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İkinci Yıl - No. 528 

GONLOK l SIYASf HALK 0AZETES~ 

idare Yeri 
Nuruoımınlyı No. 14 leunbul 

Telgraf: YEN 1 SA BA H lstanbul 

Telefon : 20795 

Her Yerde 5 Kuruş 

. decek Muahede Diin Ankarada Tiirkiye, 
ıngiltere Ve Fransa Arasında imzalandı 

Bu Anlaşma Mucibince Türkiye 
Rusyaya Karşı Herhangi Bir 
~hlı İhtilafa GiTmiyecek 

ERZU UM Rumanya ve_ Yun~nistana 
Da Ciarantı Verıyoruz 

Z AF E R 
- Biiyük Millet Meclisinin İngiliz .. Türh. 

1 Ankara, 19 ( A. A.) - Türkiye ı isicümh uru ve Majeste Büytik Bri -
Cümhuriyeti, Büyük Britanya K:ral-1 tanya, İrlanda ve Denizyanşları tn- ve Türk - Fransaz anla.şmalanrun 

. lığı w Fransa Climhuri~·eti ara.sında. ı giliz ülkeleri kralı, Hindistan İmpa- müzakere ettiği tarihi topla.n~nda 

' 1 - İ k K ııı - Ba.~vekilimiz bcyıı.natta. bulunurken .... şjb difer program aşagıdadır: rlanda Bu leşı .. ra .. gı ıçın,, 

l,ı 
f 

·-· ·~ ____ , 1 bu ~kıojam. imzala.nan muahede metni ratoru, "B. u.·ytik. Britan!a. v. e Şimali 

~ ~ ... ti ~i i.ktısadi bazı Türkiye Reisicümhuru, Fransa Re- ( Sunu S uncu sayfa~ıızda ) 

~>~·~~~'. ,b~:~~ Başvekilin Nutku Garp Cephesindeki Vaziyet 
'r· ".. :!:~~~.:;: Du·· oku·· ı· mza Merasimi Al l 

ltrkJer noktada dai- Majinoyu Yarmak için ~ birle§mek .hiç değİ!jme-.ı bir s d v s . A Old man ar 
\Şar te~kil etmelidir. a e e amımı u 

;;....,"i'ıüeyl• Cahid YALÇIN! • . Bir Milyo~ insan 
• vrupada büyük insan kitle - lngiliz ve Fransız Sefirleri Doktor Paris, 19 (A.A.) - Paris radyosu, 

Feda Edecekle11 
b~ !eri harb meydanında gali- Berlinden almış olduğu bir habere 

ltanetı elde etmek için biribirlerinin Refik Saydan1a Cevap Verdiler atfen Hitlerin Fransız cebhesini yar-
Seb tnı d" liıirk azmi, gayreti, mak iGin bir milyon insan feda et • 

~~ e ·eflisini ka - -...-o;~ - mek tasavvurunda bulunmakta oldu-
r şiti\e · eri Erzuruma Ankara, 19 (A.A.) --: B~gün saat! nında da Orgen~r~l Asım Gündüz yer ğunu bildirmektedir. 

ı .,,,..,,. · Bugün orada işte blJ zafer ı;;c- 18,30 ela Hariciye Vckalelınde Baş- almıştı. Başvekılm yanıbaşında Ha- MOZEL NEHRİ YÜKSELİYOR 
tı~'tte en haklı şenlik mer~imi ya_ vekil ve Harici~·e Vekaleti v~k~~i Dr. riciy~ <?enel Sekreteri N~a~ Men~- Londra, 19 (A. A.) - Lüksem • 

, r4 ~.ot-. _ ıı;p R:e~ik Saydam ıle. F~ansız .~u-~uk e~- mencıoglu bulunuyordu. Buyuk sa - burgdan alınan haberlerde~ Mo::ıelle 
\ •\ C~~lluriya rejimi menlİeketi öy- çısı B. ~e~e Ma~~ıgl~. \'C Buyuk Brı- londa ayrıc~ . Hariciye yüks~k .. me - sularının yük~elm~ş . ~e tugya~arm \,j h<ll'ıkalara alıştırdı ki bugün ne 1 tanya buyuk elçısı Su Hughes Knat- murları, 1ngılız ve Fransız buyük el- başlamış oldugu bıldırılmektedır. Al-

taPıl$a fevkalade telakki edilmiye _ t:hbul Hu~essen üc; mcmle~e.t ara.~ın- [Sonu 7 nci sayfamızda] manlar,_ Lü~semburg hudu~u karşı -
·~k: laHiı" .... 1 kt". B Cü'nl- da, tecavuze mukavemet ıçın mute- 1 sında Sıegfrıed hattını faalıyetle tak-

t T goru ece u. u, . . . . I" . . 
dir 1 -_n•en büyük muvaffakıycli _ kabı! mahıyette bır muahede ıınza - ç b 1 ' v~ye etmektedirler. Almanlar, de:ın 
~ . F'akat bu memlekette üç ndimi ı lamışlardır. . . em er ayn ın sıperler kazmakta ve muazzam telor-
d akından görmi.i::; olanların vazifesi Merasime, Baş~·e~ıl Dr. Ref~~ Say- ~ güler vücude getirmektedirler. Al -
rne fırsat düştükce rejimler arasında dam riyaset etmıştır. Başvekılın sa- Parlamentoda manlar, her türlü yangın tehlikesine 
kallkayeseler yaparak Cümhuriyete ğın~a Fra~~ı~ büy~k. elçisi, solunda • • w . mani olmak için binlerce ağacı da 
lkt'şı.kalblerdeki bağlılık ve fodakar- ıngıltere buyuk elçısı .~e:. almı~ .b~ı- ıradettıg ı Nutuk kesmektedirler. 
e . hıaıerinin nekadar sağlam temel- lunuyordu. Fransız buyuk elçıs~hm ALMANLARIN TEBLİGİ 
:nrı t~i<luğunu bir kere daha gôsler _ yanında Fransanın Şark oı·duları ko- Londra, 19 (A.A.) - Reuter Berlin, 19 (A.A.) - Alman yük -
ektır. mutanı Orgeneral Weygand ve onun ajansı bildiriyor: sek kumanda heyetinin tebliği ,'4Garb 
l\sıtlard b . 1 k t• 'h 1 yanında !ngilterenin Şark ordusu ko- Türk _ tngı·liz _ Fransız an _ daki muharebenin ilk kısmının hita -

eqe . an erı mem e e ı ı ma t 
ll ıstibdad .. . . mutanı Orgeneral Vevel oturmuş u. taşması hakkında beyanatta ma ermiş,, olduğunu bildirmektedir. 

~etıdifer ya re~ı~ı ~·~~~rt~~ şı - lngiıtere büyük elçisinin yanında (Sonu 7 de) Tebliğde, şu cihet ilave ediliyor: 
fi aklına g tma k egıb"l 0

: ~ d.
11 

;e- Mareşal Fevzi Çakmak ve onun ya-I -- 41Sarr nehri ile Hornsbach - Bitch 
lllJ.tı i . e ırme ten ı e acız ı. u- (Sonu 7 nci sayfamızda) 

·~aı·k ı ne t... Çın lazım olan esasların hiçbiri- ._. """' ~ 
tu, ş· ı buiunmıyordu: Para yok- R T f • • • • f ı 
dt>n ~~C~difer yapmak için icab e - ıza ev ıg"' ın ıtıra a-rı ou··n Gecekı· içiıı. .' 1gı Yoktu, şimendifer yapmak 

ecne~~Yasi salahiyet yoktu. Her gün sı· ddetıı· Zelzele 
aaııa l tehdidi ve müdahalesi altında 
çındena:_ak aciz ve zelil bir hayati - Senenin En Büyük Röportajr 
tı.ırq s~ı·üııen bir devlet için Erzu· 
~lUn §ınıendiferinden bahsedilmesi 

ç olurdu. 
~CŞrur 

l{Uttuı ıyet, kalblerde parlıyan 

Yeni Sabah gazetesinde bun
dan sonra ya.ztlarım okuyaca
ğınız Kandemir Cünyede bulu
nan Rıza Te\·fikle bir ay süren 
bir görüşme yapmıştır. Tanın
mış filozof, Kandemir'e bin bir 
macera dolu hayatınm şimdiye 
kadar hiç bilinmiyen meraklı ta
raflarını anlatmıştır. 

r 
Dün gece saat 23 ü 35 geçe şehri

mizde çok şiddetli ve sürekli bir zel
zele olmuştur. 

Zelzele 30 saniye kadar silnnü.ş ve 
İstanbul halkmı korku ve telB.şa dü
şürmüştür. 

Zelzele İnegölde de Duyuldu 
İnegöl 19 (Hususi) - Şimdi 40 

saniye süren çok şiddetli bir zelzele 
oldu halk telaş ile sokaklara fırladı. 

Bayan Horti Peşte Elçi
mizi ve refikasını 

kabul etti 

Fransız cephesinde yer al an İngiliz piyadeleri 

Köseivanof Kabinesi 
Dün İstifa Etti 

Yeni 
Eaki 

Kabinenin Teşkili Yine 
Başvekile Tevdi Edilecek 

Sofya, 19 (A.A.) - 1931 senesin- tin son seneler zarfında Köseivanof 
denberi iktidar nıevkiinde bulunan j tarafından takib edilen siyasete de-

Köseivanof kabinesinin istifası ha -ı vam edeceği beyan edilmektedir. 
beri, bu istifanın beynelmilel vazi - Subranya meclisi, 28 birincite~rin-
yetin fevkalade nazik bulunduğu bir 1 de toplanacaktır. 

diği il ın~ Ve dirilme hamlesinin ver
ctı.el'ldiiı~ ~e cesaretle Erzurum şi -
dal' Yil~rınt ~üşündü. Fakat bu oka
~lcı.u ~ sek bır idealdi ki mevzuubah
~~U~ .~rnan ancak acı acı bir ta
~al>ılab· ıçıncte iç çekmekten başka 
~cncbi ılece~ ~ir şey görülmüyordu. 
altıncı. kat>ıtulasyonlarının hükmü 
~aç \1 a kalan memleket, asırlık ihti
ltine :. zaruretleri hep bir anda tes
l't ııı l\ ıfayet edecek gelir kaynakla -
~de er~en tedarik edebileceğini ta
l'rı.i.i.ataı~Ul~hayyirdi. Zahiren, guya 
bitıatı.ı t . ?ıı· devlet vardı. Fakat bu 
\iıt. 'ıt~ ıçın~e sahib sanki biz değil-

Kand~rnir, bu fevkalade ma
ceraları bir iki güne kadar s i
:re kuvvetli kalemile nakletme
ğe ba~lıyacaktır. Bu tefrika .. 
mız kendisine aid neşredilme -
mlş bir~ok yeni ve eski fotoğ • 
rafla.r la süslenmiştir. Memleke
tin maarif ,.e siyaset ha.yatın: 

kanşmaş olan Rıza Tevfik'in 
ha.ya.tına aid itiraftan zevkle 
okuyacağınıza kıuıliz. 

zamanda vukuundan dolayı bütün Sofya, 19 (Telefonla) - Kral Mcc 
m~m_lekette derin bir tesir h~sıl et-j lis reisi Muşanof ile gör~müştür. 

.b.Bud~peşte, 19 (~.A.) h- Kral Nf~- mıştır. Müşaverelerine devam etmektedir. 
ı ı am.ıral Hortynın mu terem re ı- ö- .. l r K" · 
kası Madam Horty bugün Peşle El- . gle fzamahnı1n~. khadkark mdus ah' ı b~- Yeni .kaahbin~det1me~blek1etın belli başlı 

stakıl her devletin haiz oldu
llüaeytn Cahid YALÇIN 

( Sonu 8 iincü sayfamızda ) J3'ilozof Baza Tevfik 

. . R E f u·· d .1 B seıvano un a e_ı a ın a ıç ır siyası s sıye erı u unacaktr Cu-
çımız uşen şre nay ın ı e a - . .. . .. • . .. .. · 

lyan Saliha Ona.ydını sarayda husu- malumat yoktu. Mustafı hukumet, ~artesı ~unden evvel yeni kabine-
si surette kabul buyurmuşlar ve çaya cari işlerin tedvirine memur edilmiş- nın kurula.bıleceğine ihtimal verilme 
j alıkoymuşlardar. · tir. Siyasi mahfellerde veni hükıime- memektedır. 



ı':a.nite : Z ----;[' 

, VAHiDETTiN • 

~---------------------------------------- Türk Siyaseti 
No.: aı Yazan: M. SIFIR 

Erzurumda Necatinin Çıkardığı 
Albayrak Gazetesi Memlekete 
i-Jizmet Eden Neşriyat Yapıyordu 

Bir müddeti.enberi milzakere ed8-Ziya Gökalp mekt.e olan Türk - lngiliz Ye Türk -
Fransız anla.smaJannm a.kcli arti1' 

·ıhtı"falı" Hazırlanıyor tarihe, dıpıo~asi tarihine b-irmiş ~ 
mütekabil emnh'et ve hiisnllnh',.... 

- ~- kaidelerine dav~n bir anlaşma "'°' 
Ölünün yıldönümünde Bunlann çıkarılmasına Dün Vali Mahallinde bazı kua gelmiştir.· 

merasim yapılacak mu"'saade verildi tedkiklerde bulundu tçinde ya.')adığımız hayat, bilh.~ 
be,·nelmilel sahadaki tema8191 -

lstanbul Üniversitesi edebi ve iç - 31 ağustostan sonra gilınr\lkleri - Vali ve Belediye Reisi doktor .Lüt· m~vzuu bahsolduğu bir dc'1rde, ~ 
Teşkilat başlamıştı. Yeryer gönül-ısuale karşı tamamile kayıdsız ve timai hayabmızda çok ınümtaz bir mize gelen ve bedelleri de yabrılma- fi Kırdar Kadıköyilnde yapılan ımar mli~kül bir mahiyet arzetmekt.edi'' 

ı.iJer toplanıyor, silahlandırılıyordu. pervasız bir tavır takınmıştı. HUn- mevki sahibi olan bUyük Türk müte- mış olan bazı malların gfunrükten işlerile meşgul olmuştur. A\'nıpada ,·e dolayısile cihan dip1o • 
:rıralar teşkilatı da o esnada Cihan- kar hiddetinden köpürüyor, tepini - fekkiri Ziya Gökalpın ölüm yıldönü- çıkarılması için Vekalete yapılan Vali ve Belediye Reisi Kadıköyü- masi \'asıtalarının \'e milletlerin P!~ 
~ rof ile kolordu kumandanı Şevki yorken Zeki Bey, hiç oralarda olmu- mU mUnasebetile 25 teşrinievvelde mUracaatlerin bazılarına müsbet ce- ne geçerek yerinde ve mahallinde tekabil emniyet \'e lnkl§af emelle.,.. 
\.a . .şa arasında görUşUlüyordu. Halid yor, bilakis yılışık yılışık gUlüyor, üniversitede bir merasim hazırlan- vahlar gelmeğe başlamıştır. Bu mal- tetkikler yapmış ve bu tetkikler ne- ~özönünde tutan hukuku dilvel ııal" 
Bey de, teAkilatın Erzuruma aid olan soğukkanlılık ile cev~b veriyordu: mıştır. zemeden inşaat işlerinde kullanılma- ticesinde imar hareketlerinin teksif delerinin tathikatında ortaya en~ 
Lısmını meydana getirmek için ~r- - Biraz daha sabırlı olmak gerek- Bu sene ölmüş bulunan Türk pli _ ğa yarıyacak olanların gümrük mua- edilmesi için icab eden bütün tedbir- çıkarak bazı zihni,yetlerin vucııd 
:uruma gitmişti. Vali Münir Bey ıle tir padişahım, diyordu. Pek yakında, yükleri hakkında Üniversitenin ha_ meleleri yapılmaktadır. Almanyadan lerin alınmasını emretmiştir. hulduğu bu~ün miinaka~ kabul et • 
Jörilşmüş ve teşkilata küçük Kazım; bu düzme hUkumetçilerin birer tara- zırladığı ihtifaller programının birin külliyetli miktarda gelerek gtimrUk - Yapılan bu tetkikler esnasında Bay I miyen bir keyfiyettir. . 
yilzbaşı İsmail ve Süleyman Necati fa dağıldığı, elebaşıların da topye- cisini teşkil edecek olan bu merasim- lerde kalan karpitlerin de çıkarılma· Lutfi Kırdar beraberinde bulunan Hu zihniyetlerin en başında tcM'. 
Beyleri memur etmiş ve bilhassa kun kafalarının koparıldığı müjdele- d z· Gök 1 ed b" . ti n· \•e sına müsaade edilmiştir. Sanayi mü· Kadıköy kaymakamından etraflı iza- 'iiz fikrinin galebe ~Jnıak lstemeS' 

1 k t . . . tı· e ıya a pın e ı, ıç m ı . . hh.'d ""' b 1 ı 
1 1 

. "Albayrak,, gazetesile, mem e e ın rinı de arzedeceğım şevke ıme. . • h t tal l"ll . pılacak- esseselerımızc taa u atuı. u unan hat almıştır. I ge me dcclır. 
~ . . t 1 . • k d. 1 sıyası aya ının 1 ı en ya . • U 1 d . ı F"ll 

1 
'k •

1 
• fıııdll rr.enfaatıeı:ne hudı?1 ?eBşnya dyapı -1 - ~vet, bu hıkayelerı çko rtaındae· tır. Ziya Gökalpın Türk içtimai blln- ?azı ıthalatçı t

1 
c~a.r annk e

1
m1r ve 

1 
Kadıkö)ründe yapılan tetkikler es-, •tıl ıa u a: sont ıkn .dse1 n~ 7~~ de,·· 

masını temın eylemıştı. u dra ama- dik. Vad bol, fakat, eser yo o . . . . kıl"bl ınşaat malzeme erının çı arı masına ında evvela Kadıköy iskele mey- ra anan sıyase ·aı e en esıu • 

halli Hürriyet ve İtilaf fırkası erka- 'ı _ Kolay bir iş mi ya bu, a §eV· yesinde yapmak istedı~ ın ar ı;111;~ da mlisaade verllmi§7i~. Bu tüccar -1 ~::ında yapılmakla olan park görlll rln cliplonıa.~ıs_lncle \'e hukuki ,•esı.~ 
nilo de görüşmüe, onları da, İstanbul ketlim? Herifler gittikleri yerler- ve bunlarda ne derece~ e kad lar malların bedellermı Alman klc - .. .. V r k .d t . c lmlnrmda ~nimi olunan esası.ara 1 
ile olan alakalarını derhal kesmeğe, de tabii"bir tcaknfıt yapacak mahal- vaffak olduğu izah ve teşrih oluna - ringi hesabına Merkez Bankasına ya m_uştur.d alı par m. ytenı. et~ evpsıavrk tinnd etmecliği göriilmektedir. 

.. ' caktır d 1 I agaçlan ırı mnsını ıs emış ır. F" d ~ 
1 1 

d 
1 

,,.UJl faaliyetlerini terketmeğe davet etmiş linde taraf darlar kazanacak imhası · tırmaktadırlar. Almanya an ge en .. b ı-·ıd te . a·ıc ektir .ski en <ıev et er ara.sın a, ıub • 
· · ' 'f · d o · it ı·n tanınmış hUkfı ti d , çok ıyı ır şc .ı e nvır e ı c . .. .. l 

1 
.
1 1 

. ,-.:P• ve aksi hareketin şahıslan ıçın ha - mntlub olanların muhitlerinde gizli .a crasım c nıvers en haberlere göre Alman me e I . ~ . goruıwn, ,.e ıe~·ııe nıı e sı~ZI"'"'" 
· · · w · · d f ·· len' söz alacaklardır Bu :ı . · 3 w st ta Al Burada Malıye Vekfiletı tarafın· h 1 h~ ı · b. 

1 
~ ..... a yırlı netıceler tevlıd etmıyecegını e, eller bulacak. Bunlar hep zamanla pro esor · . - aynı şekılde 1 agu os n sonra - . . . . . sa asım a a um ır ro oynu.ı:· 

pek kat'i bı'r lisanla tefhim eylemiati 1 k 1 d ' cı hı'm rnda Üniversite rektörUnUn de bır man gu"mrüklerine gelen eşyaların it dan mşa ett\rılen malıyc tahsıl şu - istiren tecavüz fihr'.I ,·ok dewı idı. 
.. · o aca şey er pa ı .. a . . · · .. ·· u Çok d b · · ~ ·ı· Kiı.zım ve Necati Beylere de, ayrıca - Bu dediklerin daha yapılacak kanferans vermesı mevzu bahistir. haline müsaade etmiştir. besını gormuşt r. . ıno er~ ır Falmt, hubriin teca' üz arzusu, Jrll 

Erzurumda bir Müdafaai Hukuk teş- mı Zeki? .. Öyle ise vay halimize. vvvv vvvv tarzda ~nşa ol~ııan b~ bına~ın .ınş~sı . l~tlerin istiklal. ve mll~t lnki~f f.,.. 
kilatı da vücude getirilmesi ve bil- _ Ne münasebet padiıtahım ? .. BU- lKT/SAD iŞLER}: DENiZLERDE : d.~layısılc Vnlı. ~lal.ıye \ ekaletıne Jıycti y altında ve gaycsıle :ra~a:; 
has~ Y.~rzurum HUrriyet ve ltilifcı- tUn bunların yapıldığını evvelce de Berlin _ İstanbul Tayyare şukranlarını bıldırmıştir. na, agır darbeler \·urmak lstıdad 
lannm saray ve fırka ile olan muha· arzetmiştim efendimite. Deniz Yollarının lstanbulda yapılan belediye tahsil ~östcrmcktedir. IJıl 
bf'relerini daima kontra~ edilme~i lü- _ Mademki öyledir. Daha ne du- Postaları Hazırlıkları Kadroları şubelerinin de ayni tarzda inşası ka- .Ferdh:rln hayatında olduğu i::.. 
zumunu tenbih ve tavsıye ettıkten ruyor adamlarımız. Faaliyete geçse- Luftanıa Alman Hava şirketinin Dcnizyolları Umum Müdürü İbra - rarlaştırılınıştır. mıllctlerm lıayatmda da, canı ed il 
sonra, tekrar Ardahana geçmişti. lcr ya?.. mümessilleri dün İstanbul Gümrük - him Kemal Baybura diln Ankaradan Vali ve Belediye Reisi Kadıköy rı~ emniyet ,·c asayirJ1?i ~zlm t~-

Halid beyin Ardahana avdeti üze- T b'" k' U 'b f ti ~ bek Halkevlnln inşaatile de alakadar ol- lmıdelerin muayyen hadlıtaer ıO 
rine UçUncU bir toplantı daha yapıl- liy"rlara ,::.,.kıet, mlimn".a .. sı ırsa a - ler Başmüdürlüğüne gelerek bir kaç şehrimi::r.e dönmüştür. Umum müdür muştur. Bu in"aat sliratlendirilecek fmda.n ihlall kar~ısında.dibir tak1 

_ , , -· gUne kadar başlıyacak olan Berlin - idarenin yeni kadrolarını Vekalete ., t 
11 1 1 mıştı. Cihangirof İbrahim, Kagız- ? S k bu 1 b. 1 1_ ve inşaat mllmkUn olduğu kadar kı· c< ur er o ınması zarun r. ·--"' . . - Acaba... a ın nar ız a İstanbul hava seferlerinin gümrük • takdim etmiştir. Bu kadrolar ay ba- F 

1 
. d .· ~ manlı Ali, doktor Esad, Cıhangırof d•·tınıa olmayalar Zeki"... d t 1 k clı' .... ar""dı'leı·ek sa bir zamanda ikmal olunacaktır. ere ram. ıasın a, ~~ııt ve BU-

Hasan, Oltili Ziya, Ahmed ve Ra- . . .. . . , KADIKÖYDE YENİ YAPILAN .anun. ayın \'c :ınzın · •. + .. !l lcri alakadar eden husul)atı hakkın- ışın a. op.nnaca. me 8"' """ · k t t ı eder -
. p 8k fJ Ah ed Ah kalı Ser- ı - Emm \e musterıh olunuz §e' - da görilşmüşlerdir. Tayyareler Ber - tasdık edıleccktır. • rınyet ızllk .-denlt•re kanun mue~? 

mız,p ok flo u A m l , Akabsbalı Ah- k•.?tlim o yüzden. Gönderdiğim adam- d f w vvvv '1 OLLAR d •. l'U\'etı·ıe '"'rı>"r. Kanumın bükUlll ver, os o u psa ' a . . ü lin, Viyana, Belgra , So yaya ugrı - Ü l V r B lcd. R .. b "t • ~.. ... dl 
med A wızkclekli Mehmcd Ali, Huç- !ara. bılhassa Harputlu Şcvkı ,.ey ~- yacaktır. M TEFERR K: a ı ve c ... ıye cısı unu mu e~ siirmediğl yerlerde f~rdler kell 

ı' Bg Q t1 N lb d ktor 1 başı Abdllrrahman kulfarınıza bUyük F d ki r m z mahra B T .. M 1 akib l{adıkoyunde hazlrnndanberı ba,ıarının çaresine baka:ra.k, blrle§I" ;an~ S e~~· ,':ıı'av§~·~i e~, o l lıtmıadım vardır. Bunların hepsi de ın I a I I a Ç azt UCCarın uame e• yapılmakta olan yolları görmüştür. rek tecın·Uze karsı canlarını, 
ua • a ıt \e Akı "ee' b zuArudm u bu itimada layik adamlardır hani. tulundu lerı· T rtiş E ,: l "'ek 137 bin lira sarfilc yapılan bu yolla- lnrıııı muhafaza, .. :· ''alı~ırlar 

Cafer doktor Hak ı na , r a · ı . . . b ı · - ..... · · ı k k h · ·a J' ~ '-' • •-"' r 
h 1 'R 1 t k"Uit k d Bakınız, Harputlu Şevki bendeniz, Fındık Uzcrıne bır rnilddcttcn er 1 lh ika k ·ıe . d" Mıntaka Ti rın 102 bın lıra ı ısmı ususı ı are Dm letler camiasında da., dev••e ' 
b~nbı ~sr.rn_fveB elş 

1

1 d .• umanb'talnı Ardıhanda teşkilatçıların arasına so· durmuş olan ihracatımız son iki gün l tMUrdUol~~.iadı tunlanarak,hak- ve 35 bin liralık kısmı da belediye twrnclmilel asa.}i ve nbamı, a~~ ın aşı uatı ey er e ıger za ı e- . . • . caret • r ug\ n c op - f d t 
1 

t • ~ , .. ,"' 
. b 1 d ki b bUyUk t 1 tı klllmak ve edındlğı bunca malumatı zarfında ehemmıyetli surette satış - 1 d .1 ti'k' tıkları ı'rin şik:i tara m an yap ırı mış ır. an'ane \'C bazı bnll~rdc de 1ıu~ .. rm u un u arı u op an • . . . b k 1 arın n ı ı ar yap :. · - .. .. . . . IS" 

d . 11 w k d H J'd . sucıdeı scnıyclerıne kadar arz ,.e i - lnr yapıldığı için tc rar can anmış - t ki 1 b "'ı tüccarları celbede Kadıkoyunde ınşalan bıten ,·eya - mahiyet kesbedcn prensıplerle ,·e a, reıs ge ·uman an a ı , ınuavın • w . . • . ye va o an a... - . . · · , .• 
1• w• d hh ı:ıll · B 1 lag etmek vcsıle ve ımkanlarını bıle tır İki gün içinde İngiltere, Ameri- k d' 1 . t' ç· 1 kalay ve kar hut ta bıtmek üzere bulunan yolların tiklallerini ku\'wt ile mulıafaz2',, ıgıne e mura as .. mı ey er se-ı 0 ld k. b b ·krr·· bend . · re ın emış ır. ın. • 

1 
e~ 

çllıniş ve yapılan mUzakere. bir "Şü- u u ı, u . ecerı ı ıgı. enız: ka, İtalya ve Şimal memleketlerine pit tüccarları için yapılan bu şikiı. _ listesi şudur : imdir görtlnmeJeri ile tem n • 
ralar hükumeti,, tesis karan ile ne-

11~ . ~uvaf~~kıyet ve kendıslne .tev~ı 650 bin kilo fındık satılmıştır. Bu yetleri tetkik eden komite bu tUccar- Mühiirdarda Eminbey_ve Kılabdan m~k için.uğra .ıtlar. Bu~d~ d~.e::: 
licelenmişti. Cihangirof lbrahim Bey e.tJ.gımız ışı, ar~uyu ~a?anel~rı daı~ fındıklann mühim bir kısmı bir mUd Iardan bazılarının mağaza \'C defter- cı sokakları, İbrahim nga - Prcvan- nıutelmbıJ mını~·et \'e h~snu nı.)C 

111 Şuralar hUkumeti reisliğini kabul ile res~nde, bagarabılec~ğı~ın bır delilı dettenberi limanımızda beklemekte !erinde teftişlerde bulunmağa karar toryom aı:;faltı, Kadıköy - Acı badem J~te, beynelmilel asayış \'e .~saıt' ti-
k bl te k·ı· b la tı gibı kabul \'e tclakkı edıyorum. olan kahve airketinin mallarıdır. · · asfaltı Bng•d·ıd caddesi l{urbagw ah • ihlü.li, ,.e buna çahl?8n teea.vuz (ık a ne ş ı ıne aş mış . '-' vermıştır. • • · .~ 

1334 senesi şubatında hlikfımet te· - İnşallah diyelim ve biraz daha Hzlll Afi Ramazano§IU vvvv dere - Göztepe asfaltı, J{ızıltopıak nin faal bir rol oynamak arznı; 
1 bckliy.eJl.m Ze .. ki.. Fakat, bu a.dam. la.- BELEDiYEDE : trotU\·arları, Caddcbostan - İskele karfjı, de.v.lt•tler de bi.rle.ı;meğe ~e ~11 essUs etmiş ve mebusan meclisi da- Ankaray avdet etti - ..-

t ed'I . b 1 d D hT rın bır ış gorebıleceklerine hıç Umı- asfaltı Cndc!ebo~tan • Çifte havuzlar bu tecanıw kar1'Jı, 'ul.ulmldug~ _ _.. ~; 'fı mvışkilul' ~~ulyoKr u~ a 
1 ııyeAvJ~ dmı yok benim. Her ne ise ..... , bana Bir müduettenberi şehrimizde bu- Fener ve Kalamışın \.•olu Ere~köy - Etem efendi nsf~ltı dirde nıuknemet ~)·lemeğe )Utl--

ınaarı e ıgın agızman ı ı . . 1 akt 1 H · · . v k • ı t' l . ., ' ' · ı 
B S hh. V kill'ği . d kt Es d ıs:lylediğin bu haberler~ vc bılhassa unm a o an arıcıJc e a e ı ::ı- pla"'nı Telli Kavas şosesi. !çerenköy _ Bos- \'crır er. •

114 ey, ı ıye e ı nı o or a k'l" bbU l ŞO 1 . .. .. .. b H 1'1 T" k t T T" k Fraıı-
B H b. V k'll'ğ' . C'h . f tcş; ·ı ıne teee s o unan ra ar tihbarat şubesı muduru ay a ı cı'he- tancı uolu Kazasker camii yo1u. ur - - n~ı ız ,.e ur - . . -• ey, ar ıye e ı ı ını ı angıro , .. "· . 1 .. F 'd 1 A ~ d" k k" k İstanbul Belediyesi Kadıköy J • 

1 1 
d f 

1 
. ıle )llrl'" 

Hasan Bey, Hariciye Vekilliğini de hukumetı mese eeını erı e an attın li Ramazanoglu un a şanı. ı .e s- tinde Fener ve Kalamışın vaziyetin- Şaşkın bakkal iltisak yolu, Bostancı- an a~~ıa a~ı ~ sır m. ~a)e k Uıere 
Fahreddin Bey deruhde etmiati HU- nıı'!.. presle Ankaraya hareket etmıştır. cleki hususı'-..·etı' nazarı ı'tibara alarak da Manastır. Dere sokakları, Sucuk- emnı:et 'e nıza.mın sıhnme ... tr 

".i • • k it 1 il ti ti 1 ., . oldugu A\'rııpanın mua,·yen ın ... kümet merkezi olarak "Kare,, şehri - Tabiı şev etlim. a Y• 8 C•r• rr. Z burası için orijinal bir imar planı çuderc yollarıle, Kartal • Yakacık kalarıncla istiklal ,.e m'mi ınki~ 
intlhab edllmi§ti. Murahhas Hilmi - Ne mUtaleada bulundu?... lnkl,af ediyor hazırlanmasını kararlaştırmıştır. Şe caddeleri vardır. rını temin maksadile yapıJdıldart .. 
Bey, hüklımet reisi Cihangirof İbra- - Düveli muazzamanın bu teşek- Almanya ile son 2amanla.rda aza- hircilik mütehassısı bu plin hakkın· Mecmu uzunlukları 1i kilometre ••östennt'ktedir. 
h. Be u 1 · 1 d b 1 kuJU kabul ve tasdik etmiyeceklerini 1 ı hi · "' i ell ım ye m eav r vazıyet n e u U· tnn ticart mUbadclem z talyn le ne da etüdter yapmnktadır. tutan bu yolların 14 l<ilometrcsı as- T\irklye, kt'm1isine t~cavi.lı etın ' d J da t k ·lı:.t d boyan buyurdular. ğ · hUr 
nuyor u. an nna eg ı a ı a ya. inkişaf etme c başlamıştır. ·--·- falt olarak inşa olunmuştur. , .c milli lıucluclları \"e istiklaline 
pılmıe, siyasi tegkillt vUcude getiril- - Acaba?.. Di.in limanımıza gelen Kapomcle Şoför leanı il muhakemesi ııwt eden herkesle llosttur. Zira tıelt' 
miş ve Avrupa devletlerine muhtıra- = B~~~~beynci bunun tamamlle ismindeki !tnlyan v:ıpurilc mantar Geçen ağustosta , köprüniln Kadı • Y~. ı ·rfız Ofelı' ııusf P.Ci .• disi o fikirdedir. \'e tuttuğu yol d• 
lar 1 vel murahhaslar gönderilmeğe aksi bir kanaatte. osya, demir ve otomobil malzemesi, köy iskelealne otomobllile bir müşte· U IVI .... sulh yoludur. d· 
baş anı mı§tı. ••• _ . . . . . . sigara kağıdı. cam, mermer eşya, ri bıraktıktan sonra, çok süraUe gi· r 

1
• n ı' o" 

1

: d u•• r~ n •ı b rl') h 
1
• m Ankaranın ba~lıca dill'ği JnıdıJ\ıf 

-nadeni yagw gclmiijtir. derken Galata da kaldırım üzerinde 1 u (1 larına tt•eıl\ iiziin \'ukuunu nıen 
1 

• Vahı.dettin Kafkas fırkası kuman - Ne i"in cevab vermiyorsun ya?. 
11 

ın'' 
, • 

11 

~~ l 'iko ve Hatice isimlerinde bir kadın- on b,, ş s q n il ya M l h- kom~ularının istikliil , .e mil ;.... danının bu son teşkilat ve te§ebbü· - Müsaadenizle arzedeyim, Da- VlLA YETTE : la bir erkeği çiğniyerck ölümlerine se r. "!'. u U ı.;:ıflarını temin ederek )·11..,nmala 
satını da, evvelkileri gibi, tamamile mad Paşa hazretlerinin bu hususta beb olmaktan suçlu şoför !sanın kU.,,.. ·~ o ldU ~örmektir. 
haber almış ve fena halde celallen - yanıldıklarını zannediyorum bende- Cumhuriyet bayramı mevkuf olarak muhakemesine İkinci • Dr. R~şad SAG.ı\!'.-
mişti. Gelen haberleıi kendisine ar- ı niz de. Çünkü, bu mütaleaya, Ali İh- Aw C hk · d a·· ı-.n.. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hazırlıkları gır eza ma emesm e un t.X>9 -
zettikten sonra, sadır olacak iradeye 1san Bey kulunuz iştirak etmedi bir lanmıştır. Şoför ısa. ne diyeceği 80• tki sene kndar evvel Beyazıtta Ye- Eşrefpaşzs Asfalt 
intizarcn karşısında, el pençe divan 1 tilrlil. Cümhutiyet bayramının 16 ncı yıl- rulunca şunları söylemiştir: niçcriler caddesinde Yıldız oteli miis y 
durarak bekliyen kanı kaymakam - O ne diyor? .. Ali İhsanın siyasi dönümüne aid merasim programı ka- _ Ben, otomobili nizami süratten teciri İbrahim Bostancıyı, eski orta- olu 
Zeki beye, gazabh bir nazar fırlat - mesatldeki tecrUbe ve malCımatı Fe- ti şeklini almıştır. Program ~ehri - fazla süratlc sürmeyordum. Adeta ğı ve hına sahibinin oğlu İbrahim lzmir (Hususi Muhabirimizden); 
mış ve haykırmıştı: ridinkinden daha çok ve esashdır, ınizde bu sene yapılacak birçok yeni- bir hızla <>'İdiyordum. Birdenbire Ö· Erol tabanca ile dört beıı yerinden llerlcle Kudtfckalcslne ka.dar , 

- Bu ne haldir Zeki? ... Gönderdi- bana kalırsa. tikleri ihtiva etmektedir. ntime pcj~ürde kıvafetli bir adam 1 yaralayıp öldürmüş bir müddet sonar vıım edecek olan E'refpaşa btto:O-
ğin adamların faaliyet ve muvaffa. - O, bu babda şimdilik kat'i bir Cümhuriyet bayramı gtinü sabahı çıktı. Onu çi!hıeme~ek için birden _ yakalanmı&tı. İbrahim Erolun mu • asfalt yolunun inşasına dUn bat\• 
kiyctleri havadisleri yerine bana bu hilküm verilemiyeceğini söylemekle saat 9 da Vali ve Belediye Reisi dok· bire sıkı fre~ yaptım. Yerler yaştı., hakemesi tstanbul Birinci Ağır Ceza mı#jtlr .. Dlln sabah bu yolun . 1 df 
korkunç haberleri mi getirecektin? beraber, Vilson prensiplerinin..... tor Lfıtfi Kırdar protokola dahil ze· Otomobilin arka tarafı kayarak kal- 1 mahkemesinde bitirilmiş, suçu .. din· tı:t~?u :ei~. Dr .... Be~çet Uz'un önUll bl' 

Kaymakam Zeki Bey, hünkarın Vahidettin, telişh bir hareketle vatla lstanbulda bulunan konsolosla- dırım üzerine çıktı ve Niko ile Ha - lenen şahidlcr ve delillerle ~abıt gö- do~ulmuşt~:· Y~l ıkmal edilince ,p 
hiddetli durumuna ve hele sorduğu muhatabının sözünU kesmiş, ve: nn tebriklerini kabul edecek ve saat ticeye çarptı. Bunda benim kabaha- rülmUştUr. Mahkeme, lbrahım Erolu ledıye otobuslerı bu hatta çaııııtı 

- Anlaşıldı Zeki. Nafile söyleme. 9,30 da otomobillerle rcsmigeçidin tim yoktur ve benim yerimde kim kasden ve tehevvUren katilden 15 se- bqlıyacaktır. ~ 
.. ' Yeni Sabah 

Abone Bedeli -
TOrklye Ecnebi 

SENELiK 1400 Kuruı 2700 Kuru1 
6 AYLIK 760 • 1460 • 
3 AYLIK 400 • 800 • 
1 AYLIK 150 • aoo • 

Posta itUhadına dahil olmıyan ecnebi 
memleketler: Seneliii 3600, altı .aylığı = 1900, üç aylığı 1000 kurustur. = 
Adr• tebdili için yirmi beş kuru,IUil 

~. 
pul göndermek lbımdır. 

Ondan da hayır yok. O da Başma - yapılacağı Beyazıt meydanına gidile- olsa başka tUrlU hareket edemezdi. ne hapse mahk(lm etmiotir. 
beyncinin dediklerini söylemiş. Artık cektir. !sanın bu ifadesinden sonra, mu - !!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!ll!!!!!'llll~~~ı!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
kat'i olarak anlıyorum ki, siyasetle V r Beled' e Rei . b d •- _ hakeme, şahidlerin çağırılarak dinle-
bu i§e mani olmak imkanını bulamı· a 

1 
ve ıy sı ura a u nilmesi için başka gllne bırakılmış -

yacağız. tanbul kumandanile beraber kıt'alan tır. 

- Kulunuz zaten ne siyasete ve tefti~ edecek ve bi.~ nutuk söyliye - Meler f•kercl delll 
ne de siyaset adamlarımıza güvene- cek~ır. Bu nu~ku dıger b~zı nutuklar dolan~ırıcı lmlf 
mediğim i"in jain sillh ve entrika takıb edecektir. Bunu müteaklb Be -

~ s- t d d k ı t ·b·· 1 Birkaç gUn evvel Sabri isminde Yolu ile hallini tercih ettim ya, şev- yazı mey anın a uru an n un e -
birisinin evinden bir elbise ile bir 

ecnebi memleketlerde akraba \'e ta -
allftkatı olan Maryam. lsak, Evdokıi 
ya \'esair bazı kimselere giderek ak· 
rabasınm bir vapurla limana geldi· 
ğini, pasaportu vi~esiz olduğu için 
çıkamadığını eöyliyerek bazıların -
dan be§er, bazılarından sekiıer ve ketum. re gidilerek resmigeçid seyrolunacak 

(Devamı vır> ve oradan Taksime gidilecektir. paltoyu kendisi istediğini söyliye - bazılarından onar lira almış, bunları 
rek alan ve elbiseyi nişan merasi - beraber vapura gfüürmU6, vapurda ••-••••••••••• ... 4 ..... .................. T ksıın· a"b'dcs'ne ·1~ t · 

a ı ı vı aye vesaır minde giyip paltoyu Kapalıçar§ıda aradığı adamı buiamadıkından ba -Rue Koneoloeunun 
ziyareti 

$ehrimizdeki Rus konsolosu dUn 
akşam saat 17 de Vali ve Belediye 
Reisi Lutfi Kırdarı ziyaret etmiştir. 

resmi teşekküller tarafından buket- rehine koyan ve serbest olarak mu - hisle tekrar kenara çıkarmış \'e bu 
ler ko:ıulacaktır. hakemesı'ne devam edilen Avram ı's-

surctlc dolandırmıştır. Hakim Reşid, 
Akşam Taksim gazinosunda vila- minde bir §ekerci çırağı dün yeni bir A vramm, tcmadii cürmüne mani ol-

yet tarafından muazzam bir suare suçla Sultanahmcd Birinci Sulh Ce- mak üzere tevkifine karar vermig • 
\•erilecektir. za mahkemesine verilmiştir. Avram, tir. 

-
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Q • l ~ 1 ~f:J:] =i il !#4 :1 ER l URUM 
Balkanlardivi Akdenizde Sulbü Z !!.!! ~1 

l Büyük illkelimiz 
Tıbbiyeli Okuyucumuzun 

Düşündükleri: 

.... : .. 
Sinıdilik • • 

Buka dar 
Yaşatılması 
Lazım Olan Temin Edecek Muahede imzalandı ~:;==::::: 

............. - ni ecnebi ıirketlere imtiyaz vermek Şair Fillreti Ahlik Ve Zati Evsaf Bakımından Bir An'anemiz 
lfnu ce.. tarafı 1 lael sayfama.la) l lıl&dde 1 - Yubnclald Uçlncil ~ ~ordu. ~t Abu şir - r edkik Edecek Olursak Birtakım Kusurlanna lllr ~ gamttealrft üs
~ fıDllıfye~lerinin menfaati ik - maddenin hUkllmlerine halel gelme -~ ilDtiyu abrllea hük~~tten 
'9..; lb'1tekabil mahiyette bir mua- mek üzere, bır de kilometre bqnıa asgarı bır te- Şahid Oluyoruz Ki. B~lar Kolay Kolay Kabili tad Selim 'üsbet tarafındaa tefrika 
.. akdini ve tecavtlze mukavemet ı - İatik.lil veya bitarafhjpwl ıniD.at akçe8i teliblt ettirirlerdi. Bil- edllela "Eski ftnı•n• geeeJeri., ya-
"ia '*dtfertne karşıhklı yardım te- bir tecal'ibe bl'll _...,,._ yar- kfmet ti mtiftr"•ia pJriaft il - Af Hatalar Değı1dir. a serisial biiyUk bir alüa '" iemetlfl 
...._:ıenıeyi arzu ettiklerinden, mu- dun edf'=e8, Wmt lrmdi annafa - lelme ln•1•bw ._,,_ llir lllldde taldb etttğinbdelt anlnfm. 
!raa. olarak, katile, yllmek lJdd lllkhletJerdm illlll d rJi taebhM eyleuli. Bmu Sayın gazetenizde bqlıyan Fikret t tetkiWı., vesaire Cibi uim varidat Eski Ramezen, Tiirlderill ller ak-
BQ ReiaicüınhUl'U: biri tarafmdan taallhtit edilen Avru. içia de lauiDe varidatmDa --nen snili•akqaaını dikkaUe takib eder- J membaları varken herhalde meseli PIR toplıe4tk•n ve IMlı\illkii mo -

~YO.k 
0
elçi ve fevkalade murahhas pa devleti tarafmdaıı teeav&z YUlm- bir llft'illi ft aôktanlll ba taahbld~ ken ben de düşündüklerimi yazmak bir Türk kütüphanesini kendi zatt,den tabirile gece llOS)'ete bayata~·

~il~ n~nuı Com • unda, • • ifa,. tallm. eder ve arbk cma el illi- tan kendimi alamadım. .t~~phaneaile zenginleştirmesi daha J•.a•ı.n aydır. Be ay-. ça1p11 kah-
~ u· ~tbeaini haiz bay Rene 2 - Gerek bir Avrupa deYleti ta· ıemuıli . . . Bu hususta serdedilen mtitalealar mürecca.bb. veler atW, orta O)'UDll cilıııi \'e hilllu-

11& ~ Yı, . rafından ika edilen ft diğer bir Av· ~ binlrir ihtiyaca ~ • arasında "Heykelini dikmeliyiz.,, ve 3 - Salisen Tevfik Fikret vaktile • Karqöa fualları atbl keadlmı 
le ~Uyük Britanya, lrl:\J!da rupa devleti aleyhine mttteveceih bu tan ida bulunan ~e mewmd kapatli- "Eserlerini yakmalıyız .. diye iki zıd çok mutekid ve mümin bir ''Meh - mahsus husu i:vetleri ~ 
~ . İngiliz ülkeleri kralı, hmmıkla beraber ytibek ilrid taraf-~ dolaYJSi;le ~ fikre tesadüf ediliyor. Bu hususta med Tevfik,, efendi iken bililıare bu- nl Doğrud • d ~ Ttirldla 
' unparatoru "Büyük Bri - !ardan biri hllkümetinin f'ıkrince kel? :ta imkiD gtilillemi:ym ftridabn ki- bir kısım zevat ifrata, bir kısım ze- kalemunun renk değiştirmesi gibi va •r:. an ° ya 
Jıtı ,,;..,e ~iınaıt İrlanda Birleşik kral di emniyeti için bir tebdid tefkil e- fa~ ~ arbk ld1caetre vat i.8e tefrite gittiler. fikrini tebdilı ederek milletin dini kendi oz mali olan bu eğlenceler lçia-

atl " · . den bir teeariz halinde, emJMtı ftl'ebilecelı gelir b,.akla- Maliimdur ki Fikret, Hamid.in p~ ve imanı ile alay etmeğe bqlamıştır. d~, ~bul okh&klan ince, sari! 
8ir 11~ elçı ve fevkalade murahhas Yftksek ildd taraflar mDessir gö- n hallllalrtan ~~. ~ralmHfb. ;alık ettiği "Teceddüd,. cereyanmuı Filhakika kimsenin vicdanına lranş- nukh-Jer, \erdildcai dersler ve zeki 
!!~ ~ontgomery Knatchbull - rülecek her müşterek harekete te - Bu mal! qıüşkulatın yanıbaşında ;alikleriııden olup bu. meyanda ken- mağa bakkımıs yoktur. Fakat ayni oyunlan ~kuwadaa birer ~alıtıMI' 

'l'\ırki 11, . . şebbüs etmek ÜT.ere derhal istişare - Jaha m&him ve mttth~ sfyasl zaru~ · .tine baa bir üalub vücude getirmiş surette Tevfik Fikreün de vicdanımıj~an \ardır. .. . 
~ Reısıcil~~uru: A . Je bulunacaklardır. . . retler va~dı. Osmanlı ı?1paratorlugu '<uvvetli bir pirimizdir. Tevfik File- a !'-nJjlalya ve küfretmeğe bak ve Çocukl~~~uzda buyük bir ••": 
~ ~ ve Hariciye Vekiletı ve- Madde 6 - Bıa muahede hiçbır her~. mil~ k~ .t.opnkların· :etin bugün yine hafıalannwıı ıe.. aaWıiyeti yoktu. Maalesef Fikretlle arynttiğima ve itiraf edelim lü 
- ~ ~l mebusu Bay doktor Re- devlet aleyhine miteveccilı değildir la .-m.~er ~ ~~~ ftl' • yin eden mıaralan, beyiUeri bulumna Müalömanl•nn vicdani fikriyatına 911'1. •)~~k 'Pil ........... pi-
ta,_ danı~, ~edefi, tecari• lrarp koymak için . .nekte hiir ~di. Büyük ~ sa, hayatında edebiyat ilemi içinde ve mukadde•tına. "Tanöi Kadim,, ~büyük~.........._ Wde
~leın11ter ve bu murahhaslar, lüzum huLl olur-., Ttirlriyeye, l'ran- ımparatorlugu mm~~ ~UI • büyük bir nüfuz kazanmaaa ve genit türile taarrua etmietir. ~ Kangoz, her 1eM pçHqe 
~uvafık görülen 89.IAhiyet - •ya ve Biri~ Kralhfa aı.ııırıı .• ve buralarda şımendifer mpm bir pereatitkir kiUesine aahib olma- Eski dini eıt'an yerine bilih~re di· npetten fitti. l'Akidea ...,.. ~ 
~ .. teati ettikten BODra aşa- bir yardım ve mtbaberet temin ey- naklom kendi araJannda pay~ış- sile beraber heykelini dikmeye lümm ne taarrus eden fiirler YllZIDlf oldu- desi•• karulm•+p mahalle MllWl!li 
~ 

1
U&uaa.u kararlqtırmışlardır: !emektedir. \ardı. ~bundan dolayıdır ki ~ • yoktur. Çünkü tarihi büyükler ve ğu halde aonra yine adeti veçhile nı- '**- dNülebilir. Bu ruee=e a. 

ıq,. - 'l'Urkiyeye karşı bir Av- Madde 7 - Bu muahedenin bO - .nanh ~paratorluğu prk hav~- büyilklilklerimiz içinde heykel dikil- cu ederek "bir "Rücuname,, yamuştır Karagöm OJPaldaa tek bir 1flr blmi-
~leti tarafından vaki bir kiimleri Türkiye ile diğer iki ikici ta- ~ yuu Erzurum .taranannda ~- meai icabeden nice biiyu" k &damlan- ki bunda: • ~ Bu e•b.-hL dM'W ..,_ eec..\'üz net' . d Tü k" b -~-- h biri' ----.ıı- •t..: .. __ ft. düer yapbrmak illt.erae bwıun Bati- ........ __ ... ____ aa-~I ıoesın e r ıye u , •. u.-aa er ~-- ıaa ıı.anr.u1 • • • mız ve abide rekzetmemiz vacih o - Bir b4reff kiill' ı · -~ ._...,.. --.~ - &. 

etıe muhasamata giriştiği taahhüd maralı ta muteberdir. yazmı y&bııs Rualare verebilirdi. Pa- lan ·oe bü ük --" 1 . . olduğu ıye vm:. u uı ve - ar• orWaa 'hFNI .,: ._ -
• • .. A • ol . elif . kendisi nı y uuer enmız mu11ezze1ı -ı -

~ .. Fransa ve Birleıtık Madde 8 - Yübek üid taraflar n.aı ura lımeD ~ . ~ halde bunlann biç birini yapamamıt- Kfıtbl ve mucalld ~la - ietı •-- J•rlm'illi .... ...... 
tile ~iilen TUrkiye hilkfmıe - bu muahedenin tatbiki aeticem ola - mak hakkın1 gfaya ~·~ Fakat un- ken, daha doğrusu yapmamıf)Een t'ik OM • d lauU ......._ ~ttnekri ..... . 

letriki meaai edecekler ve rak: muhuamata cirilDdl bulunv- paratorluk herhangı bir taraftan bu . . bö Je bi ü ı-- .a.. bul naan tm bkilr Bu ..._ ==•--= _. Cila& Yedi . . .. .. . . tahaia edebilecek bir bulaa ret ıçm y r m ta ~· un- Diyerek tekrar düşünüşünde bir • •• - - laymeeia.-tlla ıktıdarlannda olan bu- larsa, ancak mwıterek bir mutam - uıe para mak biraz abeadir . . miz balo ...._ kadar • 
l'ardun ve bütün müzahereti katla mütareke veya aulh muabedeai bile Rus Çarhjı hemen elini mabr: . · . taha~I meydan_a gelm14tir. Allah • ne biyiilr hir 

~klardı aktedecelderdi "Paran vara evveli harb tapnjna • Bilfarz Lrtanbulu bJ.7.e müebbeden taksıratını atfetaın. ~ olftp me.,.......... 
lllti ta-•. ~:- ı ~Bir Avrupa dev- Madde 9 _ rB.. muahede tudik e- tından borcunu öde!,, diyerek bu pa- k~~~ olan Fatih .. sultan~- 4 - İngilizler o aman alirivaye- Oöaill later ki bu mim, terbiyevi n 
-...,,::~ vaki olup Akdeniz dilecek ve tudiknameler mfimkün o- rayı çekmeğe kalkardı. • med ıç~ ~ır bey~el ve dünya ~m- tin "domdom,. ku.rşunlan da kulla- ltizel an'aaeaalsla ölmeslae meydu 
~da Fransa ve Birleşik lan süratle ve ayni mmanda Anka • Binaenaleyh, Enunım timendifer- de yenı bır d~n açılmasa~ ~~8 o- narak Cenubi Afrikadaki mazliım ftl'flme8in. llalUderi gençleri pekili 
S tutuıacaklan bir barbe rada tevdi olunacaktır. Muahede tas- aia kalmağa mahkibndu. Çünkü meş- lan ~u. h~dı~, . bu .cıhao~ul "Boer,. leri mağlub ve perip.n eder- bu ille de metCUI olabilirler. Ve 1aer 
~ 0laıı bir tecavüz hareketi ha- diknamelerin bu tevdi tarihinde me- rutiyet hükQmeti Ermrum taraflan- ~a~ıa ı~ın bır ~b~de. di~emışken ken ve bu hareket bütün ilemi i.D.Ba- .,.. ram"M a,ylanada • eakl 
lılL 'l'lrki"e f'il Fra ..,~ 

1 
· te · ek · oa Rua aermayeaile •-endifer ven.. Fikretin heykelmı dıkelım,, demek niyetin nefret ve hiddetini celbeder- aa'.....ml caaluaduıahllirlıe. 

~ ı.........:· ı ı en nsa ve ,gjr e- nye prec tir. - ,,._, doğ b' değildir Yine bin de-
~ --.utk ile teşriki mesai edecek Bu muahede on bet senelik Wr mayı memlek~ti· hi4; müdafawa, mu- ru ır ve~ . . . ken İstanbuldaki lııgiliz aefaretha - llU&&D SEKTOGW 
ttl.a ~Yedi iktidannda olan bU • müddet için aktedilmiotir. Yübek i- barebeei& diitman eline tealilll et - fa te~rar edılmışken • bır defa da nesine bu hadise için gönderilen lü- ===================== 
~~ ve bUtün müzahereti ya- kid taraflardan biri muahedeye ni _ mektm farbız gördüğü için böyle ~ hıC:-bla söyHly~~ • ~n~k~4:" zumsuz bir tebrilmamenin albna Tev --iıııiiılll ..... ııi!ııııııii...,_.-.ı-..l!liııliııı!l!iiı.,__. 
t, . hayet vermek arzusunda olduğunu bir har~keti hiçbir zaman ta:9vib e- nm ~zız ~hedası ıçın dahı hır abı- fik Fikret dahi imzasını vazetmişti. Partı Grupunda 

.._ ~ '8tr Avrupa devleti tarafın- mezkur müddetin inkuraaandaa alb demndi. Bundan dolayıdır kı Enu- de dikmedık: . . . . 5 - Büyüklerimizden biri demiş 
'l'tM.:.~ olup Akdeniz mıntakasında ay evvel diğer iki tarafa tebliğ et _ nmı ıimeındiferi kalblerde ateli hia- Kuvvetlı bır ~ır ~lan Fi~ ki: "En büyük eaerim oğlumdur., Fa
~~ tutuJa ..... .ı;.. bir ha be ün mezse muahed ~ -•:a.. . b' sedilen eo büyük bir milli emel gibi bu suretle heykelmı dıkmek fıknnı kat esefle söylemek l.Uımdır ki Fik-
1\...~ ._,_ '"""6A r m e ""'9 sençUA yenı ır . . . . . . b 1 k i Fikreti ah . • 
L;~ "'il' tecavüz hareketi halinde müddet i~in kendiliğinden temdid e- yanar durur, fakat erışılmeaine mı- ~evsımaız. u ur en şa r . - retin en fena eseri ogludur. Fikreün 
~ fle•e Birleşik krallık fiilen Tür- dilmiş bulunacak ve böylece devam kiR olmadıjından dolayı milleti bü- li.k ve zatı evsaf. bakımından tedkikl zevcesinin mektubunda mesküt ge°"' ) ~iri mesai edecekler ve edip gidecektir. yük bir yu ve fütur içinde bırakır- ~ek olursak ~rtakım kusurlanna çildiğine göre inanmak. ıztırarında 
sectı iktidarlannda olan bütün Aşağıda imzalan bulunan murah- dı. ph~d. oluyoruz kı ~~l~ kolay kolay kalıyoruz ki Halük Hıristiyan olmuş
~ \'e büttııı müzahereti yapa - haslar işbu muahedeyi, muhtevi ol- ~. ~uz:iyet ~auı:wn ~ - ~ılıA af hatalar degıldir. B~lardan tur. Yalnız bununla kalmamıı Ameri-
~· duğu hükümleri tasdikan, imza et • mendifennı. k~ ~8.81.le ve bil - ılk ~landa hatırımıza geleolen yaza- kalı bir kadın ile de tezevvüc ederek 

~ 3 - Franaa ve Birleşik mişler ve mübürlemiperdir. haa&a kendi m~endi~,. ustabqa- hm: • . . bundan ~ Amerikalı evlidlara sahib 
~ b....,~dan 13 nisan 1939 ta • Ankarada nç ntiaha olarak 1939 lan ve amelelerile, yanı Türk'tin de- 1 - Evveli Fikret ırfanına muh- olmU§. Bınaberin Türklükle biç bir 
~"tllllıarnelerile Yunanistan ve senesi illrteşrininin on dok~unda ha v~ kabiliyeti.nde~ h~yat al~~ taç b~r~ok. Türk mek~ebleri me~cud ~~ kalmamıştır. Bence Halük 
~ ..,.'!.~ 'Verilen garantiler meri- yapıJml§br. tanıkle, tam bir hurrıyet ve ıaükli.l ken, ıyı nıyetlere sahıb olmadıgının bız Türkler için muhterem valdesi-
'-~~de kaldığı müddetçe bu Protokol No. 1 dairesinde inşaya ve jtmama muvaf- beyanına hacet olmıyan - bu husus n.in dediği gibi medan iftihar değil 
ı...tı ~biri veya dig-eri hase- •··ö-tda im 1 bul urah fak oluyor ve uzun aeneleria acı haa- her sahibi idrak tarafından malfun bilikis badii hicab olmuttur. Bu hu-
la.:...~ ol'M,lA«»· za an unan m · _.,,_ · · tatlı· ... :_ ba kalı..-...ı..: 1 kt' k 'd 
~ta ~ Birleşik Krallık mu- haslar, bu günkü tarihli muahedeyi rowc:nnı YK yrama ~ - o sa gere ır - oleJ e çalışmıştır. ~ta. da validinden almış olduğu ter 
~ fllıe.ı IÜ'iştikJeri takdirde Tür- imasından itibaren merfyete koy _ yor... . . . 2. ~ Saniyen kıyıneili kütüpha - bıyenm noksan ka1m19 olduğu veya-
~ ilet-,~ ve Birleşik Kral • mak hususunda kendi hükQmet.Ieri _ . ~k ~~. ~en~erlerin çe - nesı~ı, bir Türk müessesesine ver - h~d .. fen~. terbiye \'erilmiş olduğu dü
~ ~ ınesaı edecek ve onlara nin mutabık bulunduklannı müşahe- lık ~~ bırıbırıne. ba~lamayı la - mesı icab ederken - kimsenin şah - şunülebilir ki yine en büyük kaba-
'-~~da olan bOtUn yardım 1 de ederler. met laoau m~~e~ ihyası pro - ~ emval ve emlikini kullan~a şek- hat .. ba.baal olan Tevfik Fikrete te-
k.~ lbGzaııeretı yapacaktır. qbu protokol J'ran n:..:ı 'k gramında en bırıncı sın.ya çıkardı ime kanşmıya hak ve salihıyetimiz rettub eder. 

it....~ 4 ....__ ' sa, .oıc ef1 ve kendisine has metodik azimli im kla ~~. '1 .- ... OlllBa ve Birleşik Kn.llık ve TUrldye aruanda bugtln- . . . ve . o ~a beraber bu bir vatani Şimdi bir başka meseleye gelelim: 
~ •e 0l'ilıe . 'Veya diğerine karşı kil tarihle aktedilen muabederıin ay- b~ çalıpna ile tatbikata 1~. Bu borc ık~ - ~oleje vermi9tir. Kolej de Tür~ye münakaşa kabul etmez bir 
......_~ çllncu maddeler hilkilmle- nlmaz bir cüz'ü olarak telakki edi • gun ~· ~ ve onu ~ bu- vakıa bır llun müessesesidir. Fakat hakikattir ki Küalüman Türlderle 
-~~tatbik bnlmakmmn bir Av lecektir. çuk günlük .. rahat bır 1eyaha.t ile ı. bu müesıesenin "Amerikan misyoner meekUıı bir memlekettir. Tetlrilitı E-
~ ---._~mclan vaki bir te- Ankarada tiç mı.ha olaralr, 19 ilk- tanbula baglıyan Türk demiryohı ~ - . sasiye kanunumuzda "ilik,, llfamn 
~~ 1111 devletle muha- tefriıı 1939 da yapılmıştır. te bu hayırlı çabpıanıo JllU~aki- lar~ .aıeyhı.nde bulunmuş bir kalem bulunma•• Tiirk halkımn ialimiyet _ 
~ s~ takdirde Yilkaelr ,_ yet tacım kaıanması demektır. Şar- sahibi afatıie bugün o siyuetin mu- ten miiatajai kalmuı demek değil-
~ tierbel t.tiprede bulu _ • da -~ol Ne. ! ka doğru uzanan diğer demiryolları- vaffakıyetini daha büyük bir bara - dir. Bu liik Wa ile TUrtlerin fitra-t ~ · ~cak IUl'98l mukarrer- 1~~ bu a~ bulunan "': tl8u- ~ y~da !'lı'kiye~ ~. ve Irak ret ~~ •mimiyetle alkJtlamayı vui- tıada mevcad olan "tolerans,, fikri 
la~ 'l\ıtiye böyle bir ihtimalde tar k 1 susta salihıyet - şımendüerlerile de bırl~ınnoe ar - fe bilırim. Vatanın hayır Ye wlime- kaalll!l •yfalarma ~miftir. Zira 
~ ~ BirJeeik Krallık hakkında j 

88 
S::~~ olan ~ Fran- tık bu sahaya aid büyük işler niha - tine taallf&k eden itlerde Ttirtder için tarihen abittir ki TUrlder blkimiyet 

-..J..="' ı.al'U'bahane bir bitaraf -ı 'd ki Krallık . ..,. Tür.k~ye ara - yete eneektir. ayni noktada daima birlepnek hiç leri albnda bulunan inaanlann vic
.._-.._ edecektir aın a maalaedeyi unza ettikleri m- Vaktile tlmendifer J>l'Oll'aM Ye si- değişmez bir şiar teşkil etmelidir. daalanna bir giaa karqmam ştır 

rtlir &rsı ibret:(~• 1 hocl ııallilode) yaaetimjziıı iktısadl bazı miilihaza- ....,.. üıJı1ı1 Y.&LÇIN [- 1 ..,ı •Jfa~J . 

1--·· .... icabedea bir ~ 

Anlqma projesi hak
kında Başvekil 

izahat verdi 
Ankara, 19 (A. A.) - C. il. 

Partisi lııleclia Grupu buglba 
-19/10/939- aaa.t H de reis ve
kili Seyhan mebuau Hilmi U • 
ran 'an reisliğinde toplandı: 

Celsenin açılmaaını mtlt.eaki&I 
kürsüye gelen Başvekil Doktor 
Refik Saydam, daha e\'Vel yapıl 
mış olan deklarasyonlann hü -
kümlerine tevfikan Fraaaa. ve 
lngiltere hükümeUerile hm& 
edihnek üzere hazırlanmış olan 
mütekabil yardım paktı proje
sinden grup umumi heyetini 
teferrüatile birlikte haberdar 
ederek icap eden hususlar hak-

kında izahatta bulunm\11 ve bu 
paktın hükfbnetçe: imzası için 
Parti Gnıp heyetinin tasvibini 
istemiştir. 

Riyasetçe hükWrıetin bu ta· 
lehi reye konuldukta grup u· 
munü heyeti keyfiyeti uawı al
kışlarla \'e ittifakla kabul et -

mit ve ru.mamede bqb bir 
madde de olmadlğından calH,. 
aihayet verilmiftir. 
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Kocasını zehirlemiye 
teşebbüse den kadı
nın muhakemesi 

Kocası Hasan Kahyayı yo~dun 
içerisine zehir koymak suretile ze -

ww E'Z? 

·o-. , , 

~ _. 

" Beden terbiyesi kanununun 
türk sporcusunun tamamen 
~uöunu gösterecektir ,, 

tatbikı 

kurtul-

Bilmem kim "gençlik,, keliIJle~ 
den biraz da "şairlik,, manası ~~~:ki 
rırmış. Pek haksız da değil. ı,;uw 

bir çok gençlerimiz şairlik yaı>1~ 
ve şiir kitabı çıkarmakta devaIJl 1 

yorlar. Yalnız gençler mi çıkarıyor 
"Kırkından sonra,, da çıkarıyor. 
"Kırkrndan Sonra,, Nuri GencoS' 

manın küçük güzel bir eseri. i.lV 
Basımevinde başılmış, 30 kuruşa ~ 

Binba§l Hakkı Bey, yeis ve ümid-( şebbüs ve hareketten mallımatı ol - ~irliyerek öldürmeğe teşebbilsten 
sizlik içinde kalmış ve artık, bu ha- madığı zeminindeki cevabına karşı suçlu olan Silivrinin Anbey mahal -
§erat ile boğuşmak hazırlığına başla- da, çok ciddi bir tavırla: lesinden Süleyman kızı Havvanm 
mıştı. Fırkncılar, bn hıyanet ve de- - Kumandan, demişti. Bizi dost muhakemesine İstanbul Birinci Ağır 
naetlerinin verdiği ınuvaffakiyet ve biliniz, arzu ettiğiniz takdirde, biz Ceza mahkemesinde dün başlanmış -
gurur ile büsbütün küstahlaştıkları her türlü muavenet ve hizmete bazı- tır. Havva, ~ahkemede demiştir ki: 
bir sırada, Sarayköy ci':arı ahalisin- rız.. _ Hasan Kahya benim on sene -
den Mo.ı.ıa Be~ir ~dında bir. k.ahra - Kumandan Şefik Bey'. kendisine lik kocamdır. Bir gün yoğurt maya
man, kukremış bır aslan gıbı mey- sık sık yapılan bu tekliflere karşı, )adım ve bir kısmını alarak tarlaya 
dana atılmıştı. Bnşına topladığı ken- daima bilmez görünmeğe devam et- götürdüm. Evde kalanını kocam ye
di gibi kahraman birkaç Türk köylü mekle beraber, vadolunan bu muave- miş, zehirlenmiş. Bakır kab çalmış 
delikanlısı ile kaza merkezine çıka- net tekliflerinin ne gibi şeylerden i- olacak. Çünkü evde biri eski ko _ 
gelmişti. Molla Bekir, mukavemet ve baret olduğunu merak etmiş ve bunu camdan, üçü d~ Ha~ Kahyadan ol
milli teşkilat aleyhdarlannın muha- anlamak arzusuna düşmüştü. Bir gün mak üzere dört çocuğum var. Bu yo
lef etine karşı kOJ'lllUŞ ve hiç çekin- mutad birle.5me ve görüşmelerden bi- ğurttan onlar da yiyeceklerdi tabii. .. 
meden; hiyanet ve alçaklıklarını yüz- ri esnasında, bir münasebet düşür - Hiç, çocuklarımı zehirlemek ister mi 

' tılmaktadır. 

Jerine vurup hepsine meydan oku- müş, sözü evire çevire muavenet bah yim? Oturduğumuz evi kocam sat - Beden Terblyesı ıUuıwıile t.eşkil edilen İstanbul ı~dşare heyeti 
muştu. Alelacele ~ivar köylere haber- ~in.e intikal .• ~ttirmişti. Muavenet:en mak istiyordu. Bu yüzden aramızda bir toplantıda 
ler salmış ve az bır zamanda topladı- ıstıhdaf ettıgı maksadın ne oldugu- bir kavga olmuştu amma bu kadar . . . 
ğı bir kuvvetle binbaşı Hakkı Beye nu ve bu muavenetin ne gibi şeyle- mühim şekilde aramız a~ılmadı. t 1Mb8!evlmk bdır madka~ınddirektıf_ veya 
katılmıştı. Bu suretle, Molla Bekir re §amil bulunduğunu sormuştu. . . a e ı o a an ogru an dogruya 

. . . .. .. . . . _ Bundan sonra, tıbbı adlının yo - r ·· ttıw ı d 
ve maıyyetı, Saraykoyunun ılk mıllı Doktor "Nekrato,, ansızın maruz w • w. genç ıgın yara gı eser er en mem-

.. . . f" . h. .. k ld • b ı ·• k d. . d h gllrt hakkında verdıgı rapor okun- leketimizde şimdilik yalnız "spor 
mucahıdle.rı o~m-ak ~ere mı, ı~ ~u~- a .• ı.~ .. u. sua ın, e~ ıs~n e, asıl muştur. Bu raporda, şişe içerisinde klüpler· va dır B h .. d b" 
he yok kı, mıllı mucadele tarıhının ettıgı buytik memnunıyetı saklıya - gelen yoğurtun tahlili neticesinde i- k . t~" ai r k .. l~~u~ t an~ı:ut b ır 
takdirini ~aza~m~~la~~ı. Bu sırad~, mamıştı. Sevinci~den kızarr_nı~, ~e: çinde şiddetli zehir ve bilhassa cıva 1 aç bı~l.ım dveb ul urke e~ t uk-
mızraklı suvarı bolUgll de Sarayko- yecanlanmıştı. Yme her vakıtkı gıbı, .. • . . . . una ı ırse e un ar emmıye çe ço 

İ w murekkebatı bulundugu bıldırılıyor- k'· ilk" b. k t ·r d t ı · b 
yüne gelmiş, Molla Bekirin mütevazı talyan dostlugundan ve bu dostlu- d uç ır ıyme ı a e e me erı a-

Bazı menfi ruh ve düşünce erbabı 
olanlar kazaen herhangi bir teşekkül 
içine girecek olurlarsa bu gibiler kuv
vetlerinin yettiği kadar onu yıkma
ğa çabalarlar. Onların sinsi ve gizli 
olarak izhar ettikleri bu mecnunane 
buhranlar uzakdan hiç de gayritabii 
bir manzara arzetmeden o eseri için 
için tahrib etmekte devam eder. Eğer ve şerefli müfrezesi oldukça kuvvet- ğıın temin edeceği menfaatlerden u- u. kımından pek o kadar nazarı itibara 

Havvanın kızı Fatma da annesi - alı l da olabT lenmişti• Molla Bekirin şiddetli ha- zun uzadıya bahsettikten sonra: nmasa ar ı ır. müessesenin bünyesi kuvvetli ise bü-
nin aleyhinde ifade vermişti. Bunla- B" l h ı k t ı· ~ · · reketlerinden ürken kara yüzlüler - Bu dostluk, demişti. Hiç şüp- ınaena ey mem e e genç ıgırun tün bu ataklara tıpkı vücudümüzün 

birer kenara çekilip sinerlerken, Hak hesiz, bize de birçok menfaatler te- ra ne diyeceği sorulunca, Havva, kızı içtimai vasıflarını en canlı bir surette tahribkar bakterilere karşı yaptığı 
kı Beyin kumandasına giren müfre- min edecektir. Bunun için, hiç bir mu ko~k~t~~ bu ~~ilde ifade verdirdik- tebarüz ettiren bu müesseselerin tam mücadeleler gibi çarpışmalar yaparak 
ze de bir çelik kale gibi Menderes avcnetten çekinmeyiz, hatta, ihtiyacı- lerını soylemıştır. bir armoni içinde yürümesi onu ku- inhitatı geciktirebilir. Fakat bu a-
köprüsünün ba.cıına dikilmişti. nız varsa, top ve tüfek vesaire gibi Bundan sonra, müddeiumumi, şa- ranların elde ettikleri muvaffakiyetin mansız mikroblar, kuvvetli bağlar, ni-

Nu:ri Gencosman, genç mi bilril~ 
Fakat eseri eski görünen kisveslt 
rağıncn yeni. 

Es\>re ismini veren parça, büt~ ~ 
serdeki parçaları yaşatıyor. Biri~ 
rıkuyelım: 

BUU,iU:er şakıma:: viran bağl~~ 
J•,;r4an gii.llerdc naz olmaz goıı 
S•.nbc(iıar yelleri esti dağwrdOı 
Bir solgwı çiçekle yaz olmaz u6 

··ı 1 tıli . 

Dağtlmt~ kırlara baygm kokııl0' 
Kunww.ş ırmaklar, çağlayan st' 

zar, 
Göç etmiş yuı•adan derdli kıtrıırt'' 

"'' ~ Cüvcrcin. yurdunda kaz olm~ ~ 
11aı. 

Pııwd<?r §f'tı değil, kt,rnalar öksıı: 
Bağlarda o telli tttrnalar öksiİ:ı 
ılfusiki tlcğişm4 zurnalar ökSİiZ! 
Diünbelek sc~indctı caz olmaZ 

~;;ı! 

Sm·gi<l< ıı el çckmi§ ci.Jıklar yasl• 
Ba§la nı 1§ ge.nçliğiıı soııbaha r 1° 
Dillerde dola~<ın (Kerem) le ) 

(.ASI' 
Yammda (Of) lıı bir Luz olın~ 

• oö11iil· 
Çine kasabasında bulunan İtalyan- harb malzemesi bile gizlice verebi- hidlerin Silivri hakimi tarafından is- derecesini gösteren kuvvetli işaretler- zamlar ve mesuliyetlerle mücehhez 

ıann nezdinde, mahalli hükumeti ile liriz. tinabe suretile ifadelerinin alınması- den birisi hatta en ilki olması lazım bulunmıyan ve sadece ferdlcrin eline 
temas ve münasebette bulunmak üze- }{umandan Şefik Bey, uzayan bu nı istemiştir. Mahkeme, Hasan Kah- gelir. terkedilmiş olan anemik Ye cılız mü
re mümessil sıfatile Mösyö "Nekra- mükalemeyi latife hududundan hari- ya ile diğer şahidlerin celbedilerek Bu mütaleamızı serdettikten sonra esseselcrde en çok ve seri tahribat llr ,. (Nııri) yorulclıık aşkııı yol. 
to,, isminde bir hekim bulunuyordu. ce c;ıkarmamış, fakat muhatabını dil- burada dinlenilmelerine karar ver - artık hemen sadede gelebiliriz: yapar. ,, _ , dd 
Serbestc;e görüşebilecek kadar türk- lendirmek, maksad ve arzularını öğ- miştir. Kliiplcrimizin hakiki vaziyet ve ta- Yukarıda saydığımız ve sayamadı- Ç~k ~arı L<"yıanın gezdık kotıı11;ı 
çe bilen bu zat, aşırı derecede bir t-

1 
renmek için mütemadiyen önüne dö- IH! 81! 91! rihçeleri hiç bir tesire kapılmadan ğımız birçok sebeblcr tahtında hare- Feminist gençliğin haldık solıt11 

talyan milliyetpervcri idi. Halka kar- külmüştü ve o sırada bir münasebet Polis Haberleri : tam bir bitaraflıkla gözden geçirile- ket eden \'e kendilerincfon başka hiç K1rkuı<lan sonra da saz olnt(ı:~ı' 
şı iyi muamele ediyor ve bilhassa çok !getirerek ve sualini latifeye büründü- cek olursa bunların ekserisinde ida- bir makam tanımıyan birtakım kim- göıııw 
nazik görünüvordu. Çok sokulgan 

1 

rerek: Ha Babamcılık Usulile Yankesici re ile ferdler arasında zaman zaman ı be • fi t · - rıUd' .J "dd 
1 

se er, şerı zaa arını atının etmege "Neler Yaz<ltm .. ın müellifi .v. •1j 

idi. Ifasabanın eşraf ve memurları - 1\. r.es.ela, demişti. İskoda cebel L.af.onsiyc _sigorta şir. keti m_ üdürü şı et enen .b.ir armoni eksikliği he - · bıl" 
G 

_ 1 f k d 
1 

en mtlsaid buldukları bu bünyelerde yin Şevket Aydüz'dür. Eser su .. ~ 
ile ve bilhassa fırka kumandan ve mermısı ıstesek.. ahçı, Bcyoglu caddcsınde gıderken men ar e 1 ır. · d·kı c:Sll' 

b k 1 
. I 

0 
h ld . h d f . k d ıstc ı eri ve diledikleri gibi maddi mtabevi tarafından 50 kuruşa.~"' 

zabitler! ile göıiişmck, temas etmek D~~t~:., güler yüz g?st~rmiş ve te- sa 1 a 1 yankesıcilerden Murad kar- _ a e, ~ynı. e e ve aynı ma sa ve manevi tahıibatlarında devam et- maktadır. Müellif şiirlerini, kıtı..,. 
ve hatta dostluklarını temin eylemek rcddudsuz eevab vennıştı: şuıına çıkmış ve: 1 ugrunda bırleşılen bu çatılar altın- mek fırsatına naı·ldı"rler. ıtıe 

d b. . . . nın ön_ söı:ünde, . "Ahlak örne J 
arzusunda bulunduğunu her halile - Derhal kumandana yazacağım. - Vay babacığım.. nerelerdesin a tam ır imtızac ve ahenk ile ha- _ _ v• 

k d·ı -· d ~ İşte bu gıbı fena ruhların gençligwin denmege layık bır takım hoş ş.e. J 
gösteriyor ve bunu temine uğr~tığı Kabul ve muvafakat cevabı alaca - yahu? diyerek boynuna sarılmış ve re et e ı ecegı yer e bilakis lüzumsuz tJl" - kl kl · f k bl 1 yegane yarattığı eRer olan spor klüp- sunuyorum,, sözlerile bize takdı , fi 
se?.iliyordu. ~Iensub olduğu hükfımet ğımdan hiç şiiphe etmiyorum. "Ha babamcılık., denilen usulle, iç sogu u ar, ıs ır a ar ve niza arın lerinde şu veya bu düşünce tahtında mekte ve en başına koyduğıı bu J\I 
namına, vazifesi icabı olarak, fırsat Aradan biı;kaç gün geçmişti. Dok- cebinden, içinde 307,5 lira bulunan 11sebebi ne. o_labilir? .. Gençliğin birli~ 

h - tahribat yapmamaları için ciddi ted- ile: 
buldukça propaganrla yapıyor, ma - tor "Nekrato .. , sevinçli bir tel3..şla porföyünü <;ekmiştir. Şüphelenerek ve spor ı tıyacı karşısında yarattıgı 
halli efkarıumumiyesini kazanmak yine kumandan Şefik Beye gelmişti. cebini yoklıyan Galiçi cebinde cüz-1 bu müesseselerdeki bütün bu ahenk- birler alma zamanı çoktan gelmiş ve Okıı da bak, sana bu inci ].:itil~· 
için elinden her geleni yapıyordu. Ve: danı olmadığını görünce Muradın ar sizliklcrin ve gerilemelerin mevcudi- hatta geçmiştir bile. Nclct, 11e caıılı niilcteler saçac~~ 
Te~as ettiği kimselere umumi ah- - Cevab aldım kumandan. İstedi- kasında koşmuş ve yakalatmış_tır. yet~ o~.u kuranların henüz bu derece Bugün, zannederiz, Şurayı Devlette Oku da bak, bu niiktelerle seıı• ~ 

\'alden ve siyasi vaziyetl~rden bahse- ğiniz muavenetlerin temini için, si- Murad adliyeye verilmiştir. tckamule mazhar olamadıklarını mı bulunan "Deden terbiyesi kanunu - Sarup ta n(hunıt, ne hoş açcıcll 
derken, mensub oldugu- hükumetin zin Rodosa kadar gitmeniz ve orada Yük Arabası•ır, Çarpmış gösterir?... nun,, mevkii meriyete girerek idare- J\ıt 

· 1 k tl · k · n · "L..·· 1 b. ·ad· h yi gayri me:ml ellerden koparıp aldık- bizi onları okumağa teşvik etme 
müttefikleri olan devletlerle, İzmiri ışga uvve erı umandanile görüş- Küçükpazarda oturan 2 yaşında J .:. ız •10Y e ır 1 ıayı asla atırımı- dir. ,. 
işgal eden devlet aleyhinde söz söy- meniz lazım. Bu da, hiç de güç bir Şerafeddin sokakta oynarken araba- za bile getiremeyiz. Zira böyle bir hü- tan ve onu şuurlu bir programla ida- 1

• 

lemekten, onların muamele ve siya- şey ,d,e~.il .~onşer. ~ilasın .iskelesi .o- cı Mchmed oğlu 1smailin kullandığı ltüm hi~~ de w· in~aflı bir dü.şünceni.n re etmek mecburiyetini mesul ellere G~~üellif d~ha evvel "Kahka~:; ~ 
lan K il k tc b t d 1 1 mah ı d ld 1z h ~-1 1 B tevdi ettikten sonradır ki çocukları- " ulelım, eglenelim,, gibi hika_, · 

setlerini, hem de çok acı bir lisanla u u " n ır orpı omuz ı c yük arabaı:;ı çarparak muhtelif yer- su u cgı ır. a cue ım: ır dv 
tenkid etmekten çekinmezdi. Men - ~odosa gidip gelmek bir günlük iş- lerindcn yaralamıştır. Arabacı ya - ı cemi~ct du.yduğu bir ihtiyaç karşısın mızın ı;por klüplcıinden hakları olan t~bl~rı da ~~ş~et~işti~ Ş~?i vııof. 

tir d b h t h tah ·b salim terbiye ve fa'.'dayı rahat fahat nı ,b.ıraz de_gış.tırmış.· i\ abı nın 11--_,.f 
sub olduğu devletin Türklere karşı · kalanmıştır. a ır şeyı cm yara ıp em rı • se'' ~ürmet ve muhabbet beslediğinden Demişti. Fakat, kumandan buna Vinç Ç - edemez. Bıına hiç bir veçhile imkan ve bol bol elde etmesine imkan hazır- ye sıne asrı bır nazıre olan bu e 
dostluk siyaseti kabul ve takib etti~ mtisbet ve muvafık bir cevab vere- G 

1 
t· ht · darpbm~ş yoktur. Böyle bir şey, ancak benlik lanmış olacaktır. vücude getirmiş . 

. t• ç·· k.. b .. - k a a a rı ımın a aglı olarak du- d 1 h • k B · · Karilcrinin bunu okuyacaklarıı:t ğinden bahs ile iktısadi bazı men- memış ı. un u, u mula attan bah- c·· h . .. ava arı, şa sı re abetler tahtında unu klUp ıdaresi başında bulunan v 
·• . .1 b' ·k .. . ran um urıyet vapuruna eşya yuk- h k d b" k d · dan da emin ön sözün "U sotı L,ı 

faatlcrden başka bır emel ve gayesi sı e, ıı aç gun evvel Harbıye Neza- 1 kt 1 8
. k .d are et e erek asıl maksad ve gaye- ırço üdı.st idarecilerimizin de bi- ' · ,.,, . JY 

t . d w ·r h .. eme e o an ır ecı e 64 numaralı d kl f d .. .. . · k d · 1 k 1 cümlesi de bu emniyetin barıı 
bulunmadığını temin için adeta çırpı- re ıne yaz ıgı şı reye enuz cevab a- kl. t b .. . en uza aşan er veya kuçük bır zım a ar sevınç e arşı ıyacaklarına 

1 t E .. t·k na ıya am arı mustahdemlerınden .. . h k ti 1 b"l" k" b · · delil değil mi., nırdı. Söz arasında hırçınlaşır ve amamış ı. sasen, gun geç ı çe ge- A f . ·b . zumrenın are e o a ı ır ı undan cmınız. · . ~j 
müttefiklerinin İzmir sevahilini ttal- nişlemekte olan işgal vaziyeti de, dok 

1 
r ınınAra.şına dvın~ çarparak yara - hiç bir zaman bütün bir cemiyeti me- Zira biz kendi hesabımıza, ancak bu "Göreceksin ki; okurken seııı ~ 

' t ı r • - amış, tın te avı altına alınmıştır. k d d k ı b .. ...11cl 
yanlara vadettikleri halde bilahare orun evve ce "ermış oldugll malU • sul tutamayız. büyük günü gördüğümüz zaman Türk a ar e ece 0 an u şur par-r- ıf 
sözlerinden dönerek Yunanlılara ver- mat ve teminatın tamamile aksi bir . Yangın Şu halde klüplerimizdeki ademi im- gençliğinin ve Türk sporunun hakika- ları -tecrübe ile tartılarak- haY~t ~ 
melerinden şikayet eder, Yunnnlıla- şekle girmiş olması da, kumandanın Şı~h~nede Nazlıhanım sokağında tizacın - eğer varsa - yegane sebebini ten kurtulmuş olduğuna hükmedebi- alınmış felsefi, milli, ahlaki:, içtJ~ 
nn İzmir vilayetinde kalmalannı, doktora karşı olan itimadını azalt - Te~vı~ıye apartımanının 4 numaralı bu noktada aramak ve çarelerini yi- leceğiz. sıhhi, hikemi, vatani ve batta ! 
kuvvetlenmelerini Akdenizde ttal _ mıştı. Bu sebeblerle, kumandan Şe- daıresınde oturan Ayda mutfakta ye ne o noktaya teksif etmek zaruridir. Kerim Kanok biyevi birer kıymetli yazıcıklard

1 

~ 
yanlar aleyhine r~kib bir kuvvet ola- fik Bey işi tatlıya bağlamak lüzu- mek pişirirken ocağın baca kurum - Seve seve oku ve yavru1arıııtı ~ 
rak telakki eder ve bu sebeble buna munu hissetmiş ve muhatabına: lan tutuşmuş, derhal yetişen itfaiye okut. Bu ahlak düsturlarını onl•~ı 
meydan vermemek için ellerinden ::- . Mıntakamı terketmeğe mezun e~ra~~ si.~a~~tine meydan vermeden C, o c u k Esi rg 9 m e Kurumunun T 9 (! 3 k k Ü r u bellesin. Umarım ki bunları okıl 
geldiği kadar çalışacaklarını söyler- degılım. Mıntıka dahilinde salahiyet sondurmuştur. Y ça, beni de iyi namla yad e~ 
di. İtalyan işgalinin muvakkat oldu- sahibi bir zat ile bu hususda görüş- Yi.ikün Altında Kaldı ___ _.,. ._ .. • ~ 
ğundan bahsi de unutmazdı. Türkiye mek imkanı da vardır. Dün, bir balya manifatura eşyası Çoc:;u.k Esirgeme Kurumu Genel Mensucat fabrikası 2 metre 80 san -
kuvvetlenir kuvvetlenmez memleket- C Devamı var> taşımakta olan Malatyalı Hasan .l1er7.;cıindcn: tim elbiselik yün kumaş, Ankara .............................. p........... FF. s 
!erine rekileceklerini ve İtalyan işga- Ô Çakmakrılarda auagı- kayarak yere Ank d A ·r H'k t k K Beledı·ye Reı·s muavın· ı· B T h · K KON ~RAN 
!inin, Yunan işgalinin tevessüüne Acı Bir lüm düşmüş,"muhteli! ;erlerinden çok a- elbise :~~ak ~r~ ~e lira~ An~~~: yaalp iki koyun, İzmir Pa~u~nMc:~ Şişli Halkevinden: t~ 
İnini olmak için vukua geldiğine her Babamız ve büyük babamız dok- ğır surette yaralanmış, tedavi edil - Keçiören ilk okulu beşinci sınıf 150 jsucat Anonim Şirketi 1409 metre 21 Birinciteşrin 1939 cuDlıı._tıı1if 
kesi inand~r_m.ak -~sterdi. Bu ~bi sö~- tor Fuad Süreyya (Paşa) İsfendiyar mek üzere Cerrahpaşa hastahanesi - No. Vedia İçöz iki elbise, bir palto. Amerikan bezi, Ankarada Bay Fazıl günU akşamı saat 21 de HalkeVlcJ~ 
lerle kendısını Türklere sevdırmek ı- oğlu memleketine ve mensub olduı7ı1 ne kaldırılmıştır. . A k ç k Es" • K özelçi bir araba eski gazete de müderris İsmail Hakkı Bal!$ ı·:.ı ,.· d.d. · . 

1 
dı A o' _ n ara ocu ırgeme urumu . 111ııv· 

~ın ı ınırcesıne ça ışır . yrıca, doktorluk camiasına kırk küsfır yıl- Sarho~luğun Sonu h . 1 . d Ş eli E 1 20 Çocuk Esirgeme K w lu tarafından (Terbiyeiıin u {t 
maiyyetinde bulunan v t·· k ~ l k . 1. d.. .. . . .. emşıre erın en a ye g en , urumunun aguşu b" ı.oıı ·' 

. e ur çeye va- ı venm ı ve urwıt . bır hızmetten Dun gece, gece yarısından sonra. metre kışlık pazen Ad Ti ret şefkatinde barınan yavrulara kışlık prensipleri) mevzuunda ır ,. d" 
kıf o.la~ ~ır kaç Rodosluyu da tıpkı sonra dün sabah ansızın öldü. Hasköyde Arabacılar sokağında 55 . ' ~a ca rans ve Bayan Danaillof taraf~tJ) 
kendı gıbı çalıştınrdı. Cenazesi bugün saat 10.30 da Ka· numaralı balıkçı Mişonun oturduğu ve Zahıre .~orsası 4oo ~lo . pamu~, yardım olmak üzere içten gelen duy- da bir piyano konseri verilece 

Bu zeki ve kurnaz adam, bir gün, dıköyünde Cevizlikte Şifa sokağın • evde bir eğlenti yapılırken, Balatta İstanbul Sumerb~nk Bırleşık !plık f:,'"llyln. yardım yapan zevat ve fabri- Herkes gelebilir. ~ 
yine fırka kumandanı miralay Şefik daki evinden kaldırılarak Kadıköy Dibek sokağında oturan Mordohay ve .Do~um~ fabrıkaları 150 m~t~e katörlerimize Kurum derin saygıları-~-.., 
B:yi ziyar~te gelmişti. .Mu:adı ~eç- 1 iskel~inden saat 1?.45 de k~l~acak oğlu !sak, kıskançlık yüzünden İlya elbıselık yun kumaş, Ankara Yunış nı sunar. RAMAZANDA Kt:MSEst1ı 
hıle umumı ahvale ve sıyası vazıye- hususı vapurla Beşıktaşa geçırılerek isminde birisile kavga etmiş sofrayı 
te dair ~~zı bey~natt~ bulunduktan Beşiktaş camiinde n~mazı .kılındıktan devirmiş, llyayı sol gözü ve' sağ elin 1 .

1 
ç K .

1 
s 
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sonra, YurUk Alı efe ve arkadaşla- s?nra Yahya efendı kabrıstanındaki den yaralamıştır. Suçlu !sakla bera- l\lesud w bahtiyar 'J' · 1,v· 
rının teşebbüs ve hareketlerinden aıle medfcnine defnedilecektir. ber, zabıtaya haber vermeden evinde 1', rmı~ın bayramlıklarını Jı:ı'.lııtl 
mal~matı ~ldu~nu hissettirecek ba- Mühendis ve mütehassıs böyle büyük eğlenti yapan ve hadise EıORSA KIRAATHANE iNDE km yıırdım:ı ve sevgiye ~~6i' 
zı sözler so~lemış ve bu hareketlerin Kudret İsfendiyar oğlu çıkmasına sebeb olan ev sahibi Mi- Ramazan münasebetile her akşam: Tanınmış san'atkarlardan kimsesiz yııvnıları da S{';ııtılıı' 
fa~dalı netıceler. ~ereceğini de, bir Alpullu Şeker P'abrikası Müdürü şon da yakalanmış, her ikisi hakkın- müteşekkil mükemmel SAZ HEYETİ zengin programlarına devam meuizi ~·oruk Esirgeme 
mutalea olarak ılave etmişti. Fırka Fatin İsfendiyar oğlu da tahkikat ve takibata başlanmış_ etmektedir. Kıraathanemiz nezih ailelerin salonudur. sa)gıyla diler. _A 
kumandanı Şefik Beyin, böyle bir te- Torunu Ahmed tsrencliya.r oğlu tır. Telefon : 22308 - ~I ~~;;g~;z"'J;;i~~m~iliill=~.., 

HA LKEVLERINDE : 
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Orta Oyunu 
Kanlı Nigar Oyununu Anlatmakta 

Devam Ediyoruz -------

YENİ 8.A.BAll '" 

O aralık zt>ybekler, cami ve medre
se odalarında tevkjf edilmiş olan 
maktul Sökeli Ali efenin maiyetini 
teşkil eden arkada§lannı da elleri 
kolları bağlı, çırıl <;ıplak bir haldı 
görerek mahpcslerinden kurtarmış

lar \'e bunları teslilı ctmi§lcrdi. 
Envaı hakaret altında günlerce in· 

lemiş olan bu zeybekler Denizlide biı 
denbire mahpus vaziyetinden hakimi 

mutlak vaziyetine geçince her türlü 
mukaddesat mefhumunu unutmuşlar1 
önlerine geleni tazyika, darba, tahk·f 
re başlamışlardı•. 

Denizli asayişi sarsılmaya baş1a-

mıştı. 

[Devanı· ı-ırJ; 
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Balkanlarda Ve Akdenizde Sulhii Batvekilin Nutku Garp Cepheain· Çemhertayn'm T 1 deki Vaziyet Parl4menloda 
emin Edecek ~u~hede mzalandı Dünkü imza Merasimi ~anar::i;t"::~ ir~~t!i1~~!.ı 

<Battarafı 3 iiaetdl) Bununla blrablr ş11 cllMıt k&Jdedileo s d v s Old mftfraelerine hilcum etmişler ve in- bulunmak Uz.ere Avam kama • 
~-~ Raısda mat.abat bilir ki, Dr. Refik Saydam, Sovyet a e e amı•mAı u sa bir muharebeden IOlll'Ul bu müf- namda cereyan etmekte olu 
-uuışluduo. RasJallDl rmmS teblilbMI• oldula gi rezeleri hududa ve hudud öteetne ka- mt1zakereyt kesen Bqvek.il B. 

Yukanda adı PO!J1 muahede mu- bi, W DDlüet arlllJMlaki cloltane dar püskürtmilflerdir. Chamberlain ezcümle demipic 
eibiJlee Tlrtdye tarafındaa aJmmış miliıasebatın devam ettiğini zikrey - • • • ••• •• • •• • .. . Cebhenin diğer kıaımlarmda aıı - ki: 
0lan taahhUdler bu IDllllleketln Sov- lemiştir. --- ( ... tarafı 1 incide ) J necek sözler diğerleri tarafından ela cak mevzii topçu faaliyeti vıe iatik- Geçen mayısın 21 inde Türki-
Yet. Sosyaliat CUmhuriyetlert İttiha- Hariciye Nezareti teblip ilive e - çilikleri . e~klnı, ~giliz. ve F~ız ge pekill ~~· .. p.f kollarının harekltı görülmüşttlr. ~ ve İngiltere hükbıetlerinln 

1 dı il~ mUsellih bir ilatillfa sürüklen- diyor: nerallennın maıyetlerın~ekı subay- ~a. bmaen, bır ~ok ~yler eöJle- Bazı nolctalarda dtıeman ne bir usun müddetli ve karpbklı ma- . 
lbeaini intaç veya mucib olacak bir Londrada vaziyet hakkında umu· lar, Tlrt lllbaylan ve Türk, Fransız, meyı zaıd bulurum, zıra sız, Bay Bat- müddet temas kaydediJırıittir.. ÇUn - hiyette bir anlqma akdi için 
~oma icbar eclemiyecekür. mi aunUe y&pUaa w.ir, biiWa ı.t • haciliz paetecileri vardı. vekil ve Fransız arkada1Pm tarafa- kü mUtearrız Alman mllfr~ulerl, hu- mutabak kalcbJrJarmı ve buna 
İtbu protokol Franaa, Birlefik ferruatile doğru değildir. Mualıedenhı im:auanı müteakı1> dan ifade edilen hiasiyat benim his- dudu geçmiflerdir.,, mtiaren iki htlktmetin bul 

lUaıiık ve Türkiye araauıda buciln- FnDU KaJheelala Diialdl Ba§vekil Dr. Refik Saydam ve Fran- siyatımın okadar .aynidir ki buna i- JIAJlNO HATTI POLONYA ahvalde tesirli bir llUl'ette teo • · 
\tı taribıe akdolunan muahedenin Toplanta&1 818, lngtttz btlytik elçileri hualanan lln edecek hi~ bır geyla yoktur. CEBHESl DECİLDlR riki mesaiye ve e11erfnden ge -
•Ynbnaz bir eüz'ü olarak teılkki o- Parla, 19 (A.A.) - Bu abah top. muahedenin büyük ehemmiyetini te- Söylediğiniz nazikane sözlerden do Par.is, 19 (A.A.) - Fransız ceb - len muavent v mtlzahreti bir ... ! 
hınacaktır. Ianan Nazırlar Meclisinde B. Dala· barüz ettiren kısa nutuklar söylemiş- layı çok minnettanm ve bu kadar heeinin kalın zırhlarla himaye edilen birlerine yapmaya lmade bu -
Aıakanda, Qg na.ha olarak 19 tllr- dier, cliplomatilr ft ukerl ftSiyet ler ft iç deftet arumdald amiınl dUrilst mesai arkadqlan ve doet - ve altı pueluk toplarla mücehhez o - lunduklanm beyan etmiş olduk 
~ 1939 tarihinde yapılm;§tır. hakkında izahat vermiJtir. işbirHlfnin istihdaf ettiti sulhün 19- Jarla çalışmış· olmak imtiyazına maz lan tanklar tarafndan tehdid edil - lannı bildlrm1ştim. Sonradan. 

hua Edilememesinin Sebebi Başvekil Alman taarruzu hakkın- refine kadehlerini k~ı~ışlardır. har bulunduğumdan dolayı pek at · mekte oldutuna dair olan haber, bu- bu ıınlaşmanın Türkiye, Fran . 
. Paris, 19 (A.A.) _ Reuter ajansı da Genelkurmaydan alman malO.mat . Mera~, çok aa~i bır hava i - yade müftehir olduğumu bildirmek rada ciddi telakki edilmemektedir. sa ve İngiltere arasında üç ta -

hıldiriyor: ile Sovyetler Birliğinin Baltık mem- çınde ıııhayete ermıgtır. .isterim. Bitirdiğimiz işin muazıam Bu gibi tanklann ancak bir kaç o - raflı bir anlaşma geklini alma-
'l'ürk siyasetinin, Moakova veçhe- leketlerindeki müdahalesinin İskan - Bofvekil Do'kt(ll' Refik Saydamın bir kıymeü olduğunu hiaaediyorum. büs nakledebilecekleri, nişaıılannı 81 kararlaştuılmıştır. 

-'Yle garb devletleri veçhesini telif dinavya devletlerindeki akisleri hak- nutku: ve bunu yalnız Uç memleketin değil tanzim etmek için tevakkuf etmek Müzakereler 12 mayısdanberi 
etJnenin kolay· göründüğü yan resmt ı kında alınan malilmatı bildirmiş ve Tftrkiye, Fransa ve BU~ .~ • ayni zamanda ttmid ederim ki bfttUn mecburiyetinde bulunduklan ve bi- devam etmiş olmakla beraber 
lllehafilde tebarüz ettirilmektedir. B. Saracoğlunun Moekovadaki Misi- tanya a~n~~ mevcud gortı§. ve dünyanın ~ef'i~e olarak inşa edile - naenaleyh Fransız bataryalanmn hiçbir .zaman hiçbir mühim gö-

Bunun kolaylığı, garb devletleri yonu ve Tµrk - İngiliz - Fransız mü· ~enfaat. bırlığinl göateren bu mü • cek ola? ~r ~anın temel taşı ola - bunlan tahrib etmesinin pek kolay rUş ihtil!fına maruz kalınma • 
"eçhesinin, yalnız Yakın Şark ve Bal zakerelerinin mesud bir aurette ne- hım ve~ıkayı imza etmekle fevkala- rak tel8.kkı eylıyorum. olduğu beyan edilmektedir. mış -alkışlar- ve başcian niha -
kantar ıneselelerile münasebattar ol- ticelenmesi hakkında izahat vermiş- de bahtıyanm. 1 Biz, modern Türkiyenin banisi o - Kitle halinde tayyare kullanılması yete kadar karşılıklı bir itimad 
lnaaındandır. Fakat, aıılqılıyor ki, tir. ~esai arkada~ ve dOtıtum ~ra- 1 lan büyük şefiniz tarafından tasa•- meselesine gelince, Maginot hattının havası içinde cereyan eylemiş-
~Uslar birdenbire üçüncü bir devle_ Harici e Vekilimiz dost· cog~unun uzun suren gaybubetı ~u 1 vur edilmiş ve anahatlan şimdiki hiç te Polonya cebheaine benzeme - tir. ·Alkışlar- muahedenin metni 
tiQ DıÜdahaJesi üzerine TUrk _ Sov- Y veaıkada onun imzam yerine benim 1 mümtaz Reisicümhurunuz tarafından mekte olduğu tebarüz ettirilmekte - üzerinde anlaşma Uç hafta ~ • 
l'et ınUnasebetıeri hududunu aşan luk tezahürü olarak bir imzamın bulunmasını intaç etmiştir. taklb edilmig ve edilecek olan poli - dir. En ağır bombalar bile istihkam- vel hasıl olmuşsa da imza lngi· 
tekntıer dermeyan etmielerdir - • • • Bundan btlytlk bir şeref duyuyorum. tikaya devam eyledik. lann ancak kubbelerine hasar iras e- liz ve Fransız hüklunetıerinin 
ı.e111z llariclye Nezaretbüa Tebll&ll Rus torpıdosıle gelıyor ~ bu eserin hakiki &millerini Memleketinizin mUtemadt refahı 1- ~r. Alçaktan .uçaca.~ tayy':1'81ere muvafakatlerile talik edilmiş • 

l..cındra, 19 (A.A.) - Hariciye Ne- Bir müddettenberi Sovyet Ruaya _ ~ıl ~~ ~ bu m':zae:abetle ~- çtn en samimi temennilerimi arzeder gehnce, bu~lar .~ıtral~z bara.Jl ta • tir. Zira Türkiye hükfimeti, 
~ diln akp.m gu mealde bir teb- da bulunmakta olan Hariciye Vekl- ricıye Velıı~ adını y büyük ve kadehimi Türkiye Cümhuriyeti - rafından düşürülecektir. Türkiye Hariciye Vekilinin Mos-
, lletretmiştir: limiz Şükril Saracoğlu haber aldığı- elçi~ adlarile ~lrlilrte mfttterek nin refahına ve Türk orduaunun ee- AMERİKA BlTARAFLIOI kova ziyaretinin TUrkiye ile 

'1'lrk • au. "-._ . . . meeaimız için hakıld bir §\llo'an duy- ref' kaldın KALDIRIRSA Sovyetler Birliği arasında da ~-- m....aerelennı bir çılı:- mıza göre bir Rus torpitosile avdet 1 . d ak h dairi me nm. 
~ 80kan aebebler baklanda Lon- edece'-tir. gus. u çın e anm usuaun va- •·-• ... ._.._.__._._._ aa-8ha New-York, 19 (A.A.) -. Sali.hi - muvazi bir muahede akdine mtin 
...,.. • zifemi tmı nım _..,.. __ ....._ ~..,·- .M..ı.u•~ -- olabil--ıw .. ; "-:~ etm'.....ı. l'eaınl mahfellerinde, tam malU.- Vekili almak '1lere Karadenize a- unu ... ~0 • • • • • Bir ?qatet Verdi yettıar bir membadan bil .... ~....., ~ ........-&aua uuuu "lW 

~IDevcud bulunmamakla beraber çılan Güneyau vapuru bu vaziyet ti- FrflnMI büyük~ B. llGIUllgUttiıt Ankara, 
19 

(A ) ıöre İngiltere ve Fransa hUkUınetle- B. Saracoğlunun Moskovada 
_---aıye Batvekili Dr Refik Sa da: .. . . nMtku : .A. - GenelkW' - ri, llonrrentn bitaraflllı kanmmna ta- yaptlğı mtlsakereler flmdllk 
Qıııı be • Y zerine Sam ını gıtmifbr. Bay Başvekil may Batkam Mareea1 Feni C-lcmık d"l tm . takdiri d Am 'ka inkıtaa uğramıştır. 
tekutıe:atına nazaran, TUrkiyeye Hariciye Ve~ilimizin bu~ lima- imza edilen 'anıapıalannı lfimu· taralmdan buıtm aat 13,30 da Şe- 5~750e as::~ tayyar: :ipariter;ım: TOrkiye hükfuneti, kendisi . 
ilin bu ~unuldutu ~ Tlrktye. nımıza gelmesı beklenmektedir. lünU o kadar mükemmel ifadelerle bir lokantasında milatlrlerlmiz tn - ta. da lduklann ba.u-~-- ne yapüan bazı tekliflerin daha 

teklifleri reddettiği lşiklrdır. laglllz Mebafllbıe Göre An•'l§l'lamn . . . . . b . A giliz Şark Ordu k tan n- vvurwı 0 ı &M&&&....,.. 

Mo--_S ___ K_ -0_ V_.A ··-- ·----,---N- K--,--T---A--,----- -H-_ A ____ K ____ K--1 ~N DA :_ ~iik~~uro1~:ı~!ı:~~=-v~~~:S"S ;~;:::~·:::: ~ =:E:~::; 
niyet, mantık ve dtlrüstltlk eserıdir. bır öğle yemefi 'Nrihnıştir. Kanunun fesheclilmesi takdirinde, Jarla telif edilemiyeceğine bilir· 

L
- İngiliz . P'ransıı - Türk ittifakmı Yemek~, Milli Müdafaa Ve~ ~e- İngiltereııin Amerikan fabrikaları- metmiftir. 

d P • R temhir eden ve bu suretle tiç memJe. n~ral Nacı Tınaz, Genelkurmay ıkı~- nın Kanadada şubeler ihdas etmele • -AlkUJlar - Bununla beraber. on r a arı s oma ketin samimi teşriki mesaisinde yelli ~ı bqkam ~rgeneral Asım Gan~ilz ri teklifinde bulunacağı eöylenmek • hem Moskova ve hem de An • 
1 t bir devre açan bugün büyük bir giin-1 ıle Kor v~ ~ge~eralle~ ve H.:ncl- tedir. kara TUrkiyenin Sovyet hüku-. 

N D •• •• •• ? dUr. ye erkinile misafırlerimizin maıyet- ALMANLARIN DOŞüRDüKLERt meti ile münasebetlerinin geç· e U Ş U n U Y O r Ekselııılanmn Türkiyenin menfa .. leri ve mihmandarlan davetli bulu - ... ..,._ _..._T ... ~ ARI -'...ae olduğu gı'bi dostluk esas· 
• atlerini gödnhde tutmaktan hiçbir nuyorlardı. İngilis ve l'ranaz bllyük TAYY~.r.un .11UAT UU<JU 

Y · b&1i kalmı açılı sörOelerbd elçileriJe elçWk mlllıteiarlan ve ata- Bertin, 19 (.A.A.) - Reami bir la- lanna dayanmakda berdevam ük k e· ş G·· t T·· k. 8:.e1ana Ba ~ v• 1emmterıen c:1e ziyafette huır bu _ tatistik. harbin bidayetindenberi 12 olduğunu büd.irmielercUr. -Al . .... se ır uur os eren ur ıye :iJnk&r ve :.ı1aane ha:~=u:ı lunmutlardır. si İngiliz olmak üzere 60 ~ kışlar- Bu arada Tttrkiye hilli· 

1 azyiklere Boyun Eg.., mekten İmtina ~ıe yldetmeklifime mllaadenfzi lNGtLlZ SEFtRlNIN ZiYAFET! ::-!:~~ ::ı::::~ - meti TUrk - İngiliz - Fransız 
S rıca ederim. Bu tazim ayni zamanda Ankara, 19 (A.A.) - İngiltere bü- Bu 

17 
. kada Almanl paktının imzasım artık gecik • 

Uretile So" zlen·ne Sadık Kalmıchr bütün mesai arkadaelarmıza ve bil- yük elçiai Sir Hughee Kontgomerry b ~~eain~D~.~A~klan .:::.nt, tirmemeye karar vermiştir. Ve 
y hassa bunların en mümtaza olan elr· KnatchbuJl - Hugeueıı bu akfam g~ gar ... -.u ,,_ muahedenin ya.nm saat ene! 

se1ana 8. Numan Kenemencioğhma neraJ Weypııd w paeral Wavell i- 196 ~tul, 356 yaralı ve lH b.yıb- Ankarada imza edilmiş olduğu-
~ 19 (A..A.) - Röyter: ı yanın üetüne derhal ablmıyacağını da racidir. le Tlirk ukerl tefleri terefine bir zi- dan ıbarettir. . nu mecliae haber verebilmekle 

lal ki)'enin aoıı Sovyet teklifleri- tahmin ettirmektedir. Almanyuwı. Keza, Türk ordusunun yüllek ve yafet vermiftir. Ziyafette Bqvekil ~ ~z ~b~tile 664 Fransız ne- bahtiyar bulunuyonım. -Şid -
-~esini bu aabahki ıa.zeteler Rusyayı, harbe doğru ittiği ve buı muhterem tefini içimbıde g6rmet Dr. Refik Saydam, Genelkunnay fen esır edilmittir. detli alkışlar - Bu muahedenin 
~ki)~ kareılamakta ve bunu kimselerin iddia etttğt gibi Hitlerin bahtiyarlığından bWatifade, onun j Bafkaru Mareşal Fevzi Çakmak, Mil- CHA.lılBERLAtN'l KRAL metni yann mebuslann emrine 
' deıua ~tere. v~ ~~~ İaveçle Norveçi Staliıı'e ikram ede • f&blUlda 'l'Ultiye Cllmhurtyetüıin l li Müdafaa Vekili Naci Tınu, Türk YEMEGE ALIKOYDU Amade bulunacaktır. 
~UrU.tiailıin bır ifadesi ve.~ cek Jradaı- ileri gittiti doğru o•malrla şanlı ordusunu da eelimlamaklığıma ordusu erkanı ve misafir pneralJe.. ~dra, 19 (A.A.) - B. ~~- Muahedenin en u 15 sene i-
~ ve entemuyonal taahhu:i· beraber Sovyet RU11J8 tefi, Alman mUsaadenlzl rica ederim. rin maiyetlerinden bafka Hariciye lain ile r.evceei, din aktam yemeğinde çln muteber olmam g&lteriyor 
~bir nümuneei olarak manevrasuu boamut göribunektedir. /tagUtere biiyiik elçisinin nutku: Umumi Katibi Numan Menemenci .. ~~ingham arayuıda kralın misa - ki, anlqma timdiltl fevkallde 

Qar.et; • . . . "Petit Parieien,,, Türklerin, Sa .. Bu mtlnaaebetle bir çok teY BÖ)'li- oğlu, Fransa bilyük elçiai, Hariciye fan olmqlardır. ahvale munhuar muvakkat bir 
~ ler, TUrki1enm lııgiıtere ve racoğlu - Molotof müzakerelerinde yebilirdim. Fakat, üç hUkfımet ara- Vek&Jeti ve Fransa ve İnciltere Rfa· taahhUd deiiJ, alt.kadar i1ç hQ.. 
'-'ıe oı!: ~lan dostluğunun Sovyet· Rtiılterdiklerl yillaıelı tuuru gtiltereıa sındaki anlatma okadar sıkıdır ki, retleri erklnı ve atqemiliterleri ha- Büyük anketimiz ldımetin uzun müddetli bir tee-
"-ıtl'-... .ıw .. ?'tlultına engel tegkil e· şu miltalealan dermeyan ediyor: aramızda birimiz tarafından söyle - zır bulunmuşlardır. T bb• ı· Ok -
hıiİt~~fi&UI ehemmiyetle kaydedi· Müzakerelerin, Rus-Türk m~afil ·-- _ 1 ıye 1 uyucu• :::=:s::d::: ı!:!!r::: 

'l\nea hududunu ~e lııloak~~ın a~ la• sek bir IUUr eseri göateren TUrkiye,sonunda sadece "hayır,, demesini • 
~ di nıe~ının diplomatik rnu- m~da Berlin . menafıını de ~tidafaa bütün tuyiklen boyun •ekten bildiklerini aöyıemektedirler. muzun OUşUndUklerı· !::!ı:: !:u::r~!! 'llrk Yor iri. ettiği görUlmU,tUr. Alınan diploma· imtina ınıretile IÖZtllle sadık kahmt- · • ,,_ 
~ 19 • Sovyet miilakerelerinin in· Biei, Boğuiçbıin ve Çanakkalenin, tır: ' , ~arac~ğlu : Gafenko mWlkatmm (Bil§ tan.fi S ücü eayfamn•> vardıjuıı ve milleti hakkında' 

ytbi bebl lllalftmdur. b~~ ~arbde kap&hlnwpnın ebem· Bomum~ ltehir edılmeaı gayet tabii teJ'kkf ': Faraza yakın zamanlara Bulpriatuı çok bilyük hürmet ve meziyet,. 
lngi)lere ~ te~ri .~k_lyenin mıy~tini hatırlı)'~, bu ~ Roma, 19 (A. A.) _ Rus _ TDrk lu~. ll'akat, yakında bır da.ki .Müslüman "Pomaklar,. en feci leri ve seciyesi hakkında hay -
~ t .. L~ Fransa ıle gırışmq ol • yeniden tahaddUsü ıçba Kremlin nez .. mUlakerelerimn lıılataı Roma dip- mülika~ vuku buJmuı ve buna, i§kencelere maruz kalmııken bun- ranlık ve takdir hialeri besledi-
~ "-Uıntıdlerln tamamlle terki dinde bütün la)Tetint sarlet.miftir. Jomul mehaftltnin m~euma IÖl'e Gaf J ile BuJpr Bqvekili Kö.e- timiz bir memleketle sıkı ve a 
s:e b~ lenİI bir niabet Fakat Tiirlder, be)rDelmiıeı muahede- Avna ıabemDda bUyilk ehemmi : i~aııof ~da yapılacak görUtme- dan bee uır muk~ Fatih SuJ- mimt mtlnasebetlerimizi temhir 
~U. . tadilini tazammun edi • ıere Badık ve Fransız İnıiliz doetlu· ti :"· t,· hadise teşk'l tmelrt.e _ nm tekaddüm etmesi bekleıunektedir. tan Mebmedin zaptettiği lstanbulda- eylemiş olduğumun öjreame • 
S :kler gayanı takdir bir iuna kareı dürüst kalmıalardır. Moıı- :.. ;:: va~•en•g aarih ~=uee• An- Balkan antantı memleketleri sa- ki Hıristiyan ahaliye "hiç bir mille- D1ıı Meclia içiıı büyük bir mem-
~ ca. geçen mayıada Sovyet- treux anlaşması hilkilmleri mer'i kara hükUınetiniıı İngiltere ile Fran- llhiyettar mahfelleri, BuJıaristanın tin yapmadığı' derecede,, göstennil nuniyeti mucib olacağını Umid 
~ ':1Gm&b dahlHnde teftlsiil bulunmalrtadır. Ankara hilkQmetfnin aaya v~rdiği s0ze sadık kalmak ka- antanta ittiraki kendi.a için fa1dalı olduğu mtısamaha ve mUsaade mu- ediyonım .. alkıglar,,. 
'~ Yteetl terketınekten im • utmklrııtı, içlerinden lt1aini, yani rannda oldufu ve T8rkiyeniD, Sov. olacaia mütaıeasındadırlar. Şbndlşe kayese ediline Türklerin büyük me- Çemberlayn Başvekile 
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Jaı.~ll ka da, çok MkiD ~ ı.l&oele l!weketi, Tlrkiye ta.eriDdeld zakerelerinin inkıtu ile Voa p_,.. Yeıd Bir BaDru Blrllil Plkrl reket olmau prektlr: mlduı mlteftDld ~ bil· 
~-launı~ el~': Alman taqikinjn tam abmeti gibi nin Ankaradan müstacelen Berline Londra, 19 (A.A.) - Reater ajan· Müntehayı makal olarak IUDU da dlnniltir. 
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.. 
Sahife 

EMNiYET SANDl~I ILANLARll 

Yüzde 8,5 faizli ve sekiz sene 
taksitli emlak satışı 

SEMTi 
IErenköyi.lnde Sahrayic:edid mahalle· 
sinde eski Kayışda~ yeni Üsküdar 
caddesinde eski 15, 15 Mü. yeni 158. 
158 No. h 

Balatta eski HocaaJi yeni Mollaaşkı 
mahallesinde Demirci sokağında en 
eski 12 Mü. eski 14 yeni 14 No. lı 

CiN Si 
Muhammen 
kıymeti 

Bir buçuk katta sekiz 
odıılı maabağ aheap l.:ıir 
köşkün tamamı "rresa -
hai sathiyesi 7352 metre 
murabbaı<lır,, 

Üç katta dört odalı kiır
gir bir evin tamamı 
Uç buçuk katta altı o
dalı üç sofalı terkos, c -
lektrik tesisatını havi 
ahşap bir evin tamamı 

1200 

400 

1800 

Kadı köyünde Caf erağa mahallesin
de eski Muradiye yeni Muradbey 
sokağında eski 12 yeni 16 No. lı 
Yedikulede eski Hacıpiri yeni Hacı
evhad mahallesinde Hacıpiri cad - Bir buçuk katta üç odalı 
desinde eski 31 Mil. yeni 63 No. lı kargir bir evin tamamı 200 

1 - Arttırma 25 birinciteşrin 939 tarihine düşen çarşamba ı;ünü 
saat 14 ten 16 ya kadar yapılacak ve gayrimenkuller en çok bedel veren
lerin iistünde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin j( 10 nu nisbe -
tinde pey akçesi yatırmak lazımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin \'e geri kalanı sekiz sene
de sekiz müsa\i taksitte ödenir Taksitler % 8,5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa birinci dere
cede ipotekli kalır. 

5 - Fazla tafsilat almak ve binalar fotoğraflarını görmek için San-
dık binalar servisine müracaat edilmelidir. "8077,. 

İstanbul Liman sahil sıhhiye merkezi sahn
alma komisyonundan : 

Umum mudurluk şuabatı ile taşra teşkilatı tçin 96 kalenı evrakı matbu;ının nu
munelerine gore tab'ı ve cıldiycsı açık c,lcsiltmcye konulmuştur. 

l - Bu ışın tnhmın cdılen bcdelı 1275 lırndır. 

2 - Bu ışc nıd ııunıuııelenn goı ulmcsl ve 1Mrn ız olarak '. rr•len şartnamelerin · 
alınması için Levazım ınem ... rluğuna murnraal ~.lılmclidıı·. 

3 - Ek iltmc 3 fkincit~rın 1939 cumn gııııu saat 14 de G::ıl,ıtada Kcıramustafa
paşa sokoğınd.ı meı.kur merkez eksiltme -komtSyonunda yapılocnkllr. 

4 - Bu ışe aıd muvakkat teminat 95 lırıı 93 kuruştur. 
5 - Eksıltıneye gıreceklc.ın 1939 yılı Tıcaret Odası \csıkasını gö•termeleri şart-

tu-. c8328• 

Devlet Demiryolları hanlan • 

FiYAT TEPDiLi 
Beynelmilel yolcu ve bagaj nakliyatına airl olup ana hatta mer'i D. 

o. / 104. 
.. To~os katarlarında uzu~ yoldan seyahat edecek yolculardan kısa yol 
ucretı alınması hakkındakı D. D. 107 ııumarnlı tarifelerle Avrupa hattı
nın Sem~lon k.utarlarında beynelm.ilel m~ı:asebetler için yolcu ve bagaj
lara tatbık edılmektc olan muhtelıf tenzılat 16 ikincitcşrin 1939 tarihin
den itibaren lağvedilecektir. Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat 
Cdilmclıdir. "8560,. 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

_ ~rif ve :Mümtaz ile K_e~se~in 812 hes:ıp No. sile Sandığımızdan al -
dıgı 380 .. lıraya karşı bınncı derecede ıpotek edip vadesinde borcunu 
vermcdiğinllen hakkında yapılan takib üzerine 3202 No. lı kanunun 46 
ncı maddesinin matufu 40 ıncı maddesine göre ııntılması icab eden Ka
,aımpaşada Hacı Ferhad mahallesinde Pirinççi sokağında eski 29 29 Mü. 
yeni 45, 47 No. lı ahşap evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttır
maya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Artt1r _ 
maya girmek istiyen "63 .. lira pey akçesi verecektir. Milli bankaları -
mızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vC'r _ 
gilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliyc rü
sumu borçluya aiddir. Arttırma şartnamesi 1/11/939 tarihinden itiba -
ren tetkik etmek istiyenlere Sandık Hukuk İşleri servisınde açık bu -
lundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede 
ve takib dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik e
derek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve 
itibar olunur. Birinci arttırma 4/12 U39 tarihine müsadif pazartesi gü
nü Cağaloğlunda kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacak
tır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklit edilecek bedelin tercihan 
alınması icab eden gayrimP.Iıkul mükellefiyetile Sandık alacağını tama
men geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki 
kalmak şartile 19 12 939 tarihine miisadif salı günii ayni mahalde ve 
ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en 
çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmı
yan alakadarlar ve irtifak hakkı sahihlerinin bu haklarını ve \msusilc 
faiz ve masarifc dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yimıi giin için
de evraki müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu su -
retle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmı
yanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malü
mat almak istiyenlerin 38/1147 dosya numarasile Sandığımız Hukuk 
İşleri servisine müracaat etmeleri liizumu ilim olunur. .... 

DlKKA T 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstennek 

istiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin "O 40 ını teca
vüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile 
kolaylık göstermektedir. "8671,. 

Arnavutoğlu, cevab vermedi. Gü
lerek: 

- İnşallah kaptanım, inşallah! ... 
Zaten, kervan öbür gün kalkacak .. 
nasıl olsa yann buradayız, geliriz .. 
dedi. 

Ağa, kaptanın bu sözleri üzerine, 
Arnavudoğlunun yüzüne baktı. Kap
tanın bu, son uğurlayış sözlerinin 
pehlivana dokunduğunu hissetti. 

Arnavudoğlunun, hırsından yüzü 
bembeyaz olmuştu. Kam kaçmıştı. 

Ka.slan çablmıştı. 
Ağa, bu vaziyet kar§ısında derin

den bir oh! .. çekerek sevinmişti. Çün 
kü, pehlivan nihayet kı.ımıştı. Kanı 
kaçmıştı. 

Hele, bir sabah olsun, güreş başla
sın, birkaç Kastamonilinin atrtı yere 
vursun o vakit Arnavudoğlunun 

ses çıkarmadan yerinde oturup otur
mıyacağı görülürdü. 

Ağa, dua ediyordu: 
J\.hJ şu Amavudoğlunu lnebo-

hıda bir tanıyan çıkmış olsa idi. 
O vakit, boşboğaz kaptan karşısı

na dikilip güreş istiyecekti. lşte o za
man dananın kuyruğu kendi kendine 
kopacaktı. 

••• 
Nihayet; Arnavudoğlu ile ağası 

bir hana misafir oldular. Ali pehlivan 
gözlerile etrafı araştırıyordu. Bütün 
korktuğu hemşehrilerinden bir ta -
nıdığı çıkmaması idi. 

Eğer, bir hemşeri tanıdık çıkmış 

olursa, hali harab olurdu ve, Arna
vudoğlu olduğu ve pehlivanlığı mey
dana çıkacak ve halat pehlivanla ba
şı derde girecekti. 
~reket versin handa ve kahvede 

kendisini tanıyanlardan kimsecikler 
yoktu. Hanın bir odasına yerleştik -
ten sonra, kahvenin dışında bulunan 
peykelerden birine oturdu. 
Salkım ağaçlarile çardaklanan 

kahvenin dışı gölgelik ve serin idi. 
Arnavudoğlu ağasile başbaşa vere -

Y.ENI SABAH 

Bursa· Merinos 

Makine ve Yiinleri 
Toptan ve perakende satış 

. 
yerı : --• 

SOMER BANK YERLi MALLAR PAZARLARI 
-Q:: 

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, 

Beyoğlu, Kadıköy. 

Mektupla sipari.5 kabuJ olunur. 

Türk Maarif Cemiyetinin 
Zengin lkr•miyell 

Büyük Eşya Piyangosu 
Çekiliş 5/11/1939 ikramjyc 15400 . Lira 

Biletler piyango bayilerinde, Cemiyetin merkez ve şubelerile Yenı Postahane 
knrşısında Erzurum hnnındn resmi ilan işleri büro.;unda bır lira mukabilinde sa-
tılmaktadır. «7669• 

İstanbul F :ıniyet Sandığı 
Direktörlüğünden 

938/ 11/f.~ 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Annik varislerine ilan yolııe t"bliğ: 
Annik, Beyoğlu Hüseyinağa mahallesi. Nane sokak eski 11 yeni 16 

numaralı hanenin tamamını birinci derecede ipotek göstererek 6/8/932 
tarihinde 14276 hesap numarasile Sandığımızdan aldığı "1700,. lira bor
cu 27 /7 /38 tarihine kadar ödemediğinden faiz, komisyon ve masarifi ile 
beraber borç "3-126,. lira "62,. kuruşa varmıştır. Bu ı:ıebeble 3202 numa
ralı kanun mucibince hakkında icra takibi başlanmak üzere tanzim olu
nan ihbarname borçlunun mukavelenamede gösterdiği ikametgahına 
gönderilmiş ise de borçlu Annik Beyoğlu Mis sokağında 16 numarada 
öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yapılamamıştır. Mezkur kanunun 45 inci 
maddesi vefat halinde tebliğatın ilan suretile yapılmasını amirdir. Borç
lu ölü Annik mirasçıları işbu ilan tarihinden itibaren bir buçuk ay için
de Sandığımıza müracaatla murislerinin borcunu ödemeleri veya kanu -
nen kabule şayan bir itirazları varsa bildirmeleri lazımdır. Mirasçılar i -
poteği kurtarmazlar veyahut başhyan takibi usul dairesinde durdur -
mazlarsa iPQtekli gayrimenkül mezkür kanuna göre Sandıkça satılacak
tır. Bu cihetler alakadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve her 
birine ayrı ayrı ihbarname tebliği makamına kainı olmak üzere keyfiyet 
ilan olunur. "8629 .. 

1 

ı~a.tih Sulh 3 üncii Hukuk Hakim- _.••••••••••••••• 
liğinden: 

Oavutpaşa Kasabilyas mahallesi 
Horasancı sokak ·1 numaralı hanede 
mutasarrıfan oturmakta iken 3 

10 939 tarihinde vefat eden Sada -
katin tarihi ilandan itibaren alacak 

ve borçlularının bir ay ve iddiayı ve
raset edenlerin üç ay içinde mahke-

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye 

Lokman Hekim 

MUtehaaauu 
Divanyolu 10·1 

Muayene saatleri paza.r hariç 
her gün 2.5 - 5 salı ve r,umartesi 
sabahları 9 - 11 hakiki fıkara 

kabul olunur. T. 22398 
memize müracaatlaıı aksi halde tc-1 iil•••••••••••••• 
rekesinin hazineye devredileceği iliin !----------------, 
olunur. halen ikametgahı meçhul bulunan 

Gebze Hukuk Hakimliğinden: 
müddeialeyh Mehmed Alinin 20 11 
939 pazartesi günü saat 11 de Gebze 

Gebzenin Hereke köyünde oturan Asliye Hukuk mahkemesinde hazır 
Mustafa kızı Münire tarafından ayni bulunması lüzumu tebliğ makamına 
köyden kocası Mehmed Ali aleyhine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olu
açılan boşanma davasından dolayı nur. 

SULTAM AZİZ 
NAJIL PEHLiVAH ouu? 

No: 75 

rek otuı muştu. Şundan bundan ko
nuşuyorlarclı. 

Bir aralık Arnavudoğlu, ağasının 

kulağına şunları fısıldadı: 
- Ağa, yann güreşe gitmiyelim 

olmaz mı? 
- Neden pehlivanım ?. 
- Belki beni tanıyanlar çıkar .. 
- Çıkarsa ne olur pchlivanım? 
- Pehlivanhğım ortaya konur, 

sonra kaptan musallat olur bana .. 
- Pekala. Siz bilirsiniz? .. Fakat, 

kim çıkacak? .. Şu kaptanın güreşi
ni görmüş olsaydık fena olmazdı. 

- Nesini göreceğiz bu herifin? 

YAZAN : ili. Sami KARAYEL 

- Bakalım medhettiği kadar mı? 
- Bunların güreşi nihayet soğancı 

işidir. 

- Birkaç oyun bilirler .. zorlar du
rurlar kendilerini .. 

- ... -... 
- Dediğim gibi güreşe gitmemek 

daha iyi olur. 
Vakit erkendi .. biraz kahvaltı et

tikten sonra, çarşıyı gezmeğe çıktı
lar. Nihayet, şurada burada dolaşa
rak öğleyi ve akşamı ettiler .. ge<:e ol
du yattılar .. 

Fakat. işin garibi Kastamonudan 

İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
ı - Şartname \'C mevcut resmı mucıbince 50 takım ı.ımpıır:ı taşı a~·ık clt.<llt· 

me usulıle satın alınacaktır. 

Il - Muhammen bedeli sır 2!l\>O lira, ıııuv:ıkkal teminatı 217.50 liradır. 
ili - Eksiltrııe 25/10/9:19 çarşamba giınu saat 14 de Kal.ıatıışla Levazım vr ınC· 

b:ıyııat şubesindeki alım komısyorıundn yapılacaktır. 

IV - Şartname ve t'esimler her gun sozu ge~·en ~:.ı.broen parasız ıılı.1abılir. 
V - tsteklilcrlıı eksiltme için tayin edilen gün ve :.aalte % 7,5 g{ıvt•nnıe pıını· 

sile birlikte mezkur komisyona gelmeleri ılilrı olun:.ır. c8074> 

====~======================= ::::::=:==:...::::=== -::::::;::; 

İstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden . 

Aşağıda yazılı işler 26 10 939 ,crşernbe günü sabah saat 10 da p:ı.· 
zarlıkla yapılacaktır. 

1 ·- 8 kalemlik evrakı matbua baskısı işi· ihale bedeli 41 liradır. 
2 - İki adet kilmilen m:uukcn kaplı koltuk ihale bedeli 120 !iradı!" 
3 - Talihlerin belli günde başmüdürlük binasmdaki satın alma kO· 

misyonuna gelmeleri ildn olunur. "8625,. 

Gümrük Mu haf aza Genel Komutanlığı İstanbul 
Levazıın Amirliği Satınalma Komisyonundan 

ı - Teşkilat ihtiyacı için satın alınacak 1000 çift çizmenin 18 ıo 
939 c:arşamba günü saat 15 deki kap:ılı 7.arfla eksiltmesine talib çıkmadı· 
ğından 6 11 939 pazartesi günü saat 15 de yeniden kapalı zarfla ek • 
siltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmini bedeli 8000 lira ve ilk teminatı 600 liradır. 
3 - Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
4 - fstcklilerin belli gün ve saatten bir ı:;aat evveline kadar 2490 

sayılı kanunun tarifi veçhile hazırlıyacakları teklif mektublarını Galatı 
rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci kattaki komisyona vermeleri. 

"8&11 .. 

=====::-:==========================================--:~-=:---:~---:;:; 
Üniversite A. E. P. Komisyonundan 

lr!ııhanımen Muvakkat ihale günü 
saat fiyatı teminatı 

AJmacak şcyz,,,,. lira lira 
~------------------------~----~----~----~~---~ 

Uııl\'cı·site nakliyat hay -
vanlar1 için buğday, ke -
pek, arpa. ot, saman 
Kulak, boğaz, burun kli

680 

niğine alınacak tıbbi ıilfıt 1190 

51 

1J2 

6/11 039 14 

.. 14.5 
Anatomi laboratuvarına 
iki kalem tıbbi ecza 1376 104 ,, 15 

Yukarıda yazılı iiG knlem eşya yazılı sa.ı tlcrde açık eksiltmeye kO 
nulmuştur. İsteklilerin 939 Ticaret Odası kıiğıd ve teminat makbuzla. 
rilc ihale günü Rcktörliiğc gelmeleri. Lisk ve şartnameler her gün Rek 
törlükte görülür. "8615,, 

============:=.:-::-=::==============::::;::====================~==-~~ 
ANAPİYOJEN Reşikt aş A"ikP.rlik ~" l1<•sintlı•n: 

Şinı<liyc kadar henüz a.:ıkere çağı· 
Dr. lhsan Sami rılmnmış veya çağırıldığı halde Jteı" 

!streptokok, istafilokok, pnö- hangı ka1ıuni bir mazeretle geri bı • 
mokok, koli, piyosiyaniklerın rakılmış nyahud çağırıldığı h3ıı:te 
yaptığı çıban, yara, akıntı ve g<'lmiycrek b~knyada kalmış ve 3~· 
eild hastahklnrınn karşı çok te- ' kerliğini yapmamış 316 ila 33 ı dıı.h 11 

~--- sirli taze aşıdır.~..:.;: topçu erntln iiç ay ve daha ziyııde 
----' ----- hava teblili alarnk şube emrine gır 

htanbul Birinci Tfo::U'et !Uahkc- miş ve hava tebdili bitmiş iki sene· 
mesinclcn: lık sınıflar~ meıısub erat 25 birıı1 • 

Mahkemece sntılınamnn karar ve· citeşı in günü miirctteb olduklıır• 
rilmiş olan 93 balyada safi 9820 ki· bil'liklcrc scvkNJileeckler<lir. Ta.yırı 
lo kasab başı Yedikule tabag yünü · dt edilen bu "Ünde şube merkezıJl 
açık artırma suretilc 23 10 939 pa- buluıımala~ ve bedel vercceklcrifl 
zartesi giinü saat on dörtle Ye kabil bedellerini 2t Birinciteşrın 939 giı· 
olmadığı takdirde anı takib eden ilk nü akşamına kadat vermeleri ilill 0 

günlerin ayni saatinde Bahçekapırla 1 . ~ unur. 
Ticaret ve Zahıre Borımsında satı - • _____, 
lacağından talib olanların mezkur l Sahibi : .\. Cemaleddin Sarııço~h• 
gün ve saatte satış yerinde hazır N~~rİJat miidürii : !'11U'id çETlrıl 
bulunmaları nlan olunur. "21230,.1 Ba"iıldı~ı ,·er : Mathaai Ehüı;zi)• . ~ 

d. •6 
lneboluya gelmiş olan bazı tiicc;lrlar İnebolulular, Arnavutoğlu ı) 
ve hel\'acılar çarşıda gezerken Ama- meşhur bir pehlivanın ismini işitiyor• 
vutoğlunu tanımışlardı. Bunlar da lardı. Fakat, ne biçimde adanı ol<fıl' 
işlerin~ güclerini ~~~dükte~ sonra, 

1 
ğunu bilmiyorlardı. ~ 

davetli oldukları dugune gıdecekler Yalnız bildikleri şu idi· Kastafll ıc ' . ~ 
ve güreşlerde de bulunacaklardı. nuludur. Helvacıdır, sonradan bÜ) 

Arnavutoğlunu tanıyanlar pehlivn- bir pehlivan olmuştur. tşte, bu )<J 

nın tebdilihava için lstanbuldan kö- dar ... 
yüne geçtiğini farzetmediler... Zan- lnebolu küçük bir kaza mer1te1' 
nettiler ki, Arnavutoğlu da düğün olduğu için çok geçmeden Arna\rııt 
güreşine gelmiştir. oğlu lafı Kastamonudan güreŞC ge-

Bu hemşerilerin Arnavutoğlunun tenlerin de ağzına düştü. 
1 

• 
güreşe geldiği hakkındaki kanaatle- Hatta, kaptan Deli Hasanın J<LI ıı_ 
ri çok kavi olduğundan önüne gelen ğına kadar erişti. Deli Hasan Aflltlıl· 
tanıdıklarına şöyle diyorlardı: vutoğlunu lstanbulda da işiti_yorOdl· 

- O, yarın çok güzel güreş sey- Bu adam, çok yüksek bir pehln'ıııı e· 
ı·cdcccğiz. İnebolulu Deli Hasanın Kaptanı korku almıştı. BUtiln scJl 1' 
kuyruğu kapana sıkıldı demek .. ba- lerce biriktirdiği f1Öhret ve namı yo 
kalım, Arnavutoğhınun karşısında olacaktı. w ... ,..ôll 

k ? Deli Hasan Arnavutoglu hall'-
ııc yapaca ... 

Ağızdan ağıza bir gecenin ve gün
düzün içinde Arnavutoğlunun güreş 
için tneboluya geldiği dağılmıştı. 

getirenlere üstilste soruyordu: 
- Ülen eaah mı? .. 

(Dfıvamı l'at) 


