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VAHiDE'TTiN 
No.: aa Y•z•n: M. 81FIR 

Vahidettinin 
Şevkiye 

Hafiyeai Harputlu 
Verilen Vazife 

- O da nafile. 
- Bilikis gevketlim. Şevki kulu-

nuz, Ardıhanda başladığı teşkilatı 
bitirdikten sonra, Gürcistana geçece
ğini ve muavenetlerini elde ettiği 
Gürcü Beylerinden Ahmed Beyle (1) 
Ermeni reislerinden "Marmanof,, ile 
görüşeceğini ve bunlan teşkilatçılar 
aleyhine harekete teşvik edeceğini 

yazıyor. 

Vahidettin biraz düşündükten son
ra, ilmidsizlik ifade eder bir tarzda 
gülümsemiş ve: 

- Zeki, demişti. Şevkinin teşvıki 

ile harekete geçeceklerini ümid edi
yor musun bu adamların? .. 

- Elbette padişahım. Hatta ümid 
değil, kat'i olarak biliyorum. Çünkü, 
Şevki kulunuz, Ahmed Bey ile Mar
manofa verilmek üzere kuvvetli tav
siyeleri hamildir. 

V ahidettin, memnunlukla gülerek 

YENi l·AB.&• 

1'~ - .. ~ 

Türk - lngiliz ve Türk 
• • Fransız anlaşması Almanya ile ticari mu- Universite Sitesi lçın ıu:::::. :...:::: ~ 

nasebatımız normal T dk.ki y 1 ku~:t~:a~=::~n Tlirk-

blr vaziyete girdi e 1 er a pı ıyor ~:;.:"ı..ru:.:!r::. S:::. 
"' dah a.-•·=u ··•-1.-a.n e-....,et ._ 31 agustostan sonra ve a ev - C .. ,. B. p Fllı~ muaeaauu ..... .., tir 

veı Aimanyadan gelerek gümrük am Kurulacak Yurdlarda Talebe uz ı ır ara ıttmad esasıanna ve beynehnllet b 

barlarında kalan malların tamamen il K forlu Bir Hayat yaşıyacakbr rtyet ve ıst~alln, , .. ~ ,.e h~~; 
memleketimize çıkarılması hakkın - e on tin da.yandıgı prensıpleri ve JUIP""'"" 

daki müsaade dün İstanbul Gümrük- - . . nln müstakil yqayL~ına halel ': 
ler Başmüdürlüğüne bildirilmiştir. fstanbul üniversitesi, üniversite 1 Bütün bu tesisa~. Ünıversı~~e çok memek nokt.asmı gösöa~e to::... 

19 teşrinievvel akşamına kadar ge gençliğinin her nevi ihtiyacını kar - yakın semtlerde ~cu~~ ge~rilecek- anla§malar, alt.ıBC1 madde&ile ~ .,... 
len mallara aid olan bu kararname şıhyacak muazzam ve modem tesisat tir. Bu suret14:_ şehırcılık .mut~~~ -ııstediğ; hedefi göstemıekted~r: il· 
birkaç güne kadar Vekaletten gele - yapmak üzere etüdlere başlamıştır. sısı Prostun planında tesbıt ettıgı Ü- muahede hiçbir de,·let aleyhıne ~ 
cektir. Gümrüklerde biriken malların öğrendiğimize göre yapılacak bu niversite sitesi kısmen meydana ge- tenooih değildir. Hedef teca..
değeri 3 - 4 milyon lira kadar tah - tesitat 5 senelik bir pro~ma bağ: tirilmiş olacaktır. • karşı .~o~'IDa.k Jçin, lüzum ~~= 
min edilmektedir. Bu haber piyasa- !anacaktır. Bu beş sene ıçınde dabı Bu hususta şimdilik lazımgelen sa, Türluyeye, Fransaya \e Bi O
da büyük bir memnuniyet uya~dır.: iş bölümü yapılacak ve her sene mu- tahsisatı tahmin etmek imkanı mcv-

1 
krallığa kar~ıhklı bir ~·ardım , .e ın 

nııştır. Memleketimizdeki sanayı mu ayyen bir gnıp tesisat ikmal oluna- cud değilse de bunun mühim bir ye- zaheTet temm ctmel.rtedir.,, .. • 
esseselerine taahhüdlerde bulunmuş caktır. kun tutacağı zannolunmaktadır. Hedefi hu şekılde lıer tül' • 

olan bazı firmalar bu taahhüdlerini Yapılacak bu tesisat arasında Ü - Bu itibarla Üniversite Rektörlü - lii t~reddiicllü ~oktaları ,.. berı: • 
· · b"lm k · · Gümrükler f d · cıhan efka.n yerm~. ~~U:~ .. 1 

e ı~ın niversiteye yakın mahallerde muaz- ğünün bu hususta hazırlıya~ı ra- ra . ~ ~n 'e .. fikrine bit' 
Başmudurlugune ~ura~t ederek zam talebe yurdları vardır. Bu tale- parlar doğrudan doğruya Maarıf Ve- ımınn)~ımle tecaYU7. k . P,ti kendi• 
mallarını çıkarmak ısteınışler ve be-1 De yurdları doğrudan doğruya Üni- kA l t" ··nderilecek ve bu vasıta duran hır anlaşmanın 1) m ~ 
d il · · d M k Ba kasında Al - ~ a e ıne go Ji'iinden anlasılır. Ankarada e erını e er ez n versiteye bağlı olacak ve burada ta- il hükumete arzolunacaktır. g • • • :. • kuh ıan ınr 
man kliringi hesabına yatırmışlar • ı 1 be .. ,. b" para ile konforlu bir e rncrasınıını rnut<'akıb \'U u bit 
dır e cuz 

1 ır . k . B d baş Üniversite sitesinin meydana ge - rasimde İngiliz bü);ik elçisİDİll • · hayat yaşıyabılece tır. un an - . . 
1 

' ·da.J'dıl'• 
· Alınanyadan gelen haberlere göre k t 1 b 1 k taları spor sahaları, tirilmesi işinin bir şehır meselcsı o - sözü bu hmmst.a f;Ok manı. k .,, .. I a a e e o an . ed" . . . d·-· . . . uam bar ı,, sormuştu: 1 ErzunıuıJu tJafer tJey 'Alman hükfuneti de Türk mallarının talebeye her nevi hayat şeraitini te- ması itibarile lstan?ul ~I .. ı~~s~~ın "Bıt_ır ıh'lmız ışın m~ ve bUJld 

- Kimlerden aldınız bu tavsiye - . . ayni gekilde ithaline müsaade etmiş-• min edecek talebe klübleri ve kütüb- de yardımlar yapabılecegı duşunul - metı o~oğunu his~) O~ yni .,, 
)eri?. rinden olduğu karakol cemıyetinin, tir. haneleri tesis olunacaktır. mektedir. yalnız ~.r- ~emleketm el~~~ a diiJlyr 

_Gizli dostlarımızdan padişahım. gizli toplantıları da ekseriyetle bu Yeni kararnameye göre 19 teşrini- ~ manda .~mıd ederim ki bu::ek olall 

Harputlu Şevki, Cihan Harbinden yazıhanede vuku buluyordu. ~~ se: evvel akşamından sonra gelen Alman MA ARiFTE : s·· .k k F" ti arı 'n~n n.ef ıne olarak inşn ed teJikld 
evvel Hayfa.da bulunuyor ve avukat beble, o günlerin sarayca ~u~heli mallan memleketimize ithal edilmi- omı o ıya hı~ bınanm t.emel taşı olarak 
hkla geçiniyordu. Babası Harpu-lu görülen siınalanndan göz hekimi E: yecektir. İngilizce kitablar A 1 k M ? edı~·~rum . ., 

1 
diplO" 

"di Zinon havalisinde bulunduğu sı- sad Paşa, profesör Hüseyin zade Ali wvv f aca 1 • Böyle bir Bhle, ~-- ,, ı · · Ha dar Rif t Ali Kim. ı A Avrupada harb halinin tahaddUsü nıasi sahaamda ınev-.......,... uu-
rada kaçırdığı Semarek adında bir Bey, avukat Y a ' 

1
' V. 'L YETTE : üzerine İngiltereden getirtilen logi - Sömikok fiyatlarında ihtikar ya -

1 
Türk" ·enbı, lıltlill kodl . ·ı lenmişti Şevki (timdi İstanbul mebusu), felsefeci . . • _ . . .. . 

1 
d" lk den an aşma, ı~ ı.e 

Ermem kadım ı e ~ . . .' M hmed Emi ki.nıh b kayma - Vali muavini şehrimize lizce kitablann getirtilmesı ımkam pıldıgı iddıası uzerıne Be e ıye - sularile ve ayni zamanda blrJlıirler 
ifte bu kadından duny~ya. ~~e~ . .k:mı Kemaıe:di:1' Samiar(Berlin se- - - hemen hemen kalmamış gibidir. Bu- tısad Müdürlüğü bu mesele etrafın - ~zuu senelerin balışettlğl ~ 
Babası Kürd idi amma ıç~ ~ut ve .. "k f ede General Ke _ dondu nun üzerine talebeler ell..erinde bulu- da çok esaslı tetkikata başlamı!tır: ve dostluk clolayısile hususi 1111' _.,. gördüğü terbi>"'.. Ermem .ıdi. Hu fın .ı: ~ı"t ~ öi ak ~ Bir mllcldettenlıeri Ankarada bu - nan kitablan kendilerinden bir sınıf Malüm olduğu üzere lktısad Vekiiletı ,kil olan So'-yet Rusya ile olaa .....:'. 
halde bunun tesin olacak ki, Şevki- ~ . n 1 vesaıbre gı han sık lunan İstanbul Vali Muavini vekili aşagı"' daki arkadaşlarına devredecek- kömür fiyatlarında ton başına 225 S«'hetlerini de sulh yolanda ..,._ v . lek t milli" t duygulan milliyetperver er u yazı eye . b" ten ·1· t p ı"'tı ııın 1?~m e v~ . ye. _ sık u orıanıı'. · Bay Rauf gehrimize gelmiştir. lerdir. liuruş. kadar ı~. zı a ya m ':,J • yade tak\'i)·e etmiştir. 
ters ıdı. Meşrutiyet inklibından so~ ğruy . Diğ taraftan Vali muavinliğine A k gidecek lzcller Bcledıye bu tenzılatın 1stanbulda ta- Türk ,.e Rus dostluğa, an1e,...-Y6 
ra Hürriyet ve ttilif !ırka.sına dahil O sırada, Harputlu Şevkı de, saray- er . - d - n aray • mnmen halka aksettirilmesi için Zon -ı . onun a 1TıhDM bir eUs'ii r 
ol.;,u3tu. Bu intisabı tıynet bozuklu- dan aldığı direktifle ve bir bekçi kö- asaleten tayın olu_nacagı'.11 yaz ıgı: Ankarada yapılacak Cümhuriyet guldaktan alınan kömüre lstanbula bag ~ :ı- kld ..fu.n p~ 
g- unu karanıhluluğunu izhar için çok pek dikkat ve sadakatile bu yazıhane- ınız. Anlca~ Belediye Reıs mu~vım bayramına lstanbuldan iştirak ede- kadar naklolunup depolara sev kolu - ~ra • :_ ._dl ini - .. _ ... _.-..lrfır 

' · · ·· ·· B h s "d Be · · li Haluk bugunlerde beklenmektedır. .. .. t 
14 

d . ıkinclstnuT: JKcu s ~ güzel bir vesile olmuştu. Cıhan Har- yı gozluyor ve a 8:_ aı yı ız. - cek i7.ciler pazar gunu saa 0 nuncaya kadar lüzumlu olan masarı- • 
bi esnasında, 1ttihadcılara kar~ı bes- Y?rdu .. F~kat. yaptı~ bu hıyanetin ~Ulyet Seferberlik hususi bir trenle hareket edecekler- fi bir formüle istinaden hesab etmiş dır. Halihazır siyasetinde biribirleı+ 
lediği kiıı ve hırsın tesiri ~!e duşman ~i_lmiŞ b~lundugun~ v~ Baha Sa- MUdOrU dir. . ve .ZOnguldaktaki fiyatlara bunu ila- nin dostluğunu talniye hus~ 
larla birlikte çalışmış, mutarek~en ıd .Beyın tedb~r ve te?1km ıle harek~t İstanbul vilayeti Seferberlik Mü _ 1stanbuldan Ankaraya gıd~k ve ederek kömürün lstanbuldaki .sa- ı mutabk bulunan Mosko\•a Ue AukW 
sonra da İstanbul~ gele~ek Da_?ili~e etmekte .oldugunu, hıç te. farkedemı~ dürlüğüne tayin olunan Silivri kay- izcilerin miktarı 320 dir._ ~u ~ek~n~ tış fiyatını tesbit etmişti. ra, bu yolda ayni şekilde ~~ 
Nazırı Me~med Alı Beyın delüetile ~ordu. Bır akşa~ ge<; ~akıt, ~a?a Sa makamı Bay Ekrem şehrim~ gele- .şehrlmi.zdeki bütün ~mı lışe ize.ilen Binaenaleyh sömikok fiyatları. !13- arzu ediyorlar. 
saray uşagı olmuştu. ~~m ıd Bey, be:abennde göz hekım~ Esad rek vazifesine başlamıştır. dahildir. Hususi liselerden yalnız tanbulda maktu olacaktır. Bu ıtı • ltrte bu anlaşma, Türklerle :aQ!llr 
Zeki Bey, Şevkinin hafiyelıktekı kud Pa~a old~gu hald:, avukat Refık. !s- Boğaziçi lisesi kendi hesabına .40 ki· barla belediye bir ihtikara imkart gö 1 nn ~an'ane\i dostane münasebederilll 
ret ve kuvvetini pek çabuk ~nl~mış maıl B~yın Beyogl~nda, Rumelı ?a: Trakya mınlak•aı ziraat şilik bir kafile ile Ankaraya gıtmek- rememektedir. 1 gözöniinde bulundururken ve .,.... 
ve ona, kabiliyeti ile mütenasıb ışler n~n~k~ ya.zıhanesınde. yapılan ~~ mUdUrlarl tedir. Diğer taraftan İstanbul kömür tüc idame hususunda herhangi bir~ 
vermeğe başlamıştı. bır ıçtimadan ~vdetlennd~, .~~bıalı Birkaç gündenberi lstanbuldaki Diğer taraftan Edirneden Anka - cadarı lsta..-ıbul belediyesine müra - vücude getirmeden, Türk -~ 

Şevki, ilk muvaffakiyetini, kara - yoku~uı:da~. çıkar!~k~ -gordugu h~ müessesatı zira.iyede tetkikat yap- raya gidecek i7.cilerden de 156 kişi - caat ederek belediye ta.rafından he - ,.e İngiliz müşterek menfaatleri"! 
. . . d. ti . me'-· hangı bır luzum uzenne yazıhanesı- k takası Ziraat . . lana k"l if' . ç k az ol . boıPI -Kol cemıyetinın mevcu ıye m ,, - • . . makta olan Tra ya mın lik bir kafile bu akşam gebnmıze ge· sah n na ı ma.sar ının o ka.rşıhklı müda.f aasım, ve .. 

dana çıkarmakla göstermiş ve bu ne u~amak ıs~mış: . ~~~·f ~aş~~ müdür ve memurları cuma günü lecek ve lstanbuldan Ankaraya ts _ 
1 
duğunu, hakıkatte bunun daha pah.a teca\-üz takdirinde, tazammun et 

auretle, saray hafiyele~ aras.ında da, bır ~~ve. ıç~~ını ~ 1Sai~ a:_ Bah~köyde Orman fakültesini, zi - tanbul izcilerile hareket edecektir. lıya yapıldığını ve bu yüzden kcnd~-1 mektedir. 
kendisine ehemmiyetli bır mevkı e - v~t ~tmışti. Kimbilir, B a yaret etmişlerdir. Heyet fakWte de- !erinin zarara maruz kaldıklannı bıl j A nupadald siyasi 881'9111~ 

· ti ral "' bir saray soysuzunun o sırada bazı - lan / . . a· K'" ·· ı·· 
1 

..4-n.~•'-'- _.__..: dinmişti. Fakat, cemıye n o sı ar- J~• • ~ kanı, profesor ve memur tara - BELED YEDE : 
1 
dırmişler ır. omur uccar arının milli inkişaf n ı~u.anıuuua m~ 

· daki teşkilatının bir kısmını ve hat- manf~tler ~rme~te .01~ugu YUI- fından karşıla.nını§tır. Bu ziyaret es- iddiasına göre belediyenin bu masa- za.sı hususlanna mini ()lrnamMl iP' 

ta az çok esrarını öğrenmekle bera- hanesme, ~lk~ de bir hıssı kablelvu-,nasmda heyete enstitü teşltilitlan Yeni ekmekler pazarle- lrui hesab etmek için istinad etti -!gtr~len taahhüd1cr, ha ~ 
ber, teşkilitçıları tevkif ettirmek. ve i ku sevketml§tı. . . .. . . hakkında mufassal ve çok istifadeli •lytt pfy•••Y• ÇtkllC•k 1 ği formül normal zam~lara &ör~ kf&fi teminatı habdir. 
faaliyetlerine mani olabilec?k. ee~ılde 1 ~utlu .~1'!:.her günku gıbi~ olan maliımat verilmiştir. Belediye lktı5ad Müdürlüğü tara- tanzim edi~iştir. H~lbukı ~arb halı Balkanlarda ve Akdelılsde ~ 
tedbirler aldırmak cesaretini göste- o gun. de g~zledıgı !~ed~ Ba Bunu müteakib enstitünün büyük f d hazırlanan yeni ekmek çeşn!- nakliye ve bılhassa sıgorta fıyatlann g1 bir emel ve mmfaatbl tmlılle ; 
rememişti. Çünkü, yakasını karakol- ha Saıd Beyın çıktıgını gormuş ve salonunda heyete fakültenin teşki- ~.an . . rt . U .. d da bir yükselmeyi zaruri kılmıştır. teea\·üzün meydana gelmelll. bel' tf 
culardan birinin demir eline kaptır- ı o gün için yazıhanesinde buluna.mı- litı . . .. takbel prograntı sının tatbıkıne paza esı g nun en ' Belediye kömürcülerin iddiasını hetten sözlerine itlmad edlllr _ve~~ 
mış ve tehlikeye düşen hayatım bin yacağını ve soranlara ertesi sabah hakıc:~aı':n~t~erilmiş ve mem- itibaren başl~~~caktır. Bu hus~sta nazarıitibara almıştır. Yapacağı tet- sulhiin vikayesi maksadUe ~ 
zorlukla kurtarmıştı. gelmelerini söylemesi lüzumunu ka- ~ . . İstanbulun butun fırınlarına lizım kikat neticesinde varacağı noktaina- eden ii~ milletin, birbirinden •,........-:-

Şevkinin karakol cemiyetine ha - pıcıya tenbih ettiğini işitmişti. Bu lekette o~n,klagaç ~e~§tirmbakekmdve j gelen tebligat yapılmış ve fırınlar da zara göre hareket edecektir. bir kül olarak tetJdl ettiği bir 111~ ..... 
• . ·c d .1 han orman fidanlı an tesisı a b··ı·· tedb" 1 · ı şlar • t11.ıı:....r1 zırladığı suikaadi, ilk hisseden ge- fırsattan ıstı a e ı e yazı eye so- . . . . icabeden u un ır en a mı • faa hattına, tabiri 

6

., e muıe 1"' 
çenlerde rahmanın rahmetine kavu- kulmak ve Baha ~d Beyin, yazı ~~ıdır· . ~ .. . Sari hastalıklarla ve maddi kuvveti çok ytilmek 
şan Baha Said Bey olmuııtu. Rab- mı~saııında bul~dugu aıın~ kapıl- DENiZLERDE' Malum oldugu uzere yenı ekmek -· d 1 ktttleye ~~- 1"' 

tli lar ş=mdiki viliyet dıgı evrakım şoylece bır gozden ge- çeşnisinin yapılacağı unları fırıncılar muca e e Bu sehebledir ki her bakımdall ti' 
me ~ o zaman d t·· M' çirmek arzusuna kapılmıştı. Bu ar- Güneysu Samsunda değil de bizzat değirmenciler hazır -ı Son günlerde İstanbul nüfusunun ~k bir kabiliyet ve kuc1Tetl ~ Jronagının ~arşısın a, opera .o~ ım zu ile, o gün peşisıra gitmekten sar- l d De~. ·ıe b' kaç arttığı görülmektedir. Bu vaziyet birleşmenin mevcudiyeti, 
~ Beyın muaye_nebanesı'?" _ı.ı: fınazar etmiş, caddenin mukabil ta- llookovadan dönen Hariciye Ve - ~ış ar ı~. gırmencı _r ı~ ih- üurine lstanbul Belediy~ Qehi.~e .. yrinde, Balkuılanla ve A~ 
Jundugu Resne fotoğrafhan~sı bına rafındaki kaldınma geçmit ve göz - kilimiz Şükrü Saracoğlunu almak için gundenberı yaptıkları ıstihsal ı e herhangi bir salgın haatalıgın önune tec&l'Ü7.ÜD deM \'e devamh bir .,_, 
sında, bir yazıhane işgal ediyor ve lerini kapıya dikmişti. Kapıcının da- Karadenize açılan Güneysu vapuru tiyacı karşılı~~ k~ar un stoku geçmek için icabedcn mhhi tedbirle- hün dkayesi imkinlanıu .....,.. 
komisyonculukla meşgul bulunuyor- ireden ayrılmasını saatlerce beklemiş Vekilin Rus torpidosu ile gelmesi ü- meydana getirmişlerdir. ri almaktadır. Oteller normal halle- mıştır. 
du. Baha Saidin başlıca müeasisle- ve nihayet ortalık karanrken mu -'zerine Karaden.izden ticari eşya yük- Belediye Pazartesi gününden itiba· re nazaran daha fazla bir teftiş ve 

. radına ermişti. Bir hamlede içeri gir-
1 
lemek üzere Samsuna gitmiştir. Gü- ren fırınlarda yeni ekmeğin tatbiki- ! kontro!a tibi tut~lacakl.~rdır. 

(1) Ahmed Bey, hakikaten o aıra- miş, askıdaki anahtan ele geçirmiş- neysu Samsundan sonra İneboluya da 1 ni temin etmek için sıkı bir teftiş ve j Bekir ~velerı ~e diger kahve -
larda aaray heBabına çal'§mış -ve hat· ti. Açtığı kapının anahtarım yerine uğnyarak limanımıu gelecektir. kontrol usulü tatbik edecektir. l~de ~ledıye. .n~zama~ının ~ seferler _trı' 
tti ~ki/öt tarafdarlaNııdan Apeal astıktan BODra, odaya ginnig ve ka- bır Qekılde tatbıkını temın etmek u- lzmir, 20 (A.A.) - ltalyan j;;;;it 
Beyi köyiine daoot ederek öldiimıek pıyı sürmelemigti. Biraz dinlenmiş, f" zere sık sık baskın şeklinde kontrol- lan, 3 teşrinisaniden itibaren ~ 
suretile saraya karşı deruhde ettiği halecanını gidermiş ve nihayet işe lar yapılacaktır. Bundan başka şim- ile İtalya arasındaki muntazam 

girişmişti. Okuyucularımız Seferihisar diye kadar sari hastalıklara karşı a- seferlerine başlıyacaklardır. ~ 
Yanında bulunduğu anahtarlarla Muallimlerinin 11lanmıyanlara aşı tatbiki için ica - ~ 

yazı masasının gözlerini açmakta o 1 k • beden hazırWtlar yapılmaktadır. I 
mç te zorluk çekmemişti. Hayli uzun JOf 1 : Acıkh Hali 1 Berazıllll çına S.r•rla- TAK V M 
stıren -bir arqtırmadan sonra, Kara- nn r•rlne mektep 21 ll..KTEŞRlN 1939 
kol cemiyetinin matbu bir oipmna- J•IMlaC.k 
mesini eline . . hi .. hesiz Bütün devlet memurları bir zum var mıdır? Beyazıdda Yaıımıt bulunan Çifte Cumartesi 

geçırDUf, ç 111P kaç güne kadar ikinciteşrin ma- Aylardanberi kendi muhiti - · tim1ik edilm · · · be-
ki, çok ta aevinmifti. Şevki, saray .alannı a1maga· hazırlanırlar - mizden, ilçebaydan, hususi mu- saraledi ylab~tünıs lel .esı ıçın ...... 358 H.RamHan8 1355 R.1.TetrınS hafi liğindw. ki kiini" • b" kat dah ......, ye u muame en yapmı9w.&. "'' 

ye e mev ır a ken, yurdun bu köşesinde Sefe- hasebe müdürlüğünden ilbaylı - B · ~=-•A1- ı duktan GOn:294-Ay:lO Ruzu Hızır: lv .. n1r .... 1 .. -....;;.;... kendisi" • ~-·ı urası lBL&UU&A o un sonra 
J~~ .... e ve m uu gun rihisar ö~enleri hala eyliıl ga- kadar yükselen ıztırab fer- b·· .. n1r od b" k r--' 
bir ihsanı .... ı.aneye daha kavu..+.· • ı:ı·~~ arsasına u.., .... ve m em ır me - Vc•tl ~·· 

s-u _... mıaıı•Janm bile alamamışlardır. yadlanrnız maalesef hiçbir ma- te lacaktır - d hal hü.km" .•. ..._. P yapı . ~ . er . ettigı bu e- Son günlerin dünya durumu kes bulamamıştır. Kaz• yoll•n 
hemmıyetlı vesikayı alıp yazıhane - itibarile her türlü kredi kapıla- Alikadar yüksek makamlar - İstanbul kazalanna kazalarda en-
den ayrılacağı yerde, hafiyeliği §8.h- nnın kapalı bulunduğu bu za - dan acıklı halimizin nazan dik- ratle yapılacak yoll~a sarfolunmak 
lanmış, tamakarlığı büsbütün art - manda iki aydır maaşını alamı- kate alınmasını rica ederiz. üzere mali sene başında 25 bin lin 
mış, bir kenarda duran dolaba da yan bir öğretmenin karşılaştığı lzmir, Seferihisar ilçesi öğ- ile 100 bin lira arasında bir tahsisat 
göz atm1ştı. Nihayet, ona da el uzat- vaziyetin • doğrudan doğruya retmenleri adma öğretmen verilmişti. Kazalar 

0 
zamandanberi 

Dllitı. açlık olduğunu arza bilmem lü- Kenmc Tunçer yaptıkları yollar hakkında belediyeye 
[Deva1nı war] raporlarını vermişlerdir. 

hıyaneti yapnuftır. 

,..-
" 

Yeni Sabah 
Abone Bedeli -

Türkiye Ecnebi 

IENELIK 1400 Kuruı 2700 Kuruı 
•AYLIK 750 • 1460 • 

1 SAYLIK 400 • 800 lt 

1 AYLIK 150 • 300 • 
Posta ittihadına dahil olmıyan ecnebi 
memleketler : Seneliği 3600, altı aylıiJ 

= 1900, üç aylıit 1000 kuruştur. = 
Adres tebdili icin )'imıi bq kuruşluk 

pul gön*rmf:k lAzımdır. 
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Dr. Rfıpd SAGA!_ 
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-~ ANKARA Saracog-lu Geldi GarpCepheainde 
1 1 Yeni Birfey Yok 

iyaset·ım·ız·ı eu··ıu·· n M U[BA·~-~~=E~·--] h~ geld~:-d=e~~::::!-1 =~ :::.las;: cude getirilm~8::n~~~!n ----- uııı:ı·- diaini kartılıyanlann ayn ayn elle- tere ve Fransa eefirleri arasın- tayyareler.in.in eehir üzerinde uç • 

D •• A 1 k 1 leri lizımgelecek bir diplomasi mu - rini sıkauk teşekkür etmiştir. da imalanmıı olan Türk • tn- makda ve bulutların altında şimale 

Un Ya 1, 1 Yor vaffakiyettir. Bunu müteakib Vekil beraberinae giliz ve Türk - Fransız kal'§llıklı doğru gitmekte oldukları görülür 
FralUllS ve İngiliz radyolan mua - Sovyetlerin Ankara büyük elçisi Te- yardım muahedeleri hakkında görünmez derhal faaliyete gt.açmittir. 

hedenaınenin imzası münasebetile rentiycf oldufu halde Sakarya mo - da ihtisaslarını soran muharri- Biraz sonra İngilil avcı tayyare-
( Bllf tuafl 1 ...,.... ) ( Türkiye ile Franst1 anusM8ki pek nazikine, dostane ve hararetli törüne binerek kendisini istikbal e - rimize ıu cevabı verdiler: Jeri, havada bir ke§if yapmak ve Al-

"'1k ·İngiliz - l'ramu karfllıldı yar kar'flltklt yardım muahedeainitt neşriyatta bulundular. Türk milleti denlerJe beraber Tophane nhbmına "- hmalamm mukaveleler man tayyarelerinin peşine takılm~k 
4uaa ııaktı baklanda tefairatta btilu- i1tlZG.tl mütıaaeNttle, e~n- hakkında gösterdikleri bu takdir ve gelmiştir. memleketim ,.e milletim~· (Ok üzere .havalanmışlardır. "Tehlike 
~ diyor ki: nızın bana göndermek lutfunda muhabbet hislerinin memleketimizde Hariciye VekiJimizi burada muh - 11a,.m ıaMicıeler verecek mühim atlatılmıttır,. işareti saat 12 den 
~ aylarca evvel tesbit edil- '*"'*""" .ıo.ı.u t11U11;4at1 tle- derin bir aksisada uyandırdığına e - telif konsolosluklar erkim ile 50 ki- vesikalardır ku,.tiadeyim. 11- biraz sonra verilmiştir. 

=:.:~: paktın imzası Moakovanın rill nrefte mite1ıaaN ol411m. Dii-n mln olabilirler. Bu memnuniyetlerin şilik bir Sovyet kolonisi ve kalabalık ae kaaiina ki bu mukaveleler Alman tayyareler.inin Firth Of 
· · e telif imkinı bulunabilmek .ıı... imzalanmm kaydwğtnnuz içinde hiçbir millete karşı tehdidki.r bir halk kitlesi karşılamıştır. Türk - Rus clo&tluğu meriade For_Uı .~rinde uçmuş oldukları öğ-

'Ciıa &ehir edilmişti. Bu telife muvaf- •IMM muahedenin, memleketle - bir maksad kendisini göstermemek- Rıhtımda mevki alan bir askeri ve • afak llir meali tesir yapma- re~r. 
~~adı. Türkiye ve İngiltere riMUi biribirine bağlıyan cloltluk te olması, Yakın Şarkda uzun bir is- polis müfrezesi resmi selim ifa et • yacaktar.,, Küçük Bir :ooıo:.~ )ıı.uru;11~~k 
~~. Sovyetlerin Türkiyeye 1-ğlanM etrafında tarain etUği - tikrar devresinin açılması Türkiye - miş ve hazır bulunmakta olan bando Hariciye Vekilimiz Ankaraya git- Kope~~ag, ~ · h ~. 0 tı h~n 
~tekliflerin daha evvel üç •iz ~k ideale, haliaau bir nln takib ettiği harici siyaset hak - muzika Milli marşımızı c:aJmıştır. lmeden evvel Perapalas otelinde Ru- g~tesınm ~ . mu a ın vu a-
Jaftk__,et __ araauıda yapalaa anlaşma lanette klancacağtna kawtinı kında bütiln dUnyar:ıın itimad veı sem- Vekil kıtaJan teftiı ettikten sonra manya Bü)'Ük elçisi B. Stoika'yı ka- bcrı ;er~ . .~· . bi .. tak"l 
-llllU8riıe telif edilıemiyecek tekil· •nltr. patisini celbedecek lmiJler diye te - kendisini karşılıyanlara ve Sovyet bul ederek kendisile görüşmüftür. p 1

1 
eşnıııd sanıl . ek yewl krt mus Y: 1 

• 
.S.Qid .. .r..._ bil.ı:-~ .. 1 .... ..:u... L ~"-t" . c·· ıı. ...&.. t ti.kk" edil lid" . . ed -..ıı k k d" . t h . . . b ··ı~ı. tı o onya ev eti uru aca ır. enı t .. _.:"61.111u uu~-· nr~ mMKı ınm ue um .. v • .,e ı me ır. sefınne v !l ~ere en ısıne a - Rumanya büyük elçısı u mu-a de 

1 
. h . th. . h 

1.1,.~~re ve Fransada, bu mem • ii1cllmetinin karde§çe seldm• a- Ankara muahcdenamesinin imzası sis edilen otomobUJe Perapalas ote- milteakib BükreŞc hareket etmiştir. v etin ~~..; aı sa ıyesd.~ ~me~ 
~ harb gemilerine Karade - .U ve kalın.aman Fransız •Uleffnt bUtün Tilrkiyede de bUyUk bir alika 1 Iine inmiştir. • • • hemen Bu~V .stana :u~l 0 C: 
1.ı lledhalinin kapanmaaı ba_kk>~~ n.ı..c..ııı etmekle bahti••mn, Bay ve. me.mnuniyet te.vlid etm. _i.ştir. B_ ir. Sovyet sefiri Terenti.vef bu esna. - vtıre merkezı argova unaca • 
ı-a iltekıer ~ ,,- - Hariciye Vekilimiz Şükrü Sa-
lçiQ Türk önünde boyun ~ BafvekU. mılJetın ötedenbcn beslcdı~ samımı da Vekille beraber yaptığı seyahat- racoğlu dün akşamki saat 19 Diğer taraftan Polonyada mevcut 
ki . iye medhüsena ediliyor. .,.._ hiSlere bu kadar tamamı mamına ten fevkalade memnun olduğunu be - eka.,,,.._ile Ankaraya hareket k .ben .. .

1 
ah d" . . d 

.~ lıııillz lıUlyuının tahakkuk ŞİMAL KEMLEKETLERlNDEKl tetabuk edecek bir siyast ahidnaıne-j yan etmiştir. ., ...... -~ ta rı uç mı yon Y u 1 ıçın e 
fttiji görülüyor. AKfSLDl ye pek nadir tesadüf olunabilir. Türk Hariciye Vekilimiz Şükrü Sa- etmiştir. merkezi Lublin olmak il.zere Polon . 
rliı'!'ı .~üıya yalnız Cebelitank boğa- Amsterdam, 20 (A.A.) - İskan - milleti 1908 inkıllbile meşrut.iyeti i·· ı racog·ıu dün ög-leden sonra saat Saracoğlu "be Molotof Arasmda yanın şarkında ayrı bir yahudi dev· 
_, 8ii kla yUl t Moskova, 20 (A.A.) - Tass ajan- Jeti teşkil edilecektir. 
~ veYf kanalına .bikiuı olma dinavya mehafili, Tllrk - Fransız - Jin ettiği ve garbe tema sıyase ı- 16 da Perapalas otelinde Türk sı bildiriyor: Bitaraf Gemilere ihtar 
d...... etlniyerek aynı .. · •. man.da. Ka- lngı"liz muabedeeinln imzasından do- ni ciddi bir surette takib ederek O_s- O"ill7-'"tecilerile şehrimizde bulun-
':""'11& n....... Türk bo tm .ıG.. k rta - ".,...... ı T"u"rkiye Hariciye Ve.kili B. Şükriil Berlin, 20 _ CA.A ... ) -. Geçen unıunı .1.ı ... _- .....a olmak •. ıübarile - layı bllyük bir memnuniyet izhar et- manlı _ para. torlu6\Anu. u rm .. aga makta olan ecnebi matbuatı ve c1u- b b af ı k 
-...rın da olmaktı h..+. - dak kal d tiba gözl Saracog-ıu. Sovyetler Birliği Halk h.arbde ol gu gı ı ıtar .. meme et ıa....,_ a . _bakım. . r. • mekte ve bu muahedenin Finlan. di_ya- ça'"lwgı ı ar a.n 1 . ren. .e- a3·anslan mümessillerini nezdi- 1 la •- 1 h rb 

~ ~ ln Komiserleri Heyeti Reisi ve Harici- ticaret vapur rının .wgı ız a ge· 
~ Ya ~~ v~ giliz garan- mn Sovyetlere kartı olan n:ıyeti U- r~ni garb demokrası~erıne çevı~ış: ne kabul ederek şu beyanatta e Halk Komiseri B. ltlolotofa şu tel- mileri refakatinde aevkedilmesi için 
ra.., _ _. tefsırınde, dün Avam kama- r.erinde iyi bir tesir yapacagı mllta- tı. Beter hukukuna nayet prensıplerı bulunmuşlardır: Y t 1 af nd b"tar f ~-• 
, ~ . rafından grafı göndermiştir: ngi tere tar ı an. ı a lllalU~· 
biı.a.~::'" ınüatepr BuUer ta leasında bulunmaktadır. ve hUrriyet ideali ile yetişen Türle: .. _ Mös7ö Potemldo'ia AR- "S tl 

8
. ı·-· razisinden ay- ketlere yapılan teklif Almanyayı bi-

~ği gibi sonradan vukubulan Holaad&, -•teleri de bu muahe - mUnevverleri ve gençlik hareketi, 1 ka--va vaki olan D'-"afttinl iade ovye er ır ıgı a f 1 k t1 ~ daki ih._.... 
-.qaq b . ·ı •- ••.r- ., - da So t ·car ile Sov tara meme e ere aşagı WITilla ~..:_,_u memle~r ı~in ven~ denin imzasına fevkalide ehemm~y~t Yakın Şarkın istihl~ı için gar~ ~e-I etmek \'e Türkiye ile So\'fet laü I rıldıgım sıra • vye rı ~ il bulunmağa mecbur etmiştir: 
~ ·""'111 kıymetmı tecrubeye müa '9el'lllekte, bunu p.rb devletlennın mokraailerile sıkı bır mesai hırlı - kümethd ılikadar eden wle- yet makamatı tarafından g r en "Hukuku dttvel kaidesi mucibln-
tedir olarak açık surette göstermek- bOyllk bir muvaffaldyeti ve Akde- ğinden hayır bekliyorlardı. Yirminci Jerl görii§mek üzere lloekO\·aya I samimi ve misafirpe:verane -~~ : ce, dilpnan kafilesi içinde seyriiae _ 
~~ . . • Dizde en mühim istikrar imlli olarak asır başlangıcında dünyayı ka~lıya - gitmiştim. ı den dolayı hararetlı teşekkurlerı?11 fer eden bitaraf gemilere düşman 

~·binaen, muahedenın batı dev b!"fllamalrtadr. cak gibi görünen ve 1914 harbı ne - Her birile ?jabaaa taa•jDlak if"?e etmek is~. Hak1 kımdaemlgöa- ıemileri nazarile. bakılacaktır . ., 
hi-....- - ıçin kıymeti, bu ha valide ne .ALMANLARIN MOSKOV A ticesinde her tarafta yerleşmiş ve f ınıaHnı bulduğum So\')"et rica- j terılen dostane ıhtimam ar• m e : FranslZlara Göre Rarelit 
~enin ne de ga~tinin .k~di~e- ELÇİSİ DE ÇAGIRILDI kök salmış zannedilen mili~ hıi~imi- ille bu l~ler hakkında konut· ketlerimiz arasın~ me,:cud anaııevı Parla, 20 (A.A.) _ Askeri vui-
llt ali.kadar etmesınde değil, ıhti - Amsterdam, 20 (A.A.) -Telegraf yet ve ferdi hürriyet prensıplen son- maJarunızm gayet samimi bir münasc~tlerin ~~me~ız vasfı ol~ yet hakkında Havas ajansı şu malfı-
~ lbıntakaya genitletilmek imkln gueteainin Berlinden istihbanna gö- ra bir yanardağı indifa~ gibi şiddet~i ha\'B içinde cereyaa ettiğini ve mütekabıl samı~ıyetı ve dostlugu matı vermektedir: 

"1n.,dır. re Almanyanın Moakova büyük el - bir surette türeyen otonter ve totalı- bu ziyaretin her iki millet ara- bir kere daha muşahede etmek fır - 50 Franaız askerinden mürekkeb 
h . . lllukabil, muahedenin T'urki- çisi Schulenberg, TUrk - Sovyet mü- ter ideolojiler karşısında küsufa uğ- sında eslddenberl mevcud olan satını bana vermiş olan Sovyet dev- bir gnıpun Almanlar tarafından esir 
~ıu kıyıneti meşkUktür. Muahe- atueleri hakkında izahat vermek radıfı halde Türk mi.inevvcrleri hür- dostluğun bir kat daha artma- leti ricali ile yaptığım temaslann u- edilmesi hakkında gelen son mah\ _ 
s~çbir kimsenin aleyhine mü - \bere Berline çağınlmııtır. riyet ideolojisine bağlılıklarını ve i- 810 ,·esile olduğuna alzlere söy- nutulmaz intıbalanndan m~lhe~ o- mat Almanlann dlln sabah yaptığı 
~ ih olmadığı bildirilmektedir. Schulenberg, Bitler tarafından timadlannı kaybetmediler. Onun i - liyebffiriuı. larak, değişmez dostluk h~lenı;ntn bir bükın hareketi eanaBJnda bu 
~evvelki deklarasyon!~. mua : Staline gönderilmiş olan !J&hsl mesa- çin, diln resmen mUhürlenen Türk - Moskovadaa, ilerde kon111- kabulünü ve Sovyet ~Ukumet~e, gnıpun ihata edilmt3 o1duğuau göe -
be-~ Akdenizde bir teşnki. meaaı jın da cevabını getirecektir. Fransız - İngiliz ittifakı uzun sene - nıalanmım devam e-bnek üzere şükranlarımın iblağını nca edenm. termektedir. Yoksa, kıtaabmızın ge· 
~ ihdat ettiği istikameti bildir - firk Ve tagllls Bafwldllerl lerdenberi Türklerin kalbinde yaşı - iyi intabalarla aynldmı. B. Reis.,, _ ri çekilmesi hareketi esnasında vuku 
~ l..ondraya uuaran, muahede Arulnda yan bir temayülün ve dostluğun res- Bu ziyaret bir tok dostluk B. Molotof, B. ŞükrU S~ra_cogluna bulmuş değildir. 

1f Y1 ~ ~ehdid etme~ir. _ Ankara, 20 (A.A.) - B. Chambe:- miyet sahasına geçmesi deme~tir. tezahürlttine ,·esile teşkil etmek şu.~lgr~fl .. a ~uk~~le etmı§t_ir: Dünkü giln cephenin heyeti umu· 
~ Ua.bedenın ımzasında istıcal gos- lain tarafından dün akpm Dr. Refık Bu dostluğun temeli kalblerde, his - itibarile de ayrıca fa\·dab ol- Samımı sozlermızden ve ı~ade et- miyesinde sükllııet hüküm sürmiü.!· 
f-.l or ~i, Türkiye Atatürk tarafın - Saydama çekilen telgrafın metni a· ierde ve dilşüncelerdedir. muştur kanaatladeyim: ti~iniz d~~lardan dolayı sıze ~ok tür. 
iti ~en politika battım terket - tağıdadır: Muahedenamenin in11.ası üzerine Moskovada ördülderim a.ra- milteşekkırım. Moskovada yapı~ Almanlar yeni men.ilerini 8iiratle 
d~r. lhttmal, gizli tehlikeler en- Bugün memleketi.erimiz ve liran lngilterede AvaJn kamarasında libe- sanda bilh~ gyeralh treni n fikir teatilerinin, Sovyet Rusya ıle tahkim ediyorlar. Fransızlar da Ö)1e 
~~ 'l'ür'l<iyeyi bir emniyet supa~ı M araaında imzalanan kar§Uıklı ral şefleri tarafından memleketimiz VoJga kanalı her millet if;in gu- Türkiye aras~nda mevcu~ dos~~ yapıyorlar. 
"'-~ne sevkeylemiftir ve buna bı- yardım muahedesinin akdi müna- hakkında gösterilen itimad ve mu - nır duyulacak bir eserdir. He· münasebetlen tekrar teyıd ~ttıgını Dünkü Alman tebliğindo Fransı~ 
"l dir ki zeyl protokol hususi bir aebetile, ek8el4Mtnıza samimi te - habbet bizde bilhassa bir memnuni- nUz temelleri atılmış olan Sov- müşahede etmekle keza bah~ıy~n~. esirlerinin adedi hakkında verilen 
~.,'-:~11 haizdir. Bu protokolda TUr- mennilerimi t.ıe tebriklerimi şah - yet tevlid etti. Muhafazakar 1ngilte- yetler sarayı ela iki üç sene soa- Dostane duyguları~ın kabulUnu rı • rakamlar Fransz erklnı harbiyesi • 
ile :hı kendiaJni Sovyetler Birliği aen bildirmekle büyük bir memnu- re Tilrkiyeye karşı tarihte yardım ;._ bu muvaffak eserler arasına c:ı edcdm, B. Vekıl.,, nin gaip olarak tescil ettiği rakam · 
~ ~be !UrUkliyebilecek bir hare - niyet hissetmekteyim. hareketleri göstermiştir. Fakat b~ karı!}aeaktar.,. Askeri Temaslar De,·a~ F...diyor lardan çok yüksektir. 
~ lllecbur olmıyacağı y~dır. tJç memleketin müş~~rek met~ : gUn Cümhuriyet Türkiyc~i bir partı Sayın Vekilimiz zinde ve sıh- Ankara, 20 (A. A.) - İngiliz ve Diğer taraftan Alman erkim bar 
b. ..... -: devlet adanılan bu hukümle faatlerimi::;e hizmet tÇtn teşnk"I ile değil, bütün İngiltere ıle elele ve- hatte görünüyorlar. mutadı o- Fransız askeri heyetleri bugün öğ • biyesine göre yalnız 7 Alman tayya· 
.;__~ BErbestisini muhafaza etmek meaai h.USU8tıtıdaki kat'i karar t.ıe rivor. Bu, Türkiyede yeni rejimin ta- lan bcşlış ve mültefit bir eda leden evvel ve sonra Genel Kurmay- resi düşürülmüştür. Halbuki sade 
~erdir. Şimdi ~ıu.affer lngil- a..."imlerinin bu yeHi gelirini tne~: ki~b ettiği dürüst ve i?:18ni s~ya~t~n ile İstanbul gazetecilerile görü- da temaslarına devam etmişlerdir. Fransız hatlarına düşen Alman tay-
hllııı Y&pılan ~edi~e ile.~vyet ~us nutıi~e~le ~arftl•Y~r_.ve. bu teşnkı bir semeresi ve lngılı~ . mılletının şUyordu. Mis::ıfirlerimiz öğle yemeğini hususi yarelerinin sayı&l bu kadardır ve 
lla-. °kaıadE;DJzdekı katı isteklermi muaının ımm ettıgınıız muahede Türkler hakkında daha ıyı ve esaslı Hariciye Vekilimiz, gaybu- olarak yemişlerdir. yalnız eylül ayı içinde 24 Alman tay-
~ lf:lif edebileceklerini~ ~~ini ile tesis edilen politi":"~ın inkişafı malfımat almış olmasının bir netice- • •• ~aresının düşürUldüğü kaydediJmit-

lerir..- terettUb eden bır ıştır. daireainde det.ıamın• ıtımadla der- sidir. Çindeki son vaziyet i Edımede hava hucumu- tir. 
il-_ ltaıyada Akisler pi§ ediyorum. Ankara muahcdenamcsini yalnız . k k Harbia t~ı 

liı, ~ 20 (A.A..) - Siyasi meha- N. Cbamberlaln ideoloji birliği ile izaha kalkmak Şanghay, 20 (A.A.) - Çınde sul- na arşı orunma Londra, 20 (A.A.) - Harb cep · 
~ "tiirk • İngiliz - Fransız muahe - Dr. Refik Saydam aşağıdaki tel - doğru olmaz. Fikir sahasındaki bu : hü iade etmek için y~n resmi ola~ tecrübesi besindeki vaziyetten bahseden Ti· 
iti. .... ~da IU ciheti kaydediyor. grafla mukabele etmiştir: akrabalık derin bir menfaat ve si - yapılmakta. ola~ m~erelerde ıki • Edirne, 20 (Telefonla) - Bu ak · mes gazetesinin askeri muharriri 
'la 8luaJıede, Balkanlar ve Akde- Türkiye - lngiltere '7e Fransa yaaet iştirakine de istinad etmekte - tarafın vazıyetı şudur · .. şam Edimede hava tehlikesine karşı diyor ki: 
"it~ İtalyanın kayıdsız kalmıya- aroaında kar.plıklı yardım mua - dir. Osmanlı İmparatorluğunun tas- Eğer Mareşal Çan Kay _Şek ~ekiıe- ışıklan söndürme ve maskeleme tec· Düşman başlıca taarruzunu yap-
"ll "- lrllntaka hususunda ye~ l • 1ısdeaifli11 (mmat miitUUe~tile .ek- fiyesinden sonra Yalcın Şark~. Av- cek oı_u~sa. J~ponlur da Çındekı kuv- rübesi yapılmıştır. Saat .tam_ ~.5 d_e mak için &z:re. vadis•ni ~· 
-...:._~ortaya çıkarabilecek aelaulan taraftttdan gönderılen rupa ile Asyanın bir bekçisi gıbı Bo- vetlerını gerı alacaklardır. , Edirne ve Karaağaç tehır düdükten- Bunun aebebi ıse cephe üzcriDde, 
~· m.MGjt en biiytık memnwmyetle ğazlara sağlam surette yerleşen mil· Çin ise Japonlarla iktısadi teeriki Din işareti üzerine bütün ıp~r sön· Rhin, ile Koselle arasında .. en az .in-

Ve Fnaa lllltftldllerl aldım. li Türk hükümeti burada müvazene • pnesaiyi kabul ediyor. Fakat bunun 1 dürülmUı ve tecriı'be 20 dakika de- zalı mın~ka olm~dır. L~mbw-g 
bL,__ Am-t Jfü.aebıetlerimi.ıde bK BNretle nin, istikrarın en iyi imilidir. Eğer :kat'i bir müsavat esasına istinad et- vam etmiştir. Bu tecrübe esnasında hududu cıvanndaki hareket ıse Sar· 

Ilı -=t:". 2G (A.A.) -Türk - Fran açılan ye* tlewe içiwde, itimad- Yakın Şarkda ve Boğazlarda biz meeini istiyor. büyük caddelerdeki elektrik. ampul- redeki_ ~~an ileri yürüyüşünü hi -
~lız karşılıklı yardım mua - aver ve doatanc teşriki mesaimi- Türkler bulunmasaydık bizi icad e - Görül.. k" aradaki görüş farkı !erinin bir kısmı maakelenmı§ bulu- maye ıçındi. _ 
~ Ankarada imzası mUnase- zin memleketlerimiz ve etrafında derek buraya getirmek ve yerleştir - k b.. :~~ 1 

nuyordu. Tecrübe muvaffakiyetle Eğer Almanlar ciddi bir taarruza 
!'td ~ Başvekili B. F.d- bimfffğimiz ülkil için mesud ne- mek iktiza ederdi. Boğazlarda Türk- ço uy ur. neticelenmiıtir. teşebbüs etmek iıtcrJerse hatlarua 
~ 8-I:>aıadier, Başvekil doktor Re- ticeleri inbarile ueıü o14Cflğma ıer haklın oldukça Balkanlardan bat· • I -·-- . Evvelki geceki zelzele daha il~~ sürm~ğ~ mecburdurlar. 

rdauıa, telgrafla bir mesaj kani bulamuyorum. lıyarak bütün Şarki Akdeniz havza- y enı talyan Dntnotu . . . d b:ı..1 :-:1 Bunun ıçın de milhımmat depolarını 
Kandillı n.aadhaııesın en uu.au - • ı ••t•• k b i t• ~ Ve doktor Refik Sayda_m M . Saydam sı, Suriye, Filisti~, ~sı~ ~e Irak ta- Roma, 20 (A.A.) _ 35 bin tonluk miştir: da~ iler ere go urme mec ur ye 111 

'l'eau Ja .t.elgrafıa ~b verm~ştır. Mühim Bir Makale mamen sulh _ve asayı§. ıç~de rahat yeni lmpero zırhlısı 29 teşrinievvel- 19/20 gecesi saat 23 ti 33 dakika dedirler. -
"ttda.ciır ~en mesaJlann metnı a - . Ankara, 20 (A.A.) - ~k : İngi· ~t çalıp.bılmek ~c inkışaf etmek de denize indirilecektir. 10 saniye geçe fiddetli bir R!Y.ele f RESMf TEBLIÖLER ~ 

p . liz • Fransız ınuahed~ının .ımza.aa ımkanım bulur. Bugun Fran~ v~ ~- ~·- ka dedilmiftir. Merkez üattlnün ra • 1 
oe;:"- ile Tiirk\ye tarafından münasebetile lagilterenın eski An - giliz siyaseti için de böyle bır ~rkı- R il bir kun .:hanede 270 kilometre mesafede Fraass Tebliği 
1wı~-- ~J laa.ıiranda alınan taah - kara bizyllk elçisi sn: Georkes Clerk yeden uygun bir yardımcı ve miıtte- umanya • ti old - ta:mm edilmektedir. Parla, 20 (A. A.) - 20 ilkf.etria 
ke~" tıeticeai ol1&p iki msmle- tarafından yazılan bır makale yarın fik tasavvur edilemez. Kuahe~~ - .. kere alın 1 :.'1teakiben 3 saat zarfında tlli sabah tebliği: 
1a.-_" _t4'aat11idieli teyW e4etl "" - gark! Avrupa saatile 14.30 ve 20 - menin mevcud buhran devresıne ın- BUkreş, 20 (A.A.) - 1940 sınıfı, 

3 
~l dah~ ka dedilmiş ise de Gece sükfınetle geçıWftir. Hava 

~~"'" fmzalatıdığtnı §U saat- 20.15 arasında Londra radyosu tara- hisar etmiyerek uzun bir zaman par- 15 teşrinisanide toplanacaktır. Bu bunlze e k hafif :,.mı·..+;r yağmurludur. Cebhenin bir çok yer-
' n ~-itil ktir . b" :1· - • ar ço ı g ... ~~ '.if'-A • 4o.tZl&lc 2'1rkiyeye bag~ıyan tından n'D9& Ç"U ece • ça~ını k~caklaması. 9:~~ı ır ıgın sınıfın ıubatta veya martta çağırıl - Yurdda Teslrleıt l~de ~ iki t&raf ça kefif kollan 

-.=: "-6lana• daA4 ny.U Smlyede Akisler saglamhgmı ve derinlıgını ısbat eder ması ieab ediyordu. Ank 20 (A A ) _ Haber aldı- faaliyeti olmuotur. 
~-~ ~ üi ~emieke. • Ş~, 20 (~.) :-- ~b ~lnu- bir delildir. Çok.Umid ediyo~ k~ ~- mıa~re, dün. ~e saat 23

1
30 ne Aleee Tebliil 

"- 'ltaeta/aet ue ideal m"§Clf'eketi· mumıyesi Türkiye ile muttefik dev- rafların htısnünıyet ve tam bır ıti - çok çocuklu lllelere t 1 da Ankg d hta.nbulda, Berlin, 20 (A.A.) - Alman Umu· 
~ 'eaane. i/"'1e_ ~ gör - Jetler ~ dön imalanan mua- mad dairesinde tatbik edecekl~ ~u yardım KOC:.:. Kiitah;:., aÇanakkalede, mi ~~rg~ı, Sarrebrü~~ün cenubu 
~ tta4itevellid deri" memnu- hedeyi derin bır sevinçle karplamak- anla§ma mevcud münaaebetlerı gwı tznı· H us! Muh b" . . de ) _ tmı·rde hafif rta derecede r.ebe- şarkıamdekı hudud arazuwıde vukun 
"ekle t 81caelana1anna beyan et- ta ve bu suretle emniyetin yakın geçtikçe daha kuvvetlendirecektir. ır ( us a ınm.ız n lel ı olm bJ.r ve 0 gelen mücadelelerin ııilıayetinde garb 
ll bahtiyarım. ıarkta aıtık kat't olarak teeuüs et- lllleyla Oahli YALÇIN Çok çocuklu ailelere yardı~ fas • er U1 · cebhesinde süldmetin teessüs cbııil 
~ "flta, bitün hür milletlerin titl mütaleasında bulunmaktadır. hndan, g~miş senelerde müracaat • • olduğunu bildirmektedir. 
f>fıtfilaku"" aiycınet için çarpı§(lt& Frauada Akisler . hararetle bahseden yazılar neşre! : eden 83 anaya otuzar lira müklfat Fikret Anketımız Bataryaların ve keşif kollaruwı 
"'1c ~:cuaaa.ızaro tercüman oı.- Parill. 20 (A.A.) - Havas &Jaul mekte ve bu P~· gen:k ~lh ~ verilmesi Sıhhat Veklletince takar- ' mevzii faaliyetleri müatana olmak 
IG, ... ._.. ...... ıc.n:ıep selôtMn1, bildiriyor: vuı ve şarki :Akdemz.~yeti, gere . . e . . . 4 ncü Sayfamızda ii7Be cebhenin hiç bir tarafmda dik-
tftte"iat ~ kahraman !'ürk milUJ - Bu sabahki gazete tefsirleri: Mat- Balkanlar müvazenesının muhafazaaa rür etml§ ve havale emn g bııiştir:ak kate pyan heriı.aD,&i bil- bid1le ol -

..., •lliworw,. but, öç taraflı paktı imalıyan T6rk bakumndan heabsız atillet JaP& • .~ -gı= ·~~de uan~' mamıştır. 
• • 11 1ıma cmaretilllllll w cUtrUatHtt~ catmı aöyiemettedir. a - ece 
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Türk edip Ve şairi-' 

Te/6!11/ÜZ Kitab611i - la 
1939 - Fiyatı ŞQ kun&§-~ir Genç Kızı Soyan Fikret bazı noktalardan 

• uz~Nı •· YALK•N Altı Gencin bu··yu··k şairdir. Fakat •• M~:!'ku=bve7J:::;.; 
Düşnı'!nın Gun Geçtıkçe T evesaa Muhakemesi :ıı:~"vı~:ı=~:~~n~::. 

N.at 

E' J l l. K Mı k b l l r .. nasi, Namık Kemal ve Reca· uen şga ıne arJı u a e e e lu s::. oğ!mıs:a~ğ~e:: Muallim Nihad Sami'nin Fikri: Sühulet Kitabevi deliletile Aka_"' 
ı j düz, Esad Mahmud, Reşad NuP 

Yolunda lastikli bir cevab vermiş fakiyetle ,görmüş ve rahmetlinin ru- ŞAükrUbd. ullahoğlu vnyasAli, .~li ~ğldu alsmtıai~.v~ "Tevfik Fikret,, sanatklr, milli· - Hasan Ali Yücel'in tercUmei 
Ük:.ı . k . .,.. h d t . 1 rdi oglu ısmm e ışı, . . . b" . mi di .:ı •• .ı;.n • ve m ö!emeyı esmı!l .. ı. unu şa e mış e . b dan adr ·ımi.§ler yetçı, ıdealist ır pır y , --eu· ni neşrettı. 

Bu temas ve mükalemelerin vuku- Fırka kumandanlığı tarafından her gas 8;:':n 1 . ıy;y;::::: İkinci miydi? .• Mevzuu etrafmda devam et- Bunlardan maada "Türk A 
bulduğu sıralarda, işgalci kuvvetler kesten gizlenen ve hatta kasabanın ve_ muCezaa emeaherınk e . sd kufen tiğimiz anket cidden büyük bir de- "Halk Edebiyatı,, , "Şair ve 

. 1 takal . . .. . . Ağır m emesın e mev . . h-'-
de boş durmuyorlar, ışg~ mın _ a harıcınde ve en hucra bır yermde bu- baş! tır dikodu bahsı oldu. Bu mesele .... rin Hayatı,, ve tıç cild tızerindlll 
nnda el altından, halkı ıfsada ugra- lunan ve fırka karargihı ittihaz olu- Danınış ·k .. b altı t.; .. ı· kında söylenen sözler, yapılan iddia- "F.debiyat Antolojisi,, basbrdL 

. . al" t · · · · . . . ava evra ına gore, u ~ , u §lyor ve bılhassa ışg ın evsıı ıçın nan askerlik şubesı daıresınde yapı- d k 1.k bayra lar; mücerred ferdlerbı fildr ve m1&· ka bir eserine rastgelemedik. . - al . geçen on o uz mayıs genç ı • ..-
davetıyeler yazdırtmaga ç ışı • lan bu tedrisat, derlial lmıire akset- .. .. Ki. v dh .1 Htırriyet a- talealan olduğu halde ve bir ebe- lsimlerini sıraladığımız bil~ 
yorlardı. Bu arada, birkaç propagan miş, alikadarları teli.ş ve endişeye ~~ ~u, ~-an~; e ak iU.eri riyeti tevkil eden mütalealar da mU. eeerlerile mtlellifin bibliyogra9__. 
dacı tarafından, Aydın eşrafının ağ- düşürmüştü. Milli mücadele zama • H

1 
•• esı _arasıni . d ı b~0. .a

1
' g şamzmekte o- bet iken, yine birtakım yuıcı arka- tablar hazırlamak vadisinde JIPP""ı 

b. b t ta . . için ğu "b" lz useym sının e ırısı e e . k di fikir" ü•- - ..ıs.»& 
andan d~ ır m~z a a nzımı .. nında ve her yerde oldu gı ı - lan Odet isminde genç bir kızı yaka- daşlann - sanki en ve ~bi~ rid ve emin hatvelerle ilerlewr 
uğraşıldıgı haben de ansızın şuyu mirin fedakar ve vatansever telgraf- 1 1 bazıl 1 k llannı tut- lealannı neden almıyormU§uz gı • rtııüyor. Bu da en ehemmiyet 

. lmı t JA.. anıış ar, an e ve o . el . old 
bulmuş ve fakat, esasen ınam • çılan, zmirde uyanan bu te ~ ve 1 bir .k .. d k gı-zın elin- hiddet emmarelen gösterm en ve miz lbımgelen bir mevzu . ah k.k k u . . b' taz- mU§ ar, ı ısı e, ızca alı __ ,. ..... ____ .,.. 
yan bu şayıanın t a u ~a, _m • endişeleri ve bu şayıanın yme ır dek" tasını f to- af makinesini zorla bu mUnakaş &IULete -.......--- dan bu tarz neeriyatı da burar 
tasarrıf Abdürrahman Beym müda- yike vesile ittihaz edileceğini bir fır- : ' ~ gr k mışlardır. lan bizi ve okuyucularımızı daha çok lisa edelim : 
halesi mani olmuştu. Foyaları bu sat bularak gizlice telgraflamışlar ve yve kal padıkyı 1 gas p ha~ i itirafta alikalandınyor. Son zamanlarda bu vadide1Ô 

U d k va · tedb" 1 "tfha a an an zaman, eps · · d" ki b · _...a.. sure e mey ana çı an soysuz ve - kumandana mukabıl ır er ı ı • bul şl kimi kızı veya genci Bunun ıçm ır u ıee memur • mühim eseri hazırlıyan ştıph..-~ 
tanmzlar da birer tarafa savuşmuştu. zı için vakit ve fırsat kazandırmış- tut:;:u.~imi de çanta veya foto- dilen arkadaşımız. .biJhasea Tevfik nWemin Mahmud Kemal'dir. (Jllll"'.:. 

Gün geçtikçe yevessü eden v~ te- lardı. ğrafı aldığını söylemişlerdir. Fikret hakkın~ ıyı etU~er yap~ 1 "Son Asır TUrk Şairleri,, ad)J 
vessü etmek istidadını gösteren ışga- Bu esnalarda, milli teşkilat için or- Süleyman oğlu İsmail de fotoğraf olan ve daha zıyade "Fikret neslm- · değerli ve ölmez eserinin ilk üç 
le karşı açılacak mücadele için giz- taya atılmak, halkı mücadele aleyh- makinesini Mecidiyeköyünd~ bir yere den bulunmıyan,, ~e~iya~çıları ~ r TUrk Tarih Encümeni KWliY•:-_... 
,lice hazırlıklar yapan fırka kuman- darlannın tesir ve nüfuzlarından kur gömdüğUnU söylemiş, gösterdiği yer ~k bu kanaat ve fikırlenn. tam bır ,. olarak basılmışb. Maarif V~ 
danı miralay Şefik Bey, alınmasını tarmak cesaretini gösteren milliyet- de fotoğraf makinesi bulunmuştur. ısabetle çarpışmaları emelile çalıt- nin yüksek himmetile dördünctl. 
lüzumlu bulduğu tedbirler_ ar~sın. - perver Bozyüklü Hacı Süleyman e- Mahkemede, bu alb suçlunun hep- maya ~l~ştır. ~~ .ma~baa • şinci, altıncı, yedinci ve 
da, ~~endif~ ~ol_lnrının, kop~lerın fendinin faaliy~tleri, beklenilen neti- si suçlarını inkar etmişler, Süleyman mı~ go~~erılen yekdıg~ı mü~n~- cüzleri de neşrolundu. ~ 
tahrıbı keyfıyetinı de nazan. di~~a- celerini vermege başlamıştı. Bu fe- oğlu İsmail de, fotoğraf makinesini k~ ılk. ıkı ~ekt~b da ıs~t e~~ Nihad 8unl Buarb Bunu müteakib, şümulü ~~~ 
te almış ve ~u ~us~su- temm_ ı_ç~, dakar adam, o gün, beraberinde Çi·ıyerne bulduğunu söylemiştir. Sonra- kı bugün Fikretı ~~ar ~ır şaır niş olmakla beraber, şair ve~ 

. mütehassıs bır ıstıhkam zabıtı_nın ne müftüsü ve Kadıköylü Mustafa dan hepsi, otururlarken yanlarına tanıyan ve tanımıyan ıkı münevver lursa,, nm, Rebabın cevabı, Hemşi - ihmal etmiyen bir eser olmak ~ 
gönderilmesini Harbiye Ne~retine efendilerle Düyunu umumiye memu- bir iki kişi geldiğini, biraz sonra kar zil~ b~~~ktadır. . . . rem i?~· B~ lihza i teahhur manzu- İbrahim Alieddin Gövsa'nın ~ 
yazmıştı. Fakat, ne yazık kı, ara- nı olduğu halde fırka kumandanına şıclan üç kişinin birdenbire otlar a- Filhakıka bır adam ıyı ıse her melermm hill kulaklanmda kuv • ve Sedad Simavinin himmetile ''r 
dan birçok günler geçtiği ~al~e bu gelmiş. Ve kır bir sakal ile çevrelenen rasından çıkarak, Odetle Hüseyinin ~~e~e.r on~ iy~. ~r,, di~~n Bo • vetle uğuldıyan mısralan, parçaları bur Adamlar Ansiklopedisi,, ıı'-
liş'anna müsbet veya menfı bır c.: sevimli ve o nisbette de mehabetli Uzerine koştuklarını söylemişler, bi- gaz~çı Lısel_erı. ~udürü ve ~sek e- vardır. lundu. 
vab alamamıştı. Bu sebeble çok ~u- görünen yüzünde tatlı tebessümler birine uymıyan ifadeler vermişler • debıyat tarı~_çısı Hıfzı Te~ık her ne Ancak biz, hemen bir asırdanberi Bunlar11. Sadeddin Nüzhet d 
zumlu gördüğü bu hususu, mahallın- belirterek yanındakileri işaret etmiş. dir kadar bu mutaleada -za.hıren- haklı Türk edebiyatı nedir" degvil ne ol - ·rr -1 · · bu··yu··k bır' ~ - · . . . · ' nun ı c1.n a emımıze ,, 
de temin çarelerini araştırmaga baş- Ve: Öğleden sonra açılan ikinci celse- ıseler ~e .. ortadakı hakıkat bunun mağa çalışmalıdır? sualine cevab hatle lı .. diye ettiği "Türk Şairleri" 
lamıştı. . . . - Kumandan Bey, demişti. Mille- de çömlekçi Mehmedlc Maçka Tat - tam~mıl.e zı_ddıdır. . . . . vermeğe uğraşan bir edebiyatçılar de ilave edersek seriyi tamamıa.ııJJf' 

O sırada, Milasta Celal Bey ısının- tin, bazı gafiller tarafından şaşırtıl- bikat okulundan İhsan şahid olarak Nıtekım ışte ken~ı fıkırle~ıne ta • kafilesi yetiştiriyoruz. luruz. 
de genç ve fakat çalışamıyacak ka- dığından bahsetmiş ve yapılacak dinlenmişlerdir. Mehmed Odetin e- mamen zıd olarak yıne kendı mektC:- Bu uğraşma devresinde edebiyatı- y· "Tü k Ed"b Ş irlerirı -
dar hasta bir istihkam zabitinin bu- tenvir ve irşad ve Allahın izin ve ke- linden çantayı kapanla; arasında binin ve ayni zamandan Kabataş lı- mızın ne müthiş bir bocalama içinde 

1 
1

1
?e M r d Uı ;e ak kuJJf' 

1 d - h be 1 t B b" · · ed b" t ··gr-etin · bulunan w ge e ım. ura raz ın ço --.A un ugunu a r a mış ı. u za ı- remi ile milli teşkilatın vücud bula- bunlardan bir ikisini teşhis ettiğini sesının e ıya 0 enı bulundugu el ile tutulacak kadar kar 1 b' f , bas la bu , -
ti, Milas jandarma bölük kumanda- cağını katiyetle vadetmiştim evvelce söylemiş İhsan da bunların gasbet- Nihad Sami Banarlıdan aldığımız ce- , şımızdadır. ~ışf ı ~~ ~~:a. . ıln?. .. ~' 
nı yüzbaşı Rifat Bey vasıtasile he- size. İşte dediğim çıktı. Milli heyet tikleı·ini , teyid ede; mahiyette şeha- vab da isbat ediyor ki memleketimiz Yüz senedenberi yetiştirdiğimiz e- ~ e~~~ . ~ a 1 vı~m . t::r ~ 
men telefon başına çağırtmıştı. Yur- teşekkül etrni!']tir Emirleriniz her ne <Jette bulunmuştur mUnevverleri arasında Fikret hak • debiyatçılar arasında kaç tanesi yu- ~?. ı:ı~~ı~-~ ~ a~a. 1 ~ ~ G ~ 
dun müdafaası için teklif olunan va- ise bu ef enuiİerc ·buyurunuz. Hüda • Muhakeme gel~iyen şahidlerin kında düşünce ve mütalealan müba- karıdaki sualin ve aşağıdaki zaru • 1 ı~ın~~ . cu~ ~de ~sırr:ı e~ı N ~~ 
zifeyi, hastalığına ve mallıliyetine nın izin ve nasibi ile bugünden iti- çagıv rılıp dinl~mesi için başka gun·· e yin olan iki zümre vardır. retlerin cevabını vermeğe muktedir berıl, ı ıncedısı_nb e e . 1 h-_:--~ 

v . . · · F k . . ta f .. rii§ .. · bet- . . . aş ıyan ı ve şaır er akJPV" 
ragmen, .. derhabl. ~abul ketmekb. gıfbı, barcn çahşmağa başlıyacaklardır. talik edilmiştir. l"d" a hat n~ntagı afra tınk~~. u ~ t olab_ılmıştır ? . . malfunat verilmektedir. ~ 
ancak Türk za ıtıne ya ışan ır e- Kumandan Şefik Bey fevkalade ı ır, angı r ın a ırı esas u u- Bız yıkılan bır medenıyetin gevşe- . . . . 

• 1 - ·· 1 C l.l B , k ' • il fi l b'l' b ? B" · takd" · f . Eserı karılenmu.e daha Y , dakar ıgı goze a an e a ey, \a - miitehassis olmuş ve muhatablarına T d d .. t" a ı ır aca a ··· ız yıne ırı e • mış kolları arasından .;ıkarılarak, . . ''Ö .. . ... d )JO 
tile sahillerden toplanan ve Milas minnet Vt şükranlarını bildirmek ramvay an uş u kanumumiyeye bırakarak ve tama. yepyeni bir medeniyetin kucağına a- tarutmak ıçın n sc:>z,, unu e 
debboyuna konulan deniz torpiHerin- mücadele his ve fikirlerini dimağla~ baca"' ı kınldı mile bi~araflığu~ızı _muha:aza .. ~e - tıldık. İçtimai iş bölümünün her sa- ra:;:a _aynen na~ledelım: .dklf 
den çıkarılan dinamitlerden, bu hu- nna iyice sindirmek için tesirli söz- . ~ . . . rek bu?11~ de dege~lı edebıy~t ogret- hasında, bu medeniyete bir an evvel Lısan •.. edebı~at ve ga~ıecı; 1 

susta istifade edilebileceği müjdesini lerle, uyanan tesiri tezyide koyul • Vatman _Saıdın ıdar~sınd~kı 12 nu- menle~ız~en "N~~ad Samı Banar- yetişmek ve onunla müsavi bir hale meş~l Türk şaır, muharnr v:n .. 
kumandana vermiı:-ti. Sahil köylerin- muştu. Bu sırada, müftü efendi, sor- m~lı ~ırnekapı • Sırk~cı t~v~- ıı_,, nın fıkır ve mut~lealannı aynen gelmek mecburiyetinde idik. n~tkarl~_rınd~ ~ısa~ b~sed e~ 
de ve şehirlerinde balıkçılar tarafın- duğu bir sual ile, hazır bulunanlar yı Sırkecıden geçer~~n ~ınm~k ~~ - sütunlarımıza dercedıyoruz. Kitlelere yol gösteren mütefekkir- kıta~ dort cıld ~rınde? • ~ e Jı' 
dan daima kullanılmakta olan tor- ·· · d h tel-kk" ed"lm· k b" yen 50 yaşlarında Huseym Husnu ıs- .Bu genç ve değerli edebiyatçı di - lerin, sanatkarların en çok vazife ba- tezkırelere, edebıyat tarıhle~rıD ' ' uzenn e oş a ı ı ıyece ır . d . . . d"" k b _ k lm . d" - k" bl ·· 
pillerin de, dinamit kapsülü vazifesi- hava yaratmı§tı: mm ~ bın~ı uşeı: acagı ın ış, yor ki: şında olmaları lilzımgelen bu devirde, sahadakı ıger ıta ara m , 
ni görebileceğini ilave etmiş ve bu _ Yalnız demisti. İşgalciler olsa tedavı ed~mek uzere Cerrahpaşa Edebiyat tarihçiliğinde hemen he- yalnız bedii zevk için, solgun güzel- le, bir de bugUnün _genç sim~ 
8?zleri_Ie •.. ku_mandan~ ~idden çok bü- kolay. Fak~t. mÜttefikleri de var. hastahanesıne kaldırılmıştır. . mc .. ~·nnılmıyan bir kaide vardır: l~r,_ ~ı~l~k tabiat manzar8:lar_ı için; dan bazılarının. h~vıyet ve ha~ 
yük bır umıd vermışti. B'l b t bb"" d Demiri• kafaeını yarmıt Bir sanatkarın şahsiyeti ve eserleri bırıbırının zıddı olan, hele ıhtıyaçla- etrafında kendılerınden alınan . ,. 

ı mem amma, u eşe us ne ere- .. . . . .. . lf be .1 ıertıb 
Bu fedakar zabit, artık hastalığı- celere kadar müsmir olacak. BeykozdaAlibey sokağında 31 nu- hakkında sahih hükümler verebil • nmızın o~e~ınde olan fıkırler ve he- mat uzerıne a a sırası e . ~ 

nı unutmuş, vatanın müdafaası için K d üf" t·· f did b" maralı evde oturan Mehmed Erdölle mek için; hükmün verileceği zaman- yecanlar ıçın velhasıl sanat için sa- !unmuş, daha ziyade orta ve ııse.MI' 
uman an, m u e en e ır a- • t ak kti · kt .1. d · d b ı 1 aJ'U"'" .. 

işe koyulmuştu. 1335 haziranının on . . d k .. t Paşabahçede Reşadiye sokağında o- la sanatkarın yaşadığı devir arasın- na yapac va mız yo u. sı ı erecesın e u unan ara Y .,, 
zım ve ıman uyan ırma , cure ve H tkA b. (N k K h" 1 .. .. Unde.,.. 

albncı günü, beraberinde, denklerle, t• 1 rttı k . . b" h 1. turan Kamil Kılıç arasında bir iş da hayli uzun bir mesafe bulunması er sana ann ır amı e • cı ma ıyette o ması goz on 
_ cesare ın a rma ıçm ır ayı al) fk- Tv·1 b. (Z" Gö" 1 d l Milistaki torpillerden çıkardıgı dina- v şt M"" d 1 . d" i f . meselesinden çıkan kavgada Kamil lizımdır. m me urecı ıgı e, ır ıya • nn uru muştur.,, . ~ 

v ugraşmı ı. uca e enın ın arzı- k ı ) ·· u ü ·ı b" (İst"kl-ı ) .......... - ...... H_ .. _ ......... ...... 
mitler,. ~eb~yda b~ldu~ agır ateş- yetinden bahisler açmak, ve İstanbul Mehmedi demir bir çubukla kafasın- Böylelikler, sanatkarlar hakkında a P gor ş 1 e, _ır . ı ~ . ~arşı 
leme fıtillen, kapsül. ye~ıne k?nula- hükiıınetinin mücadele aleyhinde bu- dan ağır surette yaralamıştır. Yaralı kendi fikirlerimizi değil, zamanın ve <Ç~ak~ale şehıdle~~) ~~~mı~ h~
cak ~lan balıkçı _to~ıllen oldugu hal lunması sebeblerini teşrih etmek su- tedavi altına alınmış, suçlu yakalan- verdiği hükümleri nakletmek kolay. Y~ıle, bır (Fuad ~o~rulu) bılgı • 
de Çineye gelmıştı. Fırka kuman - retile, tereddüdünii izaleye çalı§ • mıştır. lığını elde ederiz. Halbuki bugün sile çalışması zaı;ırt ı~ı. 
danlığı tarafın~~ civar ~ehir ve k~- ll}ıştı. O esnada, Hacı Siileyman e- Erkekllle yakıtır mı? Tevfik Fikret hakkında söz söyliye- Bu arada mefku~emıze karıştırıla. 
aabalardan getirtılen zabıt ve kUçük f d" . k" . "b" h"dd t' d k bar . . bilecek vaziyette olanların hemen cak olan en ufak bır yabancı madde-

. . . . . en ının, mı gı 1 ı e ı e a • Üsküdarda Durbalı mahallesınde · illi · ti ai h 
.:abıtlen başına toplıyarak bır ınfı- tı Müft"" f d" h J • • • hepsi onun ve onun etrafında kopan nın m • ıç m ayabmızda deva 
ilk kursu meydana getirmişti. Naza- mış . u e en ıye ay nrmış, ve. 20 ~umaralı evde oturan. Refık ıı_e dedikoduların en yakın kulak misa. bulmaz yaralar açması mUmkündU. 

ri Olarak elde mevcud dinamit kap- - Hoca, hoca. Bırak şu kafayı. aynı mahallede oturan Vedıa dün bı- f" . lanl eh B gün Türk Millet için sanat yapacaktık. Ga • 
' ' Ka zda b d l t h "b" 1 ·ı k tm· 1 R f"k V ırı 0 ar r. u yaşıyan • 

O İ K KAT ... 

SAKARYA 
Pek yakında : 

BÜY\JK ve YENİ filrıı le' 

serisine başliyor 
lri1l ve fitiller hakkında bazı fenni rşımı şu veya u eve , er n ır erı e avga e ı§ er, e ı e- 1 da Fik t• kadaşl yemize erdiğimiz zaman şüphesiz te-1 
malfunat verdikten ve bunların kim- kim olursa olsun, çarpışacağız. İcab diayı bastonla başından yaralamış lerbes~ntal bes~ .ın atalr bes" arıvardı, ta- (Sona 7 lllcl sayfammla) 

·· . kalanarak dl' ilm•a+· e ı ve e ının e ı r. .A 
yevl terldbatlannı, vazifelerini birer ederse h~p ?lecek: yurdun azız top- ve ya a ıyeye ver ., .. ır. Onun için Fikret hakkında söyle . ================================================::::='· 
birer ve gerçekten vi.kıfane bir su- rağına gömUJeceğiz ... Fakat, şunu 1- GllrUnmez kaza nilecek bazı acı hakikatlere inanmak 
rette anlattıktan sonra, demiryolu yi bil ki, ölmiyecefiz, teşebbUsUmUz- Beşiktaşta Hamam sokağında 8 istenilmiyecek, arkadaşlan ve tale • 
köprllleri, ray, makas vesairenin tah de muvaffak olacak ve hiç şüphesiz numaralı evde oturan Ayge, dün ak- besi onu böyle tanımadıklarını sa • 
ribi usullerini de tarif etmişti. Bir- ki yurdu kurtaracağız. şam evinin mutfağında bulaşık yı- mimi olarak iddia etmekten geri 
kaç gt1n sonra da, ameli olarak tatbi- Sözleri ile, ağzını kapatmışb. Mü- karken rafta duran büyük ekmek bı- durmıyacaklardır. 

lstanbulda ilk defa 
S.nenln en bUyUll ve en heyec•nll POLO MAOI 

Pek Yakında LALE Sinemasında 
kat sahasına geçmiş, evveli fitil ve zakere' çok uzun sürmemişti. Bu he- çağı düşerek kolundan yaralamış, ka Filhakika Tevfik Fikretin kendi • 
kapsilllerle ve bilihare de hakild yet, gönüllü toplamak ve gönüllü a- dın tedavi edilmek üzere Beyoğlu has sini, muhitini kaplıyan oldukça geniş Holivvd K .. iklırinia ıabı · . • . Ve Neı'• At111 
dinami1fer bıfilik tecrilbeleri yapa- ilelerine bakmak için kasaba. halkı - tahanesine kaldırılmıştır. bir ekseriyete sevdirmiş olduğu in • J Q E B R A V N 
rak: ~~y~ birçok tahribci el~an nm maddt yardımlannı sağlamak hu- Çenesine çifte r•mlf klr edilemez. 
yetiştirmişti. Fakat, ne yazı~ . kı, bu suslannı denıbde etmişti. Hatib St1- Fatihte Cinci ahırlannda temizlik Bundan on bet sene evveline ka - T Ü R K Ç E 
fedaklr ve kahraman zabıti, ecel, 1 ef di d ·m h t tara d ektebl · izd tieen t1h • 
bizzat yurduna hizmet etmek tere- feymdanan ~~ ke, m_ı etakye 'b • itleri amelesinden T&§köprültl Ştlkrü b~ m lik enm e ye k~'-~ P O L O Ş A M p 1 Y O N U 
f . d mahrum tmi t• Za 11 Ce- m ven en arar1arm ı ve beygı'rine su verirken sulanmakta o- ır genç grupunun, en ço s:ııu-.:- LA _., 
ın en e ı ı. va ı · · ·f · ·ı t"t; .. ed k ' tin manzumeleri il besi d"kl · ta Filminde LE aaloillarıada Neı'e Kuırıaaı kop"'r•CPt lal, hasta halinde didinip çırpımrken tatbıkı vaz1 esı ı e ~&.u e almayı lan diğer bir beygir, çenesine §id • . . . . e en ı erı, - .. 

bir gün, vazife başında ansızın öltl- kabul eylemişti. İ§te, Aydın ve hava- detli bir çifte vurmU§, zavallı ŞUk • n~~ bır hakıkat~:r: . .. LALE Perdeaiıadea latıailullulara Kahkalaa 
vermişti (1). Bu şerefli tehide, mu- !isini kan ve ateş içinde bırakan ve rtınün bUtUn di§leri ağzına dökW • Ferda,, nın, Sıs,, ın, Sabah o • iill•••••••• Golleri Yaidıracaktır. ••••••-1111"'.: 
kadderabn çok gördUğU yurd hizme- iqali işgalcilere çok pahalıya mal müştilr. Şükrü hastahaneye kaldın- =====::::::::::::======:=======================================~ 
tini yeti~irdiği genç zabitler muvaf yapan Aydın milli mücadelesinin is- larak tedavi altına alınmıştır. 

' tinad ettiği nk miut teşekkın bu 0 1- caddeler otobUalere MUAZZAM BiR ŞAHESERiN SON HAFTASI VE SON GÜNLERi 
(1) Mebua Hilmi Beyin biraderi o- muştu. Ve işte yine bu teşekkül ytl- dar gellyor M A R 1 E A N T Q 1 N E T T E 

lan bu fedakarın resmini, rahmetle zünden Çine, Aydın milli savaşlan l '1 l '1 
yadına ooaile olmt..k üzere ne§Tetme- tarihinde en gerefli bir mevkii ka- Şoför Hasanın idaresindeki 3086 •• 
yi çok isterdik. Bulamadığımıza mü- zanmıştı. ve şoför Settarın idaresindeki 1701 T U R K Ç E - p E K 
teusiriz. iade edil~k üzere bu r es- Milli heyet bir tarafdan gönüllil numaralı otobüs dün sabah Ankara s ô z L o NUshası yalnız 1 
mi b* temıtı edece1c herhangi bir o- efrad ve diğer tarafdan da iane top- caddesinde çarpışmışlar, iki araba sinemasında 
kuyucumuzun bu 1ıı&.9tl8taki muat1e- lıyarak artık işe başlamıştı. da hasara uğramıştır. Nüfusça zayi- B,,.Un •omlar •aat l,30 • 4 • 6,30 ve 9 da • Baaün aaat l,30 IJUltine•inin /igatları tenzilitlıtlır• 
netsnt minnet ve tqekkürle bekleriz. <Devamı var) at olmamıştır. ..•lll•••••••••••iıılll•••••mıİİlllllllİmlilmlıİİiiiilİİİıİIİİİİİİİımİİİİİİİmİİİİmiill ... ,,..., 
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•••• - 21 - tık ondan sonra siyasi ve umumi lelerden şiddetli şiddetli istecliği i§ 
.. ı. Z - Ah lsmailcigı-· m ! lşte o döndü. ~ bir harekette bulunmaktan. nefsini kadar sarsılsın; ecnebiler ve bil· ı 

...,, · ef di p lıgı"' n e İkinci takdirde, - ki bugün pek Al v· ın e·..:-1
1
• ""lldenberi bey de huyunu değiştir - P - Haydi Alı en ... azar ~ .. .. .. . -· . . menetmelid.ir. Çünkü esaslı nokta- hassa manya ıyanan s vlllli 

"1eğe başladı. Gider gece gelmez. Er· arasına girme, çekil. = sık goriilur - şef ?eşrettıgı fıkırk- lar üzerinde bir kere hataya düş- hayalinden başka bir şey göremi- ~ 
tos; gün geldiği zaman arkasında K - Bu pazarlıkta bir pey de ben E5 re n~ k~'.181' az m_aıursa, bunla~ tliğü için ikinci defa da hata ede- yorlardı. O devirde Viyana".?". ve ~ Yabancı çamaşırlar görmeğe başla- süreyim. -· • ~ muhik gostermek ıçın serdettıgı bilir. Herhalde vatandaşlarının i· parlak bir inkişaf arzettıg ıçın § dını. p _ Efendim siz yabancı degılsı- ı;;;; mütalealar ne kadar boş olursa, timadına yabud sadece onu kabul böyle bir zehabın husule gelmesi Sil 
. l( - Bey sokakta çamaf$ır değiş- niz. Ayda on beş mecidiye veriniz. 5§ ~n~iha~ ettiği va.sıtalar da~ ka~~ etm.elerine hak dava etmekte de- pek kolaydı. Gerçekten dfilıi bir ~ 

liriyor galiba. 1. z - Şetaret on beş mecidiye ne ~ adil~ır. Artık sıy":'i tezıtlıurlerını vam edemez. şehremininin idaresi altında, ihtl· § 
p - Ne gibi hanım kızım? eder? . = cıddi surette kendı nefsıle tekef- Bugün böyle bir hattı harekeb yar imparatorluğun imparatorla - a ~- z _Ne gibi olacak. TUrlü türlü Ş- On beş mecidiye on beş mecı- = fül ~ez: 1;'""8 ~ya:_n~.:cak pek az riayet ediliyor. Bu, elyevm 1 rının muhterem idare merkezi ha- ! hı.arkalı çamaşırlar. Bunları neredeıı diye eder. Dün gelen Rum.en heyeti ~ inandıgı. şey er ugrun ey- k.endilerini siyaset yapmağa haklı rikulade genç bir hayata bir kere ı 

· altlığu,. sorarım. Bana kaçamaklı 1. Z - A. .• Sen de hesab bilmiyor- ~ ler. Aynı. ~manda, tarafdarların- telAkki eden idi heriflerin cihan· daha gözlerini açtı. Hali< arMın· 
cevablar verir. Nihayet bir hafta ev- 1 sun. "Pişekara hitaben,, Affedersiniz l'ürkiye ile Rumanya. arasında ~e- § dan ıstedigı şe~_Ier. da~a daha §ünıfıl alçaklıklarını isbat eder. dan çıkarak Şark Serhaddini ko- 59 
'7el tı.raş olın.ak için çıkmıştı. Hala 1 on beş mecidiye kaç kuruş eder. ni ticaret mukavel~i m~erelerın~ büyük ve daha Yll;28Uzce bır ~~) a- Fakat bütün bu adi herifler i- lonize eden son büyük Alman res- ~ 
daha gelınedi. Ben de beyimi elden P-Aınan Hanımefendi Uç yüz im ba..lamak üzere hır muddettenben § hr. Nihayet, şefiıkten kendisınde çinde bir tane güzide adam çıkar men "Devlet adamları., arasında § ~ın diye o evde oturamaz ol· ruş eder. beh lem ekte olan Rumen iktısad be- ı;;;; ~iri k~ şeylerı de feda edez:nı. mı biç! ••yılmıyordu. Halbuki "Wıpara- § dllııı. Sizi bunun için rahatsız ediyo - 1. z - Ha.. Evet sabi. Bir _kuruş yetı dün sabah Daçya vapunle &eh· e brr pohtıkacı h~ gelir. J3u tur- vak tile, her ne husu.sta olur'" torluğun payitahtının ve ikamet !§! 
"1ın. Burada bir kaç odalı münasib bir kuruş daha bir kuruş, hır im- nmlı e gelmiştir. . . . • l5!l lil adaıruarın hakiki ve y~gane k_a- olsun kendimi ileri sünnekt<o şehrinin., emini olan Dr. Lueger, ~ 
bir ev varsa • gerek kiralık, gerek ruş daha bir kuruş kuruş kuruş, bir Hc_ıet rıhtımda ııehrımızdelri ala- ! naatlerı kanaatsızl~e~.'ıı::'."'::· miiet~nib davranmıştım. Maama • 1er sahada biribirini müteakib i- ~ ••tılılı:. bize yapıver kuruş daha bir kuruş kuruş kuruş kada.riar tarafından karşılannııştır. a Aynı zamanda muaecız ır .. us - fib ben de başka herhangi ki şidilmemiş neticeler elde ettı de- !!!! 

. P-Tam zamanı:.da geldiniz efen· kuruş... Altı ruadan mürekkeb olan ::y~~ ; ıı~ ve yüzsüzce bir_ yalan soylemek kadar siyasetle meııgul olduğun'u nilebilir: lktısadi sahada, artistik ~ 
'.1"n- Sizin istediğinizden AIA olmak K _ Bu kuruşlarla sabahı bulur- L J. D.mıtresku _rıy~t etme e_ · = hunerı de buna ıştırak etmıştır. zannediyordum. içimde çırpman sahada, tae siyaseti sahasında. O ;;;;; 
~ere eliınin altında dayalı, döı;eli sunuz. Diğer a.alann ısımlerı :,nıa;m İı: ~ 1'.1aınuslu a~anıl"'."ın ~bsizliği yahud beni içimden cezbeden şey· zamanlar meydand~ dolaşan . "dip· 53 ır konak yavrusu var. p _ Hanımefendi siz zahmet c;ek- Doktor Nıkolesku, m en ıs a- ~ e.serı olarak, böyle hır herif parla- ıeri yalnız gayet küçük bir muhit· Iomatların,, topyekun bepsınden = Ş - Yeni mi doğdu lsmail Efendi? meyiniz. Ben ay başında gelir, size pesku Awkatyeno, doktor. Pemzeun, - mentoya sokul~cak olursa, şuras1- te anlatıyordum. Bu suretle küçdk daha büyük bir devlet ad~m1 ol- E 

!{ - Evet yeni doğdu .•. lsmail E- hesab1 yaparım. doktor Bavbu, doktor_ MihiOO. H~yet nı bilmelidir kı, daha başlangıçtan bir muhitte söz söylemenin çok doğunu böyle dolambaçlı hır yol· ;;;;; 
fendi daha yalamadı bile... 1. z _ Aman sizden çok rica ede- kendilerine tahsıs edilen _oto'."ohd - i§l itibaren,_ onun_ siy_aset ya~ak tar- iyi tarafları vardı: dan meydana koydu. ~ 

p - Sen sus münasebetsiz herif ... rim Ay başında gelmeyin. Birkaç lerle doğru Park otele ~ıtınışlherdı~. = zı o "sagmal ınegı,, kendısı ve aı- Söz söylemekten ziyade, çok k~· Avusturya denilen millet zava- § 
l · D.. k di il "rüşen bır mu arrı- = w d = 
· Z - Uzakta mı acaba? gün geciktirin iz. Ne olur ne olmaz.· . un en s e g_o. .. . • e lesi için muhafaza ugrun a muaz- re insanların son derece l ptidal O· hiri nihayet yıktldı ise bu eski = 

b P - Hayır efendim, şuracıkta. Para bulunın~. Anı'."~ emin olunuz ~ıze heyet reısı şunları soylenıış _ zam bir mücadeleden ibaret ola- ı.:. fikir ve mütalealarına nüfuz Şark Serhaddinin Alman unsuru- = 
u.YUrun, teşrif edin. biz icarı biriktırnıeyınııı. Toptan ver tir· 1 . • .. b d 1 1 ı=:;= caktır. Sonraları .. o~uzlarına kan etmeyi öğreniyordum. Işte bu s·ı- nun siyasi kabiliyeti aleyhind.e bir e= 
();e . d" . p· kA "- Türkiye i e tıcarı mu a e e e- kl y k de basınca d 

1 
. .

1 

e 
.... nı unyaya gıderler. ışe ar mek güç olur. . . . 1 d - . d d" ~ ve çocu w arın u u . . ' retle vakit. kaybetme en, ıer vesı- ş_ey isbat etmez. On mı yon ınsan -ll'İıiiltü ile kapı: açar gibi yapar. A· p _ Kavga etmeyiz. Nasıl olsa rımız 250 mılyon , ey egerın e ~r. = mebuslugunu muhafaza_ ıçın daha le ile, kültürümü tamarolamağa rl• ile elli milyonluk bir devleti devam- = ~b ile zenne eve girerlerken gürül- ben paranızı alırım. Bunu yeni yapaeagımız _muka~~le .'1: = şiddetli mücadelelere gırışecektır. vam ettim. Şüphesiz ki Almanya lı surette idame etmeğe imkiln 1§ Udeıı korkarlar.) 1. z -Teııekkür ederim lsmail E- 300 mılyona çık_aracagız .• Türkıy. ~ Kim siyasete sillllk ed_erse sırf bu da biç bir tarafta ahval ve şerai: yoktur. Meğer ki katiyen muay- :; Ş - Aınan lsmail Efendi! Ödüm fendi. ile aramızd~. h~bır ıktısadı ıhttlô.f eı yüzden onun şahsi duşmanı ola-

0 
zamanlar buna Viyanadakinden yen birtakım faraziyeler tam ieab § Patladı. Neydi o "abrdı? p _Haydi Allah rahatlık versin. mevcud degıldır. Yalnız bır takn~ S~ caktır. O h. er yeni harekette .. ken- daha mü..,aid deg.ildi. eden zamanda tahakkuk etmiş ol 

}> .... ' · • •· kiT tı mevcuddur ki k ... . . -: Efendim evin kapısını açtı~. (Zurna çalar Çelebi gelir. Kendı- şanJman muş ~ a . ler _ = di sonunun başlangıcını gorme •n sunlar. s li~t ;ıraz paslanmış. Gıcırdayıverdc sine fazla çekidüzen vermiş, yaşlıca ~~~ar da halledılmıyecek şey de _ korkusuna düşecek ve. :~eyyiiz •ıhtiyar Tuna monarşisinde· Alman Avusturyalının gayet ge- : 
lu; - Biraz yağlamak yok muy - bir adamdır.) . gı T~~·k. d ı- .. kalacağız. Bu eden h~ ~da~~a arzet:ıgı mubay- ki siyasi meşgaleler, o za- niş telakkileri vardı. 

· ç - Of ... Dünyada servet, gençhk ur ıye e 
0 

g':?' · .. = yel tehdıdı duşuneeektır. manki Almanyaya nisbetle, heyeti Büyük bir imparatorluğun kad· 
. p - Teiaşla unuttum Hanımefen- saadeti temine klfi değilmiş. Ham- müddet zarfında m~~erele!.ın. mus- = Bu bır nevı. parlaro~to tahta- mecmuası itibarile, daha bariz ve roları içinde yaşamağa alışmıştı. = 
'\ dolsun emlik ve akarım, gençliğim bet bir .. şekıl~\nctıce enecegım şım· ~ kurdları bahsıne aşagıda. daha daha aliikaya değerli idiler. Yalnız Bu vaziyetten inbias eden vazifr-
b · Z - Şetaret haydi evi bir gez var amma rahatım yok. diden soyliye ı ırun. § ciddi surette avdet etmcl< nıyetın- Prusyamn bazı tarafları, Hambuı·g ler hissini hiçbir zaman kaybetme- = akaYını. Nası beg-enecek misin? K - Beyefendi galiba sabahçı kah . Rumenlerle muz. a.kerel~~de bulu - - d . .. t ( 

A 
1 h t b Ankara = eyım. . ve Şimal denizi kJyıları ınus esna. mişti. Yalnız Avusturya tacının ~rab yukarı çıkar.) vesinde bu geceyı· geçirmi§. Rahatım nacak 0 a~ _eye uruz ug~ - d l ·1 H b -

Ş . . dan şehnınıze gelecektir. Heyete == Şüphesiz ki otuz yaşın . a u a- Burada Avusturya tabiri ı e a s- dar malikanesi hududları ötesin- -
; - Aman gözüm kararıyor .. Ne yok diyor. (Çelebırun karşısına ÇI· .• . . S . t t k dam için bütün ömrünce öğrenile· bourglarm büyük imparatorluğu deki Devlette imparatorluk budud- .,, ı:d.,, Yüksek bina bu! .. Hanım her kar.) Maşallah Beyef~di!... Burltan Zıhnı anus rıyase eme - = cek daha birçok şeyler ~alacaktır. arazisinden bahsediyorum ki bun- lanın görüyordu. Evet! Talih ken- = k·~ ayak altında. Bak Adalar, Bakır- Ç - Kiminle tcşerruf edıyorum ?. tedır. == Fakat bunlar ancak. o ana kadar daki Alman nüfusu bu devletın disini nihayet Alman vatanından 
oy . ., K - Anlıyamadım efendim. · b' ·..:ı: erı' - -· fh lar In "hi b' === 
l{ bır kahve içerım, ır mecıwye v - iktisab e:t.igı u_mumı me ~m teşekkül~ için ya ız tarı ır v:- ayırdığı vakit, ecdadının nihayet- = 

- 'l'unarhaneye geldik.. ç - ZatıAliniz kimsiniz efendim? rim. Ayakkabımı boyatırım, elli ku· kadrosu ıçıne ln.r doldurma hır t.a· sile teşkil etmekle kalmamış, "'.: siz kavgalar içinde Şarkdan ko-

5 , Ş - llepsi ayaklar altında. Ay ay K - Efendim ben benim. ruş veririm. Bir yemek yerim, ellili· = ma~~ amelıyesınden_ ıbarethr. yaset bakım,ından bu .k~dar sun ı parmış oldukları şeyi Alman ola-llf;~r~~nı~difer az kaldı çocuğu çiğ- d Ç ~. :S~ da ne demek ... Sen seele- ra veririm ... "Üstünü araştırır,, Bir Yenı bıJgıler almış o~dugu P_rensıp bir teşekkule kendısım asırlarca rak idame etmek gibi ezici bir va- 5 
1 . uanım gel, gel sen de bak. · en mısın . sigara verir misiniz liıtf en ? = bilgilerini altüst etmıyeeektır; h": yaşatan o manevi hayatı da ver· zifevi dalma elde tutmağa çalış- = 

i•<l. z.- (Çıkar) A Şetaret, bak kar K - Sen seele mi dedin. Seele ne K - Oğlum sen elli kuruşa ayak- billlis onların hır genışlemesını miştir. Zaman geçtikçe bu Devle- tı. Şurasıııı da güzelce düşünmeli- = 
! hır alçak adam oturuyor. demek? .. Demin siz diyordun. kabı boyatacağına on ikilik bir tütün = teşkil eyliyecektir. Tarafdarları tin hayatı ve istikbali imparator- u· k' Alın A t aJ 

1 

bil = 
~ == l k . . ır ı an vus ury ı arın - = aı - Siz yüksektesiniz. Alttakileri ç - Söz anlamıyana siz denmez. al da beş altı gün içmene bak. := ondan sahte dersler almış oma lumm bu merkezi nüvesınm beka· .. 

1 

tl . b 'f tah . ;;;;;;; 
Çal{ :::= .. . . f k b tun rnvve erı u vazı eye sıs = J. görüyorsunuz. (İnerler). Fıkara mısın demek istedim. Ç - Hay şaşkın herif hay. Bense- = gibi elım bir hıssı bertara etme sına daha ziyade nafi bir hale ge- . . • . . .. .. . . -

l'fe · z - Ev güzel, münasib İsmail K - Fıkara}om efendim. ninle eğlenmek istedim. Sen ise beni mecburiyetinde kalmıyacaklardır. liyordu. edil."':ış d~gıld\b. Çun~ut ıçlerı~de = 
Si,"<li. l<avilsiz giren haksız çıkar. · ç - "TelAşla eeblerini karıııtınr., hakikat parasız zannettin... Benim = Billlis, Şefin organik surette neş- Eski irsi Devletler imparator- e~ ıyılerının ka. 

1 
ve a ırası ıç 

!{aylığı ne sularda.. Maalesef yanımda altın gezdirmlyo. her tarafım para, para, para. :'.'. vüneması onlar için sükünet veri- luk için siyasi ve artistik hayatın hır zaman muşterek ~M~atan_a 
ı,.d;; Fındık suyunda ... Senin gibi rum. K - Oğlum, sen kısmetini başka ci bir garanti olaeak, onun yeni devresine daima taze bir kan gön· matuf ol~aktan h~li ~egıldi; d~g-

5 l 

1 

Çllara tam münasib. K - Neden Beyim? yerde ara, ara, ara ... Ben seni bura· müktesebatı sadece mezheblerinin ®ren kalbi temsil ediyorlarsa, doklar~ ülkeye'. un arın az ır § 
be İt z - (Kavukluya) Siz her ı;eye Ç - Sarılıktan korkarım. da bozamam. zenginleşmesine hizmet eedcektir. Viyana hem dimağ hem irade idi. kısmı ısabet edıyordu. . E5 

l{ arışıyorsunuz Beyefendi? K - Mecidiye verin Beyim. p - Ali Efendi, kim o Bey tanı - Bundan başka bu onların gözünde Viyananın zavahiri gerçekten Alman Avusturyalının umumi e 
tı:ıa$ - Efendim size yorgunluk ol- Ç - O da ağır taşıyamıyorum. yor musun? müdafaa etmekte oldukları siyasi tahtı üzerinde bir kraliçe manza- ufku binnisbe daha genişti. İktı· ;;;; ı-u,.'." diye 18.kırdınıza yardım ediyo- K - Çeyrek verin Beyim. K - Hayır ne olacak? mezheblerin doğruluğunun bir de- rası idi. Bu ona o kadar muhtelif sadi münasebetleri mütehavvil şe- ~ 

Ç - O da elimi kirletiyor. P - Öyle tanımadığın zevatı muh- lilini vücude getirecektir. kavimleri bir araya tophyan oto- kildeki imparatorluğun heyeti :: ~tj z -. "Kendi kendine., Ah ne de K - Kuruş verin Beyim. teremeyi rahatsız etme. Haydi defol ""' Yanlı3hğı tahakkuk ettiğinden riteyi vermeğe kiifi geliyordu. Vi· mecmuasını sık sık kucaklardı. § töı:ı delikanlı imiş maşallah... O Ç - O da silik geçmiyor. oradan. "Çelebiye hitaben., Vay efen- dolayı umumi nazariyelerini terk yana güzelliklerinin haşmeti ile Gerçekten mühim olan teşebbüs· ~ 
!{"" •izin mi Beyefendi? K - Onluk verin Beyim. " dim. Benim devletli sultanım. Safa· ı;;ı; etmek mecburiyetinde kalan bir heyeti mecmuanın ihtiyarlık ali· !erin hemen kiiffesi onların elin· ~ 
l. Z llayır iğreti aldım. Ç - Bakır taşımam. lor getirdiniz, kademler getirdiniz. = Şef eğer bunun bütün neticelerine metlerini unutturuyordu. de bulunuyordu. Müdür heyetinin, =: 

~l - Ah ne de güzel, ne de gü- K - Desene ki sen para tutmu - K - İsmail Efendi bu kim AlJahı = katlanmağa hazır değilse hay - Avusturya imparatorluğunun teknikçilerin ve müstahdemlerin = 
<lud" Gözıer badem, yanaklar elma, yorsun. seversen? "" siyete muvafık surette hareket dahili muhtelif ınilliyetleri biribir· büyük kısmını o temin ediyor-; 

1( ak kiraz, burun hurma... Ç - Affedersin baba efendi. Sen P - Efendim bu zata adlan sanlan !!§. etmi3 olmaz. Bu gibi ahvalde, er- !erile karşılaştıran kanlı m ücade- du. [Devamı var] 

- Suratım yemiş~i dükkinına benim kim olduğumu anlamadın. Ben Fağfuri zade derler. "8JUODUIWIHBDIUllH110Dil011HmmlDUllJIUWllJl0DlllJllllmUllJlffimHUlllllllJlllllllBUIU0UIJHllll011I0011111DDlllllllJIUi01111ınIIJlHUlllllJlllJlft01111/UDHIUBff llUDlllllllJUUll • 

tit~lerden yükselen ahü figanlar Filhakika biçare derhal efenin hu ı Kafası kesilen adam tabii can a- san kasablığile meşgul iken efe kır· 
\>a'7e ı:: ziyadeleşiyor, umumi bir zurundan çıkarılıyor ve hilkfimet ko n . ~~" cısından avazı çıktığı kadar bağır - bacı elinde hükfı.met binasımn kapıs. :ı;; Yla halini alıyordu. nağımn karşısında efenin cellldı ta u~ A-Q.4~1 . ..... : makta ve bu canhiraş feryadlar ba· önünde dolaşmakta idi. ttaı rlteiııer gizli mahzenlere, tavan rafından maktel ittihaz olunan ev, • -..,~ şın gövdeden ayrılmasına kadar de- Efeler tarafından tevkif edilenlc-Uı, ::"'a 8akla~ar, kadınlar ise, götürülerek kafası kesiliyordu. K E s T 1 L E R @ vam etmekte idi. Mabkfrmlar böyle rin koyun gibi boğazlanmakta olduk-lltıL ş hane halkı biraraya gelerek O gün böyle yirmi kişi kadar idam bağırta bağırta kafası kesildikten 

1 1 

k t w d - yıl 
~n k d nrı mem e e e agız an agıza ya -llıu~ı. Ya laşan feiakete titreşerek fermanile çıkmıştı. En son çıkan ül- sonra arıktan kaldırılarak bahçeye . h k · d · b" h vf b >ııı p.,,ıır buıuıımuşlardı. Üç, beş im- ger Mehmed usta idi. Efe dülgerin Tefrika No: 3 :f'AZAN: ZEYNEL 8EBIM BUN istif ediliyordu. Bu hunin vakanın mı:·. t~~ -:• ~ 1: a :b. ';,: 

laı-a aaı olanlar paralarım toprak- de bıçakla kafasının kesilmesini em- ye ye karcı da isyan ettiklerine cid-ı balıog~lu Muatafa Bey dabag~hane yi en tüyler ürpertici ciheti idam mah- yef ıskı a e ere bço u] ' çotıcu ır -götrını. · · ~ .. , • ra a açışmaya aş amış . '~llıi Odaı elı: veyahud medrese ve retınıştı.. _ . . . den inanmış olduğundan tedib hare- ğitbaşısı Hacı lsmail ve Dabağ Ömer kfrınlanndan birisi kesilirken diğer Maktelde cellli.d faaliyette bulu • ~llli atında bulunan Aydın, Na- Efelerın baş celladı Nazıllınm a- ketinin emsaline ibreti müessire teş- oğlu Ömer efenin emrile maktele sev mahlQ.kların kesilen adamı görebil -h lnUhacl·rı · k k - h ll · d K b M taf . · . . . nurken zeybekler de bo§ durmuyor-ayatıa er1 arasına anşara şagı ma a esın en asa us a kil edecek derecede korkunç ve şıd· kedılerek cellada teslım olunmuştur. meleri ve bu suretle kendi sıralarına ' .. cliişnıu ~ını _ kurtarmak kaygusuna Çavuştu. detli olmasına ehemmiyet veriyordu. Cellad Mustafa Çavuş güclü kuv- intizar etmeleri idi. lardı. Faraza Fatmahoca camıınde 
li:fe §erdi. Celiad Muııtafa bu efenin gönder- Tabiidir ki böyle iptidai tahkikat ve vetli iriyarı bir adamdı. Kendisine Kafası kesileceklerin evveli ilııtle- müderris Esad efendi ile Keraksıoğ-"'"1ı nııı Yanında S-Okelinin maiyeti diğ idamlık kimseleri yüzü koyun ye- tedkikat neticesinde birçok günahsız teslim edilenleri birer birer yiizüko· ri başlan aranmakta üzerinde çıkan lu Şakir efendi bu suretle katledilaunı.,,lldan_ birkaçı bulunmakta idi. re yatırıyor ve elindeki bıçakla mah- da heder olacak ve tli.biri iimiyanesile yun arık başı (1) na yatırıyor ve en- p,;,.ası vesairesi alınmakta ve sonra mişlerdi. 

ttı~kt,,. getırilen Denizlilieri teşhis et kfu:nları enselerinden kesiyordu. kurunun yanında yaşlar da yanacak- selerinden kesiyordu. . ... t" tınlı ke ilin kte "diler Cellad Mustafa yalnız başına ida-et " Ve ke dil . . . yuzus u ya · p s e ı . '"•dilıı . ~ enne bır efnalık edıp Temmuzun dokuzuncu günü tevki- tı. Rica, minnet, ·yalvarmak, ağlamak ma malıkônı olaniarı kesmeğe yetişe-
iclile erını efeye haber vermekte fata germi verilmişti. Cellad Musta- So"kelı' Ali Efenin Dabagvhane cihe- (1) Denizlide akar su mebzuldür. · d Fil ki kaf k ·ı k · · 

r. llunıardan · · · · . bu kendi başına iş gören celladın na- mıyor u. va ası esı me ıçın 
" - Bu <la b" bırısmın. fa Çacuş kollarım sıvamış; önüne kır tinden atılan bir kurşunla katledil· Bunlar bir evden diğerine geçer ve sırlanmış kalbinde hiç bir iz, bir tesir nöbetlerini bekiiyen altını§ küsur ki· 
"-· deıııesi ıze şöyle yaptı, böyle et- mızı bir peştamal bağlamış; palasını mesini Dabağlar için bir sebebi şid- bo~e "'ılamak hU8Usunda kuUaınlıı-. Y•İ>mıyordu. şi vardı. 
b inıza.ıat-o-~~d1 aını~ fe~~~ idamı- bilemekle meşguldü. Efe Denizlilerin det addetmiş ve katliama dabağlar- işte "Arık,, denilen bu küçük dere- Maktelde cellad Mustafa. Çavuş in- (Devamı var) 

.... ....sı e ınusavı 1dı. yalnız kendisine değil kuvayi milli- dan basla.mısb. Filhakika evvela A- ciklerdir. 



,.. 
Sahife : t 

Bursada 
Kararı 

Bir idam 
Verildi 

Osmanı Parasına T amaan .. 
O/dürenler Layık Oldukları 

Cezaya Çarpıldılar Ehli haY'·an sergmttne blrlnelıigi kazanan Macar i"Uniııdeki taş 

No.20 Nakleden : ÜLViYE SAKAR 

izn1irde Bir 
Arsen Llüpen Türedi 

Bir Kadın Ağır 
Surette Yaralandı 

İzmir, 19 (Husm;i) - Bir tüccara 
Sivas (Hususi) - Ziraat Vekaleti parlörü ile hayvan neslinin ıslah ça- tehdid mektubu gönderilmiş ve bir 

--~ f_ 

lzmir, 18 (Hususi) - Dün sa.balı 
Hilıll istasyc.,u civarında bir treıı 

ka2..ıs1 1...~m1ı5 ve bir kadın yafala"l· B ·· - ı · · oldugvuntt ·1 · ·· · 1 Tu- tarafndan Sivas ve çevresinin hay- relerini kuvvetli bir surette ve hal- miktar kumaş istenmi~tir . .u;tenilen , Bursa (Hususi) - ugun agırce - ıyı ı erı surmtiş erdir. 
ta mahkemesinde bir kişi idama, bir zağın kurulduğu yere geldikleri za- vancılığının inkişaf esaslan i:izerin· k_ın_ istifade e~ebil~. eği ş_ekillerde yü- kumaş miktarı 2.5 metredir. Teh~id mı~t.ır. 

k t l ı b tt d ır -ı 6.31 de Hilal istasyonu civarında, kisi de 15 seneye mahktım olmuştur. man Yaşar cebinden bir parabellum de kuvvetli organizasyon olmak üze- nmme sure 1 ~ guze ır sure e an- mektubunu alan tüccar a ~uzuog u 
B~ sene evvel Mollafenari ile Üçku- tabancasını çekerek Osmanı öldür - re her yıl burada açılan ve büyük 

1 
latmıştır. Sergıde sırala.nan _tay ve 1 çanıısmda ka. mıirci Salamon oğlu Kuruçay mahallesi halkından Osnıall 

ı:ular mevkiinde kereste tüccarı 32 müş ve paralarını almıştır. Bir müd- mükafatlar tevzi edilen ehli hayvan kısrak~-· halkın ı:ayvancılıga kar- Avram Sabah Lır. l, .trı•,ı Ba\ aıı Z•.!kiye istasyondan ge~ 
1 Şı erdigı ehe t bu tırs t mekte olan Afyon treninin son -vago· uaşlannda Rizeli Osmanı öldürenle- det sonra Yaşar yakalanmış ve üze- QPY"Viı::.ı· btı V"} da bu-uük· ~ .. kalabalık v .. mmıye a - Tacir sabahleyin dükkarunı aı;:tığı 1 ır ~0- .;• J uı. ta pe1 ı ı k ı m:nıın arJrn.sın'l.an karşıya sürat e 

rin muhakemesine nihayet verildi. rinde 57 lira bulunmuştur. Sorguya önünde \-afimiz Mümtaz Akman'ın t guze 0 ara an ~şı - vakit kapının iç lusmmda bir mek- k . r-· . d B ah eye 
I\:arar okundu. çekildiği zaman paraları aldığını ik- nutku ile açılmıştır Sergiye 26 I..-ıs- lıyord.u ve halkın artan alaka- tub bulmuş, bunu okumuş ve okur o· t g~tçme:~stt ıg~ su a a.k ~ a:ra-

Hadise şöyle olmuştur: rar etmiş ve vak'a mahalelinde ya - rak 47 tay iati~ak ~+'OY>;., ve 1500 li- ~1 . ile ~a~· v~. kısrakla~ seyre- kurnaz derhal polis karakoltl!la gide- ı&1o-,bmnl' ... okaıtı atanı:ıya a 1
• ~u~!;l.rn.. 

. ıl b t akalar • "' ~ dıldi Sergının mukemmel bır suret- . ı a ı~o a :ırı lpon eş:,;ası ~ 1!' 

"- Bir sene evvel Rizeli Yaşar, P an za 1 v~r . 1 
. v~ bulunan ralık mükafat 39 tay ve ha)l'\'ana sı- te hazırıanmas.ına ba ar müdürü rek mektubu vermiş, mektubda. bır mak suretile dcmiryolu haricine d~ 

keresteci Osmaıun yanında bıçkıcı- ~ş ~ovanlar uzennc Rızelı Ya~m ra ile tevzi edilmiştir. Valimizin Abd"" ahmıın Er o-ı :. ük b' tabanca re.--:mi bulunmakta ve yazı müştür. Fakat bundan müteessireıı 
hk etmekte iken bir gün mağazasına Rızelı Osmanı .parasına tamaan ol • urr 0

b u uy ır me- allmdaki im7..a yerinde "Arsen Lü - .. ·· .. if ,t 
. • . . . d dürdüğü ve HUseyin Keskinin de Ya· nutkundan sonra merkez baytarı Ne- sai sarfetmiştir. Kendisini vazifesine . . .. .. . . başından ve vucudunun muhtel ye 

gelıp Kfunılden para ıstemış 0 a v ca.ti ünıral meydanı dolduran b -ıa ı uv etı· lı ala d pen,, kelıme\erı gorulınekte ınıış. 1erinden ac>-ır surette yaralanmıştır. lar 0sın d şara yardımda bulundugu anlaşılmış • ag nan t v ı ça şm nn an _ o • 
para_ ınm .. us~ı ~an~n ~ a v y şar 450 inci dd "b' büyilk kalabalığa Halkevi ho - dolayı takdirle karışılamak lazımdır. Mektubu yazan şahıs, magaza sa- Yaralı memleket hastahanesinde te 
oldugunu soyleyınce gitmiş ve bıraz . e a .. . ma. e mucı ınce · hibinden 2,5 metre kumaş istemekte, t davi altına alınmıştır. 
sonra tekrar mağazaya. gelip Osmant ıdama, Huseyın Kesktn de 15 sene - - - T • k 1 kendisine fen alık f 

örünce ondan iki lira istemiştir ağır hapis cezasına mahkum olmuş- ilk mekteb muallimlerinin bilgilerini !mize gelmiş ve yeni vazifelerine baş- \Jermı?'_e~e . o _ursa . Vazifeye mUdah;rl 21 
g 0 d b" d b" k · lardır arttırmak maksadile bir musiki kur- lamıslardır. cdeccgmı bildirmektedir. 1zmir (Hususi Muhabirimizden) -sman a, ce ın en ırço para · ı - · kt b 

k k d iki 1· . 0~~-1-. ..: t Ba R hk'-- su açılmıştır. Bursa 18 (Hususi) - Bursa Zi - Yapılan tahkikatta me u u yan- Dinamitle balık avlarup avla.Ill11:ı· 
çı arara arasın an ı ıra vermııij UBUıu . .uye yramı azır -.cı t ,.1 .. d .... D" d" .. U • M"" nın evvelce Avram Sabaha sekiz li- d _ . . .. .. uııa· 
ve diğerlerini cebine yerlef;tirmiştir. Bursa (H ·) _ Evv lk" .. Bursa<la Yabancı Dil Kursları raa .ı.~ u uru or uncu mumı n- • . . . ıgını tetkıke gıden gumruk ın 

Y .k. lir ldıktan H"" c·· h . t Husulksı p rt' . de ı Vgunı· Bursa (Htısusı~> Dün Halkevin fettişlik Ziraat müşaviri tohum ıslı.h raya bır pantalon dıktıren sabıkalı- faza memuru B. :Mehmet Duran \'& 
aşar ı ı ayı a sonra u- um unye a a ısın e a ı - - ,, w • • ... 

seyin Keskin adındaki arkadaşına Refik Koraltan'm başkanlğı altında de yabancı dil kursları açılmıştır. Bu istasyonu müdürü ka.drosile vililye- lardan O .. lu Reccb oldugu netıcesıne polis memurlarının vazifelerine ınu 
gitmiş onunla ikbal kahvesinde bu- toplanan. Cümhuriyet Bayramını kut- kursa 500 den fazla talebe iştirak timiz Zi~aat ~Iüdürlüg~e .tayin ed_i- varılmış ve maznunun aranmasına daha!ede ~ulunan ~alı~ç~ Süleynı9Jl. 
luşarak bu paraları Osmandan lama komitesi bayram hazırlıkları etmiştir. Gençler derslere başlama . len Te~~ık D~dar. şe~·ı.mıze gelmış başlanmıştır. Bulat adlıyeye vcrılmıştır. 
almanın çarelerine balmuşlar ve ili:erinde çalışmıştır. dan evvel bahçede valimiz Refilc ve bugun yenı vazıfesıne haşlamış - Ankaz kırşrzlrAı Bir kaçakçılık vak'a•• 
iki kafadar şu karan vermi§lerdir: Bu sene vilayet tarafından veri • Koraltan kendilerile bir hasbıhal tır. 1zmir, 18 {Hususi) - Dikilinin İzmir, 18 (Hususi) _ Limanda 

- Şimdi bir~ gider Osman& üç leeek cümhuriyet balosu fevkalade yapmış ve yabancı dil öğrenmenin meşrutiyet mahallesinde kira ile o- bulunan lsve<; bandralı Ferlay vapu-
kadın var bir aıem yapacağız ve fa- olacağından balo Merinos fabrikası- faydalarını anlatmış ve kendilerine Yangın Çl~b turdukları evin zelzeleden yıkılması runa bakkaliye maddeleri satrnağa 
lan yerde de buluşacağız. deriz. • nın geniş salonlarında tertip edile - muvaffakiyetler dilemişlerdir. lzmir, 18 (Hususi) - Evvelki ge- yüzünden ev eşyasını enkaz arasın- giden 1brahim vapurdan dönÜJlcB 

Zavallı Osman bu tuzağa tutularak oektir. Bursa. İnhisarlar Müdürü ce Kordonda tüccardan B. Kazımın dan çıkaran bakkal Mehmed ve kain gümrük salonunda üzeri a.ra,nınış ve 
iki ahbab çavuşla beraber yala ko· Bursada Musiki Kurumu Bursa (Hususi) - Samsun İnhl • 326 sayılı boş evinden yangın çık- biraderi Hüseyin pehlivan, maran- altı paket "Deve,, mark.alı kaçak .tıı-
yulmuş; Osman yolda araba ile gi- Balkevinde, ilk mektep çocukla - sarları Başmüdürü iken Viliyetimiz mış ve söndi.i.rülmüştür. Yangın ka- goz Mustafaya aid evin tahta ve giliz sigarası bulunmuştur. Suçlu haİ' 
delim diye ısrarda btılımmnş ise de rma milli marş ve halk ti.irkülerin.i Inhisa.rlar .Başmüdürlüğüne tayin e- zaen tutuşan tahta çıtalardan çık - limarinalannı çaldiklan.ndan adliye-- kında kaçakçılık muamelesi yapıl • 
katiller yaya olan.k gitmenin daha öğretmek için, bu derslerle meugul dilen Bay Cemal Hanyaloğlu şehri - mıştı.r. Bina 25000 lira.ya sigortalıdır. ye verilmişlerdir. 1 m.ıştır. 



YENi SABA& Sahife: 7 

lKTISAD iŞLER/: MÜTEFERRiK: 

Alman vapurları sefer· Adliyenin sabn aldığı 
lerine başladılar yeni bina 

Harb başladıktan sonra limanımi- Adliye tarafından satın alınan Ba-
za ilk defa olarak bir Alman vapuru bıi.lideki eski Şfırayı Devlet daire:~i 
gelmiştir .Arkadiya ismindeki bu ge- binası çok harab olduğu için çok ya· 

Erzurum Hattı Dün 
Merasimle Açıldı 

/ 

~üyük Anketimiz 
Fikre! bazı noktalardan 
büyük şairdir. Fakat •. 

mi 30 ağustosta limanımıza gelmiş kında içerisinde tadil ve tamirlere (B:ı.5 tarafı 1 inci sayfamızda) metre hat inşa edildiğini göstermek· 
ve harbin patlaması üzeıine aldığı e- başlanacak, bu işler az zamanda bi- miimessillerile en küçüğünden en bil te ve son bir yıl içinde Erzincan • 
mir mucibince mallarını boşaltma - tirilerek adliyenin bazı daireleri bu- yliğüne kadar Erzurum halkının te.~- Erzurum arasında in3a edilmiş olan 
dan. derhal Karaden~ze açılarak _Bul- ray~ nakledile~ektir. . . . . kil eylediği muhteşem bir dekor igin' kısmın 213 kilometreden ibaret bu-

fek ~~afi tarafı 4 üncü sayfamızda] beşeri ihtiras ve ihtisaslarm sonsuz garıstanın Burgaz lımanına sıgın - Bınarun tamır ve tadilı ıçın 8000 de yapıldı. lunması dn bu vasati nisbeti teyid 

bl
.
1 
ku~.ve heyecaııını serbest bıraka- tenevvülerini tesbit edebilmek sırrı. mıştı. lira kadar sarf edileceği anlaşılmak- D tl'J · t" t d ti evlemektedir Ülkemizin J'eo1oJ"ik du· _ .. . . a ve ı erı ge ıren ren e saıı • · · 
ecegımiz sanatkarlarımız da ola - na ermiş olan büyiik dahilerden ol - O zaman Almanyadan muhım mık tadır. 9 30 d E · t • · rumuna göre en arızalı kısımlarında 

cakt F ta d k" - d "'kl . b 1 b İst b 1 Naf' M''d"" 1 .. -u b" d , a rzurum ıs as' onuna var -ı. akat Avrupalılann huzur ve madığı için onun şiirlerinde görülen r a agı yu emış u unan u va- an u ıa u ur ug ına a t · yapılan ve Ycşilınnak, Dicle ve Fırat 
ra.?atına ermeden onlarla serbest "e bu tezndlann sebebi sadece şudur: pur hamulesini boşaltmayınca şehri- yapılacak tamir ve tadil işini mUna- mı~r ı~:ll . . . ta d b ta E vadileri gibi, çok manialı sa.hnlan ve 
~~~~nev\i fikir yarışlarına girmemiz Bu sanatkar mensub olduğu (Fik· mizdeki bir çok matbaalar müşkül kasaya koymuştur. e 

1 e7·~ızHıs . sy~n a ic 1 ~ - yüksek dağ bellerini aşan demiryol-

l
unç ve korkunç olurdu. ret • Halid Ziya) mektebinin Nazmı vaziyette kalmıştı. Alman vapuru al- Yeni OakUdar atlllyeal zuruı:: "a ısı aşım . şcan, 0 

or. u larımızın bugün Erzuruma ulaşması 
şte b ed b" dıgı- bir emı'r uz·· erı'ne e'"'elk' .. l' bl dl ve mustahkem mevkı komutanlarıle ht ı·r b k l d . l k ....... h. u e ıyatçılar kafilesinde Kolu Ba§kam olduguv halde -dil müs- v' 1 gun ı- tlrlleme mu e ı a ım ar nn sevınç e ar • .. ,u d t tm" h 1 · · Erzurum ve civar vilayetler mebus-

" k un. bir kolbaşı olan Fikret bu tesna- kültür bakımından bu mekte- manımıza av e e ış ve . amu esını Üsküdarda p.:u:akapısında yanan şılanacak mahiyettedir. Fakat demir ••O t b lt t B k b 1 -. lan, belediye ve parti reisleri, vila-
.. aınazardan tetkik edilirse bana bin en ileri gelenlerinden değildi. Bu oşa mış ır. una mu a ı gemi şeb ü k"d dl' · d ıl yolunun Erzunıma varmış olmasile oyıe 

1
. · • d kül" 1. u· 'kt d .. .. s u ar a ıyesı arsasın a yap - yet erkii.nı ''e ilk trenlerle gelmiş bu 

i . ge ıyor kj henüz Namık Kemal münasebetle mütemadiyen Avrupa - rımız en ıye ı mı ar a tutun makta olan adliye binasının inşaatı l V k: 1 tl . .. t 1 Cümhuriyet hükumetimizin ve milli 
kÇın heykel dikememiş bir .milletin dan yeni fikirler nakleden arkadaş - yüklemiştir. Arkadya bugün tekrar hayli ilerilemiştir Bu ayın on beşin- unan ·~a·~ ~ ~1 ~~~ eş~r arı, ~ - Şefimizin bu mevzu üzerindeki gaye-
atşısına çok açık bir alınla çıkamı- larının türlü telkinlerinin tesiri altın- 1 Karadenize gidecektir. Bu vapur gibi de bitirilerek teslim edilmesi ve Cüm ~m~ ~l ur crı, tb m\ ı m.~esse~~l er~ !eri tamamlanmış degildir. Sivas -

'Yacaktır. da kalıyordu. Karadenizde Bulgar ve Rus liman - huriyet bayramında küşad. resmi ya-ı tan fa adr ve 11:1a l ua mbumtaessı erı Erzurum demiryolunun buraya var-
Sj ... ı· l - 30 k d · ara ın an se ıun anmış, aş mızı· . . . 

b"' ~ .. ,c ı size Tevfik Fikret ailesinin Yalnız arkada§larından aldığı her arına sıgınan a ar gemı mev - pılması mukarrer olan binanın bu k ld w 1 ld b' . k i k ta masıle memlcketimızin garb ve şarkı 
ı. Uyük babadan toruna doğru gelen yeni fikri derhal kuvvetli ve munta- cuddur ki bu vapurlar Karadenizdeki zamana kadar vetiQtirilemedigıv· için 1 ~ 0

• ~hgıt.1 ıa ~f 11 
als ~rt· ı ra. biribirine kavuşmuş olmakla beraber 

\{nvan b' r 1 ·1 ı t b l J :ıı sımeı 1 ıramı ı a ev emış ır. 
Serisini h:ıtırlatayım: zam bir manzume haline getirmesini! ecne ı ıman ar 1 e san u arasın- 29 teşrinievvelde resmi küşadı ya . .. · . . . Erzurum - Sarıkamı~ arasındaki dar 

M~hnıed ağa, biliyordu. da muntaza~ seferler yap~caklar ve pılamıyacaktır. Bina, ancak önümüz· llkonce ~:zunı.m beledı!e reısı 1:e hat yerine normal hat yapılması ve 
liUscyin efendi İşte Fikretin hiçbir zaman inkar 1 sulh cebhesı tarafından musadere e- deki ayın on beşinde bitirilebilecek- sud.' oı~u. muı:akıben ~e ınş_aat 

1 
daı - Karsın o kısmındaki geniş hattan da 

F'ikret bey, ' edilenıiyecek olan yegane meziyeti dilmek tehlikesine karşı Akdenize a- tir. r~ı reısı Raı~. ve \~alı Haşım şcan normal hale getirilmesi kararlaşb -
ve buradadır. çılmıyacaklardır. bırerl nutuk._ .s.o.ylemı.şler, son olarak nlmıştır. Bu suretle <>ark bölgesin _ 

ıt ---••••.,•••••••••-•••••••••••••••••• t.: N f V ··k 1 Al Fu d Ccb s-
istr Haluk. Her ne taraftan gelirse gelsin, bi- Ecz• ve lllç buhranı Sar'aaı tutmu~ a a ıa. \:: 1 ı . 1

• a csoy deki yolcu ve eşya hareketlerinin 

1 
l3u hadise, Türkiyede bir zaman - ribirini tutsun veya tutmasın, her fi- kalmadı nutkunu ırad etmıştır. normal hatlarla aktarmasız olarak 

ar k Fındıklıda oturan İbrahim Adem H t"bl d k"' ·· l p 
1 

c;:o yanlış anlaşılan bir (Avru _ kir, her heyecan Fikretin kaleminde Bir müddettenberi şehrimizde his- .. _ . .. . a ı er en sonra ursuye ge en şark hududumuza \'e büyük dostu . 
h~ ı1laş_ma) hareketinin en elim teza- ayni kuvvetle ifade edilebilmek maz- sedilmekte olan eczayi tıbbiye buh- d~n Be~ogl~nda gıderken. uzerıne Nafia Vekili metnini aynca bildirdi- muz Sovyet hükumetinin deroiryolu 

r erınden biridir. hariyetine eriyordu. 1 ram Avrupadan yapılan siparişlerin b~.r~c~bı~e bır fe~~ık gelm~ş ve yere ~miz nutku.nu sö:.•.lemiş ~e b~nu genç şebekesine kadar mütekabilcn temini 
\1 B~nce edebi şahsiyetinin en kuv • (Muallim Naci) ile başlıyan ve memleketimize gelmesi üzerine ta - d~şmuştur. Kendı~ınde sara. hasta - hır mektehlı kız hıtabcsı takıb eyle - mümkün olacaktır. ki, bu maksadl:ı 
§ e~ı~ eseri olan Ha1Cıkun defteri'nin .ı\kif'de harikulade tekamül eden i- mamen zail olmu;ıtur. Diin limanımı- lıgı bulunan lbrahım, muhtelıf yerle- miştir. ihzarı mukta.zi kat'i haritalar için de 
naı~, tnemleket gençliğiııe bir çok malesiz, zuhafsız osmanlı nazmı File· za gelen İtalyan bandıralı Feniçya rinde~ yaralandığ! için, tedavi e~il- İstasyon dışındnki bu merasimden arazi üzerinde mesahalara başlanıl · 
biıhatıer sunarken kendi çocuğunu 1 retin elinde cidden çok kolay kulla- vapuru bin sandıktan ziyade eczayi mek uzere Beyoglu hastahancsıne sonra tekrar istasyona gidilerek bu- mış bulunuluyor. 
v 1 e, tanı bir Türk vatanperveri veya nılır bir vasıta olmuştu. tıbbiye ve kimyevine getirmiştir. kaldırılmıştır. rada kurulan takın kordelalaları ha- Bundan başka Adapazarından baş-
b:~daş~ olarak yetiştirememek PJ~s~ique güz~llikl~ri v_e. P~a~ Bu rna11arın gümrüklere çıkarılma- Fınıhk aabşları devam yırh temennilerle kesilmek suretile lıyarak Boludan geçmek ve ırmak • 
dı tsızııgına düşmüş olan bir insan- zevkının kuvvetlı tesırlerı ınkar edi- sına başlanmıştır. ediyor Sivas • Erzurum hattı Nafil Vekili Filyos hattının İsmet Paşa istasyo-
~ lemi~~ek olan man~melerile Fik - Buradaki alakadarların kanaatle - Fındık ihracatımız son günlerde Ali Fuad Ccbesoy tarafından saat nuna müntchi olmak üzere ayrıca bir 

iç- akat bu şanssızlık esasen Fikret ret, ıçı dolu olma~a bıle mısralarının rine göre bu cezalar İtalya kanalile bütün hararetile devam etmektedir. 11 de resmen işletmeye açılmıştır. hattın yapılması dn derpiş edilmek
~ ~ukadder bir talihin tecellisidir. harici musikisi kulaklarda uğuldıyan Almanyadan gelmektedir. Dün yeniden Fransa ve İngiltere i · Merasimden sonra istasyon bina.'ll tedir. Bu arada şark ve cenub demir-
h~u : eserler ya1.makta emsalsiz bir rekor Diğer taraftan ltalyanlarm mem- çin 150 bin kilo fındık satılmıştır. içinde hazırlanmış olan biif ede da -
.o yoHarımızın son inşa safhalarına da 

""rkıır g\in, Mille.t ı::ıarkısını, Vatan kmyor.du. . . . .. leketimizdcn çektikleri malların mü- Diğer taraftan ayni memleketler i - vetliler izaz edilmişlerdir. = :ıı temas etmek çok faydalı olacaktır. 
,, sını, Promethee manzumesini Yenı nazım şekıllcrı, yenı muste • him bir kısmının da Almanyaya sev- çin ehemmiyetli kitre satışları da ya Nafia \'ekilinin Nutku Ja?.a Diyarbakırdan itibaren 173 üncü ki-
"' n (Bir kız mektebi için) isimli zadları, yeni kafiyeleri hatta yeni ke- kedildiği zannedilmektedir. pılmıştır. Erzurem, 20 (A.A.) - Nafıa Ve-"'an lometrede kain Reşan mcvkiine ka · 
ı. 

1 
zunıesinde (Osmanlı) tabirini limelerile bir an göz kamaşbran bu kili General Ali Fuad Cebesoy bugün l\U la dar müşterek bir hat halinde gidt•n 

'"ı'h· ~lllakla beraber adeta Türk ta- manzumeler, Osmanlıcadan (Türkiye hükümdar mevkiinde bulunan bir fer Eğer, büyük bir şair veya sanat- saat 11 de aşağıdaki nutku ile Sivas· • ın demiryolıımuz oradan iki istikamet 
te ın verdiği milli ve şerefli imanı türkçcsi) ne geçen dil ilerleyişinde dine karşı bir gün Türk hakimiyet kar olduğu için lazımsa, Türk mille- Erzur~ın hattını işletmeye açmıştır: takib edecektir. 
rennüın eden Fikretin, ertesi gün: şüphesiz çok faydalı olmuşlar, genç ve istiklalini içinden yıkmak istiyen tinin ondan evvel yetiştirdiği daha Sayın yurddaşlanm, 
'l'oıır<ık vatamm tıev'i bc§er mille- şairleri hece vezni ile ve sade dil ile yabancı unsurlara mensub bir el, bir çok büyük şairler, sanatkarlar var - Bugün büyük Türk ulusunun yeni 

1 
' tim ... insan o ahenge varmak için epey uğraştır· bomba atınca, bunu ilk önce alkışla- dır: bir ma;•.hariyetini kutlamak için bu -

11-'an olur ancak bunıı iz'anla mışlardır. mak gafleti de yine Fikrete nasib ol- Fuzuli için, Nedim için, Hamid i- rada toplanmış bulunuyoruz. 
inandı~. Burada şunu ilave edeyim ki Fik- muştur. İşin garibi bu alkışın man- çin heykel dikelim. Bu feyizli eserle yeni Türk devle-

t 
biye "ocugun· b 

1 
tm • lı retin yaptığı en kötii işlerden birisi zumesi uzun zamanlar ne maksadla Eğer Fikret, Türkiyede bir idea- tinin banisi Ebedi Şefimiz Büyu"k A-

ııh :. a ez ere ege ça ş- ._T 
l 
.. a• ''Amentü y·· k 1 d - .. .. de (Nazın) ı (.l'4esd e yakl&ştır· olursa olsun nesilden nesile yaşatıl· list vehmini uyandırmışsa bizim on- tatürk'ün inkıliıb ve terakki hamle-
llr ,, u ara a ıgı goru - _ 

1 
. . . 

a - Reşandan ayrılan Lir hat Bit· 
lis - Tatvan yolu ile ve Tatvan - \"an 
arası feribotla geçilmek surctile Ko
turda komşu ve dostumuz İran hu· 
duduna \•aracaktır. 

b - Reşandan ayrılacak diğer bir 
hat da Cizre yolu ile komşu ve dm~-· maga ça ışan hareketıdır. Çünkü mak şansına da ermiştir. dan çok daha büyük idcalistlerimiz lerini yüksek başarıların perçinliyen 

Sir gün "Sabah e d "Ra (şiir) i bundan çok öldiiren bir ha - Düşünülmemiştir ki Türkiyede ya- vardır. ve bu arada ci mırvolu siyasetinin tumuz Irak hududuna kadar geçe-
illa zanın a,, ' • k t · · "' kti n· b k d l h d b ıan ilh manzu 1 .1 b" . d" • re e , o tarz nazım ıle esasen ıcad pılacak her inkılab hatta her ihtilal Darılıp kenara kaçmadan, yabancı yüce hamisi olan Milli Şefimiz Cüm- cc r. ıyarı a ır an ran u u • 
ir h '' ·· me erı e ızı mı edilemezd' h k f Atat" k" t - ·b· ı 1 duna kadar olan mesafe Tatvan -dır e:vecan duymuş olduğuna inan- l ·. 1· . . . are e ı ur un yap 1gı gı ı an- koltuklara yaslanmadan bu yurd ve hurreisimiz smet nönüni.in yüksek 

ı.. an F'ikretin b" b k .. (T .h. şte Fıkretın şahsıyet ve eserlerı cak Türkün milli, içtimai ruhundan bu millet için <:alışmış ve bu ugu-r • gayelerinden biri daha tahakkuk et - Van feribot hattı hariç olmak üzere 
"'ad· , ır a§ agun arı ı .. . d d" .... k . 
ti 

. •ın) manzume .1 elin h.. t- uzerın e uşunur en ekserıyetle ken- fışkırdığı ve Türk eli ile yapıldığı da ölmüQ olan "Namık Kemal,. için miş bulunuvor. Bu suretle eski idare 3i6 \"e Diyarbakırdan Irak hududu-
ği . sı e e ucum e din 'd 1 f. . . ':/ J ışitilir. e aı o mıyan ıkıl'lerı terennüm zaman takdis edilebilir. heykel dikelim. "Bilge Tonyukuk,, -i ve yıllarda ümrandan gı ri kalmış o- na kadar olan mesafe de 324 kilo-

k Bir giln ayni Fikretin ( Hayata etmiş bir sanatkarla karşı karşıya Türk milleti, düzgün de olsa, bo- çin "Ki.şgarlı Mahmud., için, "Mi - lan bu diyarlara refah, hayat ve sa- metrediı. İran hattının Tat vana ve 
al'§ı beşer) · · kaldığımızı görüyoruz. zuk da olsa dahili idaresine yaban· mar Sinan,, için heykel dikelim. adet getiren ·veni dem it yolu şarkın lrak hattının lrak hududuna kadar 

r • manzumesını, T b.. b k 1 . . . . J 
"'4ltıet b" 

1 
a n aş a arına aıd fıkırlerı na- cı ellerin uzanmasını hiç bir zaman Bunlar ve bunlar gibi birçok bü- bu güzel bölgelerini milli bünyemizin etüdleri ikmal edilmiş ve Diyanba -

ızc, ey ıayat, s~n mas~m zım kalıblarına sokmuş olan bir kim- alkışla karşılamırcak olan yegane yüklerimiz için heykel dikdikten son feyyaz kaynağı olan hükümet merke- kırdan 159 uncu kilometreye kadar 
F':ik . 116 mubcccelsın. senin fikirleri üzerinde durmağa da başka tı .:trafınd~. tanzim ettiğ.i; bir. lüzum yoktur. millettir. radır ki, yerimiz ve paramız olursa, zine ve garb vilayetlerine bağlamış olan kısmının inşaatı da ihale olun-

gün de (Gökd ) d k 1 Fakat Fikretin yaşadıgı- devirde Fikret için de bir heykel dikmekten ve yakınlaJ.ıt.ırmıs bulunuyor. Bu ve- muştur. Şimdi bir yandan bu inşaat 
• ,, en.yere. sın e ı Esasen hiçbir zaman Türk milleti T kd a B bu millet öyle ıztırablar çekiyordu, çekinmiyebiliriz. sile ile {<""f{ eski zamanlardanberi işleri ilerlemekte, diğer yandan ileri-

2'cikdja .. a 13 e ın:· eşer için en lüzumlu, en ihtiyaç karşılığı k' . i 1 k b" h ı· Osmanlı dı··,.: \'e Osn"anlı nazmının şarkta Türk!u0.:rjn şerefli bir merkezi 
0 e tnu8tahakftr; odur Rabbı olan tek ve mutlak bir ideal tanıma- ı onun samım oma tan ır ayı .• ye doğru ray ferşiyat.ına devam o -

hayril şer mış olan Fikreti bizim de bir idealist uzak bulunan şiirlerini bile; istib - tekamül devresinde yetişen ve nazım olan ve bugün yepyen:! bir medeniyet lunmaktadır. Ray fcrşiyatı bugün 
"•sr Rabbı mürnkinat!,, olarak tanımamız kabil değildir. dada hücum ve hürriyeti terennüm tertibindeki kudret bakımından cid- manzumesi halinde yeni bir ümran Diyarbakıı·dan ileri 35 inci kilomet . 
ile §~~1 rını nazma aldığı hadiseleri_ Fikret, "Şiller,. in Almanyada, ettiği zamanlarda bu millet güzel den kuvvetli bir sanatkar olan Fik- hayatına kavuşan Erzurum ,.e ha\'a- reye varmış ve sürat.le ilerlemekte 

h d olunur bulmuş ve sevmiştir. ret hakkında benim şahsi dtişüncele- lisindeki yurdclaşlanmıza büyük bulunmu.c.:tur. Ted ...... ı·kı· zaruı·ı· malze· 
. 1Jİr noı~- • "Hamid., in 'Türkiyede yaptığı gibi, ';i .... 

bır be t>"'."ı, mısralarında en korkunç, şiddetli tazyikler karşısında başka Bu mazhariyet ise Fikret için ka- rim bunlardır. Cümhurreisimiz İsmet lnönünün ~e · menin muayyen milddctler içinde 
iti gu dbınlik sezilen sanatkarın öte- milletlerin tarihlerinden mevzular fidir. Fikretin eserlerini yakmak mese- lamlarile iyilik dileklerini ve sayın temini halinde gelecek yılın teşrin 

~,, n (Sabah olursa) sındaki: alnıak suretile de Türk milletine va- Fikretin ne derecede mağrur ve lesine gelince: Başvekilimiz Refik Saydamın sevgi- ayları içinde hatların 159 kilometre· 
et 8abah olacal~tır, sabah olur, tan ve milliyet heyecanlarını, hürri- ne kadar kendini beğenmiş olduğuna Bu, tabiidir ki lüzumsuz ve çocuk- lerini sunmak benim için de ayrı bir tik kısmının ray ferşiyatı bitirilmi~ 

7'uz. geceler yet zevkini aşılamak yollarını <la a- dair çok kuvvetli bir misal de "Hü- ca bir iddia olur. bahtiyarlık teşkil ediyor. olacaktır. 
ıtu hll§re kadar sürmez; akıbet ramış değildir. seyin Cahid., in "Edebi Hatıralar,, Aşikar bir ustalığı olan Türkiyeli SevgıH vrı.tandaşlarım, Sözlerime ı:;on \•erirken Cihan Har· 

h1' . bu sema, Nihayet kendi mağrur benliğini ve ında vardır "S. 155 - 160,,. bir sanatkarın <'.Serleri yakılamaz. BJndan 16 yıl önce Cümhuriyeti - bi sonunda Ebedi Şefimiz Atatürkün 
'maı gök bize bir gün acır; galiba rahatını, bütün başka vaziyet Fikret için heykel dikmek mesele- Fikretin eserlerini yakmamalı, bi- mizin ilk kuruluş günlerinde \'atan 'ı Türk ulusunu esaretten kurtarmak-

dil'ebi! ... melfil Olma. !erden Üstün tutarak, sık sık yaban· sine gelince: lakis, bir zamanlar bu değer Ve bu hududiACı içinde işliyen demiryoJları la matuf hareket ve faaliyetlerine 
1"11cr ecegıne ıı.lışmış bulunuruz. cı koltuklara yaslanmaktan da çekin- Her şeyden önce buna neden Iü- karakterdeki bir saı1atkara da kıy- 4176 kilometreden ibaret bulunuyor-' ilk merkez ve makes olmuş olan Er-

sarrıi et, duygu ve düştlncelerinde memiştir. zum görüldüğünü araştırmak icab met verilmiş olduğıın uistikbalin da- du. zurumun çelik ağlarla hükumet mer· 
~i tezadlar çarpışan; sanatleri, Müstebid bile olsa Türk milletinin eder. ha iyi görebilmesi için saklamalıdır. Bugün memleketimizde mevcud de kezimize bağlanmasına büyük bir 

. . 
1 

a· f k d d miryollarının tulü 7367 kilometreye önem vermiş bulunan ve yüksek var-
- Neden? ıçıne a ay e ıyoınıuş ta ar ın a e- b 1•• 1 b 1 rd 6930 k"l ıı-· 1 · d d"' · ld ;·ld a ıg o muş ve un n an ı o- gı e azız yur umuzu un şıma eıı 
- Çünkü, ben gemimle böyle bir gı ı 

1{ . t t b 
1 

-
1 

dı H Ah metresi devlet tarafından işletilmek- cenuba, bugün de garbden şarka bağ-
adam getirmedim.. ap an a an arı yag a . acı . . . 

_ Amma yaptın ha .... Sen geminle nı ~din hanının yolunu tuttu. te bulunmuş oluyor. Umumıyet ıtı - lanan demir yollarımızın büyük lıa-
barile Türk mühendislerinin "e Ti.irk misi Milli Şefimiz İsmet İnönü ve o-

iki kişi getirmedin mi?.. • • • 
- Getı'rdı'm amma, bunların peh- G 1n iş,.ilerinin kudretli elile ve milli ser- nun izinde yürüyen yüce Türk ulu • ündüz ve gecenin eboluda vü- -s b 

il.vana benzer yerı· yoktu kı'.. tüccar d maye ile başarılan ve en büyük loko- sunun üyük adını sizlerin de minnet cu e getirdiği dedikodu, bUtiln İne- "k ._. 'ft · d 1 d motiflerin bile işlemesine müsaid o- ve şu ran duygularınıza tercüman 
1r11Q: -e Y .. " .. ~ •• M. S""'ı" KARAYEL ve çı çı a am ar ı. boluluları meraka düşürmüştü. Da - 1 k k d d . 

' .1'1LU1J... ...,, • ı lacak vaziyet ve metanetle olan de - o ara ay e enm.,, 
lı - Hah şte ta kendisi onların ha sabah olmadan Hacı Ahmedin ha-
":ı.atıa d ··· .. miryollarımızın 16 yıl içindeki tu - Varolsun büyilk milletimiz ve Mil· 
_ üı' aha ileri giderek: dışarı fırladı. Ve .. Arnavutoğlunun b~risi Arnavutoğludur. nının kahvehanesinin önü dolmuştu. 
"• en yal ·· l"" ? l' lın d·-· · ı k yuld . k H Ah ed tı K b . tarı orta hesapla her yıl 200 kilo - li Şefimiz.,, 
~Uh ta an soy uyorsWftlZ. .• ge ıp ge c ıgını an amaya o u. - Yahu, her ikisi de çelimsuı:, u- acı m ş~ırmış . a vesın-

- ; blan da: Kime sorarsa herkes, Arnavutoğlu- ru heriflerdi. Yanlışınız var.. de oturacak yer kalmamıştı. Herkes 
.. biyc,~~n. Yala:1. söyliy~li.m !· .. nun.geldiğini _söylüyordu. Kaptan işin - İnanmazsan, git getirdiğin .. a- saikainıernkla Arnavutoğlunun kalk-

'ôl'lUy dıklerını ve ı~ttiklerını hakıkat oldugunu anlamıştı. damlan Hacı Ahmedin hanında gor. masını ve kah,·ehaneye inmesini bek 
tollarııorlardı. Deli Hasan, kendini Fakat ııe vasıta ile ve ne gün bu- _Bundan ne çıkar?.. liyordu. Bunların içinde kaptan Deli 
den §/~r Ve gururuna halel verme • raya gelmişti? Acaba I<astamonudan _ Hele, git bir gör... Hasan da vardı. Birisi kaptana söy-

- U ~olda böbürleniyordu: mı İneboluya inmişti. İşte, buraları _ Eğer, Arnavutoğlu, dediğiniz lendi: 
'e .ı\ra~c~ Arnavutoğlu değil, ister- karanlıktı. gibi bu adamlarsa .... meydan burada, - Ne o kaptan hasmını bir kere 
ho1tııu b C>g_lu, Çerkezoğlu olsun lne- Nihayet; birisi kaptana şunları dedi. daha mı görmek için buraya geldin? 

l<'akat elı ;ııasan korkmaz... söyledi: Fakat; gözUmin önüne Arna"utoğ- - Arnavutoğlunun geldiği doğru 
llasan ' bUtUn gece uykusu kaçan - Kaptan. Arnavutoğlu, senin ge- lwıun hayali dıkilmişti. Kara kuru. mu ki? .. 
lUrıu in Aı-navutoğlunun geldiğine bir mi ile buraya gclmi§.. sırım gibi, sessiz ve sakin duran a- - Yahu, kendi geminle getirdiğin 

Sabaıı ana~amı§tı. - Yok canım ... Öyle ise söyledikle- dam demek Arnavutoğlu idi. halde bilnıiyor musun? 
1 guç yapan kaptan e"inden rinizin hepsi yalııg..- 1 Demek, bu herif kcndisile içindeD 'l)c\ıımı ''ar) 

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 

1SULTAM AZİZ 
NAJIL PEHLiVAH OLDU? 

Her yemelı:ten sonra günde S defa muntazaman dişlerinizi flrçalayınız. 



Sahife : 8 

RADYO PROGRAMI 
CUMARTESİ. 21/10/1939 ı Victor~cux, 15,15-15,30 Müzik "Dans 

13,30 Program, ve memleket sa- müziği - Pl.,,. 
at ayarı, 13,35 Ajans ve meteoroloji 18,00 Program, 18,05 Memleket 
haberleri. 13,50 Türk müziği. Çalan- saat ayarı, ajans haberleri, meteo -
~ar: Vecihe, Ruşen Ka.•:n, Cevdet Ko- roloji haberleri, 18,25 Müzik "Radyo 
.zan. ı - Uşşak peşrevi, 2 - Rakım - caz orkestrası,, 19,00 Türk müziği: 
Uşşak şarkı: "Silemem bir gün,, 3 -1 G~id konseri - 12 okuyucu sıra ile, 
Faiz Kapancı - Uşşak şarkı: "Hayali '20.00 Konuşma, 20,15 Türk müziği, 
çıkmıyor,, 2 - Okuyan: Mefharet 1 - Halk türküleri: Mahmud Karın -
Sağnak, 1 - Litif ağa - Mahur şarkı: daş ve Sadi Yaver Ataman, 2 - Saz 
"Düşttim yine bir şuhn sit.emkiire,, eserleri: Çalanlar - Hakkı Derman, 
2 -Tanburi Cemil - Mahur şarkı : F.şref Kadri, Hasan Gür, Hamdi To
"Var iken zatında böyle iıüsnü in,, kay, Basri Üfler. 21,00 Müzik "kü-
3 - Mustafa SürE'yya - Mahur şarkı: 1 çü!{ orkestra - Şef: Necib Aşkın,, 1 -

Yf;Nf SA.SAR 

"Tacı hüsnün hiikmeder,, 3 - Oku- Mic:heli: Çardaş, No. 2, 2 - Chopin: ..... UMUMİ DEPO: İNGILİZ ICAMZU K ECZANESİ 
yan: Muı:ıta.fa Ça0 lar, 1 - Sadeddin Noktürno, mi minör, 3 - Karı Blume: ====================================================================================:=:::::: 
Kaynak - Muhayyer şarkı: "Batan G<Jl kıyılarında, 4 - Saint - Saens : 
gün kana benziyor,, 2 - Muhayyer Akşam hülyası "Suit,, 5 - Yvain : 

Bostane1da Sahilde Satıllk Arsa 1. 
Emlak ve Eytam Bankasından : 

Esa.<1 
No. 

Yeri kıymeti Nev'i Mesa
hası 

Kürdi şarkı: "Efem şimdi eller sö -
1 
Dudakların operetinden potpuri, 6 -

züne kandı,, 3 - Muhayyer türkü : Waldemar Gibish: Çakır keyfim "Vi 
"11 afa fincan koydum,, 14,30 Müzik yana şarkısı,, 7 - Peter Freis: Lej-
.. Riyascticümhur bandosu - Şef: Ilı- yoncr asker "Vals,, 22,00 Memleket 1468 Heybeliada büyük cad- 600.- Evin 4608 de 236.50 M2 

Bostancıda Çatalçeşme karşısında deniz kenarında önü kumluk dede İsmet İnönü cad. 2304 hissesi 
san Kilnçer,, 1 - J. Bouchel: La V o-1 saat ayarı, ajans haberleri, ziraat 

1 
ve Mızrak sokak E. 56, 

arsa satılıktır Bostancı'nın en güzel bir mevkiinde, koya nazır, yante "Scottisch,, 2 - Lecocg - Gua- haberleri. 22,15 Konuşma "Ecnebi Y. 22 
tello: Bouquet de Valses, 3 - J. s. ı dillerde,, 22,45 Müzik "Cazband - tramvay durağı yakınında, duvarlan ve nhtımı ve kayıkhanesi ya - İzahatı yukarıda yazılı gayrimenkul açık arttırma suretile ve peŞİJl 
Bach: "A,, Canon Double: "B,, Fu- Pi.,,. "Amerikadaki radyo klübleri - pılmış bir halde bulunan arsanın 21 metre rephesi ve takriben bir para İ ile satılacaktır. t "leO 

4 J Off bach La G d · W b" il · b kl""bl l do"nüm murabbaı mesahası vardır. lstekhlerin her gun·· sabahları (10) hale 2111 1939 perşembe günü saat ondadır. steklilerin bildirı rue, - · en : ran e 1 nın e 1 zerıne u u er aza a - gün ve saatte hizamnda gösterilen depozito akı;esini veznemize yatı~; 
Duchesse de Gerolstein "Fantezi,, 5-1 rına ıthaf edilmiştir.,, 23,25-23,30 dan (12) ye kadar "Yeni Sabah,, idare memurluğuna müracaatları. rak arttırmaya girmeleri ve yanlarında üç fotografla nüius tezkeresıııa 

~r~~=~~~Fr~Y~ki~~ft~an~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~g~e~t~ir~m~e~le~r~i.~ ·~~~ 

Terkibinde: IYOD, TANEN ve GLISERO FOSFAT vardır. 

K A n S 1 Z L IQ A ve V E R E M E istidadı olanlara ve S i n i R hastalıklarına karşı kullanılır. 

HASAN DEPOSU YENi ADRESi: BAHÇEKAPI 
Beyoilu Tramvay durafı kar~ 
ıııında Yalı k&tkü caddesi 

No. 6- 8 

'.fepebqı Dram Knmıada 

21 10 939 cumartesi 

Gece saat 20 - 30 da 

Azrail Tatil Yapıyor 
••• 

htiklil Caddf"Hinde Kuınt"tli 

Kısmında 

21 10 939 cumartesi 
Gündüz saat 14 de 

KEL OGLAN çocuk oyunu 
Gece saat 20.3(\ da 

HlNDlsTAN C~\'lZl 

HALK OPERETi 
Bu akşam 9 da 

evç RILDIZ) 

tl1jiiiiıiııi1J Yazan : Yusuf Süruri 
Yakında : M . Yesari'nin 
(Kadnılal'ln Beğendiği) 

AÖARAN 
SAÇL,A.RA 

Her Yerde Ve Her Zaman En 
TOftK - FINIİ 

Kuvvetli Hazır 
GIDIR 

Gıda 

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

Sultanahmat 3 ncü Sulh Hukuk I 
Hakimlilinde1 : l 

İstanbul Valiliğinden : 
İstanbul Maarif Müdürlüğünde açık bulunan 10 ve 15 lira maaşlı 

iki memuriyete orta okul ve lise mezunlarından müsabaka ile memur 
alınacaktır. Müsabıkların daktilo bilmesi şarttır. isteklilerin mUsbit ev
raklarile birlikte 31 X 1939 tarihine kadar İstanbul Maarif Müdürlü -
ğüne müracaatları ilan olunur. "8609,, 

İkisi de Birliirine Hayran 
• 

Güelllklerin.ln aynası olan parlak dişlerinde birbirine k&l'ŞI ~ 
sevgiyi görüyorlar. Oolann bahttyarhğını ve sudetlerlni 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonr; 
günde 3 defa muntazaman kullandı klan 

nftttl. ÇUnlfü RADYOLIN sadece dişleri temizlemekle kalmaz, dit 

Davacı Hayat vesaire vekilleri avu- ı 

katl Hasan Fehmi ve Bedi tarafla -
rından 1st. Atik Alipaşa Esir pa.za 

caddesi No. 2 de Ali oğlu Esat ve 

Mehmed. aleyhlerine 39/ 1700 No. lu 

dosya ile açılan izalei şüyu davası -

nın yapılmakta olan muhakemesin

lstanbul Defterdarlığından : 
Senelik muhammen etlerini ve dişleri kuvvetlendirir, ağıza giren mikroplan öldürür. 

· b del' böylece bütün vücudüıı sıhhatini temin eder. 
ıcar e ı d 

Lira SeneM ==========================================:::::; 
de müddeialeyhlerden Esadın ika- Cerrahpaşada Hubiyarda Emir Pervane sokağında 

9 No. lı hane 120 3 
metgi.hının m~hul olmasına binaen Cetrahpaşada Hubiyarda Emir Pervane sokağında 7 
il.inen arzuhal ve davetiye tebliğ e- sayılı dükkan 36 3 
dildiği halde mahkemeye gelmemiş Tophanede Necatibey caddesinde kışla altında kain 
olduğundan tapu kaydi celb ve tetkik 375 sayılı dükkan 120 8 

Yukanda mevki ve numaraları yazılı geyrimenkuller hizalarındaki 
olunduğundan ve keşif yapılacağın-

Dr. HUseyin Sa lor 
Dahili Hastalıklar Mütehassısı 

MUAYF~1Nt 
Taksim - Abdülhak Himid cad-
desi Milo apartımanına naklet
mi§tir. muhammen senelik icar bedelleri üzerinden kiraya verilecektir. &enelik 

dan bahisle gıyab karannın tebliği- icar bedelleri dört müsavi taksittir. Ve taksitler peşinendir. ihale 23/ -======:..~T~e~l.~4~3:69:7~== 
ne ve muhakemenin de 10/ 11 939 10/ 939 tarihine müsadif pazartesi günü saat on dörttedir. Talihlerin 1 
tarihine müsadif cumartesi günü yüzde yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırıp mez- Or Hafız Cemal 
10 a talikına mahkemece karar ve _ kftr gün ve saatte Milli Emlak idaresinde müteşekkil komişyona müı'a- 1 

iLAN 
"ADRIATIC" A. 

VAPUR ŞİRKETİ: 
lstanbulla Adriyatik limanla

n arasındaki ekspres lüks poS· 
talanna yeniden başlanacağı ~e 
bu postalar her 15 günde bit 
"F.clTI'O,, vapurile yapılacağınl 
muhterem müşterilerine bildir
mekle kesbi şeref eyler. 

caatleri. "8044,, Lokman Hekim 
~~aı~ ~~~b~re~~~ ~m~~~~dantarihl~~MW· ================~=============== Dahlllye MUlehaaaıaı 

Teşrinisani zarfında 2, 16 ~e 
30 tarihlerine müsadif perşeJXl .. 
be günleri saat 12 de Galata 
rıhtımından hareketle (tzınir, 
Pire, Brendizi, Venedik ve Tri· 

ade eder. Ter ve yıkanmakla çıkmaz. haren 5 gün zarfında itiraz edilme- ·--· Çocuk Hakı'mı· ·--· GÖZ HEKiMi Divanyolu 104 
alma sabit kalır. Kumral ye s iyah d" - · · ki\ 

renkli aıhhl saç boyalarıdır. ıgı ve yevmı mez urda mahkemede Dr. Ahmet Akkoyunlu Dr. Nuri Fehmi Muayene saatleri pazar hariç 
hazır bulunulmadığı takdirde gıya- raksinı - Talimhane Palas No. 4 her gun·· 2,5 - 5 sah ve cumartesi 

tNGtUZ KANZUK ECZANESi İstanbul Belediyesi karşısında 
ben hi.ıküm ve karar verileceği ili - Pazardan maada her ---. sabahları 9 - 11 hakiki fıkara 

Bev-aıu la•--b ı t &- Ayberk apart. Tel. 23212 ..... ı•-.----·HlltW--•U--ı nen tebliğ olunur. 15 ten sonra Telefon: 40127 1 kaöul olunur. T. 22398 ·---------______ .. _______ .. este) ye uğrıyacaktır. 


