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idare Yeri 
Nuruoem•nlye No. 84 lstanbul 

Telgr•f: YENi IABAH latanbul 

Telefon: 20795 

ikinci Yıl - No. 531 
GÜNLÜK SİYASI HALI( GAZETES.°t., Her Yerde 5 Kuruş 

Ankara Anlaşması 
Harbin Mukaddera
~nı Tayin Edecek· 
Harb Ne Zaman i n g i 1 i z H a r b i y e 

Bitecek? Nazırı Dedi ki: ,_..._ __ 
Alınan~ a İ!;in sulbü tt'min et
lllek~n hüyiik hir nimet taı.;av
''lır edilemez. Fakat tehlikeyi 
!-.kından gören demokrasiler 
l'itikbalde hunun ~kerrür et
ftllyeceğlne dai.r teminat isti
Yortar. İşin hu safhası çok uzun 
!t~kt" ır. 

"Dost, Kahraman Tür
kiye Berlin Bağdad 
Yolunu Kesmiştir,, 

General Weygand'ın Beyanatı 
Romaya Göre Ankara Paktı Hakkında Berlinle 
Moskova Arasında Görlif Farkı Mevcuttıır 

İngilizler 2 Alman 

İngiltere 6 Milyon Kilo Tütün Alı
yor. Londraya Şimdiye Kadar 18 

•• 
Bin Ton Kuru Uzüm Gönderildi 

Almanya ya Sevkedilen Tütünler 
Haber aldığımıza göre 'l'ürk - İngiliz - FraoMz iktısadi iı;birliği ıçın 

siiratle harekete ı;~~ilooektir. Daha şimdiden İngil~re memleketimizdt'n 
6 mil)'On kilo tütün almak için teşebbüsata giri!fmiı;tir. Bu husustaki 
miizakereler ilerlemiştir. 

Diğer tarafdan Fransızlar· bu hu-1 Şimdiye kadar İııgiltcrcyc 18 bin 
susda faaliyete geçmişlerdir. Tanın- ton kuru üzüm ve incir göndenl
mış bir Türk tütün firması, taleb ü- miştİI'. Bu mikdar gitgide artacaktır. 

nümuneler gönder- Almanyaya Sevkedilen Tütünler 
( Sonu 3 üncü sayfamızda ) 

• Ga.latasa.rayhlımn Beykoza bir akmı (Yeuut 4 de) 
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. E'Jen vaan: M. s~R • Vakit Gazetesin-1 İzcilerin 
Şarkda isyan uı GiJrci1 uv dekiyangın lObin . , 

vetlerile yapılan Müaademeler Geçıd Resmi lira zarar verdi 

No.: 84 

• 

] Benzin Dolu Bir 
·Motör Tutuştu 

Söndürüldü 

Denizlerde harp ve 
bitaraf devletler 

S on zamanlaTda Amerika kıta 
sı devletlerinin Panama kod" 

feransında, Amerikan salülleri etrtl• 
fmda muayyen bir bitaraf veya eJJl• 
niyet mınta.l<ası tebisl zımnında aıdJ· 
ğı karar. vi.icudeı getirilen bir pto' 

Bu acı mağlubiyet, hiç beklenilmiyen arruz ediyor, kademe kademe ilerli- Evvelki gece Vakit refikimizin kağıt __ ...,__ I Rize limanına bağlı, Rıza kaptanın je, deıtizJerde bitarafların vaziyetiJJI 
bir hadisenin ansızın vukuu ile Şfıra- yorlardı. Müdafiler, sokak muhare - deposunda çıkan yangından dünkü Ankar-•ya Giden zcller idaresindeki 18 tonluk Ankara mo- yeniden mevzuu bahsettirili. 
cılar için büsbütün tehlikeli bir vazi- heleri yaparak Ardahandan çekilmiş- nüshamızda bahsetmiştik. Vakit Re- latanbulda YUrUyU9 törüne Serviburnunda Sokoni Va - Filhakika., bita.raflar, mulıa.rib dt''• 
yet ihdas etmişti. ler, yol üzerindeki köprüleri tahrib fikimizin bu yangın dolayısile yanan Tallmlerl Yaptll•r kuı~ kumpanyası .~kele:sinde 1~.mid- l ıetlerin, karasulannda hasmane JıJ• 

Ricat esnasında, mlliıitinde Şura- ile Gürcülerin daha ziyade ilerleme- ve ıslanarak kullanılmaz hale gelen Cümhuriyet bayramında Ankarada dekı acenteye ~~~?erılmek uzere j rekatta. bulunmamalarını iste111c1' 
Jar hükumetinin kaymakamlığını de- lerini önlemişlerdi. kağıdlardan olan zarar mikdan 10 yapılacak merasime şehrimizden iş - 1200 ufak, 400 buyuk teneke gaz, hal,kına maliktirler. Ve bu h~ 
ruhde eden Gürcü Ahmed Bey, gördü O esnada, Halid Beyin Ahmed Bey bin lira kadar tahmin olunmaktadır. tirak edecek olan izciler dün bir kıs- J.450 teneke benzin, 600 teneke de dayanarak bitaraf bir devletin, bitil. 
ğti teşvikle ansızın muhalif bir vazi- kumandasında gönderdiği dört yüz Vakit refikimizin idarehane vesai- mı muhtelit, bir kısmı da ekspres yağ yüklendikten sonra makinist rafltğını ihlal ryliyecek bir hareı;tte 
yet almış, Gürcüler tarafını iltizam kişilik bir kuvvet de merd mü - resinin 109.000 liraya. Anadolu sigor- katarı ile Ankaraya gitmişlerdir. Mehmed motörü işletmek Üze!'e bir fiili müdafaa. zımnında mukabele ef• 

eylenmeğe başlamıştı.O esnalarda sa cadelecilere katılmıştı. Fakat, Kaf- ta şirketine sigortalı olduğu söylen- İzciler, hareketlerinden evvel İs _ kibrit çakmıştır. Kibritten motörde- lemesi bu cihetten Jıasmane bir fili 
ray tarafından Kafkasyaya gönderil- kasyayı kısmen işgalinde bulunduran mektedir. t b ld b' .... uş" yapmıı:ıfar bir ki gaz ve benzinler ateş almış, derhal t.eşkil eylemez. an u a ır yuruy ~ , t . . f . . h be ö d · ı .. ır 
<liğini bildiğimiz Harputlu Şevki ile bir devletin kuvvetleri ve onlarla bir- Refikimize bu müessü hadiseden kısmı Beyazıd, bir kısmı da Taksim s~ın_Ye ıt .aıyes~ne . a . r g n erı - Buna aid bir~ok misaUerden '.: 
r.rh .. dasları da o havalide bulunuyor, likte hareket eden Ermeni çeteleri dolayı tekrar' germı·ş olsun derı.z' . d d · 1 d' ıruştır. 1stmye ıtfaıyesı gelerek ate- tanesi gc,•en wnumi harbde göriltııt· ~ :. mey anın an geçıruş er ır. . .. .. .. . . . · · · ~ '1' 
Slıral&.r hükumeti aleyhine el aıun- de gürcülerle beraber Merdnike kadar vvvv B Ed' d 1 . .1 şı sondurmuş, Makınıst muhtelif yer- İsvec;o, İspanya ve Holanda muhat1 

tla•ı çalışıyorlardı Harputlu Şevki, gelmiş ve vazjyete haklın bir mevkie BELEDiYEDE • d u h~r~dab' ır~e .. e~. ~~ ~n ızc~ ~r lerinden yanmış, tedavi için hastaha.- clevletlere aicJ denizaltı g~mileriniJI 
be~aberinde götürdüğü Vehbi adında geçmiş bulunuyorlardı. Bu kuvvetler . · t e şc ır e kır geztı yu:~yul şAn·u ykap ı - neye kaldırılmıştır. karasularına girmelerini meneylt> • 

Ş h• M ı· • t ] an sonra a şam rem ı e araya vvvv 
bir komiteci vasıtasile Gürcü Ahmed karşısında Ahmed Bey de yanında- e ır ec ısı op anıyor h k t t . l d' . J l J nıi~lerdi. • 

~ . ki d"rt .. k' . ·ı uka t . are e e mı6 er ıı. KTISAD ŞLER . E k'd jf· 
Beyi iğfal etmiş, Şuralar hükuınetı o yuz ışı ı e, m veme un- Şehir Meclisi Reis Vekili intihabı ... h . . d 'd . .1 G 1 t · s ı en knrasuları hakkında, 
ııle~ hine çevirmişti. kanını görememiş ve nihayet hudud- ile daiınl enc~eıı azalarının seçil • §e rıvmıfz ent tgı benl ıEzcıkerk, L~ al ~~ Gu .. mru·· k memurlug"" u rat ve t.efrite varan miiteaddid naııı· 

d · · kilm k r· hisset saray, e a, s an u r e ıse eıı . 1 . _1 .. rı· 
~\fılis kuvvetlerin bozulması ve an ıçen çe e uzumunu - mesi için bir teşrinievvelde toplantı- .1 E k k ır kt b. d 320 • • rıye ere \ 'C bunların tatbik taru.o 'd 

Kat'i bir ricat halinde bulunması sa- mişti. ya davet edilm~tir. Bu toplantıda ~~ .li: ~· ~u:ı 1~ ~~l e ;n ~~d· ımtıhanı na müteallik bir~ok hususata şah• 
rav hesabına çalışan Vehbi i"in' bu- Artık, mukabil kuvvetler, Güınrü daimi encümende bazı tadilatın da· Bışı d ıbr ka ı eEd~ş ıd e mel 15

1
r6. Gümrüklercle mün~ıal bulunan me- olunmutitu. }'akat bugün vaziyet çaU 

• ,. .. . d J7 d - .. .. .. l d" un an aş a ırne en ge en d -· . • . r .. 'de" 
lunrr az bir fırsat olmuştu. Ahmed uzenn en ~arsa ogru yurumuş er 1• yapılacağı söylenmektedir. . . .

1 
h 1 k 11 d B - · · muriyetlere talıb ol:. alar arasında egışmı~hr. 'e hukuku duvel kal 

bey köyü istikametine ricat eden mi- Burayı da zaptetmişlerdi. Şfıralar Ki 1 1 Y d ~~cı .ı ~ 5~s~~ .; u a.~ a~k bo~:ızı~ı bugün müsabaka ve lrnbul imtihanı leri, herhangi bir dc\·letin bilaset>elıı 
lis kuvvetlerinin 'l•olu üzerinde bir hükumetini fesh ve hükfunet reis ve mae& Z er ur U ı~esının ıbşı ekn .. mure . e. akır ızt- yapılacaktır. R:t ı.ntihana girmek ar- \hukuku hükümranisini, ta uzak de" 

,J kA d b' - d · edi açalıvor cı grupu da u umeye ıştır e - . .. il. pusu kurmuştu. Tam zamanında yap j er anın an ır çogunu a esır p ~ . zusunda bulunan 70 Uılib vardır. mz rnnıt:ıkalarma kadar tevsıı ve 
tığı bir taarruz ile milisleri bozmuş- götürmüşler, Karsı da Ermenilere tes Eminönü Halkevi tarafından Yeşil- mektedır. . . . . . İmtihan; gümrükler başmüdürü - çık <lenizlcrde yabanm gemilerin stY• 
tu. Bu müfre7,e ile birlikte bulunan, 1im. ylemişlerdi. Mütea~ben .de Sa- direkte bir "Kimsesizler yurdu,, açıl- . A~karaya mısafır olacak. ızcılenn nün başkanlığında te§ekkül edecek riseferinin men veya kontrol ııusıt• 
Şuralar hükfımeti erkanınr.lan Apsal ı·ı~amış. mıntakasma dogr~ ılerle ~ masına karar verilmiştir. şı.m~dcn ~kara mekteblennde y~ : olan bir komisyon tarafından güm - sonu da ortadan kaldırmıştır. 
Beyi de vurmuştu. Komiteci Vehbi mışlerdı. Bu sırada, Ermem kuman- Bu yurd şehirdeki fakir yoksul yıp .ıçmel.erı. ve yatıp kalkmaları ışı rükler başmüdürlüğü binasında ya- Bu vazi~·et. aynile, muharib dedefi' 
giilice yaptığı bu marifetten sonra: d~~l~rın~an "Maı:nanof,, ~ ı5oo kimselerle yatacak yeri bul~nmıyan temın edilmış bulunmaktadır. pılacaktır. )erin har~kitına da ı;amildir. 
Apsal Beyin öldürülmesi hadisesini kı~ılık bır. k~vvet/le Merdnıke . g~l- fakirleri barındıracak ve onlara sı- MA ARiFTE : Bundan başka, muayene memurlu- Umw_ru harbde~~ri ~ suJ~ 
Gürcü Ahmed Beye isnad etmiş. bu mış'. ~e~~ıl~rıne \i~d~lunan Ol~~ cak yemek tedarikini temin eyliye - ğu ve komisyoLcu yanında çahşmak l mese~ehı, hemen butun sahildar def 
suretle Ahmed Beyin Şüralar hüku- teslimını ıntizaren ıstırahate geçmışt~. cektir. Üniversite bugün üzere miiracaatte buluııanların imti- ı letlerı m11btelif cepheden aJakad.ı' 

. . 1 1 1~ k .. bet' . Bu esnada, doktor Fuad Bey, Olti- hanı da "VTJ"'a ayın 25 m· de ı·cra o- etti. neti ı e o an a a a ve munase mı - . Bu maksadla Belediyenin Yeşildi- 1 "'· ~ .. - · 
.. k .. d k . t· B tr'k .1 de bulunuyor, açtıgı bır hastahane- kte b k b" hald bul açı ıyor lunacaktır. ı Bu sahada İngiltere çok büyülı bit w un en esmıı; ı. u en ı a ı e . 'd edi .b. .. .. .. d re ve a ımsı.z ır e unan . .. • 1 .... ,. 1 h"'k- t· t raft 1 Ah yı ı are yor gı ı gorunuyor u. üniversitenin 1939 - 1940 ders yı-~~ ga~·ret \'e faahyet gos~rdL Bu -

~ura ar u ~~e ı a .ar arını - Halbuki o civarda bulunan Türk çe- ve "kimsesizler yurdu,, binası seçil- lı · · · b ed bütün hazırlıklar ik- POLiSTE: Jiyrl neticesind~ Va.~n..-.,.-.ı... 192' 
med Beye duşman etmış ,.e !\hmed ' ' · ı b b E · .... H lk · ıçın ıca en • ".__ lld 

. .. : . teleri ile Halid Bey arasındaki mü - mış 0 u unun mmonu a evıne mal edilm' bulunmaktadır. tarihinde bir anlaşma akt.edildi. v-
Beyı de onlarla mucadeleye gmşmek 1...- • • d" ilm . . . B 1 d' Re' u-· .. 1 ış T ... amvay kazası o . t b . ti d b k na.;;e,'t"t ve muhabereyı temın e ıyor- ver em ıçın e e ıye ıs gıne mu- Ü . .t ı dan itibaren yeni " anlaşmaya göre~ Birleşik Amerikat 
vazıye ve mec urıye n e ıra - , . . 1 nıversı e yar n ıJ .it 
mıştı dn. E~zurumlu Cafer .Bey ,de maı~eti ra~a~tta b~lunulmuşt_ur.. Belediye ders yılına girmiş bulunacaktır. Bu Dün öğleden sonra, Şahin isminde zamanlar mer'i olan lf;k~ ~~~ •; 

B. k .. . . d ş· 1 hül • _ efradıle beraber, Oltıye yarım saat Reısı ve Vali doktor Lutfı Kırdar bu münasebetle konferans salonunda 12 yaşında bir gazete müvezzii Çem- noktasından, ka~akçıhk ile l§tıgali 
ır aç gun ıçın e ura ar m . f d "Ç 1 ki' d bul d ü İ . ,_.,.,,. 

metinin milis kuvvetleri kısmen dağlı 1 me.,:a e e ~ç? ?s,, mev ın e u- teklifi muvafık bulmuş olup Daimi bir toplantı olacak ve Rektör Cemil bertitaşta tramvaydan atlamış, mu- en § phe ediJeo ngi~ız. va~~_... 
, k h , 1 t 0 t d j nı(~ Ot du. Oltiyı Lşgal eden ve kasa- Encümenden tasvib kararını almayı Bilsel tarafından verilecek bir kon- kabil taraf dan gelen 526 numaralı ziyaret l 'e kontrol salaluyetinı ıııra' 

mış \ e ısmcn rna 'o muş u. r a a, b ..,, .1 ildi - · · - 1 ~ il I ledi 
sekiz kumandan ile altmış kadar si- arun .c;rmen~ ere ~~ ~ı~ ı ~ e vadeylemiştir. Bu hayırlı ve çok ye- feransla yeni ders yılına girilmiş ola- Maçka - Beyazıd tramvayı çocukca- rey ·. .. .. . ·'it' 
lahh Türk eri kalmıştı. Fakat bun- h_aika Ermenılerle ı~ı ?eç~esı tav rinde iş için Eminönü Halkevi tara- caktır. Ayni gün tedrisata da başla- ğıuı. çarparak muhtelif yerlerinden Arnı anlaşma hükumlerme d:ı) _ 

_ ' sıyes,nile bulunan hukumetm kuman- . ı b b ım t y narak Londra ile Vaşington kat'll5° 
lar azlıklarına ragmen mücadele et- . . fından şimdiden hazırlıklara başlan- nacaktır. yara anmasına se e 0 uş ur. a ra- . . .. t-
mekten kaçınmamışlardı. Gürcülere dan.ı; d.cı~to;h'Fı.edıad Bey~ vazıyfeakt vte mıştır. Mimari 'ubeslne venlden lı Şahin tedavi edilmek üz.ere hasta- l?"d?la aıd bır esası da t.aknrnırmil ~"" 
k ld kl d b- hed . ''azı.ı:'l>mı ıss ememış ve a , ı haneye kaldırılmış vatman yakala- tır ı er. Sahilden itibaren üç u-. 
ar: a ı tar~. tar 1~ cep h et~n.e Erzurumlu Cafer Beyin küçük bir Bura•nın pllnı talebe İlbnıyor narak tahkik ·ıta b~şlanmıştır safede uzanan bir su mıntakaSını' 

mub ave.mk e gos er me bt~l ve a tak' ı- 1 kuvvetle "Çoçolos,, mevkiinde bulun- T 
1
' Y I ,. · kaTasulan tabiri ve bunun isti1ıs0' 

ca ettı çe taarruza ı e geçme te - k . . Şehrimize gelmiş olan Bursa vali- Güzel Sanatlar Akademisi Mimari a, a ara ••• . W• ~· dY 
d , t · ı d' dugunu ve etrafa taarruz etme ıçın si Refik Koraltan şehircilik mütehas- şubesinde bulunan ve tahsillerini Av- • _ eyledıgı (er('eveye girecegı hakklD< 
e\am c mış er 1• fırsat aradıg- ııu haber almıştı. p t .1 .. ·· · k B . d ·k al tm k .. ·ı ta Galatada Parmakkapı sokagında ki prensipin de\'amı her iki del'iet(f 

A al B · ··ıd ·· .. 1 . Ah ed sısı ros ı e goruşere ursanın ımar rupa a ı m e e uzere seçı en - Ş _ d .. 
psr eyın o uru mesı, m Ahmed İzzet Paşanın Başvekalet- l" t ak teklif'nd b l lebelenn· bı"r kısmı u" ru"ncu" ası"stanlı- 4 numarada ehsuvar oglu Ka nyı kabul edileli B · ş· al bük- · ·h t p anını yap ırm ı e u un- ~ _ • .....ı 

cyın ur ar umetıne ı anet e - ten istifasından on beş gün sonra, g~a gemn·ıerek ı::ıubeye yem'den 30 ka· taş atarak ayagından yaralıyan Ka - Buna. mümasil anla"mala.r AnJeP' 
· k t b'id' k ' ı· k d ı .. • mustur Esasen Prost daha aeçen se .,,. .,, ıı • me~ı, pc a ı ır . ı, a a_ a ar ar u- , ltt.ihadcı paşaların vaziyet ve meş- b ~klif' l ld - da B - dar talebe alınması kararlaştınlmış- rabet kızı Hayganoş yakalanmıştır. ı,a He Almanya ve İsveç arasında· dl 

zerınrlc çok fena bır tesır yapmıştı. guliyetleri hakkında malumat edin- ne u . 1 .a mış. 0. uguıı n 1:11'- t Yere dU&.tU varllandı aldedildi. Yalnız bazı körfezler. bD' 
Ahmed Beyin bu hainane hareketi . . "'f'd B . . d sada hır tedkık gezısı de yaparak ih- ır. T ı ı w • ~p11 

_ . . . . . • mek vazıfesıle, Mu ı ey ısmın e . . • bıılunmak _ Bu 11 ok fazla ra -bette bulunan Ortaköyde Kabalak sokağında otu ı gazlar ve kanallar hususı alıki 
maglubıyetın bozgun şeklim almasın- bir zat saray tarafından Berline gön zarı bır pi.in hazırlamış . ~ ç . . ~ . · · · !sokuldu 

· b b · · · · ' tadır B k B ·.:ı;n· il ....,._.aırı cmbesmın talihten pek çok ran Mehmed Alinın 3 yaşındakı ço- · . 
da başlıca bır se e gıbı telakkıye derilmişti. Müfid Bey Vahidettiniıı · u ere ursaya gı~ı e esas .........,.._ ~- . - • · · Tab"atil bö ·I b" hkiın silsillf1' 

- t M"f k d nla ' • - . oldugu•vlaa ~;ı ce~,l yap .. a,.ak olan cugu Salahaddin sokakda otomobıl~ · 1 e ~ e il' a . 
ugramış ı. u re-t:e uman a . rın- emin ve mutemedi olan has hazine planın ha.zırlıgına başlıyacak ve bır · - ~ k k ak k k · te k 1 bil' ihtilif \'ukuunda müracaat ediJ" 
d .. b H 'd B b'" ·· 'h . • ·· b:ık · t"' k lar k uen or ar açma ıs r en yere 1 

. . .. ..;le 
.an l)li~uz hal:iu··ık ı urşı _ey, ut una·· ı .~ müdürü ve kurenadan Refik Beyin ~ne. zarfında yem Bursarı.ın ı:Iaru ı mb usl adil a ukıl. ıJn~~ınlrı' t~ha ~ .. ..a- ;u;,,.....üş yaralanmış tedavi altına cek kaidelerin \'e hn ka.idet.>ri ~ 

tuna te e ere ragmen, urcu ı içli dışlı denilecek kadar samimi dost bıtmış bulunacaktır. . u e ece er .ı. l ' n onumuz- U""!r" , , ve tedkik e 'Iİ ·ecek noktaJa.ruı vöcO" 
Ah d B · t d"b · · ~ · - · - - - • • · - -- d ki hafta ·"· -· ,.. 1-~ak "''eti· alınmıştır. 3 .} .... me eyın e ı ve teczıyesı va- !arından idi. Hünkara da ta şehzade- - - - ~ - - • - - - · e ı,.M ıf! .v .~plw•• ve ... ce d" .. d l ·tilz ·I B bebdv 
zifesi.ni üze~ine ~lmıı-?, küçük bir m~ liği zamanından ubudiyet ve mensu- MÜTEFERRlK : 

1 

süratle bildiril.?<'~ktir. .. ':llnden yaralandı . V:::a ;e~k~d~.J ::· h::ı;:'ku hiİ" 
r~.z~. ıl~ gerıye donerek, Ahm:<1 Beyın j biyeti vardı. İttihadcılara muhalefet- M- b k . tih Üskudarda Sa_vaklar mahallesmde küllll'ani meselelerinin JıaJ ve ı.,JI 
koyun.u basmıştı. ~Karşılaştıgı kuv - ı leri yüzünden şöhret buian prens Sa- usa a a ım anı Nahiye kongrelarl Meydancık sokagında 2 numaralı_ev- için, hususi \'aziyetle.re kabili ta.tbil' 
vetlerı ~zup dagıtmış .. ""e .. A~.ım~ rohaddin ve Şerif Paşa ile hususiye- Devlet Ştırasında münhal bulunan ba,hyor de oturan 17 yaşında Mazhar sag e· anlaşmalara. miiracaat lhımgele<',elı' 
Beyle oglunu da bulup oldurmuştu .. ti, siyasi kanaat ve içtihadı bakımın- ikinci sınıf mülazimlikler için bir lini bostan dolabına kaptırarak ya - tir. 

l Parti semt ocakları kongreleri dün J<lı 
Hainler~ ~ir. ibre~ olmak üzcl'e de dan da onlarla müşareketi bulunan müsabaka imtihanı yapılacaktır. im- tamamile bitmiş l:ıulunmaktadır. Bu- ralanmış, tedavi altına alınmıştır. Bu uzun faaliyetler devreHi, 11.1'';"" 
cescdlerını. bı~ ~gaca a~m~ş . zavallı Müfid Bey, o zamanki şehzade Va- tihana yüksek mekt.eb mezunları gi- Şac..kınbakkalda l;:aza karasularmm umumi hattımn geoit 
Apsal Bcyın mtıkamını almıştı. Fa- hidettin Efendinin Avrupada ve fi nu takiben nahiye ko•ıgrelerinin ya - T ı·~· . . .. ·ı .. . 1 h b _,1ikft 

. . • - re bilecek ve teşrinisaninin 6 sına ka- pılmasına başla Men ktır. Bunlar ge- Şoför Halil oğlu Alinin idaresinde- ıgıruo uç mı uzcrım en esa eu 
kat, Hurşıd Bcym bu taarruzu esna- rar halinde bulunan Prens Sabahad- .. . . . . >·ini östermektedir 
sında Apsal Beyin asıl katili olan a· B Ş if p .1 1 dar muracaat edılmış bulunacaktır. lecek ay başından itfüaren taşlıyaca- kı 2559 numaralı otomobıl Bostancı- g g · · .. . ~ 

: . . . 1 ın ey ve er aşa ı e o an mu- İmtih l k 8 . d Ank ya doğru giderken Şa§kınbakkalda Bu noktadan. hukuku duvelin ~ 
Vehbı ıle onu ıdare eden Harputlu haberelcrinde vasıtalık vazifesini ya- an ge ece ayın ın e ara- ğı için icab eden h~ıriıklar yapıl - F . . d 55 · 1 d b' rasularmm "enislig·ini ,.e biitün aJıJıiV 
t:! k" b ld kl b' f tt · t · • . da yapılacaktır maktadır. atma ısının e yaş arın a ır r. ~ I' ~ev ı'. u u arı ır ırsa an ıs .ı - pardı. Çok. zekı ve ~~rnaz ve ? ws- • kadına çarpmıştır. Fatma muhtelif mım t.esbit eylediği bir dc\i.rde ~.ff 
fade ıle kaçmışlar, canlarını kurtar- bette entrıkacı ve duzenbaz bır a - · d - naoıa Jionferansmm ittihaz e..,.Jedıl'Y 
m.ışlardl. .. yerlenn en agır surette yaralanmış, .. . '. ., 1,.-dnm olan Müfid Bey, bu vazifeyı· ifa- " m··1·--r"'rat "Uphesız ehemmıyet nP Bilet y 1 ) • • Haydarpaşa. nümune hastahanesine UM.ll.I. • • !; 

Artık, harb Ardahan önünde vu- da gerçekten büyük bir dirayet ve Okuyucularımız o cu ara Bıraz kaldınlmış, hastahanede ölmüştür. betmekt.edır. 
rnbuluyordu. Türk ·kıtaatına mensub kiyaset göstermiş, hareket ve vaziye- D Şoför yakalanarak hakkında tahki- Yalnız elde edilen maliımat, ~ 
~ivil eıler ve zabitler, ellerinde bu- ti hakkında 1ttihadcılan hiç bir su- aha Nezaketle kata başlanmıştır. rikalıJarın da mcvcud nizamata f4', 

un ı 

ve· Ardahanı müdafaaya savaşıyor -
an 'ki cebel topu ile mukavemete 1 retle şüpheye düşürmemişti. Hatta, OJyo r kı' •' . fikan hareket eyliyerek karasutaı1 

onlara karşı koyu bir tarafdar gibi Verilemez mi ? Kavganın sonu run tevessüüne :ranaı-;madıklarınJ ,.~ 
görünmek, mahremiyetlerine bile so- Rumeli Kavağında Çayır sokağın- -daha ziyade, m~lıarib devlCtlere cıe· tardı. Fakat, mukavemet imkanı git-

tikçe azalıyordu. Çünkü, Gürcüler üç 
bin silahdan !azl:ı bir k.uvvet ve o 
nisbette top ve mü.kineli tüfekle ta -

,.- "il 

Yeni Sabah 
Abone Bedeli -

Ttirklye Ecnel:ıl 

SENELiK 1400 Kuuı 2700 Kuruı 
1 AYLIK 750 lt 1460 • 
3 AYLIK 400 • 800 ll 

1 AYLt K 150 • 300 • 
Posta ittihadına dahil olmıyan ecnebi 
memlekeUer: Sene.lili 3600, altı aylığı 

::= 1900, üç aylJiı 1000 kuruştur.= 

Aılrcs tebdili için yirmi beş kuruşluk 
pul gondcrmck Uzımdır. 

_,.._ .___ 

kulup tasavvur ve teşebbüsleri hak- 21/ 10/ 939 cumartesi günü Ka - yeti vardır. da oturan Mustafa oğlu 17 yaşmda nizlerdeki Jın.rel<at \'e miicadele salı" 
kında malitmat edinmek, edindiği ha-1 dıköy vapur iskelesi ilave gişesin- Lfıtfen bu satırları ga?.eteniz va Ali, ayni yerde oturan bahçivan Meh Jarını ta.lıdid eylemcği icab cttire.ceJı 
berleri bir taraftan Vahidettine ve den ücretini vererek bir bilet is- sıtasile idarenin dikkatine arzet- I med ile .k~vga etmiş, bahçivan Meh- bir tedbirJer silsilesi a.Ja.ca.klaf~ 
diğer taraftan da Prens Sabahaddin 1 tedim. Memur, bileti yüzüme doğ- menizi rica eder, sayğılarımı su-

1
med, Alıyı, bıçakla sol kolundan ya- göstermektedir. Dr. Re§a.d SAGJ\l 1 

ile Şerif Paşaya yetiştirmek gibi ma- ru fırlattı. narım. ralamıştır. Yaralı tedavi altına alın- -
rifet ve muvaffakiyetlerile iki yüzlü- Ayni muameleye maruz kalan KadıköyJ Cevizlik, SokuUu so- mış, suçlu yakalanmıştır. 
lülrteki becerikliligını-· • efendilerine kak No. ı •, .o. tıarman bir dostum da bundan çok müte- v ~ 'S Motoalklet ç•rptı 
takdir ve tasdik ettirmişti es.sir olarak bana şöyle şikayet et- ••• Leonun idare ettiği 447 numaralı 

Talat, Enver ve Cemal Paşalarla ti : Muteber gazetenizde kemali a-
arkadaşlarmn fstanbuldan iırarlannı ~- motosiklet, Galatada. Okçumusa cad-
milteakib Kafkasya ile Erzurum ha- - Kadıköy vapur iskelesi ilave hemmiyet ve zevkle okuduğumuz desinden geçerken Hasan kızı Falı _ 
valisinde zuhur eden malfrm hadise- gişesindeki gözlüklü memur, bileti hidisat arasına lfıtfen ve hergün rünnisaya çarparak yaralamış,- Leon 
leıin tttihadcılar tarafından tertib adamın suratına fırlatıp atıyor. bir de radyo programı sıkıştıra - yakalanmış, kadın tedavi altına alın-
ve icra edilmekte olduğu hakkında Bileti bize bir cemile olarak de ~ cak olursanız pek müteşekkir ola- mıştır . 
saraya verilen ve bazıları tarafından ğil, terbiyesini muhafaza ederek cağımızı arzederiz. Pencereden dUtlU 
tasdik, bazıları tarafından da tekzib versin. Muteber gazetenizi çok seven Y•ralandı 
edilen haberleri, Vahidettin, tedkik Denizyolları idaresi gişe me - bir kariiniz • 
ve t.ahkika muhtac bulmuştu. 0 sıra- murlan çok yoruluyorlar. Bunun YENi SABAH _ Radyo pro _ Beylerbeyinde Fıstıklı caddesinde 

ls 1n beb. h :k maır·- Çok oturan Halilin küçük kızı Servet evin da., tanbulda bulunan giliz Gene- se ı er: esçe ı.uu. çalı- gramını muntazaman neşretmek-
rali "Did.s,, in delilet ve tavassutu ile §a.Il bir memurun asabı bozulur . teyiz . Aııcak bazaıı mündericatı _ penceresinden düşerek ~h~mmiyetli 

halka da ~~'- ~ surette y~ralanmış, tedavi edilmek Müfid Beyi Almanyaya göndermiş amma... ncUL&et ve ter- mı::mz ro 'd ugu yüzünden sekizinci 
b. il ı üzere Haydarpaşa nümune hastaha-idi'. (Devamı var) ıye e muame e etmek mecburi- l sayjc.. Ja çıktığı da oluyor. 

1...;..-----------..;....ii-..--..;.--~..;.;,~~-...! nesine kaldırılmıştır • 
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Harb Ne zaman ~ 
Bitecek? · ·ı· F G ıı · 

Ankara Anlaşması Harbin Mukad
der a 11 n ı Tayin Edecek 

Sabile : t 

Ankara 
0
,. (Baş tarafı , incide, ıngı ız, ransız enera en 

b" alan_nı bir tarafa bırakarak har- o·· Ankarada A ld 1 (Baş tarafı 1 inci sayfanuzda) gazetesi yazdığı bir başmakalede Al- Radyosu 
:u:~kıki saiklerini. düş~e1~. B~- un n yrı 1 ar kullanabileceği Uç türlü metodu izah manyanın harb hedeflerinden biri - . .. , . .., 
~ u. harb felsefi bır telakkının, sı- edP.rek şöyle devam etmiştir: nin büyük Britanya İmparatorluğu- AnJ,arada bilyuk ~ır rad~o l .. ..;~s· 
h bır mezhebin ektiği meşum to- "- Bu metodlardan biri müttefik nun tak!4imi olduğunu kaydediyor ve Y~•u~wı kurulw;u, 'uphe yok ki Ull~ 

U!ndur B ' k · k d" · · · gilnku modern \'e büyiik Tü li · ı 
dar ve · ır. ~a~ en ı arazısını (Baş~~~~· 1 ln_oi. uyf~ız~~~ yetle karşılamaktadır . ., ler~n .. m~ .. ~~imsiz bir t~a:,ru~ ~eç~e- diyor ~i: . çok kı weW , . .. r l)C ~u 
k;iıı gayrikifı b~uyor. Y~mak Fransız buyuk elçısı Maeaıgli run Vradini, Etnos, Atinaika gazeteleri len umıdı olup boş bır umıddır, zıra BUyUk Bntanya İmparatorluğunu Biltü y dd e Juz~lu bir ~) d. .. 
~Üf ne yapmalı? diye düşunilyor. de açıkça ifade etmiş olduğu üzere ve diğer gazeteler, ayni mealde mü- kumanda heyetlerimiz, münasib gö- müzayedeye koyuyoruz. lyi vaziyet- ka, d~. yı:r aşl~ bağlamaktan ha..;;-• 
birıeU:n ~asına ihtiy9:1"I bazı ~- Türk - Fransız - İngiliz muahedesi talealar neşrederek bir taraftan An- recekleri z.aman gelmeden evvel as - te bir müstemleke imparatorluğunu la un~::;:r::rı tarafena ~·ay~lmı'"l 
aib ; .. ~anı olmayı k_a.~~en °:1Una- bir iyi niyet, akıl ve dÜ§Ünce eseridir karada imzalanan anlaşmanın ehem- kerlerimizin hayatını beyhude yere istiyen var mı? Bunu satışa çıkarı- 0 ~ ır f ~ ızı da muı~n hır a-
geıen °~':1uyor. Hattl bılikıs, elinden ve ilç memleketin samimi işbirliğinde miyetini diğer taraftan Türk - Yu- tehlikeye koymıyacaklardır. yoruz. Bunu bizden satın alan iyi bir ra~a ~e ~m:.eg~ ~;:ta. olan rad)·o 
rtcaat utün teş~k vasıtalarına m~- yeni bir devre açacaktır. nan ittifakının sarsılma

1

z mahiyetini Karada, denizlerde ve havalarda. iş yaptığına emin olabilir. Bugün bu ~un, n: ::U,r ::k : bir k-.e~· ~l~ln
~lly ederek nlifusunu .~tırmaga Keza şanlı Türk ordusunun yüksek tebarüz ettirdikten sonra, üç taraflı kat'i bir darbe indirme olan diğer teklifi piyasa rayici üzerinden yapı- ~u .~.barla A ~ ect'~ d~gıhm. 
iki baı~~· Şu halde, kendısıne ancak şefi Mareşal Feyzi Çakmak ve diğer muahederiin Balkanlarda ve Akde _ metod baht işidir. ÇünkU garb ceb- yoruz. Bu, belki de artık bir daha e- f li~ tı 1 

•
11 

•11. -~ı . 1·~osmm:• " l&::I çaresi kaldıgmı· düşün.Uyor· . .. Ge 1 8 .. b . d P 1 1 .. k el b" f aa ye e ıte~esı, mı ı hU\ı ah tan-.... ~ · mUnevver Turk neı-a ve u ay- nizde bir sulh unsuru olacağını kay- hesın e, o onyalılarda mevcud bu - e geçmez mu emm ır ırsa.Uır .. hiınizde .. h. 1 . . 
!ar ıa vr:::t içinde Y~ni yeni toprak- larile yapabildiğim fevkalade samimi detmektedirler. lunmıyan Maginot hattı vardır ve Satış 40 milyon kilometre murabbaı is al ed ,mu un \·e esas 

1 bır uıe\'kı 
~\rrupp he~e~ ge~~emek, yahud ve itlmadlı temaslardan dolayı da. FRANSIZ GAZETELERlNlN düşmanın bn müdafaa hatlarına kar- llngiliz dominyon ve müstemlekele- ~gı~ k tc~.. . d ~ • . 
..ı · a ancmde mustemlekeler e- · .. ı · · · ı · · K.. · ·· d 27 · a a m~'ôı sırasın a u~rnıl1~1 hır '-'inerek . bilhassa bahtıyarım . ., TEFSiRLERi şı kul ıyetlı kuvvetlerle yapacağı her 1 n~ ır, yanı urreıarzrn yuz e sı. tarh ··~rk ~ t" • d 
inak b• tıcarete hız vererek yaşa- MİSAFİRLERİMİZ GiTTiLER Paris 22 (AA) _ Havas aJ·ansı türlü hücum kendisine pahalıya mal •Tediye hususunda Almany:ı müşteri- 1 

1 81.z .~ ne _acestın e Ankaru. tnuJ 
· :ou ik" ld b • · · vosu ı~ ı nesn~·a :rapamn·or ddia ~ı U • ı yo an sonuncusunu a- Ankara 22 (A.A.) _ Memleketi- b"ld" · . olacaktır. lerine müsait şartlar l emin eyliye-!· · .. • :: · . • . ~ · 

ın lahaza)ar dolayısile reddediyor . . . ' . t . . ı ırıyor · . .. . . ya gore tulu me\'cı Pans radro unm 
\•e birin . mızı zıyaret etmış olan ngılız şark Bu sabahki Paris gazelelermin tef Şarktakı futuhat t-.mcllcrı Rusya cektır. t.uır m . • · bet w -· · .. 
<ıldu~. h~. çareyi kabul etmek lazım ordusu kumandanı orgeneral Wavel sirleri· . tarafından boşa çıkarılmış olan Al Makale sahibi Gustave Slaebe. na-

1 • 11~\cınl~ ısa be ~ ırm 8 

d
. "'.... ükmünU veriyor Yani ken- k . . k- l rb"d· d .. t k . ı•arazı ı ge ı\'or \'e azı ;ı:unler n .~ 
lainin . . · ve maiyetile Fransız şark ordusu o- Le Jour gazetesinde Fernand Lau- manya. Beri in Bağdad planından . zı er anı ıa ı ır ve unyanın a sı- . . t k t'" : nl . . ' 

ti Yaşaması ıçın Avrupada ara- mutanı orgeneral Weygand ve mai- rcnt diyor ki · ' vazgeçmek mecburiyetindedir Yalnız mi yolundu Göbbels'in davasına ta - nJa 1 a .'J1)end ba_ aşkıJamfılor. Hu 
~Ptetrn_ek mesleğini tutuyor. · · . . .. . · . . f , 1 mcse e ene <'f' e ır!lo de ular mev· 
QQYl b yeti, bu sabah saat 8 ve 8,10 da tay- "Hitler, şimalde ve şarkda, akis _ Tilrkıye, böyle bır emele yol a~abı - ra lat<_ ır. .. l zuu bahsetlilmi .. , 0 zaman aıa· ı,~·'ar· 

.. ,.... 
1
• e ır karar biri nazari, diğeri d 1 ı A m k ı d F t :..r au '"'""e ı l yarelerle Ankara aıı ayrı mış ar ve ler yapan iki magwllıbi'-'cte ugrw amış lirdi. Dost ve kahraman Türkiye bu ynı u u <-' e , ransız mus em- la p · d t ı· · . o rnak üzere iki zorluk ile kar J - •• • • • - • • r, arı:, ra )·osunun u u nuwcınl 

~b·u - Türk, İngiliz, Fransız. bayraklarile tır. Finlandiya ve Türkiye, milli pres yolu encrJı ıle kap:ıtmıştır. I rak, her leke ımparal~r.luguna da t.e. !mıh . edıl- dciıi ... tirN·eı":ini sö• lcnıiıo;le-ı·1 • ., ...... .. t 
ı._ b" 1 r_. Nazari mania şudur: Baş- d kt • ı t kla t k d kt r- "" ~• -s :..a"U il'-. ~ ır donatılmış olan hava yollan mey a- Ujlerini ve istiklallerini müdafaa et- türlü ahvalde hal.is müttefikimiz ol- , ~e c ve :ıngı ız s 0 rı u en 1 ~n araıhm hu kadar ·uınan gcçtiı:,i hal 
ederek mılletin topraklarına tecavüz nında Genelkurmay ikinci başkanı mek için ayııi derecede cesaret gö makta devam edıyor ~onra Fransız mallarının da kelepır d 1 .• 1 . l . .. ,.,. f . .. 
~ Oralarını zapt ve ı" stil.ı:. etme S- • . ,. •• f " , . er· ·ı- d e lt'DUZ 11~ ur DlU.ı.uc;t aaJ.i.n~t go· 
1Se b· • - orgeneral Asım Gündüz, Ankara gar tenniş bulunuyorlar. B. Hore Beluıha, bunu mutenkıb de •)atına satılaca.,ı 1 an olunmakta ır. ·· ı edi T r· .1 • . . 
h~- ır hak var mıdır? Ameli milli- B iki il 1 f n· de •e ha ad k" , . t . Al ı Rerlin~ Sukutu HauJ ru n~ : u u me'\c e~ tamım \C ~ da H nizon komutanı tümgeneral Kemal u c m e, geçen ha ta ı.arfın- 17. \i v a ı \azı ye ı, man . . . · ta:ksrnu hakkında Pa.rısde bir de top-
etQıeli? şu : angi taraflara hücum Gökçe, Ankara merkez komutanı al- daki diplomasi faaliyetinin mahiyeti- hücumlarının, fngilterenin kapıların- Parıs, 22 (A.A.) - Berlınden ~tok laııt.a yapıldı. Fakat galiba hu top ~ 
~a . bay Ali Demir, Genelkurmaydan bin- . Uk l h"'l" dan çok daha mühim l l .. holme gelen haberlere ntı.zaran ln-l"i" ıa_ ri m. ülahaza'-'1 bertaraf etmek nı, m emme surette u asa etmek- 7.arar ara pus- .1 . h . cd 'b. lant.tda da bir netice alınnwlt . 

• ...., J ba'"ı Aziz Ulusan ve mihmandarlarile ted" H"tl . A k 1 kUrtUldiig-iinii söyledikte v dom· gı terenııı mu asamatı latıl e ıle- *-tııı.ı.. tırndiye kadar fı"kir ve felsefe y ır. ı erın, n ara an aşmasın - n c ın- 1 _. Netice itibarile utanbul radyo. u 
-....qsıı ... _ tn ·ı· Fra b"' ··k ı ·1 · e dan . . . . - l g t · · t ··d·· ·· be cegı hakkında Almonyada mevcud . "e b'7~d. a ortaya atılmış, türlU tUilll gı ız ve nsız uyu e çı erı r- sonra derın bır ınkısara ugradı- yon arın ayre ını ve ~.sanu unu - . . . . . aynı bozuk şekilde de\'am ediyor ,·e 

Uib 1 kanı ve ataşemiliterleri tarafından u- ğı muhakkaktır .. , lirtlikten sonra devam etmiştir: ~ha.b Ankara .. m~~h~esının ~mz~ı kendisiadtn umulan istifade llilt.• 
!tiler ır erine zıd mütalea ve telak- w 1 k ı .1. T '" k .. H "tl . .. .. .. d 1 ı uzenne suya duşrmi.Ştıır TUrkıye ıle aras d gur anmış, mızı a ngı ız, ur ve Lucien Bourgues, şöyle yazıyor: -- ı erm uçuncu meto u su h · · . taJıa:kkuk etmemiş bulunuyor. Ana-
~buı ın a işe gelen bir tanesini Fransız milli marşlarını çalmış ve "Fi.ihrer, garbde mühim bir askeri teklifleri ya}larak, düşmanın içine ykalpdılırn :uah

4
ed
8 

e bttıtze~~ı ~~ta1_dııdn ..... .t .... \ "t: Balkanlardan gelen bi. .. :uk 
k.,-:-:" etnıekten kolay bir şey yoktur. . a ınnıqdr saa en~rı .-x::r m e t- .,. 
~~n aten de bö"yle oluyor. Kabul e· bir bölük asker ihtiram re~mini ifa harekete atılmadan e\•vel, diplomasi daldığı maceradan bu sayede kurtul- 1 

• • _ - · • • kimselerle görü~tünı. Onlar da Aa-
~ 1 . r. . . . . t . t kt" v · ı .. d 1 vazıyet fevkalade degışmı~tır. .. . 
""' ..... ve tatbikatına geçilen prensip ey emış u · meydanının bazt \'azıyetlcrını katı - masını emın e me ır. crı en soz e A.I b . .1 1 1 . kara. radyosunu çok gu1·lükle duJ'.ll • 
" .. ,~h GENERAL WEYGAND yelle bilmek arzusunda bulunuyor. durmamak esasına dayanınca, hh;bir d k. m~dnd ml~t uatı . ıngtı terle"" ka ey un

1
- hUdiklt>rini, bıızılan da bul·-'m•d;k'--

'l'ab· eb şudur: .. lh klT . . 1 e ı şı et ı ne.c;rıya mı rar e e _ .. "' .. 
clllfunıat aiyasi hudud ne demek ol- BEYRUTTA Turk - İngiliz - Fransız muahedesi su te ı ı nazarı ıtıbara alınamaz. 1 • r.mı sol'lf'dilcr. 

G l W · · "'I l . t b" · t f . 1 l a mıştır. . . "1. lıt u bitınez. 0 koyunlan, kurdla- Beyrut, 22 (A.A.) - enera ey Akdenızde ve Balkanlarda vazıyeti D' u ıaı;ama ın ızım a:a ımızu~~ VON PAPEN GELİYOR Bu halın böylece devaını şüpho 
de r'ı>lantarı, tilkileri, ilh. yeryüzün- gand bu akşam tayyare ile Ankara- ~qistirdi. Alman diplomasisi, Mos- durd_u~ulması ıçın n~ı ~az~ıki Lo d 22 (Rad ) _ H"tl rl yok kl ancak zarar ,·erir. Bütün te • 
,, .. ~_any.ana getirmi"ir. Bunlar ara- dan buraya dönmüştür. kc·,·ada yaptığı entrikalara rağmen tehdıdınden kurtulmuş bır yenı nıza- 11 

.ra. - yo 
1 

e. e shiatı mükemmel olan bir ratlyo mer· 
"'~ b 9 " •• • - • • - t _ ·· ·· t · t ,.. u-ıun bır konuşma yapan Anka.ra bil- . • 

""'d"') .ır k._uvvet ve beceriklilik mü- BİR ARKADAŞIMIZIN UCRADIGI oyle bır maglnbıyele ugramıştır ki, mın e~susu emına ına . u7.um var- ük 1 . . p d h 1 Ank kezinden bakkile ısilfade edememek "" " es . . • 0 y e çısı von apen er a a- . 
~ ı hukünı silrecektir Hangi AZ1ZL1K RıtJoenlrop tarafından garıb planla- ır.,, d t ed k 1 1 yazıktır. Bu tulü me\·c iMlnln bir aa 
\te daha kuvvetli ise zayıfı ezecek Dün bir akşam gazetesinde birkaç nn değiştirilme~i zarureti kendini Nazır, Jlillcrden kalacak ycgane 1

1
rayfadav e 1• erte 1

80
n. an aşma e - e'\'vel halledilmesiof U-m;nnl ederim 

}'b .. ~ h t .,1 k 1 l k"" ra ın a ma uma a maga me.mur e- S • TOGLU 
~ı.. .~nak hakkından istifade ede- gilndenberi Ankarada misafir bulu- , g<.ı;tcrmiştir. Diğer taraftan, Sovyel n ıranın ş ence er. emer uz, 1.1 . t · ~IURAD t:R 
~tır ln • .. k J . a · 1· b t \ • ·-. 1 c ı DUŞ 1r. = 

oıına • . sanlar da bir hayvan nev'i nan Fransız .,.e İngiliz şark orduları kı•, Alınanyaya kaı-ı,ı bır muzaheret _amı> aıı , bız ı za ı ~ · : \ rupa uze - GÖBBEI S'fN NUTKU 
~~ lt itibarile bu kaı"d tab.. t kumandanlarının dün sabah ta'-•yare siyaseti takibi hususunda müfrid bir rınde ırkl:ır arası kim uyandırmak 1 ...._ ., ·ııt F .,, 
• ~ı.1 eye ııye J 1 • • f d" f · I..ondra 22 (Radyo) - Alman pro- ng ere ve ransa e Jtını ~erdir. Vakıa insanlar bir ta- ile Ankaradan şehrimize geldikleri gny1et göstermeğe mütemayil görün ıçm sar e ılen men ur faahyet ve · , . 
la~ lhJaki ınüliha~lar icad etmış· - yazılmakta idi. Halbuki misafir ge- •nüyorlar. İzvestia gazetesinin maka- dini il isaftan .. ibaret olıtcağını söy - pagan~a Nazırı Göb~ls bu a~.şam ,·~ı d"' M •• b t 
"~ d . . ' . . .. ] · , ·· l · .. •! ' h l radyo ıle !lN-4rcJılcn bır rıuluk soyle- ısa 1 unase a 
Çat e gayeyı elde etmek için her neraller dün tayyare ıle tstanbula leı:11. Rmıyanın. Almanya ılc dunya eı:nı~ '\:e soz crıne ~O) e nı aye ver- · 

ı:Ye llıüracaat edilebilir. gelmiş değillerdir. ve ahiret birleşmediğini isbal etmek mıştır: mh: t il'. ( Baı; tarafı 1 tncide) 
•ııtd~ıt·irısan nevileri ve milletler ara Arkadaşımızın bir azizliğe kurban tedir . ., "- Bu~ün şc~i~lerimizi kopl_ı_y~n tngili7. Bahri)'l' Nazırı Churcill'e Evvelce mübayaa edilmiş olup lz-
btıı 1 rnUnasebetlerde bu kanun ka olarak bu aınlsız havadisi verdiği an Geııevicve Taboııis. Oeuvre gaze - zıılmctlerı , \'e buHın Avrupa , butun hitab eden nutkunda Göbbels muha- mirde imalatı hitam bulan "Remsma 
%ıı 0~undukt.an sonra, bir de yan !aşılmaktadır. tesbde. Von Pap.:min Hitleı· tarafın- diinya uf!<unı~ ancak nazi. :\imanya - samatın başlmıgıcında batırılan ln - Alman firmasına aid "5.300.000,, ki-
ci~ b~ rnüıahaza ile biraz tereddüde MADRİDDE TEFSİRLER dnn kabulüniı mevzuu bahsederek di- sının hezımelı aydınlatabıhr... giliz Athcnia gemisin in bir İngiliz lo Türk tiltünti Varna tarikile Al · 
'llUta~ılecek alanlan tatmin için şu Madrid, 22 (A.A.) _ Arriba ga- y0r ki: Jn~ilt~rf'~ i Satı~ ('ıkaran lahtelb:ılıiri tarafınuan b:ı.tırılmış ol- manyaya ı;evkedilmiştir. 
taht~. Yilriitülüyor: Kuvvetli ve zetesi enternasyonal vaziyete tahsis •·v.m Papenle HiUcr arasındaki Gazete duğundn ısrar etmiş ve bunun sırf Ege mıntakasına aiu bulunan bı. 
"itn ~~ı ~aviın çarpışıp da 7.ayıf ka- ettiği makaleı:;inde, Türk - Fransız - ınii~fılmtı~ na~ıı _~e~eyan ettiği bit - ı Liikscmbur~, 22 (A.A.) .- Alm:rn-( \me:ilut)'. ı c.l~ı har~ ~okmak için ya- liitünler Hcrman, Yerli ürünler, Fe 
tlıeıt k tniş \'e ortadan kalkmışsa de- İngiliz muahedesi hakkında diyor ki: tabı malum ctegıl<lır. Fakat bitaraf ya<la t•ıkan h.oblentz Nationrıl Biat • lüıı;ını 1ddı:ı ctmıştır. lemenk - Türk, Savel ve Evliyazade 
dttat 1 hunun böyle olması mukad- "Fran~a ve tngiltcre Altdenizdcki nıcmlcketler<le şu intıba mevcuddur Nejad - Paterson tütün ticaretbane-

l~tc tarafından arzu edilmiştir!. vaziyetlerini emniyet altına almakla ki, 1'iirk · Jııgiliz - Fransız anlaşma- muhtemel görmemektedir. Kabataşta fecı· leri tarafından işlenmi~ ve Bandır-
tici b· Abnanyayı göı·üyoruz ki ted- meşgul bulunuyorlar. Alman - Rus sı, bu muah\.-denin dcmoknısilerc hah BELGRADDA BİR TEFSİR madan Bulgar bandralı ''Çar Ferdi-
tı11.rıı~~ hareketle Veıı~ay muahede- anlaşmasının bir mukabelesi olan bu şettiği faydalar karşısında şaşıran Belgrad, 22 (A.A.) - Ya::-t ı ·esm! B• K Q}d nand,, "Marie Luise .. ve "Sevtm., va 
tatdılc~ ahkamından kendisini kur- muahede dünya siyaset borsasında Bedin üzerinde pek kuvvetli biı· t.c- Yugosla \' gazcı.esi Politilca, diyoı· k i: Jr aza U purlo.rma yüklenerek Varnaya sev-
t:lirdi:n, ordu ve donanma vücude oynanan ikinci büyük oyun olmuş - sir yapmıştır. Fazla olarak, Ankara "Balkanlarda \ ' C Akdcnizde bugün - --- - kolunmuştur. 
rleitlcie~en,. Almanya hududları ha- tur. ile M~skova arasındaki iyi münase- tne\'cud vaziyete nazaran Ankara ÜÇ KİŞİ Yaralandı Avrupa harbinin zuh.ı:'Undıın ~k 
l>arato 

1 
_?tilyonlarca Almanları im- YUNAN GAZETELERİNDE b etlcrm de\•am ettiğini Sovyct Rus- muahedesinin hükümlerinden hiç bi- , .. zaman evvel yerli firmalar tarafın· 

kaıa~gn .. oirleştirdikten sonra bu MEMNUNİYI~T ya resmi surett e beyan etmiş bulu - ri tatbik mahalli bulamıyncakt.ır. Dun akşam saat 16.50 de, Kaba - dan Almanya hesabına mübayaa edi-
~ ~etti n~fusuna Avrupa kıtasın- Atina, 22 (A.A., - Gazeteler, An nuyor. Berlindc ç-0k büyük tesir ya- Çünkü ltalynnın \'e Balkan memJe - taşla Dolma~ahçe ar~ında, tra~ - lip broelleri yine o vakit tamamile 
'1 teldi-renı ü~~eler fe:ııctm~ _sıra- ka~da -~mzalanan muahede hakkın - pan ?i~er ~ir n?kta, üç taraflı .P~~- ı kelle~inin muslihane hattı hareketi vay, otomobıl \'e motosıklctten ınli - ödenmi!:f bulunan bu tUtilnler Varna
t~işJ ne ~ukmetmış ve fııhyata. dalcı mutaleaları havi olarak Ana - tı.n, ıslam .u~emı tarafından buyuk sayesmde AYrt panın hu kısmında teşe.kkil üç nakil vasıtası müştereken dan Almanyaya gideceklerdir. Var
~tlc har .. ~u.tuhat sahası olarak dolu ajansı ile diğer ajanslar tara - 1 bır sem patı ıle karşılanması ve Al - ı lam bil' si.ikünet hiikiim sürmekte - korkunç bit' kaza yapmışlardır. nadan Almanynya sevkiyatt doktor 
'\llt>arıa Valısını uzun za.mandanberi fından gönderilen telgraftan neşret- j ınanyanın sarf ettiği gizli faaliyeti 

1 
dir .. , Bir tesadilf eseri olarak kaza yal- "Kotsoff,, namında bir zat idPre et-

~l' ~tırrnıştı. Fakat dört be~ se- mekte ve Türkiyenin taahhüdlerinc tamamen altüst eden bir hadise leş- , RUMANYADA ME MNUNiYET nız bir kişinin ağır yaralanmasile at- mektcdir. 
:~U\'affakiyetle tatbik edilen karşı olan sadakatini Ye üç taraflı lkil eylemesidir. İslam alemi, Alman- ı Bükrcş. 22 (A.A.) _ Haı·idyc Na· latılmışhr. tngilizler Kuru tlzüm A.tac:ı.ktar ' 
~edik ~ noktada hiç tahmin e- n:ıuaheden~n ebtmmiyetini tebarüz et yaya karşı. k_apan.maktadır_ .:~zla o- zırının gazete.si olan Timpul, Türk_ Hadise şöyle olmuştur: lzmir, 22 (A.A.) - İngiliz finna 

l\lokr . geUerle karşılaştı. Garb tırmektedırler. larcık, Stalmın HıUcre verdıgı ce\'a- Fı·ansız _ İngiliz muahedes i hakkın- Eminönünden kalkan 1007 numa- lannın pek yakında piyasamızdat. 
ilt O ltao.~~ı~:~ : . A~k ~:i ! _de.~ler. . :una~ g~zetelerinden bazıları, ~- bın ha):li ka\amaklı olduğu söylen - ] da neşrettiği başmakall'.Siude Ruman rah vatmanın idarc.cıindeki 239 

numa külliyetli mikdarda ~ekirdtksiz kurt 
1\1 ~ lta'l "" gıdılmı[jtı kı böyle bır şagıdakı mutaleaları dermeyan cdı - mektedır. l yanın resmi noktai nazarını aksettir- ralı Bebek - Eminö.ıü tramva)l I~aba üzüm alacakları haber alınmıştır. Bu 
() 1an tıre~ı~da ~urmak bütün kaza- yorlar: . G_e\:t'n bir haftanın bilançosu ba - 1mektedir. Mal~alede deniliyor ki: ta6 ista~yonundan. hareket ettikt~n müba:,aalarda, ihracat birliği tara -
la~lttı. a Jı hır anda m~v~tmek WEstia gaze.tesi, "Sulh organı,. baş- sıttır. Sto~ho~m. \ 't> Ankara. Alman- j "Bu muahedenin Rusyaya aid olan sonra suratle tnhısarlar deposu 

0 
- fmdan tesbit edilen fiyatların esas O· 

~ı haıi kunu yapmamak .. ı.ç. m. za_ - lıgı aı_tındakı makalede ezcümle di - yanın \'azıyetını pek ı.ayıflatnuşlar- . kısmı şarkta sulbü tarsin edebilecek nünden geçerlten adcnsından da 
2369 lacağı anlaşılmaktadır. 

~'it b urtar f'- 1• t b t tik: d B k f b A numaralı taksi yetişmis ve tramva - · 'tıt , Ur an -a u un ıs yor kı: ır. u on cmns \ 'e u muahede v mahiyettedir. Türk _ Rus müzakere-
\> 1 lcöıc~ ıtıezheb ve felsefe bina- ''Evvelki gün Ankarada Türkiye, rupaclaki umumi ''aziyet üzerinde mü lerinin inkıtaından sonra bile iki yın soiun~ı ~ b_ularak oradan öne ltalyanlar Yahudilere 
ı_~ldu. ~d~ Y_ ıkan bir çareye baş- Fransa ve Büyük Britanya arasında cssir olmaktan hali knlmıyacaktır. memleket arasıudaki dostlughın bo _ geç~ek ıskmıştır; tam bu sırada m zahir de~ll 
"il ~ ~'eJırn · B"'ı:ıktaş larafuıdan gelmekte olan u » . . 
ı... \lllr•· 

1
• • _ ın vıicudüııe sebeb o- imzalanan muahedenin, Yunan ef - Matbuatın neşriyatından çıkarılabi - zulmadıgın·· ı teyı·d e'-·lemcktedı·r. Bu "'!ıl R 2? (AA) St f ·~ti 1\ stı1- J bir motosiklet tramvayın arkasından . ~':1a, - · · - e anı a3amn 

fıY elı@h.~· ası_ndan vazgeçildi; ha- kirıumumiyesini şiddetle alakadar len netice budur.,, cihet ise Rusyanın ve Tu·· rki'-·enin bil bıldırıyor· 
"l.ll. -..qqıy ti l J çıkan otomobille karşıka~ıya gelmiş · . .. . 
~e.ı Oltuıdu· e 0 an .Baltık .kı~~n ettiği tabiidir. Anlaşmanın gerek ma lTALYAı"lLARA GöRE tün komşularını tatmin edebilir. Ye çarpışmıştır. Bu çarpısma netice- Beynelınılel yardım teşckküllerı -
~l edildi. G Cenuba :nmek ~mıdıne hiyeti \'e metni, gerek bu anlaşma VAZİYET Muahedenin imzası Türkiyeyi ce- sinde otomobil tramvayın önüne kay- le İtalyan hükfuncti arasında ttaı -
4~ ~ıı. Bin arbe dog:u genışlemek etrafındaki tezahürler Ye mütalealar Roma. 22 (A.A.~ - "Havas.. nubu şarki Avrupasının sulbünde fa- nıış ve bu defa da tramvay otomobi- yanın şarki Afrika tcpraklannda bir 
~ ll' içine k~leyh ıneıcud hu- bu muahedenin banşçı vasfını sara - Ankara muahedesi İtalyan matbu- al bir rol oynamaktan meuedeme~ lin sol tarafını hurdehaş etmiştir. Yahudi kolonisi tE,gisi için bir pren-

l Çt~ }'ok. P&n•p kalmak.tan baş- haten isbat etmektedir.,, atının bütün dikkatini celbetmekte Bilakis, bir sulh \'e bitaraflık siyase- tık çarpışmada motosikletten dü _ sip anlaşması yapıldığına dair olarak 
~~~ g()l'Üy Estia gazetesi, Times, Journal de devam ediyor. Gazeteler, bilhassa bu ti takib eden bütün Balkan vo Tuna şenin yarası ağır olduğu için hiivi- şu günlerde ecnebi memleketlerde çı-
1._:"'l'ladan °:uz ki harb daha harb Lausanne gazetelerinin Yunan mat - ınühim vesikanın imzasının Moskova memleketlerinin tesanüdü ''e dost - yetini tesbite imkvn hasıl olamamış- karılan şayiala. hiçbir esasa ıstinad 
~ ıı bir ~ıtıni!J, . sebebsiz ve ga- buabnda esasen münteşir fıkralarını ve Bcrlindc yaptığı akisler arasın - luk münasebetleri hususunda Türki- ttr. etmediğinden, katiyetle tekzib olun· 
b't ~ ~~tir. Buna rağ- iktibu ederek bu gazetelerle, tama- dan bu iki memleketin hattı hare - yenin iştirakini pek tabii kılmakta - İkinci çarpışm•da otomobilin için- maktadır. 
11. ~a ""d'Politika ve zavahiı~ mu- men mutabık olduğunu söylemekte kelini kestirmeı!e çaJıun.aJctadır. Ro- dır 
~..._ 'c"- ""1 ıueleri sT h ti ~ y~.- .,, de bulunan iki kaı1ın hafif surette 

i.. ueb Olrn ı a. ın pa antası- ve şun lan ilave etm .. ektedir: mada Rusva ve Almanyanın bu hi - Rumania gazete•'ı, b .. ruuahedenin · ahl .... tı uşt J "" ... yaralanmışlardır. Bütün yar ar 
ıı~~ Ulhu letnin ur. Şıır..dl ~~~n~a "Sulh_v~.~ü~Un memleketlerle dos- diseyi telakki hususunda beraber yü Akdenizde emniyeti ve sulbü ınuha- hastahaneye kaldınlmış, tahkikata 
~bt ~'Vv e~ekten buyük bır tane elbırlıgı fıkrine samimiyetle bağ rümcdikleri tebarüz ettiriliyor. Tür- faza için bir tedafüi pakt olduğu mü b!lcılanılmıştır. 
ı. iıı~- Ur eclılemcz B ·· k.. ,, lan · -et ~il o.u ~aln · ugun ıı ıa.ı o ve aynı zamanda, sarsılmaz kiyeye karşı fevkalide lnzgın olan taleasıncladır. Bu <J'azctcvc aöre, 
~itıa a .l!eliyor.ı~=~ha ka~~ak için ~u.rette saı~mr ~e en ufak bir gölge Almanya Rusyanın Türkiye aleyhiıı. nıezkur muahede, ötodcn~i sulh ye 

1

. SovyeUerln bir t~yh11 
bıttııı!0l'~ <lenı ~ tchlik~yı :rakın- ızınden salım Türk - Yunan mUnase- de son vasıtalara müracaata hazır ol- halisane bir bitaraflık siynseti takib Moskova, 22 (.A.A.) - Tass ajan· 
t~;_~ teken.u 

0 leı- ıstikbaldo batına büyük bir ehemmiyet veren duğunu inandırmak istiyor Halbuki eden Rumanvanın harici siuaseti ü- sı bildiriuor· 
•'-~ ur etmiye - . ci • ·ıı • J , ., J • ).: ltı İstiyorlar . \:P.gıne nır Elen mı eti, memleketinin hemen et Rusyadaki akisler İtalyan müşahid- zerinde müessir olamıyacaktır. Halle komiser!eri ko:ıscyı, Alek-
~ ~kti. İşin bu aafh:ı.~ı rafını kuşatan sahada sulhü ıt.arsin lerine göre bu kadar şiddetli değil .. Universul ve Urentul gazeteleri de seef'i So\-yetler 1ttilı.ndı T tirkiyc ti · 

lfüae;.ı;·Ca . ~n bu mühim dip~oı:ınt_ik vesikam~ , dir. İtalyan mehafili Mosko\'a ile An keza Rumnnyanın şaşmaz bitaraflık 1 
caret mümessilliği muavinliğine tayin 

hid YALÇIN ımr.alıuunasını samımı bır memnı1"'- 1 "Qra arasında bir ihtilaf çıkmasıııı siyasetini teb~rüz etlirh·orlnr. 1 Pfıniştir. 

Vakit Refikimiz 
23 Ya~ında 

Vakit reftldmiz dünkü sayısile, ne.ıı 
riyat hayaumn 22 nci senesini bfü .. 
rerek 23 üncü s-snesine dahil olmus• 
tur . Tebrik eder, muvaffnkiyetli neş .. 
:riyalına dah uzun seneler devam et .. 
m~ ... ini temenni cd r .... 
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Milli MUCADELEDE ~]~I~~· 
i il M i li&Ct ı 

' 

No . : 23 YAZAN : R. YALKIN 

Aydın Cıvarında Mücadele Fihri 
Kuvvetli Bir Şekilde Doğmuştu 

Kaçıp canlarını kurtarabilen bir- ı lerdi. Piyade ve jandarma zabitleri
kaç kişi müstesna olmak üzere, müf miz, ahalinin yardım ve himmetleri 
rezenin bütün efrad ve zabitlerini, 1 ile, karşılaştıkları zorbacı zodukları
Nazilli papazı ile kumandanın yave- na, maruz oldukları yoksuzluklara 
ri de dahil olduğu halde kaffesini rağmen teşkilata. başlamışlar, cidden 
yatağandan geçirmişlerdi. Sonra da, çok müşkül şartlar içinde çalışarak 

buldukları silah, hafif makinelileri, maksadlarına muvaffak olmuşlardı. 

cephaneyi ve hatta ölüler arasında Manisanın işgali üzerine geriye doğru 
yatan yaverin sırma kordonlu elbi- çekilmek mecburiyetinde kalan alt
scsini bile alarak geri dönmüşlerdi. mış sekizinci alayın birinci taburun-

Mülazim Zekai Bey, ayni gün Atç:-. daki fazla silahlarla, yurd için can
ile Malkoç arasında bulunan diğer lannı nezreden fec.lakarlan silfı.hlan
bir şimendifer köprüsünü, Mülazim dırmışlar, Ahmedli istikametindeki 
Mitat Bey de birkaç gönüllü kahra- Sardda mevkiinde karargahlarını 

man ile birlikte, Aydının garbinde, kurmuşlar, işgalcileri beklemeğe ko
Karapınar civarındaki büyük köprü- yulmuşlardı. 

yü atmışlar v~ bu suretle, o cephede
ki milli mücadelenin ilk zaferlerini 
kazanmışlardı. 

p 
Dünkü. Lig Maçları 

Beşiktaş, Galatasaray Ve Fener
bahçe Rakibler~ni Yendiler 

.. , BA~ J~OJ.,LEUD~ 

MUNIR NUREDDİN - HAZIM - FERİHA TEVFİK - BEHZAD -
HALİDE - SAİD - MUAMMER - SUAVİ - GÜLSEREN 



23 İLKTF.ŞRİN 1939 .• 

Yazan Selim Nüzhet Gerçek 

ıo-

'"' ... •'· 

Orta O·yu.nu 

.-
Ç - ''Perişan bir halde,, Of ... Kıs

hıette kadınlardan da dayak yemek 
Varrnış... Ben şimdi ne yapayım?. 

K - Oğlum, burada böyle soyul
muş soğana dönmüş ne yanıp yakılı· 
Yorsun? • 

Ç - Sorma babacığım, sorma ... 1-
lti evliliğin seyyiesini çekiyorum. 

K - Anlıyamadım. 
Ç - Demin gördüğün iki kanın 

Yok mu, onlar benden intikam almak 
için beni bu hale getirdiler. 

K - A yavrum! Senin baban bile 
bir tanesiyle başa çıkamamış. Senin 
nene gerek iki taneyi başına dolarsın. 

Ç - Hakkın var babacığım. 
K - Senin de alacağın varmış. 
P - "Çelebiye yaklaşarak,, Vay 

evlfü:Jırn, bu ne hal? 
Ç - Sorma İsmail Efendi babacı

iını, sorma. Bu kadınların şerrine uğ 
radım. Beni kandırıp eve götUrdiiler. 
Bir temiz patakladılar. 
. p _Vah yavrum vah ... Ben şimdi 

tider evi onların başına yıkarım. Bir ' 
erkeğe hakaret etmenin ne demek 
Olduğunu anlatayım da sen de gör. 

R - İsmailciğim. Meşhur kelam· 
dır: 

El için yanma nara, 
Yale çubuğunu sa/anı ara. 

Senin nene gerek. Karı koca kav
~a etmişler, biribirlerini dövmüşler. 

e halleri varsa görsünler. 
h p - Ali... Senin aklın ermez. Ben 
u hale gözümü yumamam. Bu ma-

ZENNE 

"Kapıya gelir,, Vay İsmail Efendi 
babacığım ... Bir arzunuz mu var? 

P - Evet ... Size mahalle arasında 
yapılmıyacak şeylerden sakınmanızı 

söylemeğe geldim. Fağfuri zadenin 
esvablarını verin... Meseleyi ört bas 
edelim. Fakat bir daha da böyle şey 
ler yapmayınız. 

2. Z - Aman efendim bu da ne 
demek ... Bizim bir kabahatimiz yok: 
Beyimiz güzelce eve geldi, soyundu, 
JStirahatine baktı. 

P - Sokakta böyle üryan püryan 
istirahat olur mu? 

2. Z - Sokağa mı çıkmış? 

P - Her ne ise... Esvablarını ve · 
riniz de götüreyim. 

2. Z - A buyurunuz efendim. "Pi
şekar eve girer,,. Şetaret kız .. vur kol 
demirini, vur. Aile işlerine karışan 

İsmail efen dinin de hatırını soralım. 
"Dayak başlar, sonra İsmail Efendi 
çırıl çıplak dışarı atılır.,, 

P - Dayak cennetten çıkmış der
ler amma böylesi değil. 

K - İsmail Efendi geçmiş o1sun. 
Ben sana demedim mi karı koca a
rasına girme diye. Al payını otur a· 
~ağı ya .. 

Ç - Efendi babacığım, benim el
biselerimi getirdin mi? 

K - Daha ütüden çıkmamış. 1s -
mail Efendininkiler de yanına gitti. 

P - Ah Aliciğim ... Benim çareme 
bak... "Makamla,, Benim başımın 

KÜRT kalpağı, elimin patpatı, enfiye ku -
~~~ede böyle rezaletler olamaz. "Çe- tum, tönbeki kutum, afyon kutwn 
~i~Y~,, Sen merak etme ev1adım. Ben "Kavuklu da bunu ahenkle beraber 
eıı dı Onlara hadlerini bildiririm ve $Öyler,, rahat hulkum kutum, hepsi 

'-'ahlarını getiririm. orada kaldı. Aliciğim sen bilirsin. Ne 
il Ç f- Çok teşekkürler ederim lsma- olursa senden olur. Benim intikamı· 

e endi. mı al. 

sa~ - "Hiddetle kapıyı çalar,, Bak· K - Ben şimdi gider, csvablarını-
ıa... zı da intikamınızı da alırım. 

~ ı. Z - "Kendi kendilerine telaşla ç - Babacığım, eğer esvablarımı 
aa lsrnail Efendi geldi. Şimdi n~ alırsan yeleğin cebindeki yüz liralık 

:a.llacağız? Kör olası herif gitmiş 0 _ altın saatim senin olsun. Anamın ak 
a bizden şikayet etmiş olacak. ' sütü gibi helal olsun. 

k. 
2
· Z - Aman sen de hemşire neden K - Annenin sütünü karıştırma. 

tı~~kuyorsun? O da ileri varırsa o - Sonra bizimki de belki bozulur. 
~da haddini bildirmek işten mi? Ç - Eğer elbiselerimi tamamen 

' 
Y:ENI SABA~ 

Lloyd George 
Sözlerini 
izah Ediyor 
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Eski İngiliz Başvekili i Türkçeye çeviren: HÜSEYİN CAHiD YALÇIN ~~ 
Hangi Şartla Sulh 5 ~.i 

~:~:~;: ~;:i iParldmentodan Nefret Ediyordum; 
= Londra, 22 (A.A.) - B. Lloyd ;;;;;; _ 23 - temel hizmetini bulunan vu- hükiimet tarzı düşünmek imkanını = 

George, dün akşam bir nutuk irad- == .ITman milletinin Romalı impa- kuatların teferruatını daha derin vermiyordu. Herhangi bir dikta- . __ 
ederek Avam Kamarasında teslimi • = bir surette tedkik arzusundayım. törlük fikri1 Habsbouri! bıuıedan:- § 

- ratoru ikinci Joseph, eğer ecdad- ·--
yet gösterilmesi teklüinde bulun - ~ 1 k"f t izi'. . . d k'k ••• na karşı vaziyetim ile mukayese ~·: 
muş olduğu ithamına yol açmış olan ~ arının . 1 aye 8 ıgını son a ı a- . . . t edilince bana hürriyet aleyhinde, E§ 

§ da tamıre muvaffak olmazsa, ha- A vusturya monarşısının epe . ' .. ak t 
1 

al h' de = beyanatını izah etmiştir. = . . .. . her ttirlu ıl ve man ı t ey m =s 
~ rıcı hududları uzerınde sıkıştırı- taklak yuvarlanmasını bur- . . 'b' .. ilnü d" = ! Hatib' So"zlerı'ne cu suretle devam bıı· hıyanet gı ı gor r u -"' = Jan tJ • .mt-cawnın bir kavimler Ba- juvalann pekaz basiretli gözlerin- . . · ~ 

etmiştir: ~ bilinin kasır geı.ları içinde mahvola- de bile muhik gösterebilecek . lngıl~z. parlamento_su bak hında· 5:3 

."-: Son .nutku~, fena tefsir edi!- = cağını büyük bir endişe ve azab müesseselerin başında hepsinden kı hakıkı hayranhgımın bunda -
mıştir. İngılter~nın davası, ~~!1 bır 1 - ile idrak etti. "İnsanlar dostu" se· ziyade evsafı arasında kudreti ih- büyük bir tesiri vardı. B u h:ı.yran-
davadır ve İngiltere şerefsızlige ve =:: ' ' . A •• lık u •· d okumuş olduğum §! 

.. .. .. u;hezelerine u - a- l = leflerinin ataletine karşı insanlı- tiva etmesı lazım olan muessese . • genç gım e =: 
butun dunyanın m · .!51'. 1 = ğın üstünde bir kuvvet ile dayat· bulunuyordu. Parlamento, yahud, bırçok gazetelerle farkında olına- ~ 
ma~lan bkut :i~:~yı ~ıra~~~ed~~- 1 u ve asııfarca sürmüş bir ihmali Avusturyada denildiği gibi, 

1 
dığım halde, bana telkin ve ilham ~ 

ye ı e a e ş o an , - !Si:! . al E- .. R . 1 t . olunmuştu. Böyle kola.y kolay on· ı k !Ad Uh' bir diplomasi muvaf- _ oıı senetle tamıre ç ıştı. ger o- eıc tsra . l . . . 
f::y:ti:r. :sya ile daha iyi anlaş- E nünde kırk _s~ne çalı~~bilme imka· Bu müessesenin örneği, göri.~n~- ! ~an kendımı kurtar~azdım .. ~~ := 

. b ff k" t' d \ = nı oulımsa ıdı kendısınden sonra- şe nazaran İngilterede klasık l \:am kamarasının İngılterede vecı ı mak suretıyle u muva a ıye ı a· s ' • ' 1 . • • 

ha ziyade semereli kılmağa çalışalım.. ! :;:: k~ yalnız i~i n~sil başlanan işe ay~ "demokrasi,, memleketinde idi. 1 b~leri~i vckar ve haysıyet ıle Jfa §1 
Rusyanın fili bir düşmanlığa sevk §:'$ nı r~h ~aı~esınde. devam et~y~ı Oradaki bütün o muvaffakiyetli etme~~ ve bunu matbnatımı.zın ga- ~ 

etmemek esastır. Harici siyaset sa- mucıze ıhtımal kı ~ukua gelırdı. tertibatı aldılar ve, mürnltün oldu· yet guzel renkler altında bıze tas· §1 
hasında daima diktatörlere karşJ a- · Ancak on senelik ~~r sa~tan~tt~n ğu kadar az değiştirerek, Viyana· vir eylemesi benim üzerimde bil- a 
zimkar bulunmağı tavsiye ettim. E3 sonra vücudü ve mufekkıresı bıt· ya naklettiler. yük bir tesir yapıyordu. Bir k~v· 1 
Harb meydanında olduğu kadar bir = k_in bir hal_d~ ?Idüğü zaman, ese- İngilizlerin iki kamara sistemi min kendi ~endisin! id~r~ etme$lll· §1 
konferans masası etrafında da azim· = :ı ~e kend~sı ile ~ra~er mezaı:a mebusan meclisinde ve sinyorlar ~en da~~ yu~se~ bır hiikumet ~k- ~ 
kar" olabilirsiniz Bugün aktedilecek == ındı. O tarıhtenberı, bır daha hıç 1 .. d t k d' .1 . . ıı ol:ıbılır mıydı? Avusturya par· s::a · ı s: C . , 1 mec ısın e e rar ırı mesının := 
olan bir sulh konferansı, bir Münib ~ uyandır~lamadan. apucıns er şenliğini yaptı. Yalnız "bina,, la- laınentosuna karşı düşmanlığım ~ 
olamaz. Hitler, fütuhatına güvenecek ' ~ mahzenınde ebedi uykusunu uyu- ~ın kendileri biraz farklı idiler. hiç şüphesiz şundan ileri g~iyor- il 
ve bunlara bel bağlıyacak olursa kon ,:: yor. Vaktile, Barry Tayınfs nehrinin du: Onun hatalarının heyetı mec- ~ 
feransı derhal terketmemiz için .. ~.iç : = . _Hal~fleri ~~ müf~kki:r:_~ n~ irade dalgaları jçinden Parlamento Sa· muasını şerefö örneğine layık bul- ~ 
bir mani yoktur. Bu suretle butun 1 s ıtıbarıle bu ışın ehlı degıldıler. rayını yükselttiği zaman, bir Bri- muyordum. Fakat o zaman benim ~ 
dünya, insaniy~~i har? felaket~e s~- :::=: . Yeni ?ir zamanın ~U: inkıla~cı· tanya fmpcrimnunun tarihinden is- delillerimc yeni bir delil inzimam ~ 
rüklem~kte~ mutevel~ıd m:suıı~~~n · ışaretlerı A:'1'upanın ıçınde paıla· 1 tifadeye kalktı ve sarayının 1200 etti. :=:ı 
tamamıle Hıtlere racı oldugunu og - = dıkları vakıt, Avu~turya da ya· jhücre, konsol ve sütununun süsle- A"'Usturya devleti içindeki Al- ! 
renmiş olacaktır.,, vaş y~vaş tutuşmaga başladı. ~a-

1 
rini oradan aldı: Heykelleri, tab- man unsuru Reichsrat'ın ona te- := 

kat nıhayet yangın patlak verın- ı loları Lordlar Kamarasını \'e A· ınin edeceği mukadderata tfıbidi. s 
==::: ce, bunun tarzı sosyal sebebler· ı vam Kamarasını Milletin ~an ve . . • ı·· .. k 53 Eakl Suriye CUmhur r eiai 

vefat etti = · r ·k ·. Gızlı ,.e umumı rey usu unun a- E3 
:= den , sınıf yahud umumı po ıtı a şerefinin mabedi haline soktular. ·· tl . ı . t d hafü ==-== b bl · d · d k kayna·' bulun<~ ka ar, ıı.ir amcn o a = 

Cenova, 22 (A.A.) - Suriyenin ı ~ ed erınkmen hzıyal e. ır .... d 1 Viyana için ilk zorluk burada de olsa hala bir Alman ehcriyeti §§!~ . .. . . . := gın an çı a am esı yuzun en .. . . 
1 1 

H 
ılk Cumhurreısı Mehmed Ali Bey A- ;=: ı tahaddus ettı: Danım ar rn ı an· ı vardı. Bu insam düşündürecek bir 
bid bir kalb sektesinden vefat etmiş- = arttı. 1

1 
sen milletin yeni temsiline mahsus j . t t k"l eli d çr• k" ı 

' 1 = 848 "h ·ı~ı· h t ft b' · · . vaz1ye eş ı c yor u. LID u tir. - 1 · ı tı a ı er ara a ıı 81 
1 mermer sarayın son "pıgnon,, unu . · 

= nıf mücadelesi olabildi Avustur· b' . a·~· b t. ... mılli bakımdan Sosyal· Demokra- ı ____ -- - ·- - - - e . · . . · .. ıtır ıgı zaman, unun ezyınını sinin mc~kül< tavrı onu Almanla-
getirirsen para kesemdeki besibirlik- = yada ıse yenı bır ırklar mucadele-ı eski zamanlardan istiare etmek· .,. . -

~ == · · b ı teşk·ı etti Bu . .. .. rın menfaatı mevzuu bahsoldugu -!erin biri de senin olsun. = sının aş angıcını 1 · _ ten başka miinasib bır ~ey du~u- .. ~ 
K _ Sen merak etme. Ben şimdi inkılab ayaklanması~m- kaynagı· j ı:.emedi. Yunan ve Roma devlet , a?valdc .. daima Alm:ın ~e~~yulle: = 

gider alırım. "Gider, kapıyı çalar.,, nı ~nutarak yahud bılmıye:ek he· 
1 
adamlarile filozofları "Garp de· rıne m~ana~ta sevJ~cdı) ~~du. ~ 

1 Z - H 1 f d. ı = defıne koşan Alman kendı mah- mokrasisi nin tiyatromsu ikamet- Bu, ecncbı ka,·ımler arasında.o ta- E§ . ayro a e en ım. . _ • . . . . . . d 11 
1 

• 

K H ld Oldu = ktımıyetını kendı elile ımzaJıyor U. I aahını SÜSlCdiJer Ve müstehzi bir ı raf darlarını kaybeLDlek kOl'kUSUil· §!! - ayır şer ne o uysa ... =: .. b" d"l .. b • . • . 
1 

• S §3 
17 d .. d "' .. k ışmam = Evvelce muşterck ır ı mues- timsali makamında iki binanın dan ılerı gelıyordu. Deme.• kı os- ı ;).ocanızı ov unuz ona ar · . hk" tı ·· d a t'· .. ' . 1 . _ 
Lakin benim kırk yıllık arkadaşımı = s~sesı ve ta ıma. :ucu e t>e ı 1 tepesinde yuksclen "quadrıge,, ler yal . Demokrası daha o zan.anlar 
dövmeğe ne hakkınız var? Sizi gidi rılmeden kab~l. edılmış ~la~ ~ar· ,dört esaslı cihete doğru fırlıyarak il bile bir Alman partisi diye telakki 
utanmazlar sizi. = laınento ~~m.~ıh .. ~~on~rşı ıçınd~ dahildeki faaliyetin haricde en olunamazdı. Fakat rcyiam usulü-

! ~ Alman ustunlugune ılk darbeyı .. h ı· · ,·· t a·ı 1 ==ı 
1 Z - Aman Beyefendi affedi- 5 . . . d . "b ıyı aya mı gos er ı er. nün ihdası sayı itibarile bile Al- = · = ındırdı. Fakat, o an an ıtı aren, . . . . s 

niz 1 == d 1 t' k d" . d h 1 d Mıllıyetler bunu bır hakaret ve rnan üstünlüğüne nihayet vcrdı. ==ı .. =: ev e ın en ısı e ma vo muş c- . a 
K - Hala affediniz diyor. l kt· s nra çıkan neticelerin tahrik addederek bu binada Avus· "Almanlığı imha.ya.,, (dC'gcrm:ını· == = me ı. o t" ) l . d. 1 t. -
1. Z - Efendim bizim bir kabaha· hepsi bir imparatorluğtm inhitatı· turya tarihine ihtiram hissi gös· sa ıon yo şım ı açı c ı. . 3 

timiz yok ... Neden tekdire layık gö- nın tarihinden başka bir şey de- terilmesini kabul etmiyebilirlerdi. Ondan sonra artık b\mim scvkı· = 
rülüyoruz. . . . . ı: ğiidir. Rcich'dc olduğu gibi burada da an- tabiiye müstenid olan o nasyona-

K - Ne olacak. Ismaıl Efendiyı 1 Bu inhilali takib etmek fayda- cak Cihan Harbinin ınuharebelc- list muhafazakarlığım, içinde Al· = 
~oyup so~ana çevirmişsini.~. ~d~~c~-

1 
== lı bir ders olduğu kadar heyecan rinin gök gürültüleri altındadır ki 1 man olan her ~eyin temsil edilmek = 

gı::_ ka~.ugu~dan çıkmış sumuklu bo- ı = veric.i bir şeydi. Tarihin kararı Wallot'mn binasını mahkfık bir i- şöyle dursun hıyanete uğradığı b 
cege donmuş § b. t" I" t f t vakaları ara = · . . . , = ın uru e errua · bare ile Alman kavmine ithaf et· hali<: mümessilcri nıcclisile hiç bağ- ~ 

1. Z - Efendım bız lsmaıl Efendi- !==: sında fiile çıktı. Avusturyalıların k t' .. t ild' ı -
ye bir şey yapmadık:. Yemek yemek . çoğu yolların~. inhidam alamet- me cesare ı ~os_ er ı. daşamıyordu. Fakat bu kusur-
üzere eve gelmişti. Rahat edeyim di- ı - lcri arasında, kör kör, devam edi- . Ben daha yırmı yaşında yokke~, lar da, sair· birçokları gibi, rey 

d S f b d · · b' =: ılk dHa olarak mebusan meclı· . . . s;;; ye soyun u. o ra aşın a ıçıne ır I ==: yorlardı. Bu yalnız mabudların A- . . . ' . sıstemınden zıyade Avtwturya ~-
k ld. B" h im k .. == d k" sının bır celsesınde hazır bu- 1 gs sı ıntı ge ı. ıraz ava a a uze- =: vusturyayı mahvetmek yolun a ı .. . jdevletinin kendisine atfolunabilir- := 
dı . kt == . . .. b d b' d' lunmak uzere Franzensrıng sara· = 

re şan çı ı. . . = ıradelermı ıs at e er ır şey ı. . . -.· a t . d· di. İhtiyar devlet payidar kaldık- ;:;; 
Ş - Hanım ıçerı gel... Yemekler 1 § . . dalı ·ı ı. yına gırdıgım zaman, baye şı ı § 

Bır kıtabın me~~una ~ ı 0 detli bir istikrah hissinin pençesi- ça, Alman unsurunun parlamento- = soğuyor. 

K - Vay İsmail Efendi dayak ye
dim dedi. Siz yemek yedi diyorsu ~ 

nuz .. 

1. Z - A! .. İnan olsun dayaktan 
benim haberim yok. 

[Devamı var] 

== mıyan teferruat ıçınde boğulmak a·· t'" d b' . . d ed b" . t 1 = = y 1 k . 1 . ne uş um. a ırıncı erec e ır vazıye e - = = istemem. anız avım erın ve , a 
~ D 1 tl . h b" · · ebedı" se Parlamentodan zaten nefret e- de edebilmesi için artık hiç bir fır- § -=- ev e erın ara ısının - = = beblerini teşkil eden ve hala bir diyo~dum, fakat v~u. bir. :n~es~ese sat zuhur etmiyeceğini d~i.in~iiş- ~ 

aktüalite alakası muhafaza eden, sıfatıle nefret degıldı. Bılakıs lıbe- tüm. 3 

~ııuffiıunlıliıııülnınıülııılıiılınunünlınıilnıınını ,üuılıııııııılıiııluınnınııunınıı1ıu1ınınımnınnıunııliıiınfilnııııüılnuıııınıi11111ınııııııuıınunın81Uuiııi;fiıuilônıılııııııııı~mı 
'l'eıaş 
ıı.e? lüzuınsuzdur. Hadiseden bize - Dışarı diyorum sana... rükledikleri bir adamdan bu kadar- göğsüme dayamakta zerre kadar te

reddüd etmiyeceklerdi. Bu şekilde Ö· 

lüm daha fena idi; zira ailem ve ço· 
cuklarım ölümüme şahid olacaklardı. 

ll' - Hiç kimseye fenalığım yok, ço· B • sf'j~~ cık bir llıtfu da esirgiyecekleri hatır 
alan derken kapı çalındı. luk çocuk sahibiyim. Merhamet e- KE. s •ı İ~Lın~©j. _· ~ ~(-- . . ve hayale gelir mi? tr liayırdır işallah !.. din. . -....., Bir ayağım kapının dışında, bir a· 

l'İyeı~er:k kapıya gittim. Kanad içe· - Fazla 18.fa lüzum yok ... Çık!.. yağım içinde idi. 
Ci~ ogru açıldığı için biraz gerile- Refikam, yavrularım kendilerini - Efeler!. Ayaklarınızı öpeyim bir 

J\ Ve kapıyı açtım. yerlere çarpa, çarpa ağlıyorlar; ev· dakika müsaade edin. Şu refikama 
ıey:n Y~rabbi!. Eli mavzerli dört 18.dlarım: Tefrika No: 15 YAZAN: ZEYNEL BEBIM SUN iki söz söyliyeyim; şu yavrularıma 
.ıı.a ır· le gozgöze geldik. Bunlar ba- - Babamıza dokunmayın.. birer defa sarılayım ... 
. Urhiddet: Diye feryad ediyorlardı. Fakat halde - metanetimi muhafaza etmek beklerin namlularile karşılaşıyor • _Laf yok, yürü .. gahbenin gidisi .. n Cık dışarı. ~. dinliyen kimdi? .. Kapıda duran zey- istiyordum. Bu arzular, bu düşünce- dum: Hay Allah kahretsin.. En müdhiş 
~§lı~diler. Herhalde bu işde bir yan- beklerin kulakları tıkanmış, yürekle- ler bana nereden geliyordu, nasıl ge- - Yürü!.. cani idam mahkumuna bile sehpanın 

_ ;ıacak millahazasile: ri paslanmıştı. Refikamla yavruları- liyordu; bilmiyorum. Ölüm karşımda Ben de biliyordum: Evet, yürüye- dibinde vasiyetini sorarlar. 
~iı-11• ... hınan efeler; dedim, yanlış gel- mın ag·layışları beni de ag·ıatıyordu. ı· nı·, fakat gam yemı'yordum. Bu"'tiln. cektim. Ne yapsam fayda vermiye· ~ 

.. .o neri gitsem; ölüm ... Ayagımı geri-lll<!rtıı.ı en telgrafçıyım. Küçücük bir Çık dışarı; yürü; fakat ner~e ?.. kl 1 f'k ma teselli ceği aşikardı. ye çeksem yine ölüm .. ruın B 1 k k . arzum, çocu arım a re ı a M 
- .,... · un arın or unç gözlerınde ölüm kt· - emurum. 

uışarı k r ı verme ı D a· 1 d - Sizde din, iman, merhamet yok -....., \:> k" çı ... parlıyordu. Muhakkak beni öldür - · . • e ım; o ma ı. 
O<! ?.. e 1 anıma neden?. Kabahatim mek istiyorlardı. Buna emin idim; - Me~:"k etıncyın, yanlıf?lıktıı, e- _Fakirim. mu yahu?. Ne katı yürekli adamlar-

.._, fakat öleceğime bir türlli inanmak is- 1 feler tabıı anlıyacaklanhr. Dedim; dinliyen bulunmadı. Bun- sınız .. 
llaı~~k laf ~ok; çık dışarı.. temiyordum. Tevfik Beyin istasyon.! Zavallı ailem de> beni teselliye Ça· lardan, daha başka türlü, nasıl mer· Şeklinde biraz kafa tutsam haydi, 

t· - Aı:;1 vazıyet çok fena.. ~a -~l~ür-~:~.ü~ün?, ?_~m de bilasebeb jıışıyor, fakat. lm;Inrıklardan ınuvaf- hamel istiyebilirctim ?. Ah, fakat ar- haydi öldüm .. 
1 tı efcı ., aşkına etmeyin, eyleme· olduruldugunu bıldıgım halde hayat. fak olaınıyoıwı. kamda bırakacağım yavrularla rcfi· Kan çanağı. gibi kıpkızıl gözleri 

•t.uh"ıl<ı;~;· Ben __ b~difiııiz, araı;JJP-ınız 1 t.an Um idimi kesemı yo .. dum. Onlar L .!ni. ben onları miitekabilen j kamın göz yaşlarını dindirmek arzu. dışarıya fırlamış herifler en küçük 
' ıı. dek; ılım_. ~ l Çocuklarımın öni.ınde - ağladığımı tesC:lliye çalışırken ikide, birde zev- sundaydım. Bu adamların, ölüme sü bir hareketim karşısında mavzerleri 

Belki de, bu adamlar, hiddetlerini be· 
nimle yenemiyerek çoluk çocuğumu 
da ademe yollıyacaklardı. 

Böylece üç, beş dakika geçti mi; 
bilmiyorum. Zeybekler son defa o
larak: 

- Düş önümüze .. 
Dediler. Çaresiz, kapının içindeki 

ayağımı da dışarıya çıkardım. 
Evin içinde bir vaveyladır koptu. 

Yavrularım en katı yüreklileri bile 
merhamete getirecek bir sesle haykı
rıyorlardı: 

- Babam.121 götürmeyin, babamı
zı öldürmeyin! ... 

Evet; ölüme doğru giderken yav
rularımın sesile tahammülüm taştı; 
derhal yüzümü onlara döndürerek: 

l.~va.un varl / 
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ZÜMRÜT KÜPE Edirnede Sıtma ile 
Mücadele Faaliyeti 

No. 2 2 
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Nakleden : ÜLViYE SAKAR 

[ Bir Polis Nuveli J 
Çeviren: Cevad Tevfik ENSCN 

Genç kız böyle bir sual karşismda. ka bir şey teklif else bile, ben yine 
tamaınen şaşıraru.k: söylediklerimden dönmiyeceğim, de· 

- Öyle budalaca.şeyler söyledi ki di. 
_ t _ ~i!e kekele~i ve daha bnşka bir şey Halenin solgun yüzüne kan geldi 

Hizmetçi Rupcrt Brawn'un yatak 1 Kasamıı kapanmnsile hizmetçinin Az vakitte Eld. e Edilen Netı·celer ılave etmedı. Bu teminat . imdilik kafi geliyordu. 
odasının kapısını hafifçe vurarak· içeriye girmesi bir olmuştu: Mehmed, Ha.leye lamamile döne- :Mchme<iin teminatile ııisbet kabul 

- Efendim, sizi bir kadın göm1ek - Efendim, genç kadın katiyen LJer T u··r)u" Takdı·rı·n Fevkı.ndcdı·r rek: etmiyen bir sevinç içerisinde bulunan 
istiyor ... Genç bir kadın ... dedi. gitmek istemiyor. Sözüne devam ede rı - ~rkauaşınızm hizmetine gire - ı1 genç kız tebesı:.Um etti. MU7Jıfferanc 

Kravatını bağlamakla meşgul o - rek: _.._ ~- • - -· • ._..... rek sızden ayrılmam hakikaten si- bir tavırla: 
lan Rupert Brawn hizmetçiye hita - - İsmi .... l.Iers. Jean Days imiş. ~ ızı uıütcessir edecek ~i.? diye ~rdu. - Pekala Mehmed, dedi. 
ben: Rupert, hemen döndü .. Jean Days, Genç kız sıkılarak ıtıraf etlt: Artık hakiki bir sevinç içerisinde 

- !{adının ismi nedir? diye &or- aimdi düşündüğü kadın ... Bu tesadüf - EveL Fakat buna teşebbüs e- yüzüyordu. Bu, kendisi için bir iz· 

d 
derse muvaffak olacağına eminiz. Zi- zetinefis meselesi olmustu. Ne ise. bu 

u. okadar ini olmuştu ki; kulağına bile · 
- Söylemek istemiyor efendim. inanmak istemiyordu. 

1
ra onlar çok daha zengin. nu da istediği şekilde halletmişti. Sa· 

- Öyle ise kabul edemem... Bir _ J(endisini kabul edeceğim, de- Mehmed, sinirlendiğini gö:;terir adeti mağlub ettiğini dii..,ündiikçe ne· 
çeyrek saat sonra aksam y~mP.ği i. di ve telaşını gizlemek için bir siga- şekilde elini sallıyarak söylendi: şe.:.ine payan yoktu. E<,akat Hale, bir 
~in §ehre iueceğim ! Ren de dışarı çı- ra yaktı. - Of, yine para meselesi ortaya az da, ııahsı için memnun olduğunun 
kahHi."bi:-: Charlie, fakat çok gecik . Mrs Days, salon kapısının eşiğinde çıktı, demek, bu paradan gözlerim henüz farkında df"ğildi. 
n.c:! hiraz durakladıktıı.n sonra odaya gir· lkamaşara~ gid~rsem d_iyi!, beni bir - Xll' -

d
. 

0 
mükavelc ıle baglamak ısliyol'dunuz .. I 1 

- Kt Gına kendisini kabul edemi- ı, tuz ynşlannda, uzun boylu, kum düşlinccnız bu idi değil mi? . - .or ··: Ne kadar camın sılubyor, 
Y'-'"t·sitıızi söyliyeyim mi? ral saçlı, koyu mavi gözlü. çok şirin s· . bu· bılsenız? .. • - ızı yanımda tutmak ıstemem. 1 •. •. . • 

_ ~\f't. biı' kadındı. Rupert kadının bakışla- hakkınızda fena bir takdir işareti de- Mehmed, her gunku cıddı ta\'rını 
Rupert, kıravntının düğümünü dil· nndan şi.iphelenmekle beraber tec - Ierden uzak bir ara7ıye malikd.ir. B.. ğil zannedersem. 1 b~~ak~11?:arak, ~a~ısını açtığı oton:o· 

zeltti, memnun bir tavırla sigarasını rilbeli bir adam tavrile: nun içindir ki şimdiye kadar köyler "'-n,. kız bu . zl . ..k k . - bıhn onwıde, yuzunden ne yapacagı· 
B 

~ ~ so en yu se 'e mag 1 b·ı . 
yaktı. Memnun olmakta çok haklı i· - uyurunuz! .. Emrini7.e amade. arasında ve- dağınık bit şekilde bulu- ruı bir tavırl 1 • t• nı ı mıycn \"I! ~au ~ıkıntısını gösteren 
di. ÇünkU kendisi Londranın en mes-ıyim, irs Days! dedi. nan çeltiklerin bundan sonra İpsala- _Öyle isea :Cy :::::: ~·. 1 "kt"f Halenin gitmek istediği yeri söyle • 
bur mticevhercisi olduğu gibi Pariste - lsmiıni öğ. rendiniz demek?.. da toplanması köylümüzün de çel _ d ~· • A, k ud ınnız e ı 

1 
~ mcsini bekliyordu. e ecegım. r a aşınız bana malı , .. . 

de bir şubesi vardı. Londraya bu sa-ı .. - T b.ii ... Şimdi uşağıma isminizi . . .. tikçilerin de menfaat'eri'le uygun çok tekliflerde bul d ~ ""drl t k (,euç kız o gun de mermer ınerdı· 
b h l B P 

· l d ·? Ç mliırol , ..... G-lbaba batakltld&nnm · ı,~ 1. un ugu mu e ce, U· l · k b. b. · · a ge en ranw, arıste, La Paix: 
1 
soy eme ınız mı. 1 e "' o ısa~t ı bir hareket olacaktır. lak asmıyaca ~ . 1 b"l: . . \'~n emen gayet şı ır el ıse gıym~ 

so .. k .. ağındak .. i m. üce_vhercilerin gözleri ı _. -. İs. ~. im. in niçin si.zin fik. rini.zi de- Kanala bağJarunası Ya,·ınan p ra 1 dgı~I~ emınb oba ı ırsı~ız. • oiduğıı halde inmişti. lşte; şimdi de, - d - " a can ısı egı ım \·e a anızın ıca- . .. . .. .. .. 
onunde muthış hır vurgun vurarak gıştır ıgını anlamak ısterdım Mister Edirne (Hw:ıusil _ Trakya.da sıt- ·--· ·:.-·· · - · ........................ 1 hında bana daha fazla bir maa:::; da a_~abanın bır ~uşcsıne buzulmıış, şo-
ye:ıi ölen madam Benoii'nın kızından'' Braw_n? Bi.raz evvel beni kabul et - ma mü~adei.t:oi ("/>ren seuelerd•· J • T •• t •• ·ı -· . . . · fore yorgun bır halde bakıyordu. 
Lo b 

k te d ..,. ... zmtr U UQ verecegmı bılıyornm. Bu teminat ka- ı _ l\" h ed , . 1.? B _ 
m roso'nun meşhur zümrüd kilpe- ıne u; mıyor unuz. olduğu gibi bu sene de bit· tarca.ftau • fi geldi mi? .. ~ ~e m , nere?. e gıt~~ ~ . u 

!erinin bir tekini yüz elli bin franga - Bu benim tabiatimdir. İsimleri- "sıtma mücadele t.eşki!:llt nıu di~cr PıyaSaSJ A 1 ı Hale cevab ·e ed" S d t· b ıgunlerde kalabalık oyle sınırıme do· 
satın almağa muvaffak olmuştu. Şim ni söylemekten çekinenleri hiçbir za.ltarfdan da halkın ve kö~lUtnir eı Çl ıyor ka b. k " t' ~ tl. ~b~lıı e _~11 • da.~- kunuyor ki, her zaman ayni lakırdıl&· 
d

. k'" kab 
1 

. . .. " · · l . . _ _ ır mev ı ernın e< e ı ecegını u- . . . 
ı upeyi asgari alış fiyatından iki man u etmek ıstcmcpt. Bır mu - birlig-i'-'le bütün vaz devıım Ptmi""tir. I zmır, (Hususı) - Tutun piyasası ş·· .. d rı, aynı de<lıkoduları \'e aynı korop· . ı· h . k "h . J • -s h unuyor u. ı· 1 . nı·~ ıne satabileceğini ümid ediyor - cev crcı ço ı tıyatlt olmalıdır. Hal- Sinsi ve devamlı bir faaliyetle U· azırlıklarma şehrimizde ve Manisa _ y . d h . ,. b. ·k· ıman arı dınlemckten bıktım usan · 

d 
b k. be b··t·· .. h . tık a, sııe a a ı~ı ır me11 ı te- d B .. l b" h k"l" "b" d 

u. u ı n . u ~ mucev er~ılerd~n ~a- zun senelerdenberi Trakya hnlkının mın. asında - devam edilmektedir. min ederse? ı-~ın. oy e ır ayat çe. ı ır gı ~. e 
Rupert, nefis yemeklerle şaraba ha fazla ıhtiyaUı ve çekıngenımdır. sıhhatini ,.e hayat k.tbiliyt.:Lini kemi· ~larusa ve Mugla \'ilayetlerinde tütün _ B k b. k. . ., gıl. Ne yapayını, bana bır şey soyle· 

~ k · · b. M"· d ed · · h 1.. h aş a ır mev ı mı . . .. ·avuşma ıçın ıran evvel dışarı çık • u~a .e ersenı.z ~·U: ş~~u sor?1ak ren hu müdhiş hastalığın Ö'.1Üne ge· ma. ~u ~ .azırlanı_nış :'~ de~~ haline _ Evet. lyın: .. . . . . ., 
mayı dilşüniiyordu. Aynaya baktı : ısterım. :Mademkı bır ış ıçın berumle çi'nıek için sarf edilen mesa~ s~n dört getınlmıştır. Izmır Yılayetının ba. _ _ İht" k s· . t ·k . -· - Muzelere gıttınız mı. 
Uzun boyu ... dökülmemiı.ı fakat ~ - kon~c;mağa geldiniz n·,.· l · zt kazal d et'· ı t 1 ıyacım yo · ızı er etlıgıml Ah hayır gitmek de · ten em ~ . t .. h tm• · ı~ın yazı ıane -1 beş yıl içinde Trakyada yapılan ve 

1 
arın a u _un er a~ıamen ha- 1 vakit, zaten bir mevkiim olacak. Şim- l --:--1 1 ' h '. d -·ıd· ıs ı ' 

yazlaşmış saçlarile gençliğini hala mı eıcı e ıyerek evıme kadar zah vapıln:ıakta olan en müb:m i~l~rden zır anmış olmadıguıdan pıyasnnın a-fd·l·k · d 1 · . arı 1 e aram oş egt ır. 
h f d t 

. . ? • ~ , -; . . . ı ı yerım en ve ıızmetımden nıem- ö 1 . . . . ? 
mu a aza e en gözlcrile.. çok ciddi me ettınız . bıri sayılsa yeridir. Bunun irindir ki çılması bızzarur gecıkmektedır. - Y e ıse sınemaya gıdin · 

k
.b b. t s· . 1 h 4 ' • nunum. . o d k ve ı ar ır avn vardı. Bunu kendisi - ızın e usuıu surette konuş - gel'cn senelerde olduğu gibi Tt akva Pıyasanın açılına günü hakkında ö . . - rn u can sı ıntısından paUı 

4 

de görmüyor deg-ildi: Çok memnun mak istiyorum Bu kş 1 b" ·· d ı · şehrimizdek· T .. k b" c 1 - yle ıse, ... sı?.e ı,;ok daha başka yorum ti k . t d" _: b" a .. am ace e ı - muca e e teşkilatının bu seneki ça· .. d . ı ur .. ve ~ne ı ırma a- bir şey teklif ederse" Pek' _ 1 rd d 1 oluyordu. Pariste ve Londrada da rme ıs e ıgım ır ışım \'&r. Onun lışmalarını da kısaca bildirmeyi fay- rın mu ur ve mwnessılleri arasında 1 · - ı magaza a a o aşsanız .•• 
güzel tavırlan ve kibar hareketlerile için sizi burada görmek mecburiyeti dalı buldum. temaslnrlyapılmaktadır. öğrendiği- 1 Bu sefe: ~~ehmed. genç kı7.a na

7
.ar- Veya terzinize uğrasanız ... 

b
.. ilk ı rd h l ld · ·· ·· ·· ·· · arım çevırdı. Ha .. b d · · .,. ım· en uy sosyete e e kendisini sev- nsı o u. Esaslı bir surette yaptığım talı _ mıze gore onumuzdekı hafta içinde . . . . . . . . - ~.r, u a ışıme be tyor .. 

dirmişti. Nabızları her zamandan daha kuv kikattan edindigim malümata göre mıntıka ticaret müdürlüğünde bu hu .. Bı:. ganıye bırıbırlcrın~ ~ıkkatle - Öyle ise ne yapmak istiyorsu-

Lomb 
, k"" • b" hf "etıı· "ta R rt k d" . . b . su t l k b" . . . suzduler. Hale, basını CC\'lrc'h nuz? roso nun upesı ır ma aza • ... n upe en ısını ozmıya- Edırne, Uzunköprii, Keşan. Hayra - s a yapı aca ır ıçtıma netıcesınde M hm _ .. .. ·.. .. · · · 

içinde tuvalet masasının üzerinde du rak: bolu, Lüleburgaz ve Çorludan müte- piyas:ıwn açılacağı gün tayin edile- e .ed .. b~tun ~~cudunu kaplıyan - Doğrusu ben de peJC bilmiyo -
ruyordu. Kasaya koymadan evvel - Eğer bir şey satın almağa gel- şekkil 6 şube üzerinde çalışan Trak· cektir. Bazı kumpanyalaı·, piyasanın ve ~a.hı}:~tını lıenuz anlamadığı bir rum. Daha iyisi gideceğim yeri siı 
Rupert. mahf""'"yı a"arak ıa· mbad"n dinı· ""'"' bu "Ok l k ç·· k"" b t ·· · · 0 eçen sene old - ·b· 14. "k" · · sevıncı guç zaptederek: intibah edin ........ :. .. '"""" ._ zor o aca . un u u ya sı ma mucadele teskılatı bu sene b ugu gı ı ı ıncıteşrın · 
ak ed 

· tt ·· ti t tk"k · . . . . . "' . t ·ı · d ı - Arkadaşını?. bana c::ok daha baa. (n -s en zıya ile pınl pırıl parhyan saa e gor p e ı etmek ımkansız- faalıyet çerçevesı ıçıne Gelıboluyu ve an un e açı masına taraftardıdar. "" u~\·amı var) 
mU~~ffeb~mak~~~ini~a.d~ ~rl~a~p~n~ig~m~k~~ü Eğ~liikınci~~n~rilıiürerin- =======================~===~~~ 
madı. Bu bir şaheserdi. Bir insan eli- - Hayır!.. Ben bilakis bir şey sat de almış ve nı:ırttan itibaren bu mm· de mutabakat elde edilirse, piyasa o izmirde Klzılay zı· raat Enstı•tu··su·· 
nin bu kıymetli taşı bu kadar iyi mağa geldim. Evvelce Viconte de tıkalarda 41.584 ki~i muayene edil - gün Muğla. Milas, lzmir, Manisa ve 
yontabileceğini tasavvur etmek im - Nourelle'e aid Lombroso'nun küpe - miştir. Akhisarda hemen ayni saatlerde açı- Haftası Başla· dı 

1 
Takvı·ye Ed·ı· 

kansızdı. terinden size hiç bahsettiler mi? Bunladan 33.2GO kişi tedavi edil- lacaktır. l IY Of 
Rupert, kıymetli taşlar içinde en Rupert, "yanılmıyorsam .. evet,, d.i- miş; 251 kilo 591.750 gram kinin Birçok kumpanyalann memur, eks İzmir. (Hususi) - i\:ızılay haft:ısı-1 İzmir, (Hususi Muhabirimizden)-

çok zümrlidü beğenirdi. Ne pırlanta, yerek ayağa kalktı. Duvarın içerlek komprimcsile 55.452 aded ökinin ve· ı per ve mü bayan memurları pazartesi nın ilk günü dün pnıfak merasim!..: l 0 beş ·· d"" .. . k 

d b
. · b. · . ı ·· ·· d be · ··b k tl d .. . • J n gun ur muessesenın ta -

ne e yakut, zUmrüdUn koyu yeşil ır yerıne tes ıt edılen mahir bir e- rılmiş ve 603 kinin nmpulu tatbik 0 • gunun en rı mu ayaa merkezlerin- u an ı ve guzel bır h.ızılay günü . , . . . . . . 
:renginin kendisine verdiği zevk ve lin işlediği bllsti.i göstererek : lunmuştur. Sivtisinek mücadelesi j. de b~lun.ma~~?ırıa:. Hatta bazı müs y~şandı. _K~zılay cemiyetinin sayısızı v.ı)esı ışlerı ıçın Anl~arada bulwmıak 
heyecanı hissettircmezdi. Son yirmi - Zaten benim Lombroso'nun a . çin de 116 kilo mazot \'e 285 kilo tahsıllerın tutunlerı daha şimdiden hızmetlerını takdir eden halkımız. bu t.ı olan haşcrat miitehassısı ve ene; 
beş senenin en büyük mücevhercisi sarına kar§ı derin bir alakam var. Parisyeşili sarfcdılmiştir. Yine bu tesbite başlanmıı.ıtır. . gün münasebctile cemiyete aza kav- titü müdiirü Nihat fğriboz dün An-
Lombroso'nun e:ı çok kıymet verdiği dır, dedi. İşte bu Lombroso'nun büs· sene zarfında 4979 mefre kanal. 2530 Dün Manisa mıntıkasından gelen dedilmiştir. . k-ınıdan şehrimize dönmüştür. 
taş zümrüdden değil miydi?.. tüdi.ir. Bu büstü bir Avusturyalı hey metre ark açılmış; 68.919 metre de- bir mübay a memuru, Manisa \'ilaye- Teşekkül eden gruplar edere v~ Haber alındığına göre mücadele 

Maamafih bu ak§am Rupert'in key keltraştan lıialın aldım. Ben Lombro- re, 21.853 metre ark 3100 metre u · ti dahilinde bir yerde büyiik,.e bir müesseselere giderek henüz ka~·ıtl ·, · ·· ·· "$ _ ·nstıtusune bir müdür muavini kad· 
fini kaçıran bir şey vardı. Avucunun so gibi eşi bulwımıyan bir artiste zunluğunda kanal temizlettirilmiş: parti tiitün satışı yapıldığını söyle- buiunmıyan zevatı uza kaydetmiş \'e . . . . . 
içinde bulunan küpenin eşi kendisin- hayranım. 9290 metre mikabında :kerpiç çukur- mi;itfr. Bu hususta resmi makamların eski azaların da aidatları tahsil edil- ro~u 'e daha hır baş asıstan ıle ıki 
de değildi. Şimdi bu klipeyi pant.an- Mrs Days, büste ehemmiyetsiz bir ları doldurulmuş ve 304.229 metre hiç mallım~~ı yo~tur. miştir. Dün binlerce kişi Kızılay ce· il.sı~ta~~ kadrosu ilave edilmek sure 
tif veya kolye haline koymayı düşü- nazar atfetti. Hemen başını çevire _ murabbaı bataklık kurutularak ziraa- Esasen böyle bu vaziyet olsa dahi, miyetine aza kaydedilmişlerdir. Aza tıl~ mucssesc takviye edilıniştir. 
nüyordu. Küpenin diğer eşi eline geç rek: le elverişli bir hale konulmuştur. muamele gayri resmidir ve piyasanın kaydı faaliyeti büyük bir süı-atlc de- Müdüı· muavinliğine Erzincan zi 
miş olsa kazancının dört misli fazla - Mr. Brawn! Söylenildiğine göre Trakyada sıtmayı tevlid eden da· açılması manasını la7.aınmun edemez. vam edecektir. raat müclUrü Galib, :ısl::>t.anlıklari 
olacağından eminrli. Bu bir çift kü- sizin yalnız nadir bulunan şeylerle ha ziyade d reler olduğu için bu se- İzmir. mebusları, alıikadar vekalet- Haftanın başlaması münasebctiy- yüksek enstitü mezunlarından olup 
penin hikayesini bir kaG defalar Ru- alakanız \'l.rmış. Daha fazla bunun ne bilhassa dere! ıin temizliğine e· fer ıne.zdınde tc.,.<;ebbtıs_· .a.ta girişerek bu le dün saat 16 da Cümhurivet mev-lk f tt D k J J stajlarını Ankurada ikmal eden O • 
pert'e anlatmışlardı. Küpelerin sa . için sizi görmeğe geldim. hemmiyet verilmiş ve bu arada ~el- sene ı ırsa a 1 ılı kazası dahi - danında Kızıla'-' gcnrrö·· t· f d 

1. d d .. .. J ~ ıbı ara ın an A tb h " K l N " 
hibi Viconte de Morelle çok tuhaf bir Viconte de Norelle'le samimi bir tik ziraatını dağınık bir halden kur- ın e nıevcu . tutunlerin alakadar bir gcçid resmi ya >ılmı tır. man n, ra ım epsut u ve a • 
adamdı. Küpenin tekini Mrs. Jean surette tanıştığımızı belki birrs· . tararak civanndaki köylere zarar kumpanya, şırket, ve tütün Limited C.. h . t 

1 
d ş ~ını Küçük Aslan tav:in edilmişlerdir. 

Da ' hed" tm• · O ı ınız. · k b. t el şirketi tarafından mübavaasını rı·ca um unyc mey anı, muayyen ! · 
ys ~ ıyc e ı§ti. zaman da Bana IA>mbroso'nun küpesinden bir ve.rmıyece ır sure te e\•amını te- t .,,1 eli D"kl" t ·· .. 

1 
· . . . saatte bayraklarımız ve Kızılay bay- Anason rekoltesi 

tek kupc takmak moda idi. Viconte tekini verdi. Bazı hususı4 .,,,.beblerden mın gaycsile yakınlarındaki köylere e.m_ı~er _r. ı ı utun erı ıçın husu· raklarile su··sıenm·ıctı· "" b t k b ı 'Y • lzmir, (Hususi) - lnhisarlar u-
bu moda geçince ıküpenin diğer e - dolayı bu küpeyi size satmak . t· zararı te.sbit olunan çeltiklerin önü . sı ır vazıye a u edilmiştir. Bu . 
§İlli de .Mrs.Jean Oays'a vereceğiııe rum. ıs ı~o- müzdeki seneden itibaren Jpsalaya hususta icab eden muamele vaktinde G_e~.çl~~ kolları saat 15.30 da Hal-
söz vermişti. Bu moda nekadar ça • _ Peki kti""'yı· t·nı· . . kaldırılması kararlaştırılmıştır. yapılacak ve satın alınacak tütünle· ke\, onu, Basmahane ve Alsancak 

mum müdürlüğii anason vaziyeti 
hakkındaki aşağıdaki malumatı bil
rliı mektcdir: buk .. geçtise Vicont ta okadar çabuk lfadam ?.. r ge 1 ınız mı Sıtma mücadele te§kilatı reisi dok- rin bedelleri derhal ödenecektir. meydanl~rından ~arekctle munta -

oozunden döndii ve küpenin eşini es- , . tor İzzet Arkan'dan aldığım malıima- Tütün fiyattan hakkında şimdilik zam kafıleler halınde ~llerinde Kızıl-
ki dadısı madam Benoit,ya verdi. . - Hayır, Regeut ... Street de~ı ote _ ta göre İpsala, Trakyanın çeltik eki· en ufak bir ınütalea bile serdedilme- ay ~ayra.klan bulundugu halde Cüm- Bu sene anason rekoltesinin nok -
Böylece Vieonte'un ufak bir kaprisi ıı_zr:de bıraktım .. Eger bu mücevher mine en müsaid bir saha..~ıdır ve ru,a- mektedir. hurıyet meydanına gelmi:-ler \'e ken- san olduğuna ve gümrük rnsminin oo 
bu bir çift kUpeyi biribirinden ayır_ s~~ı a.l~k:.adar ed.ıyorsa_ ~emen gidip ğı yukarı 50.000 dekarlık boş \'e köy Fransız re.iisinin bu mevsimde tz. dilerine tahsis olunan yerleri almış- kuruşa tenzil edildiğine dair gazete· 
mağa. kifi gelmiıati. 

0 
zamanlar gorebılırız. Bu bır hakıkı Lombroso- mir mıntıkasından mühim mikdarda !ardır. lerdc çıkan haberler, alakadarlar nes· 

Brawn küpeyi satın alm k . te . dur. Kayseri vallalnln leftlf lerl tütün mübayaa edeoeg-i haber ven·ı- Klz ve erkek Kızılay gençlik grup- eli d 1 a ıs mı<>se K n c yan ış tefsire sebebiuet ver · 
de Madam Benoit satın k ~ Rupert elini kaldırarak· ayseri {Hususi) - Değerli va - mektedir. ları, bandonun çaldığı i.stiklal mar- " a arzusunu ' · r · p - Pı miş olduğundan vaziyetin izabmtı 
göstermedi. Madam Benoit'nın ölü _ - Benim yalnız kendi muhakeme- ~ız azaroren ve narbaşında tef- Dog"' u sigarası şını .derin bir s.a. ygı .içinde dinlemiş -tişlerde bulunmuşlardır Bu d lüzum görülmüşt\ir. 
mü üzerine kUpe kızına kaldı. Şimdi me emniyetim vardır. Bu işin yanıl _ ı .. . . · . ra a ya- Malatya; (Hususi) _ tnhisarlar lerdır. Bunu muteakıb muhtelif mek- . . _ 
ise Rupert Brawn Madam Be 4t' tnl't:'1lcak kadar ~..._dıyı y k ki plan goçmen evlerının hır an evvel "d . . M l tyad . - . lehleri temsil eden genç batibler k "· - Anason rekolte.sının azlıgı geçen noı nın .1- ....,ı.a. m. azı ik 1 d· ı . . . . b d . ı aresının a a a }aptırdıgı yenı ur 
kızından küpeyi satın almıe bulunu- küpenin diğer tekine malik değilsi -

1 
rı:a el 1 mesı ıçın ıca ~ e? te~ır- tütün \'e sigara fabrikası faaliyete süye gelerek Kızılay cemiyetinin ta- j seneye ait. bir hadisedir. Rekolte uo1'· 

Yo
-.l niz 0 . b~ b"" .. erın a ınmasına kıyınetlı dırektıfler . . b . . ih. T .. k · . sanını •t d b"ln k · · n.ıu..... · zaman 1ş us utün başkala - . 

1 
d " geçmı;.tır. Fa nka bılhassa yeni har r ı, ur cemıyetıne yaptığı yardım ı marn e e ı ıe ıçm, geçer. 

R t•· d"" Undı;.;J; yal b şırdı vermış er ır. 1 d r k l. d t b.k uper ın U9 "6"' nız ir · K . p b 
1 

d man ar a e\• a a e ucuz fiyatla yeni ve faydaları, her felaket ve harb a- sene at ı edilmi~ olan karar, bu 
tef \'ardı T--•·· . ayserı - ınar aşı yo un a bulu- h !k . t··t·· 1 •. 

.Acaba • .. .. . ~ .. ~ının nerede olduğunu söyli- nan köprülerin betonarme olarak ya- a sıgara ve ~.un erını de. i~ale feti önündeki mukaddes vazifesi ve d~vrede Büyük Millet Meclisinde tas· 
Jean Da ~umru~ küpe hAlt Mrs. yebılırım Mr. Brawn. pılması için de Nafıanın hazırlanma- ba~lamıştır. Fabnkada .. şark vılayet- çalışmaları hakkında. güzel sözler dık edilmiştir. Gazetelerin rekottc 
D as neı~ uı elınde miydi 1 lean Ru~rt •. ~h diyerek ince parmakla- sı için Nafıa l\IUdürüne emirler ver- ~e~ın? ~ahs.us olmak uzere "Doğu,, söylemişlerdir. noksanlığını bu seneye ait gibi gö:>· 
k~peyi satı:a ~ulunuyor?. Bulunsa da nnı b~:~~rıne kenetleyip Lombroso- mişlerdir. ı~ımlı hır 2s0ıgatara l~kapılmakta~ı:_. Bu Genç hatiblcr kendilerini dinliyen termeleri yolundaki zühulü de bun· 

ga. razı olacak mıdır? nun bustune baktı ve gülliınsedi Dikili F lak tzed 1 ri • sıgaranın ne ı paketlen a ku- .. ' 
Rupert, daha fazla dU§Unm.iye~ _ Fakat btm.u ancak be • : . • . c -~ e e ~ l ardım ruşa satılacaktır. mumtaz gençlik grupları tarafından dan ileri gelmektedir. 

ki:peyi mahfazasına k d w • • nım tası- Dılnlı FelaketEedelenne yardım- hararetle alkışlanmışlardır. Tören _ Yeni sene ~ekoltcsi ihtiyacı kaflil 
oy u ve .kasa- mın pazarlıgı bıttıkten sonra Blae söy da b ı k · · s·· ·· · · · · ·· · -~ nı R"nrak mahfazayı içine b ak r ~T . u un~a _açın uıner gureşçılerı cıtcşrın pazar gunlerı Bez fabrikası den sonra talebe grupları muntazam uyacak bir miktarda olduğundall ha 

k padı. ır 1P l\:. 1 ınrn. da.v~t. et~ıkle:ı Konya ~~ilerile stadında güreş müsabakaları yapmış kafileler halinde yel'ledne dönmuş·· _ (Devamı var) 14: bınncateşnıı cumartesi ve 15 birin lardır. 1BRAHIM ARAR lerdir. riçten anason celbi kat'iyyen düşil· 
nülmemiştir. 



Dün_kü Lig Maçları 
Beşiktaş, Galatasaray 

bahce Rakiblerini • 

Ve Fener
Yendiler 

Gnlatasarayın Bey koza bf r golü. 

[Bas tarafı 4 üncü sayfamızda] 1 diler .. Cihad m~hak~ak golle netı :e. -
OYUna tam 13 de Topkapının hü- lenebılecek hır hücumu gilze bır 

~unıue başlandı. Bu hücumu müda • plonjonla kurtardı. 

1 aaya varmadan kesen lstaıibulspor- Sarı laciverdliler 29 uncu d .ıika
l~ar Çok güzel akınlarla Topkapılı- da Esadın şüt~le. k~za~dıkl~n ikinci 
l aıkıştırmağa başladılar. Dakika- golden sonra hakımıyetı yenıdtn kur
ar lstanbulspor~lann Topkapı nısıf dular. Nitekim Basri 36 ncı dakika-
8abasında oynamasile geçiyor. da cidden nefis bir şiltle üçüncü golU 
le Genç, enerjik Topkapılılar da va- attı ve birinci devre netice deği§me
~t Vakit geçen hafta gUzeJ bir oyun- den bitti. 
~·bGaıatasarayı yenen kuvvetli ra • Fenerliler ikinci devrede kat'i ha
~ !erine tehlike olmaktan geri dur- kimiyetlerini kurdular. Onuncu da
":/ ıyorJardı. Birinci devre daha zi - kikada Basrinin attığı golü 19 uncu 
'rade lstanbulspor baskısı altında 2-0 dakikada Yaşarın beşinci golü takib 
0Pkapı aleyhine neticelendi. etti. 

it 1kitıci devre; ikinci devrede Top. Bundan 1'onra Süleymaniyelilerin 
b~~1lılann kendilerini topladıklarını vakit vakit yaptıkları münferid a -
oyrınci devreye nazaran daha düzgün kınlarla Fener hakimiyeti altında 
..l nadıklarını görüyoruz. Hücumları geçti ve Fenerliler 5 - O galib olarak \{a b· · 
\P ırınci devreye nazaran daha sık sahadan ayrıldılar. 
~ lesirli olmakla beraber bir türlü K t I Ş" I" 
1 Yı çıkaramıyorlar. lstanbulsporlu- Ur U UŞ : 1 iŞ 1 : Q 
d~r. bu devrede de 2 sayı yaparak şim Resmi l!g maçlarından cvv.el yapı-
~~ kadar yaptıkları maçlarda iyi lan hususı kupa maçında Kurtuluş 

netıce1 ş· r · ı o · · rıı .. er alan Topkapılıları 4 - O yen- ış ıyı - yenmıştır. 

ege muvaffak oldular. FENER STADINDA: 
Fenerbahçe:5 . A 

Süleymaniye : O ~efa : 4 Hılal : 1 . 
'l'aksim stad d .. .. ..h. Taksım ve Şeref sahalarında netı-

ltat'§ılaşma ı; a g:~n e.7 ~~ 1 ım I cesi lig pU\·an vaziyetini değiştire -
111aniye yapsıtınlı enMert ad çe ı e . udey- cek derecede enteresan karşılaşma-
l)o ar. ~ u a merasım en 

nra takı 1 k k . ıa·k l lar yapılırken Fener sahasında da 
ler· m ar arşı arşı;>a ge ı - B .k 1 . . 
'- ı vakit ş 1 d .. t k 1 eşı taşa aynı puvanla başta gıd. en 
!(il oldug"u u .. 0.~1 .. cudar an mu eşe - Vefa ile lig sonuncusu Hilal karşı -

goru uyor u: 
'/ı' !aşması yapıldı. 

A.li eııerbahçe: Cihad; Faruk, Lebib; 
!>ad Rıza, Aytan, Hayati: Fikret, E- Hakem Eşref Mutlu idaresinde ve 

c.' •• Yaşar, Rebii, Basri. saat 15 de Hilallilerin hücumile baş-
'lıtl hyan oyunun çok geçmeden Vefa ha 

hi · ı <'Ymaniye: Hadi; BUrhan, Ru- kimi yetine girmeğe başladığını görü 
lıik brahim, Orhan, Mehmed; Rauf, yoruz. Zamanla açılan Hilalliler de 

lı ltıet, Muzaffer, Daniş, Süreyya. Vefa nısıf sahasına muvaffakiyetli 
"iun ~enı İzzet Muhiddin Apak. O - inişler yapıyorlar. Birinci devre ba -
~Yete aş~ar. başlamaz Fenerlilerin va- riz bir hakimiyet tesis edilemeden 
f!ıf hakım olarak Süleymaniye nı-llah Gazinin yaptığı bir sayı ile 1- O Vefa 

E:s asına aktıklarını görüyoruz. lehine bitiyor. 
g0ııte adıa Yaşarın icab eden gayreti 
haır l'crnemeleri yüzünden Fenerliler İkinci devrede üstüste 2 sayı ka _ 
l)ı 1ltıiyetJerine rağmen gol çıkara _ zanan Vefalılar yedikleri bir gole 
'Yorlardı. Orhanın yaptığı bir golle mukabele 

b· l3 Uncu dakikada s··ı . . 1. ederek oyundan 4 - 1 galib çıkıyorlar 
ır .,. u eymanıye ı 1. d k . b . . 

.1 ·•1Uavin top h d h · ı · ve ıg e · ı aş vazıyetı muhafaza et-\{e eı · u ceza sa ası a ı ın- .. 
" ıle tuttu H k ltı d. mege muvaffak oluyorlar. 
""ıtltat . . a em pena ver ı. • • •• 
ltaı~n· :Sasn bozuk bir vuruşla topu Karagumruk : 1 

ın 3 ın t .. d 
17 i . e ~e açıgın ~.n avta attı. Feneryılmaz : O 

l'ede ncı dakıkada Rebıı otuz met -
İlk n attığı sert bir şiltle Fenerin Vefa - Hilal karşılaşmasından ev-
~İll golUnü yaptı. Bu golden sonra vel yapılan ikinci küme takımların
~aniyeliler bir faaliyet göster - dan Karagümrük - Feneryılmaz kar-

·SULTAM AZİZ 
NAJıL PEHLiVAH ouu? 

YAZAN : M. Sami KARAY EL 
......... o 

<>.... na bakına, deniz havasından kfıtundan ziyade cesaret alarak bö-

- a· bürlendi: 
cl~ir ~~ ~ni soymadan bir yere gön - Ağam, neye cevab vermiyor -

- 1 ıyız?.. sun? 

elifin ~i anuna kaptan, bu senin de- - Kaptan ne söyliyeyim ?.. Sen 
l{al>ta 8.atteessUf olamaz. meydan okuyup duruyorsun. lyi ya, 

leli Uıe ~' Arnavutoğlunun bu söz- biz de sana meydanı veriyoruz işte .. 
:Ve tnahınc, nefeslendi, ferahlandı. daha ne istiyt:>rsun? 
Ilı......_ l>eh~~ne bir eda ile: - Bana meydan bırakmak kil.fi 
e}{~ çe:~· yoksa benimle güreş- gelmez ... 
~ /\.rnavut~~yor muswı ?. .. dedi. - E, ne yapalım? .. 
tin Okuyu g u, .~aptanın bu, mey- - Yapılacak şey, benimle güreş-

. \re ., !luna sukOtla mukabele et- mektir 
l~ .. Ustu. · 
...,. li Arna.vutoğlunun ağası kaptanın 

asan, Arnavutoilunun bu sü- bu 18.flıw iiAAciJlQ olouıhı yerden bir 

l'EN I SA.BAR ~ SWılle: ...,.... 

Yağlı Güreşlerin 
Finali Bu Akşam 
Yapıhyor 

Sivas Cer Atölyesi İngiliz ler 2 Alman 
T ahtelbahiri Batırdı 

Sivas, 22 (A.A.) - Erzurum hat· zanı ta.rafından temin olunmaktadır. ( Ila.5 tarafı 1 incide ) 
tının açılmasından dönmekte olan Vagon atelyesinde senede 200 yolcu ~afınd~n hasara u~atılan bir 1n ~ 
vekillerimizi ve heyetleri getirmekte 800 yUk vagonu tamir olunacak 700 gıhz denızaltısının ımdadına ko ·an 

Dün Gündüz Ve Gece Kazanan olan husust trenler bu sabah biribi- yük vagonu da yeniden yapılabilecek- harb gemileri arasınd~ Ar~ Royal de 
P e h 1 1 va n 1 a r rini takiben buraya gelmişler, vali tir. 'Lokomotif atelyesinde senede bulunu~ordu. Bu gemıdekı_ ~vcı tay-

Ramazanla beraber Şehzadebaşı ile sivil ve askeri erkin başta mızı- yüz ila yUz yirmi arasında lokomo- ı yarelen Alman tayyarelerının tardı
Silleymaniye klübünde başhyan pro- ka olmak Uzere bir kıta askerle mek· tif tamir olunacaktır. Atelyelerde ça- na yardım etmiştir. Alman pilotları 
fesyonel yağlı güreşlerin seçmeleri tebliler tarafından selamalnınışlar • lışacak usta ve amelelerle memurla- uzaklaşırken son bir defa geriye bak 
dün gündüz ve gece yapılan karşılaş- dır. Vekillerimiz istasyonda vagon • nn ikameti için beş yUz kadar loj . , mışlar ~e Ar~ Royal ~ana y~tıyor 
malarla bitirilmiş bu akşam yapıla- lannda bir müddet istirahatten son- man, mekteb, hastahane, amele sara- zannetmışlerdır. Halbuki mezkur ge
cak final müsabakalarına girecekler ra saat 9 da açılış resmi yapılacak 0 • yı ve otel bütün tesisatı tamamlıya- mi bu esnada bUtün süratile dümen 
tesbit edilmiştir. lan lokomotif ve vagon atelyelerinin caktır. kırıyordu. Alman pilotları bu müşa-

Dünkü güreşlerde Beşikta.~lı Kü- bulunduğu yere gitmişler ve burada Ali Çıetinkayanın Nutku hede üzerine Ark Royalin battığını 
çille Yusuf Adalı Mehmetli, Alemdağ- da askeri merasim.le karşılanmışlar- Lokomotif ve vagon atölyesinin a- veya ağır hasara uğradığını Alman 
lı Laz .. Abd~~lah. Kumkapılı Celfili, l dır. Demiryollarımızın lokomotif ve çılma merasiminde Münakalat Vekili k~~giı.hma haber veı:_nıişlerdir. Bir 
Alemdaglı ~~e~~n ~alkaralı .~U: .: 

1 

vagon gibi müteharrik vasıtasile eli- Ali Çetinkaya aşağıdaki nutku irad muddet sonra ~anlışlıg~ a~lıyan Al· 
tafayı, !zmırlı Huseyın Uzunkoprulu ğer ihtiyaçlarını geniş bir mikyasda etmişle:dir: man tayyarelen keyfıyetı Alman 
Mustafayı, Filibeli 1smrul Bursalı karşılıyan bu atelyelerin kurulmuş _ Bliyük Millet Meclisinin muhte- propaganda idaresine bildinnişlerse 
Ah~edi, Manisalı Ali Balıkesirli A~· ıolduğu saha taklarla, bayraklarla ve 1 rem mebusları sayın Vekiller, Er- de bu idar~ ~alan haberi işaada de
m~ı, 1st._an~ullu Hasan Bursalı Selı· defne dallarile baştaubaşa süslenmiş zurum istasyonunun açılmasından bi-I vam eylcmıştır.,, 
mı yenmıştır. j bulunuyordu. Yeryer gerilmiş olan l listifade Sivas atölyesini de aça bil - Batan Alman Tahte1hahirleri 

d K 
. .. dövizler demiryolu siyasetinin gaye 1 mek fırsatını ele geçirdiğimizden d<Y ı Roma, (Radyo) - lngiliz lstihba-

şılaşması dah~ zıya e araglimrük h d fl · · ü d ed. d At ı 1 b hf D t • · · k b 1 · · ·~· · ·· 
hakimiyeti nlbnda geçmiş, Feneryıl- 'ı'e l ed~ keı:nı ab' e ıyor u.d k~ ye- 1 dayı k a lıd~~:ı~. d aved ılmı1.ı ha ~ .e: rat ~ezaretinın verdigı bır habere go-

.. .. .. er e ırc sıyon ınası arasın a ı sa- ere ge ıgınız en o ayı epınızı re bır Alman deııizalbsı bir topla 
mazlıların buyuk enerJı sarf ederek h rt k l kil il h.. ti 1-mi ·· 11· h b. · · · hü . . anın o asına onmuş o an rs -

1 
unne e se a arım. muse a ır tıcaret gemısıne cum 

çıkardıkları temız oyun sayesınde ·· ·· ·· d · d"f ekt b. t B.. ··ı d · ı · · t· · I · · 1 ·1· · . _ nun onun e şımen ı er m e ı a· uyu c emıryo u ınşa sıyase mı etmıştir. ngı ız gemisi Alman denız-
g~l a?,edı f~alaş~adan ı. · ? Kara • ı !ebeleri yer almış bulunuyordu. 1 şüphesiz olarak başta Ebedi Şef A- altısına ateş açmış ve bu aralık mü· 
gumruk lehıne netıcelenmtştir. On binlerce halk civan ve atelye- tatürk olduğu halde Milli Şef ve 

1 
sademe mahalline yetişen bir !ııgifü. 

SUlaymanlye atadında : ı ler s~h~sı?ı ~oldurmu~tu. Ban~onun 1ı Cümhurreisi İsmet 1nönünün sarsıl- kruvazörü, ticaret gemisilc yaptığı 
. .. çaldıgı ıstiklal marşı ıle merasım a- maz karar ve iradesine borçluyuz. 1 muharebe neticesinde aldığı yaralar 

Pern - Karagilmru~ ~aç~nda ç.ı - çıtmış ve kürsüye gelen Devlet De - ı Demiryolu siyasetimiz her sene dolnyısile denize dalamıynn Alman 
ka? kavgadan sonr~. ınzıbat.ı tedbır - 1 miryolları cer dairesi reisi Esad söy-

1 
muntazam bir program dahilinde denizaltısını batınnıştır. 

lerı ta~.amlanan S~l~y1?anıye sta • le<liği nutukd~ ~ivas lok?motif ve va- 1 ve esaslı bir surette inkişaf etmiş ve 1 ~ngiltere Bahriye Nezareti son mü· 
dında dun ~apılan ıkınc~ küme maç- gon atelyelerının teknık kudret ve en bilyiik merhalesini elde etmiştir. saaemelerde batırılmış olan Alman 
ları evvelkı haftalara nısbetle daha kabiliyetile bu atelyelerin demiryol- ı Ecnebi şirketlerden satın almak su - denizaltılarının "U. 27,, ve "U, 39,, 
iyi cereyan etmiş ve şu neticeler a- larımızın umumi çalışmasında uhde- retile millileştirdiğimiz hatlarla be. markalı botlar olduğunu ve bunların 
lınmı!ftır: sine düşen vazifeleri faah eylemiştir. raber bu gUn demiryollarımızm u • mürettebatının esir edilmiş bulun • 

Beyler beyi : 3 Cer dairesi reisini takiben alkıı:ılar a- zunluğu yedi bin küsur kilometreye l duğunu tebliğ etmiştir. 
rasında kUrsüye gelen Münakalat varmıştır. Alman~•ada Mlihlm Bir Toplantı 

Alemdar : 1 Vekili Ali Çetinkaya söylediği açış Demiryolları malümuııuzdur ki, ye Amste;.aam, 22 (A.A.) - Teleg-
Şimdiye kadar yaptığı iki maçı da nut~ile şef~erimizin ~ahiyane se~~ re ve toprağa tesbit edilen ray vcsa- raph gazetesinin Berlindeki muha· 

kazanrnıfJ enerjik ve terpiz oynıyan v~ ıdarel~r.ı altın~a Cum.huriyet. hu- ire ile bir takım sabit binalar, depo- biri, Hitlerin bütün nazi zimamdarla 
bir takım olan Beylerbeyi ile genç ve kumetlerının demıryolu ınşaatı ışle- !arla köprülerden ibaret değildir. Bu nnı mühim bir içtimaa davet etmiş 
enerjik elemanlardan mUteşekkil A- rin~e g?sterdiği muvaffakiyetleri ve sabit tahsisatla beraber ayrıca mü- olduğunu ve bu içtima esnasında mü· 
lemdar karşılaşması aradaki gol far- bu ışlerın başarılmasında çalışmış ve tehnrrik vasıtalar vardır ki, bunlar- hinı kararlar ittihaz edileceğini bil· 
kına rağmen taraftarlarının zevkle çalışmakta bulun.m.uş .olanların fed.a- dan biri diğerini tamamlar. Birinin clirmektedir. 
ve alaka ile takib ettikleri bazan sert kirane ga~tlennı şUkr~la, ~d~.r- eksikliği diğerinin faaliyetine halel Hitlerin cumartesi günil sabahdan 
leşmesine rağmen temiz neticelenen le yadeylemış ve bu tesısat~n b~t1:1° verir. Demiryollan onlan tamamlı - akşama kadar umumi erkanıharbiye, 
bir karşılaşma. olmuş, ŞaEi Tezcanın yurdda hayırlı olmasın~ d~.le~ıştir: yacak olan fabrikalar, atölyeler, lo- amirallik dairesi, Ankara, Moskova, 
çok iyi idare ettiği bu maç 3 - 1 Bey- Bundan sonra_ atelye!erın . onundekı komotif, vagon vesaire ile tam ve ve Roma sefirleri ile görüşmüş oldu-
lerbeyi lehine neticelenmiştir. takın kurdelası Alı Çetinkayanın kamil şeklini alır. ğu söylenmektedir Hatırlardadır ki 

. ricası üzerine Adliye Vekili Fethi N f k·1· b ·· d ıı.ı·· k ı•t J · ' Hıssederek oynıyan ve şampiyon- . . a 1a ve ı ı u gun e J\ una a a Alman kıtaatının Polonyaya girmesi-
luk namzcdlcrinden biri bulunan Bey- ?kya:, tar~fın.dan kesılmış ve bu an- Vekili olarak bu işlerin ilzerindeki ne tekaddüm eden gün de böyle bir 
lerbeyi ile genç Alemdarlıları temiz aa atolye ıle. ıstasy.?n~a b~l~nmakta mesaisinden bahseden Ali Çetinkaya, içtima aktedilmişti. 
oynadıklarından dolayı tebrik ede • olan :0

1 
kobmotı~erl dh~dd~kle:ını 1~l~ak bugüne kadar şirketlerden alınan ve Alman Esirlt>rinin Sözleri 

riz. suretı e u guze a ıseyı se cım.a · lzmir mıntakasında bulunan iki, Es-

Alttnordt; : ~ 
Anadolu: 2 

1 d -u k'll · · da eu·1 k' h' d b 1 . .. . Londra, 22 (A.A.) - Reuter a· 
mış ar ır. \i e ı crımız ve v ı er ışe ır e u unan hır atolye ıle de- . k . h b. . AI 1 b ı ·ı f li t t 1 . . . .. . Jansının as en mu n ırı, man arın 

u açı ış ı e aa ye e geçen a e ye - mıryolları ıdarcsınde uç atölye bu - k d · d 1 d · ea·ı 
1 

_ • • . . ara ve enız or u arın an esır ı • 
yi gezmişler cer dairesi reisi tarafın- ~ndugunu ışaret etmış ve demıştır mi§ olan efradın mukayeseli beyana· 
dan verilen izahatı büyük bir alaka kı : .. . . . tını neı:retmektedir. 

Saat 15 de hakem Bahaeddin ida - ·ile dinlemişlerdir. Bugün bu kadar -ıı d t 1 1 h 1 "" 
- .a evcu a o ye. erın ı. tıyaç arı- Bahriveli efrad harb politikacıların 

resinde yapılan günün son karşılaş- güzel bir kutlama töreni ile çalış- k 1 k b b .J 
mızı arşı ıyaca ır va.zıyette u - ortaya atmış, oldukları iş addetmek-

mas: da oldukça m~tevazin cereyan maya açılmış olan atelyeler elektrik lunmadıkl~rı.n~ na~~rı dık~atc ala - te ve Almanların denizlerde faikiye • 
etmış ve da_ha kombıne oynıya~ Al • santralı, vagon atelyesi ve lokomotif rak şeflerımızın musaadesıle bundan tine aid metalibatı meselesinden bah-
tın. or.du lehıne ·olarak 3 - 2 netıcelen- atelyesi olmak Uzere ilç kısımdan i- d .. t 1 b Cl 1 · · or sene evve u a 0 ye enn ınşa - sedildiği zaman omuz silkmektedirler. 
mıştır. baret bulunmaktadır. Günde 1200 ile sına başladık. . 

••• 1500 arasında amele çalıştırılacak o- B t .. l l rd .. k l Knra ordusu efradına gelince bun· 
u a 0 ye. e e yu . ve ~o cu va - lnr, daha ziyade şaşkınlık göster • 

Barutgücünün galebesi 
DUn Barutgücü alanında keı:;if bir 

seyirci kalabalığı önünde Fatih Genç
ler Birliği A takımı ile Barutgücü A 
takımı karşılaşmış, Barutgücü ha -
kim bir oyundan sonra 6 - O kazan -
mıştır. 

lan bu atelyelerin kuvvei muharrike- gonları tamır ve yemden ınşa olu - kted· 1 ("'!,.,. 1 d b h 
sini temin edecek olan elektrik san- - ·b· l k ·rı · · d me ır er ....... -.,en er e gar cep e • nacagı gı ı o omotı erımız e e - . d · ed.lmi 1 b' •t l ·· 
tralının kuvveı· muharrikesi 1500 ki- ı b. t · ed'l b'l kl sın e esır 1 ş 0 an ır mı ra yoz sas ı ır suret e tamıı- ı c ı ece er- f · b ld ~ .. f · 
lovat takatında iki türbin vasıtasile a· · D · 11 ··k ne erı, mensu 0 ugu mu rezenın 
elde edilmektedir. Türbinleri tahrik 
edecek olan buhar beheri saatte bir 
buçuk ile on iki buçuk ton buhar ve
riminde üç adet yüksek tazyik ka-

11. emıryo arımızın mu emme! 1 1 · t 1.. ·· • . . . . . . . I gece eyın e orgu vaz ına memur e-
bır surette ışlı\'ebılmesı ıçın de yal- d.l . ld - b .f . k . ~ ı mış o ugunu ve u vazı enın en 
nız bu tesısatın vücude getirilmesi d·ı · t tal" · k · · . . .. . . . · . ı enne gece a ışı ımı yapma ıçm 
kafı degıldır. Bunları ışletebılmek t hmil dil · ld - d b . . . a e mış o ugu zannın a u-
ıçın sanatkarlara, Iıyakatli memur ve 1 ld kl ·· ı ·c..+· y l .. . unmuş o u arını soy emı51 .. ır. a · 

- mustahdemlere ıhtiyaç vardı. Bu tek ruz görUnmiyen bir düşman tarafın-
.... ._ n~k ele~an~~rı yeti~tirm~ mak~a - dan ateşle mukabeleye maruz kal • 

dıle Eskışe ırde .te~ıs etmış. oldugu - dıkları zaman hayretleri fevkalade 
muz mekteb~en .ıstifade ettık. Bu e- artmıştır. Bu esnada müfreze, bir ça
l_emanlar~~ şımd~ açıl~asını yapaca- 1 !ılığın arkasına saklanmış ve nihayet 
gımız atolycler ışlemege başlıyacak- Iı"ransızlar tarafından meydana çıka
tır. Memur ve rniistahdemlerin fenni nlmıştır. 

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

İcabında günde S kaşe alına.bilir. • 

k~biliyet ve kudretlerini bir taraf:an Diğer bir Alman esiri, Frnnsız'lar 
boy~ec~ arttır.ır~en, o.nı~~n ~~ışet tarafından esir edildiği ana kadar 
ve ıstıkba.llerını. tekaüdluklermı. de• harbden kntiyen malumatı olmndığı
tahtı emnıyete alan kanunlar Mıllet nı itiraf etmiştir. 
l'ı~eclisinin tasvibinden geçmiş ve tat J?ransızlara Göre Hnrb Vaziyeti 

Her yerde pulla lcutuları ısrarla isteyiniz. - .. - .... _ .. _ bik sahasına konulmuştur. Paris, 22 (A.A.) - Havas ajansı 

iki defa doğruldu ve gerildi. 
Arnavutoğlunun aşağıdan alması

na f evkalhad canı s~ılıyordu. Fakat, 
çok mütevazi olan Ali pehlivan hiç 
kızmayor, muhatabını sükfuıile sini
re sevkediyordu. 

Fakat; kaptanın en son sözlerine 
cevab vermek lazımdı. Şu cevabı ver
eli: 

- Kaptan; hele siz bir güreşiniz 
bakalım da ondan sonra, Allah kıs
met ederse biz de soyunuruz. 

- Ha, şöyle! .. 

- Belki, Sazlı da gelir .. 

- Sazlı gelmiyecek ki, bu saate 
kadar gelmedi ve belki de gelmez .. bu 
rada bulunan pehlivanları ben ev
velce mağlCıb etmiş olduğumdan si
zinle tutuşmak isterim. 

- Hele, bir güre§ zamanı gelsin 
bakalım ..• 

- Pekala ..... 

Şimdi göreceğiniz müessese mille- askeri vaziyet hakkında şu tafsilatı 
tin takdir ve muhabbetine arza de- vermektedir: 

mıştı. Demek Arnavutoğlu soyuna _ ğer bir eserdir. Şimendifer manzu - Eğer Fransız ileri postaları bundan 
caktı. mesini tamamlıyan bir tesistir. altı gün evvel geri alınmamış olsaydı 

.,.. Bunu lizerlerimizc di.işen vazifeleri şimdi Sarre ırmaklarının birdenbire 
Öğleden sonra, güreşler başladı. yapmış olmaktan duyduğumuz bir taşması üzerine çok müşkül bir vazi

Fakat, Sazlı gelmemişti. Demek Ar - emniyetle huzurunuzda ve millete yete düşmüş olacaklardı. Bilhassa 
navutog·ı ·1 k t .. ek karşı iftiharla ifade ederim. La Blies "Ok fazla taamıatır nk Fran u ı e ap an gureşec ti. . ~ .._ "" · < 

G.. K Benımle beraber çalışan arkadaş- sız unsurları eylül bidayetindcki ile· 
ureş arakucak ve Anadoluvari l b h ta .. d·kı · b'· 

1 kt Ar _ arın u usus goster ı en u - ri hareketleri esnasında bu nehri geç 0 
aca ı. . . navutoglu, esasen Kara - yUk gayret ve fedakarlığı da tcşek- mişlerdi. Ve 16 ilkteşrin Alman ta· 

ku~akçı ı~ı. Ve Karakucak güreşerek kürle yft.d ederim. arruzu başlarken de geri alınmışlar
yag .~hlıvanı olmuştu. Her işte daima bizi çalışmağa sev- dı. Bugün mezkur nehrin iki tarafın-

KUçük pehlivanlar güreştikten son keden büyüklerimize, Milli Şef lnö- daki saha ve bütUn köprWer su al· 
ra; sıra başa geldi. Kaptan ensesini nüye huzurunuzda eğilerek tazim ve tındadır. Eğer ille hat nehrin ötesin
gererek meydana çıkmıştı. sadakatlerimizi arzederim. Atölye - de bırakılmış olsaydı bunların beslen 

Herkes Arnavutoğluna bakıyordu. nin burada tesis edilmiş olmasının mesi fevkalade ~ii§kül olacak ve Al
Ali pehlivan olduğu yerde sessizce muhtelif sebebleri vardır. Bunlardan man taarruzu bır hafta ~on.ra. yapıl. 

d .. .. .. birincisi mtitarekeden sonra milli hak saydı Fransız unsurları uınıtsız bir 
soyun u ve ~meydana yurudu. ve istiklfil davamızı buradan ilan et- vaziyete düşeceklerdi. 

.. ~:navutoglu, ka~~ın yanında kil mek fırsatına nail oluşumuzdur, ikin- Şimdi Fransız müdafaa hattı neh-
çucuk kalmıştı. Butuıı lnebolulular · · s· k k dı Uh" rin berisine nakledilmiQ bulunuyor ve cısı ıvas §ar ın apısı r ve m ını li 

ve etraftan gelenler, Deli Basanın ga bir kısım hatlarımızın telaki noktası herhnngi bir Alınan taarruzu tabii 
lib geleceğine hükmetmiş bulunuyor- olmasıdır. ferezan mıntakasına çarpacaktır. 

lurdı Bu tesisatın Sivaslıların ve mille - masını ve bütün yurdda kutlu oınii": 
Ağa, nihayet derin bir nefes al • [Den.mı ,·ar] timizin refah ve saadetine vasıta ol- sını dilerim. 
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23/10/939 PAZARTESİ 

12.30 Program ve memleket .saat 
ayan, 12.35 Ajans ve meteoroloji ha
berleri, 12.50 Türk müziği "Pl.,, 13.30 

l4..00 Müzik "Kar~ık program ·· Pl.,, 
18.00 Program, 18.05 Memleket sa

'lt ayarı, ajans ve meteoroloji haber
leri, 18.25 Müzik "Radyo caz orkes
trası,, 19.00 Konuşma, 19.15 Türk 
müziği "Fasıl heyeti,, 20,15 Konuş
ma, 20.30 Türk müziği, Çalanlar: Ve
cihe, Ruşen Kam, Cevdet Kozan, 

I - Okuyan: ~fözeyyen Senar. 1 -
Jsfahan Peşrevi. 2 - Arif Bey - lsfa
lıan şarkı - "Canda hasiyet mi var,1 

3 - Rahmi Bey - Isfahan şarkı - "Et
me beyhude figan., 4 - Kanun taksi-
mi, 5 - Faize - Uşşak şarkı - "Niçin 
nalendesin,, 6 - Şükrü - Uşşak şarkı -

"Geçti muhabbet demi,. 7 - Dede -
Gülizar şarkı ·· "Bivefa bir çeşmi bi
dat,, 2 - Okuyan: ~fustafa Ça.ğlar. 
1 - Nuri bey - Hicazkar ağır semai -
."Benim servi hıramanım,, 2 - Udi 

Cemil - Hicazkar şarkı - "Layik mi 
sana,, 3 - Zekai dede - Hicazkar yü-

t·ük semai - 'Bülbül gibi pür oldu,, 
4' - Hicazkar saz semaisi. 21.15 Müzik 
"Küçük orkestra - Şef: Necib Aş -

km'' 1 - Hanns Schmidt - İncil~r 
~'Vals,, 2 - Soede - Sevgilim "lnter· 
mezzo,, 3 - Beethoven - Op. 27, 2 

Mehtab sonatının Adacio Sostenuto
su, 4 - Fucik - Hülya "Vals,. 5 -
Tschaikowsky - Melodi "Op. 42, No. 
3,. 6 - Yoshitomo - Japon suiti, 7 - J. 
Strauss - Şen Viyana "Vals,, 22.00 

Memleket saat ayarı, ajans haberle
ri, ziraat, esham - tahvilat, kambiyo -
nukut borsası "Fiyat,, 22.20 Müzik 

"Küçük orkestra - Yukardaki prog
ramın devamı,, 22.35 Müzik "Caz -
band - Pl.,, 23.25 - 23.30 Yarınki porg 
ram ve kapanış. 

T. iŞ BANKASI 
1939 Kücllk Cari Hesablar ikramiye Planı 

t 

32,000 Lira Mükif at 
Kura keşide tarihleri : 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, 1 Eylôl, 1 lkinciteşrin 

ikramiyeler 
1 Adet 2000 liralık · 
5 " 1000 " 
8 " 500 tt 

16 " 250 " 60 ,, ıco 

95 " 50 " 250 " 25 " 435 

2,000 lira 
5,000 tt 

4,000 " 
. 4,000 " 
6,000 o 

4,750 " 
6,250 " 

32,000 
T. lı Banka81.na pa,.a ga.tırmtıkla, galnu para 6irilctinniı 

olmaz, aynı z amanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

Her Yerde Ve Her 
TÜRK 

Zaman En Kuvvetli Hazır 

FINDIGIDIR 
Gıda 

FINDIK TARIM SATIŞ 
Kooperatifleri Bii"liği 

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

Ankara Borsasının 
2'. BirinciteşriİT939 

Fiyatları 

Londr• 
New-York 
Pul• 
~llano 

Cenevre 
A.meterd• m 
Sorlln 
BrUkaeı 
Ati na 
Sof ya 
Pra11 
M•drld 
Varı ova 
Sudepeıft• 

BUkrcıı 

1 Sterlin 
100 Dol•r 
100 Fruık 
100 Liret 
100 leıdçre Fr. 
100 Florin 
100 Aayımark 

100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çok Kor. 
100 Pezeta 
100 Zlotl 
100 PengU 
100 Ley 

Belgrad 100 Dln• r 
Yo~oh•ma 100 Yen 
Stokholm 100 lıveç Kr. 
Moakov• 100 Ruble 

Açılı~ ve 
Kapanıı 

5.24. 
129.60 

2.96875' 
6.65375 

29.3475 
69.5425 

21,925 
0.97 
1.5975 

13.1025 

23.425 
0.955 
2.495 

30.6125 
31.19 

ESHAM VE TAHViLAT 

Türk borcu II peşin 
Sivas - Erzurum IH 20.15 
Sivas - Erzurum I 
Ergani __ _ ı 

lii!'ii9ililiiiiiiiiiii·----~iiiiil 

Dr. Hafız Cemal 
Lokman Hekim 

Dahlllya MUtehassıaı 
Divanyol\l 104 

Muayene ~aatlel'i pazar hariç 
her gün 2,5 - 5 salı ve cumartesi 
sabahları 9 - 11 hakiki fıkara 
kabul olunur. T. 22398 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
Muhammen Muvakkat 

fiyatı teminatı 
Alınacak şeyler lita lira 

Ünıversite nakliyat hay -
vanları için buğday, ke -
pek, arpa. ot, saman 
Kulak, boğaz, burun kli

680 

niğine alınacak tıbbi alat 1490 
Anatomi laboratuvarına 

51 

112 

ihale günü 
saat 

6/ 11/ 939 14 

" 
14,5 

iki kalem tıbbi ecza 1376 104 .. 15 
Yukarıda yazılı üç kalem eşya yazılı saatlerde açık eksiltmeye ko -

nulmuştur. İsteklilerin 939 Ticaret Odası kii.ğıd ve teminat makbuzla -
rile ihale günü Rektörlüğe gelmeleri. Liste ve şartnameler her gün Rek-
törlükte görülür. "8645 . ...... .. 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
.Müteahhidin, taahhüdünü yapamamasından dolayı zararı nam ve he.~abına ol

mak üzere Pendik P. T. T. Merkez binasl tamirat ve tadilat işi, açık eksiltmeye ko
nulmu~tur. 

Eksiltme 1/11/939 çarşamba saat 15 de B. Postahane binası birinci katta P.T.T. 
müdürlüğü odasında alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

KC'şi! bedeli (1490) lira (44) kuruş, muvakkat ten1inat (112) liradır . 

Taliblerin keşif ve şartnamesini görmek ve muvakkat temınatlannı yattrmak 
üzere çalışma günlerinde mezkur müdürlük idari kalem levazım kısmına, eksıllme 

gününden en az 8 gün evvel en az (1000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 

idareJeriııden almııı olduğu vesikalara istinaden İstanbul vilayetinden alınmış ehli- 1 

Yet ve 939 yılına aid Ticaret Odası vesikası ve muvakkat teminat makbuzlarile bir-
likte eksiltme günü ve saatinde komisyona müracaattan. •8356» 

HALK OPERETİ 
Bugün matine 16 da 

Akşam 9 da 
(ÜÇ YILDIZ) 

lltiiiıiiıa~ Yazan: Yusuf SUrôri 
25 Birinciteşıin 
çarşamba akşamı 

(Kadmlann Beğendlğl) 

lstiafül Caddesinde Komedi 

Kısmında 

saat 20 - 30 da 
23 Birinci teşrin 

Pazartesi akşamı 

HİNDİSTAN CE\'lZI 

DEVLET 
UMUM 

DENiZ YOLLARI İŞLETMESi 
MÜDÜRLOGO iLANLARI GU zelll öin ln 

Evvelce Münakalat Vekaletince yapılan ilanla, 15 Teşrinievvel 939 tarihine 1 s 
kadar kabul edileceği bildirilen, tngiltereye ısmarlanacak gemiler hakkındaki 1 r r 1 
teklifler 31 Teşrinievvel 939 tarihine kadar kabul edilecektir. (8472) 

~f.ok 

_l _o_c_v_ıe_t_D_e_m_i_r_yo_ı_ıa_n _nanla~ 1 . 
Muhammen bedeli 2470 lira olan 1 adet 4 tonluk kamyon 25/10/939 çarşamba 

günü saat (11,30) on bir buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon ta
rafından açık eksiltme usulü ile satın allnacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 185 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat ve kanuııun 

tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müraeaaOarı lA
zımdu". Bu i~e ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. «8215• 

, -~ 

Bostancıda Sahilde Satılık Arsa 1 
Bostancıda Çatalçeşme karşısında deniz kenarında önü kumJuk 

arsa. satılıktır Bostancı'nm en güzel bir mevkiinde, koya nazır, 

tramvay durağı yakınında, duvarları ve rıhtımı ve kayıkhanesi ya -

Sebebi var 

pılmış bir halde bulunan arsanın 21 metre cephesi ve takriben bir ' Dişleri rnikrobdan, çürüklerdel1ı 1 dönüm murabbaı mesahası vardır. İsteklilerin her gün sabahları (10) 1 iltihablardrin koruyarak sağlaınlaŞ· 
1 dan (12) ye kadar "Yeni Sabah,, idare memurluğuna müracaatfarı. tıran, hem de minelerinin bozulması· 

··----------------------------· lliff~U~~~M~~d~ bir güzellikle muhafaza eden asrırı 
.============================================================ en kuvvetli diş macunudur. 
rw~~~s;t;;ır;~~ 1 

Ankarada 1 Dr. Hayri Ömer 
A K B A ft Öileden sonra Beyoğlu Ağacamii 

Zührevi ve cill hastalıklan 
Her sabah. öğle ve akşam yenıel'

lerdeo sonra gönde üç defa 

RADYOLirt 
~ karşısında N o. 33 Telefon 41358 

1 Kitapevi - Kiatçılık - Türkçe ~ Ur Hüseyin Salur 1 n ve yabancı dil gazete, mecmua, r.ı 1 

1l kitap siparişlerini en doğru ya- il GÖZ HEKiMi Dahili Hastalıklar Mütehassısı 

~ pan bir yerdir. Erika ve İdeal 1 D N F h MUAYENEHANESİNİ r • urİ e mİ Taksim - Abdülhak Hamid cad-
yazı makineleri satış yeridir. :J ft İstanbul Belediyesi karşısında desi Milo apartımanına naklet-

Jl Telefon: 3377 Ayberk apart. Tel. 23212 miştir. 

~~mmmmrlJa.111----------------- Tel. 43697 

HAYDARPAŞA LiSESi DiREKTÖRLÜGÜNDEN : 

C 1 N S 1 
Mlkdarı 

Kilo 

~~~~~---~~~~~~----Çekirdeksiz kuru kayısı 
Ceviz i~·i 
Çam fıstığı 
Çekirdeksiz kuru üzüm 
Kuş üzıimlı. 

Kuru incir 
Kavrulmuş fındık içi 
üryani eı·ik 
Siyah Elık 

Ayva 
Amasya elması 
Gümüşane elııH ı 

Tahan helvası 

Taban 
Peltme;r. 
Yassı kadayll 
Tel kadayıC 

2000 
3500 
800 

4000 
3oq 

3qoo 
3000 
1500 
15{)0 

5000 
2000 
3000 

2000 
1500 
1500 
1000 
1500 

4000 
2-000 

Kılo 

Tahmin 
bedeli 

43 
43 

100 
21 
25 
23 
58 
45 
28 

10 
25 
20 

34 
34 
27 
20 
25 

50 
65 

Tutarı 

Lira Kr. 

860 00) 
1505 00) 
800 00) 
840 00) 
75 00) 

690 00) 
1740 00) 
675 00) 
420 00) 

7605 00 

500 00) 
500 00) 
600 00) 

1600 00 

680 00) 
510 00) 
40~ 00) 
200 00) 
375 00) 

2170 00 

2000 00) 
1300 00) 

3~00 00 

ilk 
teminat 
Lira Kr. 

571 00 

120 00 

163 00 

248 00 

Eksiltme gUn ve aaatı 

':. / ı 1/1939 - Saat: 15 
Kapalı zarf 

3/ l l/1939 - Saat: 15.30 
Açık eksiltme 

"3/ 11/l 939 - Saat: 15.45 
Açık eksiltme 

3/11/1939 - - Saat: lG,10 
Açık. eksiltme 

Haydarpaşa lisesi pansiyonunu111 ihtiyaçları olup yukarda cins, mikdar, tahmlnl fiyat ve ille teminatlarile eksiltme giiıı 
ve saatleri yazılı yiyecekler eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Ekslltme İstanbul Beyoğlu tstiklill caddesi Karlman kaq;ısı!lda Liseler Alım ve Satım komisyonu binası içinde toplanacı.ı.l' 
k"nı isyonda yapılacaktır. 

Talibler şartnameyi rnesaJ saa1:eri içinde okulda görebilirler. 

İsteklilerin kapalı zarfa tabi oJJAn kısım içirı verecekleri zarfların 2490 sayılı kanw1da yazılı hükümler dahilinde ihzar 
edilerek kapatılm1ş olması ve ilk reminat makbuzu veya banka mektubunu cari sene ticaret odası vesikasile birlikte zarl8 
koymaları ve bu zarfların eksiltme saatinden bir saat evveline kadar ·komisyona makbuz mukabilinde vermiş bulunma~ 

!arı şarttır. 

Açık eksiltmeye i:ıtirak edeceklerin de ilk teminat makbuzları ve cari sene ticaret odası vesikalarile birlikte belli gilt1 
ve saatte komisyona gelmeleri. (8447) 

İstanbul Liman sahil sıhhiye merkezi sabn
alma komisyonundan: 

Umum müdürJWc şuabatı ile taşra teiikilatı için 96 kalem evrakı matbuanın nü
munelerine göre tab'ı ve cildiyesi açık eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Bu işin tahmin edilen bedeli 1275 liradır. 

2 - Bu işe aid nümunelerin görülmesi ve parasız olarak verilen ~artnamelerin 
alınması için Levazım memurluğuna müracaat edilmelidir. 

3 - Eksiltme 3 İkinciteşrin 1939 cuma günü saat 14 de Galatada Karamustafa
paşa sokağında mezkür merkez eksiltme komisyonund:ı yapılacaktır. 

4 - Bu işe aid muvakkat teminat 95 lira 93 kuruştur. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 1939 yılı Ticaret Odası vesikasını göstermeleri şart-
tır. «8328:. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 

ı - Teşkilat ihtiyacı için satın alınacak 1000 çift çizmenin 18/ 10/ 
939 çarşamba günü saat 15 deki kapalı zarfla eksiltmesine talib çıkmadı
ğından 6/ 11/ 939 pazartesi günü saat 15 de yeniden kapalı zarfla ek -
siltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmini bedeli 8000 lira ve ilk teminatı 600 liradır. 
3 - Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
4 - fsteklilerin belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 2490 

sayılı kanunun tarifi veçhile hazırlıyacakları teklif mektublarını Galata 
rıhtım caddesi Veli Alemdar han Utlıu·i kattaki komisyona vermeleri. 

"8641,, 

- iLAN - • 
"ADRIATICA,, A. 

VAPUR ~1RRETİ: 
lstanbulla Adriyatik limanla· 

rı arasındaki ekspres lüks pos· 
tatarına yeniden başlanacağı ve 
bu postalar her 15 günde bir 
"ECİTTO,, vapurile yapılacağını 
muhterem müşterilerine bildir
mekle kesbi şeref eyler. 

Teşrinisani zarfında 2, 16 Vf' 

30 tarihlerine müsadif perşem
be günleri saat 12 de Galata. 
rıhtımından hareketle tlı:mir, 

Pire, Brendizi, Venedik ve 'l'ri· 
- este) ye uğrıyacaktır. -

····················~••F••••••••••••····-· 
Sa.lıibi: A. Cemaleddin Sar~woğltJ 

Neşriyat müdürü: Macid Ç:ETt.1'1" 

Basıldığı yer: Matbaai Ebüzzi,-.. ...................................... ..-.... 


