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apı an o ar ri \'C harb sefim~leri ta.rafmdan ():ıtJ• 

Müzakere, artık münakaşa şek- bu ihanetlerin cezasını verecegız. İstanbul Belediyesinin bir senelik nlmalan \'e haklannda ~ok §iddetJ 
lini almıştı. Ali Kemal Bey Hünkar dediğin ve işgalcilerle yaren- yol inşaatı hakkında verilen bir ra- D • J B t r [ B k tal<yidatın · \'az'ı st>bebleri arat' 
de, vaziyetin kendi aleyhine bir cere- lik ettiğini söylediğin o günahkarın pora göre bu inşaatı iki kısma ayır- enızae azı y apur ar atma tınlmağa değer. 
yan uyandırmakta olduğunu nihayet da tac ve tahtını yıkıp başına geçi- mak imkanı mevcud olacaktır. 'T" h/ •k • G . d ·ı Bu sahada, Fransız \'C İngiliz tica· 
anlamı§, kendini mlidafaaya lıaşla- receğiz. Sabırlı ol sen hele. Nasıl İs- Birincisi 1939 senesi ikincikanunu- ı e l f!8l f!CIT l er retine tesir meselesi fazla mcvzuıı 
roıştı. Esasa hiçbir itirazı olmadı- tanbuldan daha kaçanlar var mı ki? nun ibtidasından mali senenin hita - • ha.hS('<lilemez. Zira her iki bü~ iilt 
ğını söylemekle beraber, idare heye- Abdürrahman Bey, muhatabının mina tesadüf eden 939 senesi mayıs 4 Yelkenll 2 motör & •and•I ve a kotra p•rç•lan- müst~mleke iını>aratorJuğu, ilk mad· 
ti ile görüşüp anlaşmadan böyle bir gösterdiği bu itimad ve gafletten bUs sonuna kadar yani altı ay zarfında dı K•dıköy va Adalara vapur lflemeltl YU lerca Ad delen, de°!.zıı:51n memleketlerden, d&" 
ariza yazmakta mazur bulunduğunu bütün sinsileşmiş adeti tilkil~mişti. yapılan yollardır. • Z a nizlP.rde hn.kimt~·ete dayanarak, lto-
ileri sürmüş ve müzakereyi büsbütün Nemli gözlerini silerken, ağlar gibi Bu kısımda belediye bütçesile be- yolcu•u l•tanbulda kaldı. Bazı binaların çatdarı uçtu la.ylıkla ~etiı·tchilir. O halde hu mii· 
bir çıkmaza sürüklemişti. bir lisanla: lediye hududu dahilinde ikmal edil- ~- cadelenin sehcbi ne olabilir? 

Halbuki, o günün akşamı bu mese- - Hiç olmaz mı a Caferciğim, de- miş olanlar ceman 155.969 liraya mnl Dün öğleden sonra başlıyan şid - 3,35 Üsküdar seferlerini yapamadık- Bu s~uıh· cemb vermcJ{ ve ~nıan" 
le de Damad Paşanın salonunda ko - mişti. Bütün yolboyu !ttihadcı zabit· olmuş olan yollardır. detli bir lodos fırtınası şehir ve li - !arından kalabalık biisbütün artmış- Janrı, lı.ıt~raf mcmlcJu!tlcrdckı propıı· 
laycacık halledilivermişti. Zeynclabi- lerle dolu. İkinci kısım yolları 939 senesi hazi- manda mühim tahribat yapmış ve t.ır. g~dn ı~mc halel vermcc;ine raı:wmen. 
din, Vasfi ve Mustafa Asım hocalar, - Onlar ne t."l-rafa gittiler ya?.. ramndan bu güne kadar sarf olunan bir çok aksaklıklara scbeb olmuştur. Saat 4 den sonra Şirket ''apurlan J~oyle. ~i~ mii~~elere f:İrism?lcrin~rı 
kulluğuna sığındıkları efendilerinin 1 - Çoğu Tortuma, kahraman Ha- mesai ile temin olunmuş olan yollar Öğleden sonra saat 2 yi 5 geçe ya- seferlere başlamışlar ve esas tarife- l s.•·IH•!ıını •7..alı u;ın, ~ 1 \'e~, D:ırıımnr&.~ 
bu dileğini de yapmakta hiçbir mah· lidin fırkasına. Maamafih bu taraf- teşkil eder. Bu ikinci kısım, birinci vaş yavaş başlıyan lodos gittikçe şid den başka 12 ilave postası yaparak '~~on*'? ' 'e h.~ttfı ~lol~d~m. hnrı 
zur ve beis görmemişlerdi. Hemen !ara da gelmek istiyenler pek çoktu. kısma nazaran daha verimli olmuş - detlenerek fırtına şeklini almış ve bir Kadıköy halkını üsküdara taşımış_ c• .. _ıu·aretııw~ 1 ~11~t;e . .ııllık ıst.nhstıklerc 
kararlannı vermişlerdi. Ertesi günü Hatta Oltide, murahhas Hilmi Beye tur. çok evlerin dam?annı uçurarak cam- Jardır. gozahll!ll• ltafıdır. 
de, istediği arizayı göndermekle, o de gidecekler Yardı Hopada. Bu devrede yalnız belediye bUtçe- lannı kırmıştır. Yalovadan 6 da kalkıp lst.anbula Rıı t_edlciliden anin ıla.<>.ağma g()rc, 
mümessilin, Osmanlı dostluğu için - Ya ... Memnun oldum buna işte. sinden 509017 liralık iş meydana kon Fırtınanın şhldetinden Denizyolla- gelen posta Büyükada açıklanna gel- ısımn~ın:.w . ~cn~l~kc~Ierin~eki J1l : 
çarptığını sandıklan gönülcüğünü Hilmi Beyin Oltide olduğunu nere - muştur. Bu para ile !stanbulda 52, nnın iki vapuru batmak telılikeRJ ge- diği vakit iskeleye yanaşmak iste _ man tıcarct~ n~ılız tı~rctı.ne nnııı_ 

. hoş edivermişlerdi. den öğrenmiş bu zabitler?.. Beyoğlunda 50, Anadolu cihetinde çirmişlerdir. mişse de muvaffak olamamış ve Mo- 1:'11 çok a~gı IJır .111°' kıdcdır. JtJcse 
O .. · ı · d l· ı t t t' H 1 I d H t~r. . . d b 55 d d 1 kla 41 k. d d b k . . . . . Ui, Alınan~ a, Daıumarlm ilımc:ıtınıJI mumessı ın e a e ve vesa e ı - opa ı ar an. a .ı..a sızın e u- a e ve uzun u n ccman ı- FIRTINANIN LİMANDAKİ a a atma tehlıkesı geçırmıştır. b •• • . • • • 

ile İtilaf cılara, Hürriyet ve İtilaf fır- rada olduğunuzu onlardan öğrendim Iometre uzunluğunda yol inşa edil - TESJRİ Bu vapurda da bir çok yolcular ba- J n~şte ~ınndc ~ıc' kı a~ırkcn, ~ııgılt~. 
kasım~a yapılan ve hünkar tarafın - ben. miştir. . yıhnışlardır. Bundan başka denizde ~ 11 ~~ mı a~ı~ 0.r. D~nnarkn ıdh~ 
dan da arzu ve tceyyu .. d olunan bu mU - Ya ... Şu halde vazi'-·etimizi de Bundan backa hususi idare bii+,.,._ Lodos saat 2 yı 5 geçe başlamış ve bulunan bir rok w· k ki _ tuun uc;te hırmı İn~ıltercılrn, clor • 

J :ı1 ~ 10 dak'k · · d büt'· 'dd t ' · ı :ı mo r ve ayı nr t t • • · d Al ı ·• .... 
racaati lütfen kabul etmişler, ve o biliyorlar demek? sinden yalnız şehir dahili için 70 bin ı a ıçın e un şı e mı a - dan haber alınamamıştır. c .unm . 6 manyıu n~ ~·npıyor. •:-
hafta içinde, Zeytinburnu sur bari • - Elbette. Bütün millet duacı siz- lira sarfile yapılan 15 kilometrelik mıştır. FIRTINANIN KARADARl \Cçin İ~gıltercden aldıı.,rı mad~ele.r~ 
cindeki kışlaları, Kadıköy ve Moda lere. asfalt kaplama, 4.5 kilometre1ik şo- Bu sebepten köptüden Kadıltöyilne TAHRİBATI ltı)metı, Alman.vadan alınan nukdaf 
taraflarını, Üsküdan hafif tertib ve Kurnaz Abdürrahman, verdiği iza- se, 9,5 kilometrelik asfalt tamiratı gitmek için 14,35 seferini yapan va- Lodos saat 4 ve 5 arasında gayet ~:ın 15?_ mll.n>rı kuron fazladır. l'ıı· 
sessizce işgal edivermişlerdi. Sırası hat ile Cafer Beyin gururunu okşa - yapılmış ur. pur Harem önlerine gc:lince gayet bü şiddetli bir hal aldığından bazı evle- z ~et dıgcr memleketlerde de n~ ncll 
gelmişken şu ciheti de kayıd ve ilave mış, muhatabını koltukladıkça koltuk Yapılan hesablara nazaran bir se- yük mikyasta gelen dalgalarını or - rin damlarını ve pencerelerini tnhrib hu

1 
ı.wldh'hlir. nJC 

edelim ki, yapılan bu başı örtülü fiili lamışt:ı. Nihayet, sözünü kendi ta - ne zarfında 1etanbul yollanna 745 tasında bocalamağ-d başlamış ve tam etmiştir. Bu arada Beyoğlu lngiliz Al :o;;ff',l lıu raluunlarn ılayanılnr .. ' 
işgale, ne Karakol cemiyeti, ne de savvur ve arzulanna intikal ettir - bin lira sarfolunmuştur. bordadan gelen sular geminin her ta- sefarcthanesinin arkasında. bulunan ~ı~n ;r'.n }ıuducls~ız <lcn~zaltı mu : 
Hüsameddin Beyin gizli faaliyeti ve mişti. Söylemiş, söylemiş •e Cafer vvvvvvvvvvvvv vvvvv·v·vvvvvvvvv rafını kaplıyarak alt kamaralara hü bir gazinonun damı uı,mu.,tur. "a~ e e::. n~ gıı:rnclcnnde, Şının!. meJ11 

• A • VlLA y·r..·TTE • - tm• u· B ·· · " " lckPtll'rlnııı tı<'aretleriııdNı munh:ıst" ne de Kafkas ve Erzurum tarafların- Beyı, adeta kendme meclfıb olacak r. · cum e • ış r . unun uzerınc eımsen Bayram münasebetile şehirde ya - . . ,. • . 
daki hareketler sebeb olmuş değildi. bir vaziyete getirmişti. Sonunda da: heyecanda olan yolcular feryad et - pılan bir çok tnklar ile Bcyn?Jttaki ':111 ıstJfa<lf: eylemek lcaygusu hain~. 
Bu, esasen düşünülmüş, menfaat ve - Eh, demişti. Yanımda eline, be- Fatih ve Kad 1 köy m a- meğe başlamışlar, bazı kadın ve ço- tribünün üstü yıkılmıştır. d.•r. Alnıım.ran~rı. ı:;iınnf mem.ld~ctl el 

1 .. 'b 'h ed'l ı· a·ı · .. .:ı·~· .. d lı"ye bı"naları açılıyor cııklar h""ecandan bayılmıcıJa .. d rıntn mafülrlerıııc ~idclctle ıht:ıy:ı arzu arına gorc tertı ve ı zar ı - ıne ve ı ıne guvcnıllgım uç a anıım "-J :ı1 ' ır. Bundan ba.5lm, 19.50 de Bostan- . ~ .~ . . . c 
miş bir hadise idi. ve biraz da param var. Elbet, üç beş Bugün Fatih ve Kadıköu belediye Vapurun büyük bir tehlike karsısın- cıda, Şileli Ati Reisin idaresindeki 7 \ardır. ım·s:ıa, cııclu~t~ısınnı muhtnd 

• • J d b ı d ~ .. k t d ohluğu dl',,mtr c \'hennın Ahnanvn ş 
•o arkadaş da buralarda edınır, ben de tahsil şubcleJ'inin rcsmikiişadları ya- a u un ugunu goren ap an P.r • tonluk yelkenli, Emlak Bankası ka- . .. . . · 

· · ·b· ta w 1 d 'd· hal dalgalara dogwru lıa.ş \•ere ek . . .. . ancal. dortte hirı me\cmlchır, bt1 
Kafkasyada fe(:ad çıkarmak teş _ sızın gı ı va n ugruna ça ışır, ı ı- pılacaktır. Bu resmiküşndlarda kaza r ge- tıblcrınden Munıre nid 3 tonluk kot- ikd 1 j ıd· 

ltilatrılar arasınd; bozgwıculuk yan.. nirim. kaymakamlaı1 ve şehir meclisi na - ri dönmek istemiş, ve Boğaza <loğru rn, Şaşkınhakkalda Mutealıhid SaJfı.. ı"'a11 :1
1~1

111 kıte".!~0 yarısı S\'f'Çten 
~ r bi ··ad t •ttikt k '· .. ı N ı nw euır. 

mak vnzifrsile saray tarnfmdnn gön- ı Abdurrahmanın bu candan sözleri mınu birer aza bulunacaktır. r mu e f;1 en sonra opruye had<linin tenezziih motörü S<>"kın - 11 11 k. l .. k" • da. il' dt 

1 
· · · J" .. t" B 1 Ad ı . .. • ··-- a ıu ı, m~tın u şeraıt h uı 

derildigıw·ni evvelce yazdıgıw mız yüz - Cafer beyın hoşuna gıdıyordu. Hem vvv·v·vvv vvvvvvvvv vv'"'"""vvvvvvv (onmuş ur. unaan SOntll a ar \0 bakkalda S•trryya og·ıu İsmete aid bir i 1 ı· ti ti ti . . • -
O J T ]{ d k .. ·· h ' b. rırnm t> ~e er care ennı pcşın p:ı••· 

başı Abdün·ahman Bey ve arka..:ı""' I de muhatabını yanında alıkoymavı P L S E: a 1 oyune u: ır \'apur posta yap· kotra \'C henüz sahibleri öğrenile - s 1.. • t• 1 t:t·-.2·ı 1 • :1• ktl,. 
uag- • • • . . • ·t er ı· . t b .. . ıu n tme ıs mnc c ır-uı {en~· n, :re 

lan. uzun ve çok külfet ve 7..ah· zıhnınden geçırıyordu. Nıhayet, ka - e· bı"r mamış ır. ım .urıye ayramı mu- mıyen 6 sandal parçalanmıştır. l . . t-
. · lr et ka .._Y00U ... .,t'I t t b 1 · k 'f b' >et .ıtıasmda ela ~almz bııhınmuJiO metli bir seyahatten sonra Hop:ı. ·vo- rannı vermıştı. Alacaktı bu adamı • '' naseut ı e s tın u a men esı ır Mehmed Ileisin idaı·esindekı 15 ı . .....ıı 

' J - le k"tl, · ·ı t · b ı k"' .. ·· ar. Alıcı ınyn asımla Almanya ...,... 
lcile "Penskert yaylfı.sına ,·armış ye yanına. Yapacagı teklife bir ıemin eye g İ rd İ yo u u esı 1 e aıe e er opru us - tonluk kum viiklü motöıle Hagıb b l w•td·. D h l t .1 dt. 
Erzurumlu Caf~r Beyin ka~-mhına hazırlamak için muhatabının fikrini tünde birikmişler ve burada bilyük kaptanın kudı yüklü velkenli kayıcrı ıA~l~ıııa < e~ı ır. 1 er ~ ngı teker: tı· 

·•~ı:.- . . Şoför Nailin idaresindeki 3608 nu- b. · a·ı h 1 1 . . • 0 man,anın vnnı •a..sınrıa me,· ı 11 
ulacmı~lardı. anlamak ıstemış ,.e sormuştu: ır .Jz ı ı.am .u.ı:ıu e ge mıştır. da bntmıştır. · · · 

>!f :ı maralı kamyon dün Karaağaç mcz· ~ k H 1 d 3 1 yor. 
Misafire ikramı ve hele voksul ga- - Ne tarafa gidip çalışmak isti- ..,ır etı ayrıye ''apur arı a \'*? Nüfusca zayiat olmamıştır. B 

J yonru ? bahamndan et yUkliyerek Yeşilköye VVV'V'""-"~·~~"'~ u ,·:ıziyet karşısında, Şimal melfl' 
riblere yardımı gerı,:.ekten seven Er - n sen... giderken, Halkalı caddesinde, Hancı- BELEDiYEDE: lt-l•ctlninc, hem ticari \e ht-nı ~ 
zurumlu Cafer Bey, lstanbulun vazi- - Niyetim Çıldıra doğru uzan - yanın 15 numaralı evine kapıyı kıra- Eski Eserleri M~,·ı:mcôyı;i h:tluınd:m r.hemmiyetk'.tİ 
yetinden acı duyarak kaçtığını, ken- ıuak Cafer b:Y· ? rak girmiş. orada devrilmiştir. Bu Şehir meclisi dola),sile, tesir mesele.c,i ortaya çılO" 
dine acındıracak ve muhatabını inan· - Tanıdıgm var. mı 0 ~la·· kaza neticesinde, kamyonda bulunan · Tahrı"b Efmı"ş yor. nu sehehden, tn~iliz Amirs.Jlı1' 
dıracak bir tavır ve lisan ile anlntan - Çıldır beylerınden Agbabah led y f Meh ed d toplanıyor ınakamımn hir müddet evv.-Jkl tngl-
yüzbaşı AbdüıTahman Beyi çok iyi Mehmed b~.le tanışıklığımız vardır. ~:.-~:ıar,u~ed::i e<1il:ek ~z~~; İhtanbul Şehir Meclisi çarşamba --- - liz 1imanlanna giden gemik>ri kafi~ 
kabul etmiş ve hele teşkilatta çalış- -. Çok gurel, ben de tanırım onu, hastahaneye kaldınlmışlardır. gününden itibaren teşrinisani de,•re· Fehmi Yurcıt..ıtmaz, bu lıalinde, harh gemileri refa.katlnd' 
mnk arzusunu izhar edişinden ade- lıattii. mektublaşırız da. Fakat, Ab - 1 si toplantılarına ba.şhy:ıcaktır. Şe - 8.JÇtan beraat etıl; f;akat l'l')'rettlrmek karan, Şimal meırıle • 
ta sevinmişti. Hiç şüphe yok ki, bu l durrahman bey, şu sırada yonar pek çlçe iki otomobll kazası hir Meclisinin teşrinisani devresinin . ,. . . ... kctlerinde hir ticari monoı>ol vtl~ 
kabul tarzına, Cafer Beyin gösterdi- tehlikeli. Böyle dört kişi ile oralara Leonun idaresindeki 447 numaralı ilk toplantısmda Dabıi Encümen A- F~~mı_ ~ urdtu~az ısmınde bırısı: ~etirmek husu:~undaki Alınan ı;ıiste" 
ği safiyet ve itimad da Abdlirrahman 1 uzanmak bilmem amma, heı· halde ... ~o~si~let, dün saat 10 da Şişliden zalarının, teknik komisyonların ve sur u~rınde kulu be. kunn::ık ve eskı mini hozmustur. 
Beyin memnuniyetini mucib olmuş Abdurrahman, muhatabının sözü Zıncırlıkuyuya giderken, karşı taraf Riyaset Dh'anınm intihabları yapı- ı escO .~lcr ~ bozmak suçıle Sultanahmed n,ma k:ll'f>ı Alman'"· 1 .. ·Je bir il_.. 

' ·· k · ta 1 kt l f.. w 
1 çuncii ~ulh Ceza mahkemen· c ' ' ~ • .• a, .o~ 

muvaffakiyet ümidlcrini artbrmışb. nu esmış ve: . n ~e .m~ e 0 .an ~ or Hasan oglu lncaktır. .. . . . 1 • • • ın v~- rc•ket in hit:ımflı~a nmga~ir olat.,.. 
Abdürrahmaıı Bey, lstanbuldan - Oraya ulaşamazsam dönerıın. B~nnın ıdaresındekı kamyona çarp belediye Sarayı için ''.lmışt.ıı. :.e.ıı~ının ~~ırnekapı _hnrı- ğını ileri sürmüş \'e ayni zam~ 
· .. • ~ · • Maksn.d ta b' td -·ı ·?QJ mıc motosikletd ·ım· Leon. t ""'k b ıc·ındesuruzennekulubekurdugu \'e · • .u ve ışgalden, hunkann aldıgı bıgane ~a na ızme egı mı· · :ı1• evr~ 1§, )ere il imla e a~lanıyor , . . . . hu ticart"ti kontrol lmkinlannı e..,.. 

vaziyetten, milletin maruz olduğu fc· mazsa bır başkasının yanına gider, yuvarlanmış ve ayagı kırılmıştır. Belediye sarayının inşası iç:in i - f skı :scr~cr~cn madud olan surlan cl.ın~k i<:in, kanallarından bHfıuld1 
lfıkettcn öyle yanarak ve yakılarak onunla çalışırım. Bu sırada, Leon yerde yatarken, cab edecek istimlakatın yapılabilme- oozdııı;u ıdc•a oJunmnktadır. Mah - <liisünmüştür. 

Elbctt B k ta d - ş· 1' d Z' . l'k ) k keml.!dl' so~u}an GU" llCre C..C":tb ola ' bahsccliyor, muhatabını öyle heyecan - e. aş a nı Jgın var · ış ı en ıncır ı uyuya ge me te o - si bakımından menafii umumiye ka - 1 • • • ... • - Yalnız ~im:ıl memlcbtleri Afn1jll 
b h ı·a ? ı... 1889 ı t b·1· ·d ı r..ık suçlu dcmı5t ır kı · · ' !andırıyordu ki. Hele, lttihadcılar mı u ava ı e.. ..n numara ı o omo 1 ı ı are e- rarı taleb edilmişti . ' . - · . tf'ldifif'rini rcddettilcleri gibi (lf!~ 

hakkında yapılan isnad ve ithamlar - - Dedebeyde var nmma, bilmem <len şoför Osman Leonu çiğnememek ~ Bu taleb Dahmj•e Vekaletince ka- - On sencd:r .tstnn~ulda kırn pa- ı>ar.ı ile ticaı"Ct hususund-''·I kn~ 
· d' ~ · · t b'l' · · · ram vere \'ere ıfla" ett D" ·· a·· · •"" dan, reva göriil"n zulüm ve hakaret- s~m ı ~avşatta mı acaba? .. Mnama- JÇın ° ~o 1 mı rol tarafa çevınnış, bul ve tasdik edilmiş olduğundan bir- . , ." ım: uşun u~ l:ırımla devama azimli oltluklarmı ltll-

lerdcn tam bir 1ttihadcı lisan ve ta- fıh o da olmazsa Posko!ta lUimil be· otomobılde bulunan yolculardan biri kaç güne kadar bu maksadla yaınla- taşındı?.1, ı:ımaen~n ~~ıb olmadı.?'1 dirmislcrdir. 
raftarlığı ile öyle acıklı bir tarzda yin yanına giderim. de yatalanmışt1r. cak olan istimlfikata başlanacaktır surlar uzerınde hır kulube y<ıpmngıı n . kt d ~i 1 1 , . tJt:ıf 
·k~ t ed. d k. · · - Demek onları da vvvv~v~ karar verdjm. Gittim, Edirneka}ll dı- . ,u 00 3 ıın, <:.. ms mem eıiC _.ıı ~ı aye ıyor u ı, ınaıımamak ka- tanıyorsun?.. Yaralılar Şişli çocuk hastahanesi- <l b. k 1 .. b . .. ıle .Almıın~·a arasmdn arık \'C ı.aı-
b· ı ,, -·1d· N't k' Abdurrahman bı·r t 'lk' k ı - k ld ı tahk 'k t b 1 /KTISAD iŞLERi şansın a ır u u e ratıvcr<lım. Gu- • · )1 .u ı uegı ı. ı e ım, Erzurumlu Ca- • 1 ı umaz ıgı ne a ırı mış, 1 ·a a aş anmış- : U b' . d . -ı. • • snhnlnrda ccr"y::ın eden bir müeadf:I"' 
f d b d.. .. . ile gı."lu··m · t ' T d - b' k t n n ırın e sen eskı escrlen tnhrıb · ' , 
er Bey e u uzme sozlere ınan - 1 semış 1• anı ıgı ır ço §c- ır. Yunanı"stan bal .ık tt' 1. k . baslamısttr •>r ı:.ısa{t SAGJ\l 

b · · hı'r ••e bey ı·s· ı · d"k u e ın < ıye ya ama sarıldılar bır za- · · · · ~ ~ mış ''e muhatn ını, büUın manasile • ım en sayıp o m ş ve Ot bll t . ' ....................................... ....-
zulme dayanamıyarak İstanbul- bunlarla olan münasebet ve muare- om~ Ç•':_P ı almıyacakmı ? bıt ~utup ma~.kemeye v:rdıler. Hal. 
dan kaçmış bir lttihadcı sanmış - felerinden uzun uzadıya bahisle mu- Galatada Ahı:a~ soka~nda otu - Balık ibracatçılığımızda en iyi bir b~kı, ben, kulube kurdugı.ım yer<le es Pendik istasyonu 
tı. Pek tabii olarak da ikram ve m.lhatabını adeta büyülemişti. Cafer ran 9 ~aşında Katına du~ tramvay alıcı olarak yer alan Yunanistan son kı. eser ~amına hiçbir şey görmedim. bugün açıhyor 
~annı arttırmı~tı. Humsu samimiyet bey, nPtık dayanamamıştı. Talihin a- c~d?es.ınden . geçc~ken, şofor Saded - verilen bir karar üzerine piyasamız- Ilır ~c~·ı de t~hri~ etın!ş de~ilim. . . 'kte 

ı Yagı-na kadar gatirdig~ i bu k"b d dının ıdaresuıdekı 1963 nıımaralı o-ı d b 1 k 1 k b. . Hakım şahıdlen de dınledıktcn son Devlet Dcmıcyollannın Pendt tJ e: , • -~ a ayı t b'l k an a ı a amıyaca ır vazıyete t d - 1 . . 8ıı. 
görünüşlü zabiti elinde k _ omo ı çarpant yaralanmış, yaralı ım· ti ra, Fehmi Yurdtutmazın asarı atika- yap ır ıgı mo< em ıstasyonun ınŞ 

- T.~~nma ~ardeş, demişti. HU mak için ufak b' nk d~çırm; tedavi altına alınmış. 1för yakalnn- geH ı~ r. ld ~ .. y . yı tahrib ettiğini sabit görmemiş bu !bitmiştir. jımı.syon bugün büyük tJle' 
danın ıznı ınayeti ile, yapılan bütün sonra· ır mu a eme en mıştır. hilk~ rt.a ıgıml ızketa gdoahre·1· unanıstan <'ihetten beraetine fakat sur üze.rı·n rasimle ac:ılacaktır. 
================! · ume ı mcrn e ı ıne tuilan- • • - =;:::::::::; 

- AbdWTahmaıı bey be, demi§ti. Tramvaya aallmanın mış balık idhalini menetmiştir. Bun- de kurduğu. ~ulübenin yıkılmasına ============== ~ 
Yeni Sabah 

Abone Bedeli -
TOrklye Ecnebi 

IENELIK 1400 Kuruı 2700 Kuruı 
1 AYLIK 760 • 1450 • 

. 1 AYLIK 400 • 800 • 
1 AYL.IK 160 • 800 lt 

Posta ittiludına dahil OlnuJran ecnebi 
memleketler : Seneliii 8600, altı aylJiı 
ı::= 1900, Qç •:vlılı 1000 kuruştur.= 

A~.r~ tebdlll için ;yirmi b~ kuruşluk 
pul göndermek: lhıındır. 

f 
Mademki, hizmet için geldin burala- aklbetl dan dolayı şehrimizde olup balık al- karar vermıştır. r TAKVJM 
ra. Ne diye gidiyorsun bu kadar i - Sulumanastırda oturan Ardaş is _ mak üzere müracaat eden muhtelif Otomobll -ç~;pan kadın 
raklara. Kal benimle, Allaha çok şü- minde bir çocuk dün vatman Mehme- balıkçı gemileri de yaptık - 1 

kUr, silahımız da, cebhanemiz de, ya- din idaresindeki 260 numaralı Yedi- lan müracaatı geri almışlar, is _ Şoför Mehmedin idaresindeki 3493 
nına katacak adamlarımı~ da var. kule _ Sirkeci tramvayına asılmış, t~ikle~i balıklan almaktan vazgeç- numaralı kamyon, Karaköyden geç -

AbdWTahman, bu teklü kar§ısın- Davudpaşa caddesinde 67 numaralı mışlerdır. mckte olan Azapkapıda Mekteb so -
da biraz dü~Ur gibi görünmüş, tc- tramvay direğine çarparak başından Bu hal balık piyasasında oldukça kağında 7 numaralı evde oturan Sa
reddUdlil bir tavırla: ehemmiyetli surette yaralanmış, Cer bir rahne açmış ve balık tUccarlan _ raya çarparak omuz başından yara
-. Vallalı bilmem ki Cafer bey. rahpaşa hastahanesine kaldırılarak mızı telaşa düşürmüştür. Hepsi bir lamı§, kadın tedavi altına alınmış, 

Gerçı, kimseye de söz vermedim am- tedavi altına alınmıştır. araya gelerek Yunanistan hükumeti şoför yakalanmıştır. 
nıa. nezdinde te§CbbUsata geçmeyi karar- Hafarllıjın sonu 

Cafer bey, teklifini ısrar şekline Tramvayda SÖZ atb laştırdıklarından bugünlerde bir mü- Sirkeci istasyonu arkasında 51 nu 
vardırmış, kurnaz AbdUITahınan da B~iktaşta Ihlamurda oturan Ce • racaatta bulunmaları beklenmekte - maralı evde oturan İsmail şoför Ah-
inadına nazlandıkça nazlanmış, ni - mil kızı Atıfet tramvayla evine gi - dir. Omid edildiğine göre bu teı:;eb - medin kullandığı otomobilin arkası
hayet, hatırından çıkamamış gibi derken Fevzi isminde birisi sarkıntı- hüsün iyi netice vereceği ve Yuna - na asıldığı sırada yere düşmüş, ağır 
davranarak, Cafer beye bağlanmıştı. lık etmi§, kadının şikayeti üzerine nistamn tekrar balık alıcıla11mız a - surette yaralanını§, tedavi için Cer-

< Devamı var ) yakalanarak adliyeye verilınlıJtir. rasma .eireceği söylenmektedir. r~hpaşa hat-ıtahanesine yatırılmıştır. 

30 1J,K1'F~RIN 1989 

Pazartesi --
1358 H.Ramazan17 1355 R.l.Teırl~ 
Gün: 303- Ay: 10 Ruzu Hızır:~ 

Ezani Saat Vasati Saa!_, 

gOneı ooıe ikindi gUneı ()öle lkfıtdi 
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Sim dilik , ~ ~ 1 f 8 1 J 8 0 16 ncı Yılı Katlarlıen ••• 1 .................... 

GarpteFaaliyetGüç _ N0~8!!_11 Istanbul Sokaklarında M;111 Şefin 
B. ş k·ı Ald sinenihayetveriyor: "···Süslü Kamyonlardan Birinde, Al Zemin Hitabesı· 

ukadar 

1 r e 1 1 "Şu noktayı sarih BUrette beyan e- o . y ld 1 1 1 . lk· B TU kU 
debiliriz ki Balkanlarda İtalyasız hiç zarına a ız a f anmış ı aş, r n MtLLI Şef tnöaü, Cilmhariyet 

ilana bir §eye teşebbüs edilemez ve yapıla- Birine AğladıQı, ÖbUrünU BaGrına BastlGı Bayramı ve6elle .... w-
.._ • 29 (A.A.) - Havu ajan•- ra Fransa ve lngilterenin mii§terek maz. İtalyanın bu bavalideki bayail 1 ~ kN&. takat çok wc-iz Jü-
~~eıi vaziyet hakkındaki reaml bava kunetleri Alman tayyareleri&· menfaatleri bu giln her zamandan zi- ki Bat 8öründ0 " ..,..... töJle decller: 

ifa· . df'dinlcı IMJ mislini bul&e&kbr. yade vuıb bulunmaktadır. Bt111 de YAZAN: KANOt:M/R "-Bu •ne lllilli bayrama.-..,... 
' ründen güne daha ziyade fe- Sovıeller AlmeRJ•J• bir bu bayati menfaatler yahu& ilı::tıaadi - 11111 fe\'lm.lide hWl8elfrr içillde ltulu•· 
,... ktabr. Vosges ve Sanla kar mahiyette değildirler.,, Ben, dibı, Cümlıuriyetia on altın-ı llatiyar, ceketine iliftirilmiş lstik- fluğu bir amanda idrak ediyoruz. 
~or. Y~ımeei durmue olan ne- .... IJOn ton hububat f.tte bütibı makalenin nıhu 9u Uç cı yıldönümü merasimini, yurddq - W madalyaauu okşamak hırsile eli- BUtliD ıuilletJeıiıa, varlık ka)psu ı 
~e ~ılhaasa Rhin nehri tekrar verlror dört sabr içindedir. Buraya kadar o- lanmm göz bebeklerinde seyrettim. Di lı::aklırdı; sonra baba oğul bakıştı- 9iacle yapdıkları bu sene,i, milleti-
~ dUn eg~ ~şlaml§tır. Hava vazi- Paria, 29 (A.A.) - Koskovadan lan yazılar bir huliudan ve bu neti- ~ler~en i»:Ddonun .ihenkli ~ lar: .~ibirini bulan bu iki çift sıcak, miz keadlae güv~, millet hayat.aaa 
lıi ı..._. runduz ve gece yalnız mev-,buraya gelen haberlere göre, Rus - ceyi huırlamadan ibarettir. leyişine, piyadenin diıımiyen nefesı- samımı bakışta, sade Cümhuriyeti alfakım beraberUğl \'e \'atan miıida-
llla~ltuıı felce uğratmakla kal - Alman ekonomi müsakerelerinin ilk ltaı uhar . . f"k . . ne, topçunun kaldınm1an esişine, paylqanuyan kıskanç birer panltı faua lçla Jdıuede Piphe baralumvan 
~ ~ Alnı 1 bU bi 1 • • yan m nn, ı nmızce, or- tö'rl . _ d . . ~al;.&: • L----11 • • • • 
hl.~· · an ann yt1k r ha- neticesi olmak üz.ere Rusya Alman- taya ç k büyük b" "dd" t t mo enn magrur homur anışına, sezılıyordu. ~.. ~· \e ı-.cıagı ile mu\affaki-
.~ geçm . . de ğı .., .. ı. . o ır ı ıa a mı§ ır. tlann k yifli' ı.•.. . . W bir • ti 
, 1 . . esuıı qa 3 ... an ih- yaya bir milyon ton hububatla yine Bunun muhtelif Balkan devletlerin- a . . e . .. ~n~~e~ ~yyare- Baskülünü o~uzuna vurmuş bir ye • un ~ suretbıde g~lrdi. 

' 

.~arıcıne çıkarmaktadır. bu mikdarda yağ verecektir. de ve h tti sulh 1 • al"k d lerın gök gürültUlerine, ızcılenn tram seyyar tartıcı müşteri kollıyarak ka- Aziz nalllehm, 

a d 
. a mese esme a a ar t - b" .biri. k d 1 bal • Ge'---k 

Jıno a ıng·ı· s 1 olan bUtU b"t raf h "b A pe yagınuruna ve ın ar asın an a ıgın önünde durunca, yüz elli ki- ""'"' sene, Sf'aia bu sarsılma 

. 
l iZ ovyet - A man rupa devl~ıe:i:de d:~n~~r ~~ir h:: ~ktan, yakından, her yad~n ya- loluk bir kalender, susamadı: vasıflarına insaniyet l~minin daha 

eb 1 1 g ti •. . ed" Tab" gan alkışlara hep kulak verdım, fa- - O alametle ne kakıldın önü - ziyade dikkat edect-ğlae emin ol!,, us arı Hududunda :~i; k~ b:~~~:u·r:aı:-an m~: kat ~zl~im yalnız .ve s~e gözler- müzde? ... Geç oğlum geç. bugün, hat- Milli Şefin söderini birer birer talı-
~ 1'1ia, 29 (A.A.) _ Cebheyi ziya- • harririnin sözleri İtalyan hilklımeti- de, gözlenn bebeklerınde ıdi. ti ben şu hali~le bile tartılamıya - nı edecek olu~k, ~~t1?11z i~ia ne 
11ıı.1_. eden İngiliz mebuslar heyetinin Tahşıdat · kta' lm rt"led" Beyazıd meydanını ve ona açılan cak kadar lıafıfım !.. kadar mPsud bır hid1Sey1 lşa~t et-
~,,... n_ nın no ınazarı o a81 şa ı ır. dd l . k kla o· l tiği· • d ı al -it._ -~eral Speara Qu beyanatta bu B 00. 1 lduw "ht" 1 _ ca e erı, so a rı, ıvanyo unu, Evlerden, apartımanlardan serpan w er ı goreblliriz. Avrupada 
'"'4QJtı y Ce t· 29 (AA ) .. H unun Y e o guna ı ıma ver s· k . . Em' .. .. .. k.. .. .. k bU Uk ha b f la •• Qftur : mau ı, . . - avas,, k. . d k tı· d 1.11 .. t .1 ır ecıyı, ınonunu, opruyu .. ve tinler yağıyordu. Kaldırımın bir kö- opan y r ac sı, hakika-

,..~- Em. b" k kd t "d ed"ld"ği me ıçm e uvve 1 e 1 er gos erı e- ti T ksiın k d bü"t"' k Jdı 1 t bl k ille 1 • • ltt - ~ilmez iki duvar· Majino m ır ayna an eyı ı ı • bT a e a ar un a rım a- şesine güç halle tutunmuş bir §İrin en rro m t erın tamamiyetlen-
~ -.e İngiliz filosu. Sizln İngiliz 1 ne göre, Sovyet istihki.m efradı Po-

1 ır. n daha gün ağarırken sımsıkı, bın- I kız, ini bir hamle ile eşinin kolundan ni n lstlklillerlnl tehlikeye düşür-
.,;~ bizim de MaJ·ino hattına bU-ı' lonyadald yeni Alman - Sovyet hu- k H~rhalde'. Balkanlı komş~a~~.ızı cahınç kaplamış olan hemgerilerime, sıyrıldı \"e göğsündeki menekşe de - mUştur. Bazılan bu lstiklillerini ta-
•'IQ( ft-.:- endı noktaınazarlarını kendılcn soy- "B h ed ? •• •• ' •. 
t..a._. -..anadımız var Ne bu hat ne ö- dudu boyunca hararetli faaliyet gös- eğ . uza met n en· Bu taklar, butun metanı avuçlıyarak o sırada tamken- mamen, bazdan da k1Smen kaybetti-
-..ı fil . · • lem e bırakarak biz hususi olarak b te .· t b" k . . . le Baz la da ka ·betmek tehlik 
~ o eğilmiyecek, buna binaen de termektedir. Bu yakınlarda doğu Ga- deriz ki. ltaı a tarafından Balkan-) u z;>ına ve ır~z ~nra geçece .. a- dı hızasına gelen kıtanın başındakı r. ı n ) ~-

91' biıiın olacakbr 1. d üml" K 1 . · Y laylar, her şey, şımdıye kadar gor - genç sübayın ayaklan albna attı. ne maruz bulunmaktadırlar. İstilicı 
....,~ . ., ıcyaaın a eze e o onyanın gen- Jara karşı bö ı b" t h kk.. "dd" ' 
-un·EFlKLERtN HAVA sinde mühim tah idat a ılmı tır . . Ye ır a a um 1 ı·ımüş olduklarınızın ayni olmıyacak - Çiğne Allahaşkına! .. diye ha. _ ve emperyaHst kuV\·etler, k~ndlleria-

KUVVETt B tah 'd t S ş d Y p 
1 
ş k • ası hıçbır zaman kab~ olunamaz. mı? O halde böyle saatlerle ayak ğırdı ve yanındaki delikanlıya döndü: den zayıf buldnklan milletleri nmek, 

~ 29 ( . u şı a natya oğru yapı ma • Balkanlarda İtalyasız bır !JeY yapıla- üstünde güneşin· altında ve fırtına - _ Bil" · dedi d nl onlan kendi hizmet \'e emeDerlae i-
~· &, A.A.) - Bırkaç ay son- tadır d k B lk . . - 1 ' ırım, • sen e, o arı, 
~ · maz e~e .a anların ıstıklil ve nın içinde beklemenin manası ne?,, benden fazla seversin! let etmek ~ tehcllddf'n yaltaklaa-
1-:IZ. dal muhtarıyetlerıne tecavüzden başka demedim j M hakk k b" .b. 1 . . 1 mıya kadar her .-re- ba.e&\,.nıyor-"111 aam!HI filrk' • ıl'•lıılf V • b · i · İ . U a , !Ti ır erını Ç1 gınca >- " - • - •• iJ Hm - • en ı Kaza d ., ır m nayı ıfade edemez. talya, Bal- Ve bunu sormağa, vakit kalmadan, 1 seven bir çiftti bu Fakat o anda ön- lar. 

llriıi müufııya llazı n ıgı- ka~~arda yalnız iktısadi menfaatler~ JUzum kalmadı: Karşılaştığım genç }erinden ge<:en TUrk erlerine diİcil - Bu mütemadi tazyikler altıllda pek 
\ıf&L (Bat tarafı 1 indde ) mı.,. E•er 'er degıl, d~a b~ka menf~tlen ihtiyar, kadın erkek, herkesin bakış- miş gözbebeklerinde, bir başka sevda az millet ayakta durabllmlştlr. lşte 
.. ~ Al. .. - 1 . . ,.. a tj de bulundugunu soylemekle dogru - la d hep · buld . . Türkiye bu n•-tı rl ~...1-...a..1 .. .---=uıın yeti haızdir. Bu pakt, _ '. . nn a aynı manayı um. nın. adı bulunmamış bır başka aşkın mllft: e n uan-.---11'. 
...... ve doğu Akdenizinde ba CUmhuriyet bayramının on altıncı d~n dogr~y~, Balkanı~. s~yast bır "- Bugün biribirimize sokulmak, yangını "Vardı. ~rt \"e yal!.'ı• kayalara hüeam edell 
...,_, ~eei için kuvvetli. bir lmil yıJdönümünde İstanbulda yapılan bü- n~uz sahıbı 01m.~ emelim ı~ar_ e~- sarılmak ve tek vUcud halinde se - Bir fotoğrafhane camekaııının ö _ dalgalar R&Sll pa.rçalaall' ve ~ 
~· yük eeıılik ve aevinc tezahürleri ara- ~~ş olu~~r. Bu n~u.z ancak bır hakı- vinmek ihtiyacındayız. Bugün. içi - nünden alayı seyreden kadın, kuca- ae, Tirldyeye yapllma.k istemen Mi

~~. İngiltere ve Fransa ara- ollllda oehrimiz için hakikaten birer mıy~t n~uzu olabılır.. .. . . mizden taşan scv~ci dii~. duv.~r ara- ğındaki yavruyu işaretle, yanındaki ıüa tesirler de &YJH!ll o ~ par
~ dostluk, banşı ve hürriyeti kazanç olan birçok yeni müessese ve E?er Sınyor Gaydanın ~zlerı bı_r sında zap~emeyız: _ı:ı~gu:11 Turk or- nineye: raluun'! \'e pri ~~r. Tirld
~ l'e Ve ınilletlerarasında hUsnüni- İllşaabn resmiküşadı yapılmıştır. tec~übe. ~}onundan faz!a. bır mah.ı- dusunu, ~.rk gençlıgmı bır daha do- _ Geç.'.!n :.;ene tam bu gün, bu sa- yeahı Pienliil bu parlak meta.et, 
G1...._ Yapılan taahhütlere iyi inanı Bunlar arasında Gaz· köp .. .. .. yetı haız ıse Balkanlar ıçın uzun hır ya doya gormek, sevmek ve alkışla- atte doğmuc~tu. höt.Un dünyada emsalsiz bir tesir yap-
-~ fi- bU ı rusunun, k l k t 'k ·· d l d ak 1 · ı · tı •-.uk•~ııı...rı tt.....~ .'"'S yük demokrasi arasında Tak . -Dol bah . 1 argaşa ı , en rı a ve muca e e ev- m aı-zu arımızı yenemeyız. Onun Nine yavruyu okşadı: mış r. uu .-. ..., ve varlıktan leh-
~~ edihniştir t sımrta rnak b. ~ yol~~· Nl.§all- resi başlıyor demektir. Çünkü Bal - içindir ki işte böyle kolkola, eleJe, ve _ Bahtiyar bebek ı Okeye glrmi§ olua hiJ1ıok mlDetlerde, 
._......._, · aşı o me te ının, Küçukmustafa ık . . . . . k lb k lbe . ··· Türld em. hattı harek tf d L%-

' ~ karşılıklı yardım plinla- pqada l63 iincU ilk mektebin Sinek- ~ devl_etıerınden hıçbırmın İtalyan a a yız::.,, . . - .... Fakat ne olurdu, bir yıl ev- Y • e IDMU uu-
....._,~Un teferruatına girişmek . . . . ' . : hımayesı altında yaşamağa razı ola- Alay ~~gı geçıy?r.du. Sandım ki vcl dünyaya gelseydi de bir kerecik •

1

teslr ~apmışbr. İstilicl 1nn-vetler, 
~ değildir. Fakat İgiliz filo- libak~da .. 45 ll1C1 ılk m~k.tebın v~ cağını bizim aklımız almaz. Çünkü onun da gozbebeklerını buldum; ya- olsun (O) mm yüzünü görcbilsey - yellf'tnıyecekleri bu mukavemet kar
ltl~_Turk sahillerini berhangı· bir Karagümrük orta mektebırun resmı nekadar tevile çahaılırsa "alışılsın rabbi, haııgl varlıkta bu heybet, han- dı· ı şısmda, bi~buriye bu mllletlf!r ii-

.. ~ lriiladlan yapıl tı -s "' ' • • .... "S karşı liddetle müdafaaya ~. r. İtalyan gazetesinin aynen naklettiği- gı ~algala~ışta bu azamet var~ır?.. Nine başını çevirdi, camekandaki .maae yapbklan t.Mirlerl de •Rf-
~ olduğu ve Türk ordusuna Gui Koprüsll Açıldı miz fıkrasının hakiki manası Balkan-1 Bır askerı tal~be.day~am~, üç a- ( O ) nun resmine baktı, derin bir iç letmltleıdlr. Bütiia luaahk =•-
' ~ bazı modem silihlarla ln.şaatı üç senedenberi devam eden larda İtalyan nüfuzunun hakimiyeti dım atıl~, f~t?~af makıncsı_w kal~ır çekişile: bmMtaa büyilk. buHaa tenıfti bir 
tt ~'ilib:ıannı verebilecek vaziyet- Gazi köprUsilnün resmikn• .. dı dün "dd" d ~ .. k b" -· . jdı ve obJektıfını o başları egen, goz- - Ah d" , . 1 d" hizmet olemazdl. 

• ~ ı ıasın an ~ a ır şey degıldır. 1 . k le d 1 ... ı) e ın c ı. ö .. üzd' -•.ı '·---•-•- Ja 
lth ugu qikirdır büyük merasimle yapıldı Zat ftaı A • en amaştıran a v a gasına çe - B" T .. k .. -· d nnm ~~ay r ve IMıl-

t-. -•• b · · en, yanm rnavudluga ayak vird" b. d ır ur anasının yurcgın en ko- Jd ..a.... 1...-1- __ , 
-.... ar-bindeki Türkiye ve tngil- Bu merasimde Vali ve Beledi ı ve ır anda sarsıl ı, sonra mc- b . ~ ~ sene.:.-.. .-.ere gebe olduğu 
l ....._ l"&kın Şarkda biribirlerine kar- Reisi L{itfi Kırdar bütün Belediy: bastığı dakikadanberi ltalyadan Bal- yus, sapsan geri döndü. pa~ u. a.hla, bır lahza evvele kadar meçhuldür. Fakat biz, daima tlll kö-
... ~~tli . , y kanlar üzerinde bövle tahakküm te- - Çek edim . . k' scvınç ıçmde kaynaşan cadde, baş - Ui ih~ıi ltlbare alarak 
~~ IL.t ordular çıkarmışlardır. ve Viliyet erkinın.dan bqka köprü- şebbUsü il yU &.t . bekl em resmını .. yazı ... tanbasa bir ucdan öbür uca ve ta " aazan 
"'-;~ '«l Ordu biribirini takdir ve yü 1np eden .. M. A. N.,, tirketinin . . . n n z .g . ermesı ene- Sordular: öteler~ kadar bir al sanca. ' oaa gOft bazuiaııd.lk. Gayemiz Mi-
~ htlrmet etmeyi öğrendi mensublan ve kesif bir halk kütlesi bılirdı. Bugün hıçbır tereddUde ma- - Neden, makine mi bozuldu? (O) , .•. ..~sarılmış lihl dünya taralllldaa blHalyor. Kim-

- -.qı iee birib' . k uha . hazır b 1 t hal kalmanuşbr. İtalya Sinyor Gay- Bitkin cevab verdi: nun son geçtıgı gunu yaşıyor _.. topninıda ve malmda •ki-
ci.&.. anne U9l m re- u unmuş ur. , .. • . . sandım. .. " 
~ llbumunda yanyana harb Saat 15 de Vali Lôtfi Kırdar köp- danın af'zından Balkanların sukun, - Hayır .. ben tıtrcdım, tepemden . • muz yok. Preasipimb "Yanlcla .U.. 
'-il ~ ka!'ll geçilmez bir rüytl açarken söylediği nutkunda ez- ittihad ve iırtikranna ilk kundağı tırnağıma kadar sapır sapır titredim. O anda bır çocuk ~agırdı: cihanda saU." dür. Mulra4We& istBl-
'~ edeceklerdir. etimle demiıtir ki: koymak mesuliyetini üzerine almış - Delikanlının gözbebeklerinde, al :--: Anne bak ... ded~. Ebedi Şefle lilimizle imtizac edea bu pıwip •i· 

lt.L, ~laaruama Hayran oldum,, "- Saya ark•.a ..... ıar, tır. sancağı görüşle tut113muş bir kalbin Mtllı Şef yanyan.a g:t~yor! . nanda her teyi y..-.p Jııamns! 
~~bur fmnet İnönü tarafın- -... Hüseyin Cahid y ALÇIN kıpkızıl alevi seziliyordu. Bu, esnaf k.a~ılesının sUsJ~ kam - l'iirk ~üaliğhaia , .e meta.etmıa 
1'lt lcabuı edilmek er ·ı 1 _ Bu gün küşad re&mlai yapaca- Yanıbaşımda alayı seyreden bir yonlarından bırınde, al zemın üzeri- bir sembolü olu. .Milli Şef, arkuut-

, ._ ... _. şer me naı o a ~... • ne yaldızı · l · ·k· baş Tü 
ti.....~ cazibesinin esiri derin bil- •-- bu köprü, •odera t.elodğin Ma 1. T kkü .. baba oğul konuşuyordu: . a ış enmış ı ı , · rkün, da, &)11İ hisleri tapyu, vatu ~ • 
~ ~ ıiyaat ve ummd sahalar- gibrel bir e11erf olarak, ıördögümös reşa in 8Ş8 rU - Ne olurdu, ben, şimdi sen yaş- bı~in~ ~ladığı, öbürünü bağnna bas- büyilk fedakirllldan KÖR aı...kta 
~~un hayranı oldum. Ken bu iki aalail birlbirime baCfamll bu- Ankara, 29 (A.A.) - c::eneı Kur- ta olsaydun, babacığım! tıgı ıkı baştı. bir dakika bOe f.eftıddtW etnaiyecek 
'-t. ~!ikenınıe1 1ngilizce konuşuyor luaayor. ınay Batkanı ~areşal Fevzı Ça.~mak, İhtiyar gülümsedi: Beş ~akika evvel perde perde ya • biiyUk \"e müttehid bir millet ....__ 
~ '"l't ordusu kıtaatından pek a- Hephüı biUniaiz ki Gazi köprü- btt~ük Ctlmhunyet bayramı munas_e- - Öyle olsaydı, şu anda burada yılan ~ır (Ah) la birden hUme bilrU- duflu• emindir! 
'-t-.,r~k fırsatını buldum. Fakat süaiia, epeyce azan olaa bir mui- ıbetı~, her taraftan almakta o1dugu yanyana bulunamazdık yavrucuğum! nen yüzlerle gözbebeğinde, şimdi bi- _ MURAD SEBTOOLU 
'-i 'elA....~danına indiğim zaman be- li vardır. Dk lumrbk safhuım tebnk telgraf ve .!azıl~rına ayrı_ ayrı . Çocuk, düşündüğünü söylemekte rer katre göz yaşı bulur gibi oldum. 
'-t ı-~ mübahi eden muha- tetkU edea .._.1 wan ltibue ·cevab ve~.ek ~~kiin olmadıgın - bır lihza tereddUd etti, ımnra: Birer katre gözyaşı ki; bu mutlu HabSbU gl 
)e .... ~~ efradının beden gibelliği v•11•k M1e tanel atmak 8W"etile ~n t~kk.ur~!°1nm ve karşılık~ teb- - . . . Amma, dedi, Cümhuriyetin günü yaradanın yokluğuna ağlarken, • r ar 
._, ~lik revişi bende çok şiddetli fiU. ile ~ 936 ..- •. riklerm_m ıbliğma Anadolu A3ansı- kuruluşunda benim de bir alın terim gönül verdiği yeni başın varlığına faalıyeHe 
~~hasıl etti. ğa&toaa....._ ba gtiae kadar tam nı tavaıt buyurmuşlardır. bulunurdu. gülüyordu ... 

~ı..~ld"iun llrına~. sübaylannın emsal- tiç ~ ~ ay ~- Ve yal- ~dr•:. ~ (A.~.) - Sunday Dis-
~ bili u gordüm. Mesleklerini im köprü Jdm urfohaaaa parala- 1 Şah ı"n _c ah Iran patch ın ogrendiğıne nazaran mer -
~ıyorlar. na mikdan iM Ud lllilyoa iç yls B •• •• k A M • Y kezi Avrupada kralcılar Londra ve 

Yttbek elU bm Ura giM lll'"Da• bir yeki- uyu taya ınnet Harici s. t. . Pariste büyük bir faaliyet g&lterl -
~ .•aıyet1er1 van1ır,, aa Mili olmütadır. ıyase ını yorıar. 
~evzi Çakmağın yüksek tlseılllcle fMa bdar büyük bire- CBat tarafı ı lacl •yfammda) J h Et • Habsburglar açıkça çabşmakta lae 
~-... ~ du)'Jn daha TUrkiyeye gitme- llfll'j 9U'fedllea ve .......... .... Cümhurreisi laöaü. Ebedi Şefin kabirlerini ziyaret için Et- % a tı de Alman hanedanı menaublan olan 
~~ l'e uttum. ~~~sen ...,.,..... md hdre4tae ...-raa nografi müzesine gellşleriade Büyük Millet Meelhi ~i AhdUlha- (Bq tarafı 1 lad sayfaımma) H~Uern'Jer aile efradının bir 
~ ta.kcı ~elce ipttiklerımı ya - mWdm fedakirlddarla meydana ilk Reada, Genel Kurmay Bapuı M....,..a Fenl Çakmak, Orgene- Bütün memleketlerle ve bllhwa çogu Almanya.da bulunduğundan, giz 
~ır .. etmekle duyduğum ~ balwa ba köprtidıa ral Fahreddin Altay, Ankara Valisi Tandojaa ile Vail maavlni Di- komşularımızla olan münuebetleri - liee hareket ediyorlar. 
-...:.~ ~- pek tabii olank takdir e&ınhlls liver ve Emniyet Müdürü Şiaasl Turgar tarafuadaa karşa.lanmıftu'. miz dosUuğa ve karşılıklı hürmete - - := 
~~ geçen)erde birkaç gün ld telnia _.. hayatmda O)'IU- PARTi b>ARE BEYE'l'lNlN TAZIMLEB1 dayanmaktadır. ga~tlerimizi milletimizin her an da-
tilıı...~ ~ evvelce gö: 1aab rol 4111 • 1119bette ehemmi- Aakara, 29 ı(A. A.) _ Bugün saat 11 de, Cilmhari,yet Sovyetler Birliği ile olan ticaret ~Ziyade takdir ettiğini ve bu i,nln-

~ ~ketin ~- yetU " ..... ıllldllr.,, Balk Partisi Umumi İdare Heyeti Azalan, Parti Genel Sekreteri Dr. mukavelesinin n-üddeti bittiği d libm tahakkukuna c;ahftığuıı &&' • 
~ hı..-~ _elde edilen terak- Köprü dOnden itibaren halka açıl- A. F. TUzer'in reJsU&fnde, Cilmhurlyetin bln1sl Ebedi ~f Rw .. u1r iki memleket arasındaki ti tn ~ melde memnunuz. Bitheaaa fikir ve 
.. ~ lı.ı~ Ml8 J da tak"b _....... ·u· • . !il ~ .........,- care mu- beden ~....ı..= • • ink• .... ç llit :-llYl . 8 n 1 e- UU9"": vesaitı nakliye köprüden bir Ataturk'Un mu\'akkat kabrini dyaretle O'nun yüksek m&Devi hu- badeleleriııde bir tevakkuf im uın.y~ ~andan do-
~ haküd hayranlıkla tak- ay kadar sonra ~bilecektir. znrlannda tazimle eğilmi' ve Part.i adma btiyük bir buket koy- Öyle ümit edi oruz ki • o Ultw': layı hususi bir memnuniyet duyuyo-

._. - Ayaspap Asfaltının K~"'-"'· muşlanbr y doğrudan dog ruz. Bu terakkilere devam ederek en 
İı._~ laf..; bitfrmeden önce, Türki- . :-U . · ~y~ mtızakerelerle ve kartılıkh hüs iyi neticeleri elde etmek hükCunetin 
._... '- kare. göeteri)eıı hüsnllka- Saat 16 da Vali ve Belediye Reısi ııunıyet sayesinde meri kanunlar na- vazifesidir. 
~ ~ dolayı pek Ayazpaşada yapılan asfalt yolun ree- nı milteakib Nişanta§ı im orta mek- Pr•Dtt• NGmart,ıer zan itibare alınırsa vaziyet tekrar y . 1 • • 
~ Qıiltebaaaia oldufwnuzu söy- m~m ~apmış~. _Bu kilşad res- tebine gitmil ve orasının da Jcüead Ko~g, 29 (.A.A.) _ Politiken normalleşecektir. 8nl ran kabınes~ 

'-1 ~ ~u addederim.,, mmde Belediye ve Viliyet erk&nı ha resmini yapmıştır. Vali ve Belediye gazetesının Bertin muhabiri bildiri- Avrupa harbine müteessifiz HükU ~· 29 (A.A.) Pars aJan-
t.&..."-.... bennata verirken Mare. zır_ ~uştur. Vali ve Belediye Reisimiz burada da mühim bir nu- yor: metimiziıı siyaseti kati bir bi~ sı ~e;!!i::~n a .. 
\~~tok samimi bir ~~bu miln•sebetle ~e bir nutuk tuk söyliyerek mekteb binaJannın Dün Pragda birçok Çekler istikW tır. Fa.kat harbin devamı bütün mil- tll hüküm t istif çı1ı~~. munase~
~~ ~ ftldi. Generaı, Türk - lngi- soyliy~ yolun kıymetini tebarüz ıslahı için alınan tedbirlerden bah - bayramı mlinaaebetile tezahüratta Jetleri mali ve iktısadi zarara soka- ~ Adliye~ aD ettig~d~n ~m-
lt~ ~ müheyyiç iftirakl ett.irmİftir. aetmi§lerdir. Nİf8,Dtqı im orta mek- bulunm~. caktır ve binaenaleyh biltiin dilnta blneyi teşkile~ aften ~· ~enı ka-
~-~ telgrafı gayriilıtiya- Nlp=tap Kız Orta Mektebi t.ebinin reemiküşadıııda Beledi Muhtelif noktalarda ter.ahüra~ medeniyeti için de bir tehlike tef1cl1 F.aki Başvekil ~ etmiştir. 
~e •••Attı.Anadolu Ajansının Vali ve Belediye Reisi LQtfi Kır • Viliyet erklnuıdan bqka M...:ı:: ile Alman polisi arasında mi>Hdeme-ıeder. Sulhün bir an evvel tekrar te- ğına tayin olunın ......... saray nazırh-

- A: Wftl..~ • ler vukubulınuştur Baza kimseler a- essüsüııii tem · edf ""'lf ....... . 

yupap. ,, ........... un resmıkileach- kim da hazır bulunmuetur. ğır surette yar~ıştır • Dahili . enm Y~· . Yeni kabine dün ŞahiııaaJı tara • 
• sıyasete gelince, inkıli.b fından kabul ediJ.mittir. 
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Aydını İhata Eden Türk Kuvvet
lerinin Tazyiki Gittikçe Artıyordu 
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Garip Bir Irza nız ~~ r·EvF·K 
Tecavüz Vakası 1\ A 1 i ___ .,,~ 

Bursa. (Hususi) - Mustafa Ke • 1 T İ R A . ·~ L A 1 Türk işlemeleri 
mal Paşanın Selime mahallesinde Yazan : KANDEMiR tkbal kitabevi - İstanbul· ı9S9 
çok garib bir vak'a olmuştur. Adalet Tefrike No. S Fiyatı 150 kuru~. 
isminde bir kadın 18 yaşlannda Fat- FilollJl'of Rıza ~evrı·g., ı·n En Ço L İşte cidden nev'i pbmna. nıünb~ 
ınanm evine gelerek: Aıl T ~ R bir kitab ve bizde bu mevzu un .ilJc ~ 

- On bee kuruş al da bize gel.. S d · • ., • D • tabı. Müellifi Melek Celll'i şi.ılldi 
Çarşıya gideceğim, sana kanaviçe a- e ., ı g ı ı va n ı kadar yalnız muhtelif sergilerde-: 
lacağım, demiştir. . .. _ bir ettiği tablolarla tanımış, ~~~~. 

Zavallı Fatma 15 kuruş alarak A- D 1 VAN • . rinde Türk kadınlığına has hpı:ı-
daletin kapısına gelmiş. Adalet: Felaket bağını gezdim serseri yeti görmüştük. al 

Mutasarrıf Beye, fikir ve ta- varlarına kadar sokulan küçük müf · :-- ~çer~ ~el F~tma .. Yaptığı~ İl~ Feryadü zanmı duyan kalmamış.. Kendisi ilk eser olarak son Y biJ 
savvurlanndan bahsedemez ve rezelerin, yaklaşmakta olan büyük lerı bır gor · deınış ve Fatmayı ıçerı Aradım o §ahin yiğit erleri üstadımız Kim.il Akdik hak1uDd1 

kuvvetlerin kendi idare ve ku- tehlikenin öncüleri olduğunu pek iyi aldıktan sonra arkasından kapıyı de Yattıkları yerden ni§an kalmam'§. monografi neşretti. YaZı h~ 
d lt d bulundugunv u takdir eden kumandan yerli Rumla- m.irlemiştir. Tam bu sırada evde sak- umumi mill!hazalardan sonra Jctı 

man ası a ın a • ed . . d b. Kapılar kapanmt§ bacalar tütmez, Jif yt 
da beyan Ve ı·ı·ıraf edemezdi. Çün' kü, ra ka""ı atıl ve aciz bir vaziyette kal- \ı _bulun_ an Ahm ısının e ır genç reW hattatımızm otuz iki muhte » 

·'il k k Kimsecik o çölde bir koyun. gütmez 1.1" 

mutasarrıf n-y, Damad Paşa kabi- maktan utanmıa ve nihayet, hareket elmdekı bıç. akla me.yd_ana çı ara zısının örneklerini taşıyan ve son ..;ı. 
~ 'il Ağaçlar kunımuş biilbüller mmez ıc ı;~ 

nesı. tarafından ve bı"lhassa işgalden kararını vermek mecburiyetinde kal- Fatmaya hücum et_mıştır: , rece itina ile basılan bu eser Tür. . ..;. 
1 ı k Y Bayku§larda bile figan kalmamı§. j]e.,. 

t . ed'l . t" B vaziyette mıı:ıtı - Ya bana tes ım o aca sın.. a- zel sanatları için meydana getı .. r. ;. t><>nra ayın ı mış ı. u , "' · . . _. 1 d . ~Ae'• 
. ·ı· d ·ı hakikati ve mücadele- Fakat ıu.hrin haricine çıkardığı hud senın kanını ıçecegım ... emış- GiUleri soldttrmu.ş elem yaşları Jecek birçok güzel eserlerin ınu.I"' 

o.1a ı ıma ı e • Y" • D' - af Ad 1 t t 
nin perde arkasındaki idarecilerini kuvvet, daha bahçelerin arasında i- tır. ıger tar_ ta~ a e e: Karalar bürümüş ya.slı ~lan si gibi idi. ~ 
ifşa etmek pek safiyane bir hareket ken milli müfrezelerin pusularına, - Fatm~cı~~ • sen nasıl ol~~ ~r: Köyleri k~atmtş mezar taşları Aldanmamışız. Üç, renkli ~e I<~ 

1 d K andan bu düşüncelerle hücumlarına ugrv amıştı. Fena halde tık Ahmedınsın. Ahmedden ıyısmı Sesime ses vctir bir can kalmamı,.} Rıza Tevfik, Refikası 'Ye Kandemir sekiz renksiz resimle süslenınıŞ 0 
.J• 

0 ur u. um bul k d - ·ı · 1 H d" t ı· " ıar P'I' 

mutasarrıf Beye cu cevabı vermişti: sarsılmıı:ı ve hırpalanmıatı. Birçok aca egı. s_ ın ya. ay ı es ım. O· ()Unyede Türk işlemeleri,, ni eline alan 
"' 'il 'il t Talihin o yamaıı ka11lı elleri . 

" . . . . Nazillideki müessif hadise- makineli tüfeklerle mücehhez olan ve luver, demıştır. Fat~a bu vazı~e benim gibi çok sevinecekJerdır. o: 
d f karşısında ne Yapacaglnı Şaşırmış ve Eşindmı ayırmış hep güzelleri senin karı değildi. Bu yüz_den her ka- Gerek mtizelerde, gerek hususi it:.:-· 

lerin müsebbibi işgalciler olduğunu kendi kuvvetinin birkaç erece ev- v Şehidlerle dolmuş gurbet elleri " 
' k"l kle ini haber vermemek kinde bulunan bu kıtaya bu şiddetli cama dogru koşarak camları kırmış bak hemen hemen benım başımda leksiyonlarda bulunan eski 'fiirlc 
~e çe ı ece r .

11
• üf ı ve imdad istemiştir Kan ağlmııadık bir civmı kalmamış patlardı. Nitekim Mülkiyede bu kar- lemelerinden seçilmiş nüıntı.ııelet 

ve telgraf tellerini kesmek suretile bu darbeyi vurduktan sonra, mı ı m· - .. · . ~ 
hadiselerin vukuunu teshil eyle- rezemiz için, en muvafık hareket, he-! Bunu goren Ahmed, Fa~mayı el~- Hanedan kişiler hep yoksul olmuş g~şahklar, kaynaşmalarda da _ben hakkında toplu malumat veren bil • 
diklerini İtilaf mümessillerine söy _ men çekilip bir tarafa gizlenmek,_ i- d_en bıçakladıktan sonra fırar etmış- Diı~nıan kapısında bağlı kul olm~. yıne mektebden kovuldum. Bem se: serin gayesi "Ucuzluğu yüzündCJl f1> 

1 · · N ·ırd b"nbaşı Hakkı Bey kinci bir baskın için müsaid bir va-Itır. Fatınanın feryadına koşan kom- O ııazlı gelinler ~imdi dul olmıı.ş. venler ~ sıra~a bana ~cı.dılar. Ha~ta dumuza bol bol girip revaç bulan~ 
k~:~~zdası:~a~i \u~etin Umurluya kit ve fırsat beklemekti. Fakat, m~· ı' eular. annesini hab~rd~r. et~işlerdir. Ce11ıiyet dağılmış caııan kalmamı§. ban~ zıyadesıle teveccuhU olan .. ~~.: te ve harcı alem bir zevkin ınabS 11'' 
kadar ilerlemesini tekrar emrettim. rezemiz bunu yapmamıştı. Daha dog- Reıs Osman Sabrı Goksu. verrıh Murad Beyle mekteb muduru garb tezyini sanat eserlerinin yanı • 

· liiç aııılmaz olmuş atalar adı, Abdürrahman Şeref Bey tekrar mek- şında, bir asırdanberi gittikçe ııa~ 
Aydının tahliyesi halinde, hem Umur rusu yapamamıştı. Küçük bir kuvvet - Ahmed! Bak ne diyorlar? Bc.c:iktc kalmtR aııa evlcidı. t bek b l'" · · k ~ t l b" adJğl 

y ~ ~ •• a u um ıc;ın <;o ugraş ı ar, ır tiyetini kaybecıen ve alıcı bulartl .. .:.ıl 
luda ve Menderesteki askeri kuvvet- ile kazandığı büyük muvaffakiyetin Ahmed: Kır~lmtş yetimin kolu kaıuulı t ı ff k 1 d ı K ld k ıY~ 
lerimiz asayişi lüzumu derecesinde verd.İği sürur ve gurura kapılmıştı. - Biz Fatma ile sözleştik, üç sene- ur u muva a 

0 
ama ı ar. a ı için tereddiye yüz tutan Türk te 1· 

. Zuliinı pcnçesüıdeıı amaıı kalma - mı yine açıklarda.. sanatları Uzerinde nazarı dikkati ~.ı 
temin edebilir. Karapınar asayişini Mukabil tarafın adedce faikiyetinı dir sevişiyorduk. Ben bıçak sokma • mış. Filozof ani bir kararla ayağa kalk- betınek ve böyle eski işlemeleriıtV' 
temin için bir zabit kumandasında nazarı itibare almıyarak tekrar ileri dım. Elini cam kesmiştir. cevabını ~tBJl 

D ··,,.,...ı ı•ı s•tc"'ıı· yı·· ·r.kl"' c~cr tı: hiç olmazsa büsbütün unutulın8 kuvvei askeriye göndereceğim. Mız - atılmıştı. \'ermiştir. u.i,, an ' • " o .... r y y 
be b /11sa11 bu kahrile canrnclaıı be~er - avaş yavaş e\'e dönsek mi? kurtarmak,, tır. 

raklı süvari bölüğünü piyade kuvve- Hakikaten ciddi bir muhare aş- Hepsi ifadelerini birer birer ver - .- H .. ay hay, yine yaya gideceği- Eski Türk 'işlemeleri hakkında pel'gt' 
tı gelinciye kadar Umurluda bulun- lamıştı. Milli müfrezenin yılmaz ve I dikten sonra Ahmedle Adalet malı _ GiUşemle yabanr.ı köpekler gezer 1n 

E l d d · k 1 mıze gore.. . rek gı'lizler, gerek Alınanlar b''. 
duracağım. yorulmaz kahramanları, gazabh ve kemede tevkif olunmuşlar ve muha- r er mey anın a ınsan a mam~. o k f d d H 1 " 

b · h k .. k ı - nu~ ey ı, ta ı ur~ a. e. e. ~- çok neşriyat yapmışlar, onlar~. jj 
Milli kuvvetlere iltihak etmek üze- hırçın irer aslan gıbi ep u re - keme de başka bir güne bırakılmış - Bende bıı yd's ile rahat uyku. yok. rub vaktı burada denız ne !atıftır gün bizim pek takdir edemedığill1 
h ·· h t rtan h t•;;. pek mişlerdi. Yaptıklaı_·ı şı_· dd.et_li. sa. vlet -

1 
tır. H lb k · ki d t k k b ı _;ı,t re, er gun er ara ve a '-Do a ıı ·ı msc c asa, aygu yo ·, ilsen ... Bak göreceksin, o çamların güzelliklerine kasideler yazınlŞ af'P'. 

uzak yerlerden bile, akın halinde ge- lerle karşılanndakılerı ~~rı~ınne ka- Bura• maar l~çllerlnln Korkıı yok, ıwwt yok, saygı, duy- arasından, güneşin batışı Ye denizin Bununla · iktifa etmiyerek AnadolıJ . 
lenler var ve bunların rnikdan da byor, rastladıklarını, ruzgar onune t 1 t gu yok, uykuya dalışı enfestir ... Ah, denizi muza heyetler göndermişler, "ft.11a. 
gün geçtikçe artmaktadır. Bunların katılmış paçavra parçalan gibi birer op ~n ı•ı . Kimsede hasılı vicdan kalmamış: J • B d · · ·· · dO 

tarafa savurup atıyorlardı. Giriştik- .~urs_a .<Hususı) - İlk. tedrıs~t pe c severım. e~ce. enızı. ~ormiyen, doluda mevcud eski sanatler~ JJil<• 
Aydına baskın yapmalarına mani ol- leri bu harbin muzafferiyet çelengi- mufcttışlerı kaza merkezlerınde, bu- Sırrı Jıak aşikôr her b<ıhaııcde onun manasını bılmıyen, dılınden an- kuma ve işleme kısmındaki gUıe . 
mak bizim için çok müşküldür. Aydı- ni de tam kazanmak, kat'i ve mu\'a- tün bölgeleri dahilindeki köy okulla- Giil biter mi artık bu viranede1!.. dlamıyan. adamb~laird ~~lad~ilmDeek ~öyle leri tetki~le, şekil ve renk hUSgı~nsl~•' 
nın tahliyesi halinde hiç bir ferdin ursun ınsan ı e egı ır n e o d 1 · · b" en fık bir netice almak üzerelerken, mu rında <;alışan muallimler ile mesleki Şu h<ırab olası matemhanede) · ız a sanayı erme yem ır z &t" 
mutazarrır ve rencide olmıyacağına b' t 1 t 1 d B t B' 1 .b .h k 1 derece aşığımıdır ki, Ammanda bu- vermek imkanlarını araştırJJlışl 
itimad edilmesini, eldeki askeri kuv- kabil tarafın, külliyetli makineli tü- ıı·er op an ı yapmış ar ır. u op- ızc mı özge garı mt man a nıa- 1 d v 

feklerle kuvvetlendirilmiş muntazam' lantıda mtif ettişler yeni köy müfre - ml§. un ugum zam~nlar o diyarın taşlık- dır. bC 
vetlerin asayi~i temine kafi gelece- l d h kk u· larında duydugum deniz hasretile ru- Derhal tebşir edelim ki bizde de 

bir kıtası, bahçeler arasından gizli- at programı a ında mua ımlere 11.· ~ ğini bilhassa temin eylerim. Yalnız 1• 1 . IIcy "Rıza,, ne crccb seudaycı __ dii.ş- huma karaltı ço_"kerdi. Nihayet da - yolda bir hareket ba§lamıştır. ~1 .ıt• 
iı;Jgalcilerin Aydında ikametlerini u- ce ilerliyerek, milli müfrezenin sağ azım ge en ı1~hatı Yermişlerdir. t p l t ıııes-

gerisine sokulmak tecı.ebbi.isünde bu-' Yeni sene faaliyetine esas teşkil e- . -~m:. y~namamış o ı~cz~a Ye Bahri Mu- ne evvel Ankarada açılan sana t' 
zatmalannın millette mevcud mü - -; d Aslı faslı yok bir <favaya duştun, hıt adalarına daır bırçok seyahatna- tebleri f;ergisinde teşhir edilen eat. 
cadele ve hücum tasavvur ve teşeb- lunmu.,tu. ecek mevzular üzerinde kendilerine l'atan uğrunda bin bcl<iya diişWa, meler getirtmiş, onlara bakmakla lerin arasında mahalli zevklere uY. 
b 

. . . ed - . d .1• B h ek t' d h 1 . 1. ·ıu direktifler \'erilmiştir. Ayni zamanda po 
üslerını tesrı eceginı e ı ave ey- u ar e ı er a sezın ıyen mı . • • .. . Hnp mczadıl• olmuş, 1:atan kalma- bendeki maldömer'i teskine çalış· gun olanlarına rastgelinmişti. . .. ··r · h t h tt - ıdarı ve meslekı -me\·zular uzerınde ~· lerim. Mümessillerin dikkat nazarla- mu rezemız, emen a eş a ının sag . . . . . mış. mıştım. yuyoruz ki nakış mektebleri esk1 ~.-, 

b b b b b . . k . .. t d'k de muallımlerı tenvır etmışlerdır. b tıı' 
nnı bilhassa u noktaya cel uyur- aşını ıraz gerı çe mış, gos er ı - _ Fakat sakın bunu reportajın a- - Neden İstanbul manzaraları ge- releri, havluları toplamakta. a et· 
manızı da rica eylerim ... ,, leri kahramanca mukavemetle, ihata Bur•a vallal c' öndU k t b tirtmediniz? bunun için muhtelif şehirlere beY .

5
• 

Kumandan ile mutasarrıf arasında teşebbüsünde bulunan bu kU\"''eti de Bursa (Hususi) - Bir haftadan- rasın~:~e~ş/rıp asma. Durdu. uzun uzun yüzüme baktı ve ler yollamakta ve bundan hakkile~r. 
telgrafla ve bu mevzu ü1.erinde mu- olduğu yerde durdurup titretmişti. b<'ri lstanbulda vilayetimizi alakadar B b d b" t b 

1 
ta kendi kendine söyler gibi: tifade imkanlarını araştırmakt3 JA 

h be ı d d. f k t .. . ht ı·r 1 .. . d - en aşın a ızza u unup, s ö . . 1, . . . . -"tiıt"" 
a re er evam e ıyor, a a , mu.s- (Del .-ı.mı ~·ar] eacn mu e ı mev?.u ar uzerın e tet- hihini kendi elimle yapmadıkc;a biç . - . yle. yapsaydım, ~enız hasretı- . ~t~ bunun 1çın?ır kı bu _Pe.k v(j.P}JrlteJJ 

bet bir netice elde edilemiyordu. Mu- .................... , ....................... . kikler yapan sayın valimiz Bay Re- b" ş··ı .
1 

• t t k . t . nı geçıreyım derken hır başka ya - ıntışar eden kıtabı elımıze ıı ::rt· 

ta f b ld v h"'k. t f"k K 1 d"" k ır ıı · mı or aya a ma ıs emıyo- • k ç~ 
sarrı , mensu o ugu u ume S~rıgUzel oca§mın ı ota tan un a şam geç vakit a tık C'dd k k • Ç" man hasretin penc;esinde çıldırır, can lıususı bir memnuniyet duydu · .... ,gıi 

gı'bi, mesaili hazıranın silahla deg-il mU•ame .. e•I Mudan'Va yolu ile şehdmize gelmiş- rum r · ı en or uyorum. un- · d' k" 1 b a·d l k art· ..... 
• ,J k"' b ·· k d b t af d verır ım. u ya mz u va ı e ça ışına ..., ... 

· asetle halli hayan l ler'"11·r. u ugnnc a ar şu, u ar ın an K Ik v v .. ·· k'f · • ı ını """ sıy ı e yaşıyan ar - D.. c·· h . t' lt u t 1 b 1 .. 1 . . h o ola, agır agır yuruyonız. Neh ı ayet etmez. Onun ımkan ar 1 , dan, sükunet ve itidal ile akibete in- un gece um ur.ye ın on a ıncı E l op amp ası an şıır erımın emen ·ık lb - d b' k h mi o 
yıldönümu·· mu··nasebetı"le Sa.-ıguz·· el ~sar ALKAN h ı· h t 1 1 d 1 1 k k rı e sagımız a, ır an ev\'el Akde- nıma , onun akkında, umu -A'" 

t . ta fta 1 d ld v . . .,....,..../VV'°V" epsı ba ı~ a a ar a o u o ara çı - . . gef""· 
ızar ra r arın an o ugu ıçın, vvv~~vvv 

1 
b 1 b . d t- k nı?. sularma karışmak, enginlere u- sun, bıraz malumat edinmek ;..1 

fırka kumandanının k kül semtocağı tarafından ocağın salo - M ~ı M b ""' t mış ar \"C azı arı enı a e a ıya • 1 k 1• . f B . • • tı bır 
pe ma ve nunda güzel bir müsamere tertib e- Ul!I a e USU uOk or f tt k 1 d V t "f d asma te aşıle coşa coşa akıp gidi- ır. u ımkanı ve bu maluma Jr 

mantık• ola ta . 1 . .1 HU I r..: e en çı armı3 ar ır. e eessu e e- S 1 d 1 d' _. . . ,.1 1 k C 1• b" l"kte ıe 
ı n vsıye erme omuz sı - d'l . r mey n ~rcanın cena- . k" b k"ld k 1 1 .. 1 yor. o umuz a tepe eri görünmiyen ver ıgı ıc;ın •• e e e al'i ır ı 

kiyordu. Fazla olarak, günden güne ı mış ır. rım ·ı n şe ı e usur u 0 an şıır ere d -ı t ki · rik edelim. ..11 

Bir ça.vlı dans mahiyetinde olan ze rr eraalml bakıp bazı münekkid gerinenler de aCg.~r e e ferlı. ..,, 
mikdarları artan milli kuvvetlt:ri a-

1 
d "h H be . ta .b d" 

1 
d.,. unye as a tıııa sapan dönen1ece .......... .............. ....... ... ,, ... .. 

lelade birer eşkiya çet.esi addeyle- top antı a Fatı alkevi cazı ve or- Evvelki gün vefat eden - merhum nı yı e ıyor ~r, ~er en yere vu- vardı<Yımız zaman filozof bu etekle- lll r llr • çaldı, bir •1 
mekte israrla devam edivor, tedib ve kestras_ı tar_a. fından çalınan İstiklal Muğ1 la mebusu_ do .. ktor Hüseyin Er- ruyorlar. Neyse şımdı bunu bıraka- . b •• .. .. 

,J 1 b 1 d .. -1 d 1 f k t b. h t rın otlar burumuş kayalarına yeryer h•h•e mahkOm oldll 
t k'll · tal b' -1 k d h marşı ı e musamereye aş anmış ve canın cenazesı un og e en sonra ım, a a ıraz sonra a ırıma ge - . . . . . ...1 en ı erı e ı ı e uman anı er . . h~Jrı,Mı.ı,.,ı~ kıtabelerı gösterdi ve: bir ~r 

bunu takiben Cümhuriyete ve Par- kalabalık bir dost ve hcmşeri kafi- tır de, bu ınsafsız adamlara, bu ve- . . Tahtakalede kahveci Halilin ıd• gün ve her saat tacizden çekinmiyor- Bak dedı bu yol ord ı · o" 
tiye dair konferanslar verilmiştir. lesinin iştirakile Şişlideki evinden sile ile bir cevab sunayım. Çünkii iti- . -:-- ' ' u a~ ve ıs- müş lirasını çalmaktan maznun al1' 

du. Mutasarrıf Beyin telaş ve korku- k ldı 1 k As • M lıkt df . f t 1 . b t k' b b tılıı yolıHh:r. Ve asırlardanberı bura· k d.. ..be . Cür h d JJl 
su da pek yersiz deg-ildi hani. Çünkü, Hatiblerin sözlerini müteakib a rı ara rı ezar a me enı ra e cı, u zeva ı ıram, u ceva ı . 1 ra un no tçı ·· ınümeş u . sıV) 

h d f ed'l · t" D kt h k tt'l t k dan geçmıyen namı serdar kalma· k . 1 S 1 h .. cı 
milli kuvvetler de aehri hemen hemen kotiyonlar tevzi edilmiş, cazın güzel ma susun:ı e n ı mış ır. o or a e ı er ar ı . V k' h • . esı o an utana med Bırııı _;ı i1 

!li' H.. · be t t b'b S hh" .. r . .. mış. e ımse, atta bu ülkelerde an- C Ahlllev 
tamamile sarmış vaziyette bulunu - güzel çaldığı zarif parçalarla danse- useyın, ser s a ı • ı ıye mu- - Not edıy~:uı:n ustad. . cak bir lahzacık tutunabileceğinden eza mahkemesine verilen 6'lç~ 
yor, dışarı çıkmak teşebbüsünde bu- dilmiştir. Davetlilere büfede çay, kah dürü, Belediye ve Parti Reisi olarak ---:-: E\'et... Mulkıye :nekteb~~de ~a- şüphesi olmıyanlar bile buradan ge- minde biri, muhakeme sonunda pli' 
lunan yerli çeteleri ve işgalci kuvvet- ve, pasta, bisküvi ikram olunmuş ve Muğlada uzun müddet hayırlı hiz - z~ şıırler ya~ış ol~ugum_u ~yle~ı§· çerken gururlarını yenememişler, sabit göriilerek bir ay on gün_ b~~ 
!eri her tarafta önlüyor ve fena hal- geç vakte kadar eğlence devam et- metler ifa ctıniş, tahsisen halkın sıh- tı.:". Orada bır de Muavın., ısmınde mutlaka kendilerini ebediyete bırak- mahkum edilmiş, derhal tevlof 
de hırpalıyorlardı. Bu sebeble şehir- miştir. batine karşı gösterdiği müşfik ala- doıt sayfalık gazete çıkardım. Bunu mak, daima hatırlatmak hevesile ad- muştur. 
d b" d k k ull w b .. t - · - kayla muhitınde kendisini sevdirmiş baştan aşağı kendim yazardım. laı·ını bu yalçın kayalara h::ı-kettır· - - · - ,, 

e ır e erza yo 8 ugu aşgos er- kıymetli bir zattı. İki devredenberi Be d b - f• 
mek üzere bulunuyordu. Bilhassa bu Ke ndine Polla auau de Millet Meclisinde memleketini tem . ? . e u ~era~. devam etsey~, mek lüzumunu duymuşlar: " o bo- Bedava otomobll •• ıııo.,; 
cihet de şehirde bulunanların endi· verml ' kınıbılır, belkı bugun meşhur Babıa- ğazdan, o aşılmaz geçidden ben de Hulfisi isminde bir Qoför, oto. ·d'" 

sil etmekteydi. Allalıdan rahmet di· ı· · h k d · 'il ' şelerini arttırıyordu. . . . ının, meş ur ve o aman gazetecı- geçtim' diye Fakat dikkat et bu line binip parasını vermediğiJlJ. J .11• 
Etyemezde, kendine polis süsü ve- ler, kederlı aılesıne beyanı taziyet ey !erinden biri idim ben de Sen de ba ··ık l <l' . il b' hak' . u' JJJY 

O sırada, Sakızlı namile maruf rerek ·bir kadını karakola götürmek leriz. ..nı.,. 1 U 1 .. ta'l · - u e er e en as ır ımıye e en ederek Naci isminde bir gen~ ~ 
yerli bir Rum tüccarı, çiftliğindeki na 6~e g 7.C ropor J ar yapar, an· çok hükümran olan Türk, eserinden, kemeye vermiş, Üçüncü Suu> et 

istiyen Tahir isminde birisi, kadının - • - k tıer açar sey h t h t 1 ı ta ·~ yanaşmalarından birinin milli kuvvet Bo~•zlçl Ll • •al nde e ' a a a ıra ar - namü nişanlarından iz bırakmamış. mahkemesinde davasını şöyle 1 
şikayeti üzerine yakalanmış, polis l!I• • dın 1 ler tarafından öldürüldüğünü bahane şır ... Türkün iliklerine işliyen tevazuu gö- miştir: _ h,J-
olmadığı anlaşılmış ve dün Asliye mUeamer e G t · 1 ı lll""" ederek, şehirde bir yaygara kopar- - aze ecı o saydınız, daha mı i- rüyor musun? şte 1861 de gelip ge- - Bir akşam Şişlide nöbet ı:ıJt 

mıştı. İslam ahaliyi endişeye düşü- S~ki~inci Ceza mahkemesine veril - Dün gece Cümhuriyet bayramının yi olurdu acaba?. çen üçüncü Napolyonun kitabesi, ö- Jinde beklerken, bu genç yanındıı.iJldJ
rece!c şekillerde bazı teşebbüslere mıştır. }.!,uhakeme~~ sonra .d~vam o- şenlikleri arasında Boğaziçi lisesinde - Sorar mısın?! .. Hiç şüphe et- tede ondan evvel gelen gidenlerinki- kadınla gelip otomobiliıne b 4' 
kalkışmıştı. İşgal kumandanını, ıs _ lunmak. uz:r~ Tahırın tevkıfıne ka - de verilen parlak bir müsamere bu- me ki gazeteciliğe başlayışımın yıl- ler ... Nihayet işte en son fatih 1n - "Hürriyeti Ebediye tepesine çel':~;ur 
lam ahaliye karşı harekete geçirmek rar verılmıştır. lunmaktadır. dönümünü yapmak kısmet olmadan gilizlerin ve General Guronunkiler .. di. Bunları Hürriyet tepesine go JQ 
için teşvike ve tahrike koyulmuştu. - · - Mekteb talebesi velileri ile güzide mevlı'.idum okunurdu. Dedik ya nizam jtakat hani, göstersene bana bir tek düm. Orada indiler. "Şöyle b~eÇJJ't' 
o esnada, Koçarlı nahiyesi milli müf Sinemada ka nii bir v aka davetlilere verilen bu müsamere cid- dinlemez, 13.f anlamaz, serkeş bir a- ITürk ismi, bir soluk Türk izi?.. laşıp geleceğiz.,, dediler. Çolc g ııe
reze kumandanı Selimi Bey de, şid- Ewelki gün Yedikulede Pınar si- den çok güzel olmuş ve kız taleb~ ta- damdık. Hele o devirde, hele gazete- , Ve yakla~tığımız taş köprüyü işa- den, bu genç yalnız geldi. "Ba.Y~ ~ 
detli ültimatomlarla işgal kumanda- nemasında kanlı bir vak'a olmuş, Şe- rafından muvaffak bir temsil ve - cilik aleminde bu meziyetler ( ! ) in- ret etti: rede?,, diye sordum. "Sana. ııe·Jllo • 
nını tehdid ve tazyik ediyor, kuman- rif oğlu Halil isminde birisi iki kişiyi rilmiştir. Eser mektebin edebiyat mu sanı lahzada rahmeti rahmana kavuş- - Bu bir Türk eseridir. Ağızları- bakalım.,, dedi. Beyoğlunda o~0 09 • 
dana şehri bir an evvel terketmek yaralamıştır. Hadise şöyle olmuştur: allimlerinden Nihad Saminin bir te- turan bassalardı. Hoş Mülkiye mek-

1 nın üstünde yalnız kırmızı zemin ü- bilden indi ve parayı vermed1• 

teklifinde bulunuyordu. Bu suretle, Davudpaşada Hobyar mahallesin. lif eseridir. Yazı kudreti ne kadar tebinde çıkardığım "Muavin,, gaze- zerine işlenmiş göz ve gönül alan bir vacıyım, paramı isterim. . .,z;yıe 
dahilden tesirli bir tesvik ve haric- de oturan Halil ile arkadaşı Rupen, güzel ve parlak ise, temsilde göste- tesi de pek uğurlu bir mata çıkmadı ay yıldız var, işte o kadar. Çeşme ya- Ne diyeceği sorulunca, Na.cı, ·yıe · 
den korkulu bir tazyik karşıeında ka- sinema seyrederlerken aralarında rilen muvaffakiyet de o derecede gü- ya... pan bir hayır sahibi gibi, şu sağlam, bir şeyden haberi olmadığı~-~8öı" 
lan kumandan da, ne yapacağını şa- bir kavga çıkmış, Halil çakısını çe _ zel ve parlak olmuştur. Gazeteye ualınca dersleri büsbütün biçimli köprüyü bir abide gibi ku - ıniş, fakat, beraber götürdtl~ ... ıııJeP 
şırmış bir vaziyette kıvranıyordu. kerek Rupcni sağ kolundan, Rupenin Davetlilere güzel bir gece geçirten serer gibi oldum, fakat hi<; bir vakit ran Türk ' de ona sadece bir mühür da ayrıca kendisini iğfal ctt~~ ;çil' 

Şehri çevreliyen milli kuvvetlerin komşusu Tonayı da müdahalesi üze- mekteb müdürü Hıfzı Tevfik ile öğ- de sınıf döndüğümii hahrlamıyorum. basmış. Bu kıtayı fethettim, diye bö- şikayetle polise müracaat ettığl ~ 
birer ileri karakol vaziyetinde bulu- rine sırtından yaralamıştır. Yaralı - rctmen Nihad Sami ve temsili veren Yani bocalar nazarında itibarım dil- bürlenenlerin yanında yer almak is- kadın celbedilerck dinlenihrıe~ıl ' 
nan ve muhtelif istikametlerden hah- lar tedavi altına alınmış, Halil yi.ka- talebeleri bu muvaffakiyetlerinden şük değildi. Amma nizam dinlemez teme~iş, bunu büyüklüğüne yedire- re, muhf\.keme başka güne bı 
çeler arasına. hatta Tellidede ve ci- !anarak tahkikata başlanmıştır. dolayı tebrik ederiz. Rıza. efendiye söz geçirmek de kim- memıs.. ( Dc•,·amı var > mıştır. 
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MEDDAH 

YENi SABAH "'-. 

Şenlik içinde ... 

Halkın Gönlü 
Saadetle Dolu .. 

Türkiye başpehlivanlığını üzerinde - Kel Aliço.. insafsız ve gaddar-
taşıyan meşhur Kel Aliço gelir.. • dır .. demi§ti. 

Kel Aliço, yüz yirmi beş okkalık su 1 TA~ A 71Z Sultan Aziz başpehlivanlarından 
bir adamdır. Ve, bu pehlivanı hiç kim • · 1 L 1 A" Aj. Arnavutoğlunu, Kavasoğlu Koca tb-
secikler mağlfıb edememiştir. ~ rahimi, Makarnacı meşhur Hüseyin 

En kuvvetli, ve namağlfıb sayılan N A.J 1 L p E HliVAN OLDU, pehlivanı, Kara tboyu mağlup etmiş-
Sultan Aziz bile Kel Aliçonun kar- tir. 
şısında eğilmiştir. YAZAN : M. Sami KARAYEL Bu saydığım pehlivanlar hep Kırk 

No: 83 pınarı kurtarıp baş kaldıktan sonra, 
Sultan Azizle, Aliçonun iki güreşi ~ · ·ım · 

vardır. İkinci güreşte Sultan Azizi Aliçonun hayatı ve güreşl<>ri, bil- J Alman imparatoru lstanbulu ziya- Arnavutoglu ~ibi saraya getırı ış 
mağlUb etmiştir. hassa Sultan Azizin sarayından ko- rete geldiği zaman ihtiyar pehlivan ve Sultan Azız tarafından teker te-

Tilrk } 1. 1 k ta 'h' d Al' ·vuluş~, Makarnacı ve Kara İbo gibi huzurda yetmişbcşlik Koca İbrahim- ker mağlfıb edilmiştir. 
pe ı ıvan ı rı ın e ıço . . b hl' 1 .1 .. 1 ~ · s Al' 1 · t' ç·· . . . . Sultan Azızın aşpe ıvan arı e mu- e yaglanıp çarpışmıştır. Bu güreşın ıra en son ıçoya ge mış ır. un 

iarın?a ~ı~t pehlıv~n ;e:memt ıştır. saraaları birer efsane gibidir. Dev hikayesi uzundur ve meraklıdır. kil Aliço, Sultan Azizin sarayına say-
am yınnı a 

1 
sene aş a mış ır. masallarını andırır korkunç sahnele- Bir gün, ihtiyarlığında koca İb - dığım pehlivanlardan en son gelen -

.AI.iço,
8
elli altı yaşına kadar güreş- ri havidir. rahime sormuşlar: dir. 

mı!'}tır. on yaşlarında Adalı Halil Fakat, emeline muvaffak olamıyan - Pehlivan, en usta ve mahir peh Sultan Aziz; Aliço, Kırkpınarı kur-
ile, meşhur Koca Yusufla da darbh padişah, nihayet Aliço ile kendi kar- livan olarak kimi tanıdın?. tarıp başa kalınca saraya aldırmıştı. 
ve çetin müsaraaları vardır. şılaşmış ve korktuğu neticeye ermiş- Derhal cevab vermi§: Aliço, sıra ile Makarnacı Hüseyin 

Adalı Haliller, Koca Yusuflar genç tir. _ Arnavutoğlunu; biz, hamaldık, pehlivanla, Kara İbo ile durmadan 
oldukları halde, elli altı yaşında bu- Kel Aliçoyu, yetmiş yaşında oldu- fakat o, pehlivandı. çarpışmıştır. 
lunan Aliçoyu Kırkpınar meydanın - ğu zaman Sultan Hamidin huzurun- - En korkunç ve mahir pehlivan Bu, pehlivanları huzur güreşlerin-
dan çıkaramamışlardır. da görür~. olarak kimi tanıdın? tle meydandan çıkardıktan sonra, 

lam manasile aslanlar gibi başta ka
lan Aliçoyu ortadan çıkarmak ve ba
şa sahih olmak için Sultan Aziz niha
yet Aliço ile müsaraaya girmiştir. 

Ve, neticede mağlub olmuştur. Ali
çonun, yirmi altı senelik başpehli -
vanlık hayatı maceralarla doludur. 

Türk spor tarihinde Aliço ayarın
da pehlivan hemen hemen gelmemiş 
gibidir. En son Alman imparatoru 
misafir geldiği zaman Sultan Hami-
din huzurunda yaptığı ihtiyar güre
şini bile bütün yalvarmalara ve ri
calara rağmen ciddi olarak tutmuş
tur. Yirmi altı senelik başpehlivanlık 
hayatı müsaraalarla geçmiştir. Yirmi 
altı sene içinde gelip geçmiş bütiln 
başpehlivanlar Aliço kayasına çarp
mış ve, devrilmiştir. 
Şu bir hakikattir ki; eğer, Aliço 

ihtiyarlamamış olsa idi, meşhur Ko
ca Yusuf bile .ı>iinük kalırdı. 

(De\·amı var) 
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Nih&ve 
'' F atoşun Kısmeti ,, 
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Niğdede dikili 
ketzedelerine 

Fela.. Bursada bir öldür
yardım meye teşebbüs 

Y.t;N 1 SABAll . 
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p 
G. Saray Vefayı 7-0, Beşiktaş Hilili 
10-0, 1. Spor Kasımpaşayı 3-0 Yendi 

Şeref atadında: 

G. Saray 7 Vefa O 
Oç sahada birden devam edilen lig 

ltlaçlannın en mühimlerinden biri 
Şl!J.·ef stadında yapılnn ve şimdiye ka 
<lar Yaptığı maçlarda hiç yenilmeden 
~taşla ayni puvanln başta giden 
Vera ile Fenere bir sayı farkla İstan
t .. ulspora. sürprizli bir şekilde yenilen 
~aıa.tasaray karşılaşması idi. 

Saat tam 10 da hakem Ahmed 
~dün idaresinde başlanan oyunl!n 
Uk dakikalarından itibaren Galatasa
l'ayın ümid edildiğinden düzgUn bir 
0Yun çıkararak V cfa nısıf sahasında 
0?nanıağa başladığını, dakikalar geç
lıkçe tazyiklerinin arttığını görüyo
~. 

.. ~ 

Bayram Yurdun Her Yerinde 
Tezahüratla Kutlulandı 
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MAZON MEYVA TUZU 
Müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARI temizler, MİDE ve BARSAKLARI alışbrn1aı 
ve yormaz. iNKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MİDE BULANTISI ve bozukluğunda, barsak teınbelliğinde 
MİDE EKŞiLiK ve yanmalarındaemniyetle kullanılabilir. Mazon isim ve Horoz markasına dikkat. 

dillerde,, İstiklal marşı, 7.35 Muzık şı, 17.10 Müzik "Riyaseticümhur ban- kullandıktan sonra dtŞlerınız 
"Sabah muziği - .Neşeli plak,,., 8.00 dosu _Marşlar,, , 18.00 Ajans haber- in~i gibi pa_rla~ıktan başka 
Saat ayarı ve aJans haberlerı, 8.20 leri v. s., 18.20 Cümhuriyet devrin- \ mıkroblarıu kamılen mahvoldu-
MU7Jk "Plılk., . d . 

1 1 
• f . r . ğunu; zararlı salya ve ifrazatın 

S 45 l\Cte akk" memleketlerde e zıraat ça ışma arı 'e eyız ı eser- , kesildiğini, diş etlerindeki ilti-
• l u r 1 leri mevzulu konuşma "Ziraat Ve -

cemiyetler ve Türkiye Çccuk Esir - habların durduğunu ve nihayet 
geme kuruı!n: mevzulu konuşma kiıleti mütehassıs müşaviri Bay ağzınızda latif bir rayiha baş-
"Türk Çocuk Esırgeme Kurumu u- Rahmi Öke tarafından,, , 18.35 Türk ladığını duyacaksınız. 
ınumi merkn reisi ve Kırklareli me- müziği "Tuna boyu, köçek ve milli 
busu Bay Dr. Fuat Umay tarafın - havalar,, , 19.35 Türk Hava Kuru -
dan, 9.00 Son. munun 14 yıllık çalışması mevzulu 

12.30 İstasyonun açılışı ".Muhtelif konuşma "Türk hava kurumu umu -
dıllcrle., İstiklal marşı, 12.40 Ajans mi merkezi reisi ve Erzurum mebu
habcrlcri, 13.00 Türk müziği, 13.45 su Bay Şükrü Koçak tarafından,. 
Cilnıhuriyet gümrükçülüğü ve inhi - 19.50 Türk müziği, 20.45 Cümhuriyet 
sarlar idaresinin karakteri mevzulu devrinde ticaretin karakteri mevzu
konuşma "G. ve 1. V. ekonomi işleri lu konuşma "İhracab teşkilatlandır
müdürü Celal Barbarosoğlu tarafın- ma müdürü Bay Servet Berkin tara
dan., , 14.00 Müzik "Plak.,, fından,, , 21.00 Müzik "Küçük or -

14.30 Milli İktısad ve tasarruf mev 
ke::ıtra,, , 22.00 Ajans haberleri v. s., 

Gayet temiz 

Gayet sıhhi 
Gayet ucuz 

Hergün sabah , öğle \·e ak.5RJ11 
yemeklerinden sonra giinde 

üç defa di~l€'rinizi 

zulu konferans ".Mardin mebusu Bay 
Rıza Erten tarafından,, , 14.45 Mü· 
zik "Plfık . ., 

15.00 Belediye ve köy kalkınması 
mevzulu konferans "Dahiliye Veka
leti mahalli idareler şube müdürüle
rinden Bay Baha Koldaş., 15.15 Son 

22

~~~!:·:~~:~:~;!~::: R A OY OL i N il.E FIRÇALAYINIZ. 
~~ı~g~i ~t~m~'-------~----------------da atılnn topların sesleri mikrofonda===================================== 

\'erilecek. 

- - .. .. Gümrük Muhafaza 

- - Levazım Amirliği 

Genel Komutanlığı İstanbul 
Sahnalma Komisyonundan 

~ 

DEVLET DENİZ YOLLARI İŞLETMESİ 
UMUM MÜDÜRLÜGÜ İLANLARI 

80 Birinclteşrinden 6 kincitt.-şrine kadar muhtelif h:ıtlara kalkacak 
\'apurlann isimleri, kalkıl'J gün rn saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Ege), perşembe 12 de (Cümhuri· 
yet), cuma 10 da t Güneysu) ve pa1.ar 16 da 
(İzmir) . Galata rıhtımından . 

Bartın hattına 

İzmit hattına 

- Salı 18 de (Bursa), cumarte::ıi 18 de (.Mcr::;in) · 
Sirkeci rJhtımından. 

- Salı, perşembe ve pazar 9.30 da (Uğur) . 
Tophane rıhtımından. 

Mudanya hattına - Pazartesi, salı ve pazar 9.50 de ve çarşamba, 
perşembe ve cuma 15 de (Sus). Cumartesi ay
rıca 13,30 da (Trak). Galata rıhtıınıııdan. 
NOT : Ankaradan sabahlan gelen ekspres ''e 
Konvansiyonel trenlerinin her gün \'C öğleyin 
gelen muhtelit trenlerin çarşamba, perşembe, 
cuma ve cumartesi gfüıleri Mudanya postala -
rile iltisakı vardı r. 

Bandırma hattına - Pazartesi, Garşamba \'e '!Uma 8.15 de ( Trak) · 
Galata rıhtımından. Ayrıca çarşamba 20 de 
(Mersin) t •c cumartesi 20 dP. (Bursa). Tophane 
rıhtımından. 

Karabiga hattına - Salı ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtı
mından. 

İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
- Çarşamba 15 de (Kemal), cum rtesi 15 de 

(Saadet) . Sirkeci rıhtımından. 
İzmir sür'at hattına - Pazar 11 de (I<adcş). Galata rıhtımından . 
Mersin hattına - Salı 10 da (}<~rzurum). cumn ıo"da (Tırhan)· 

Siı·keci rıhtımından. 

NOT: Vapur seferleri hakkında her turlü maliimat aşağıda telefon numarıt• 
tarı yazılı Acentelerden öğreni!iı·. 

Galata Baş Accnteliğı - Gnlcıta ·Rıhtımı, Liın;:ınlar Umum 
Miidüı·liigti hin:ısı altında. 42362 

Gcılalu Şube Acente.liğı - Galata rıhtımı, Mıntaka Linııın 

Reisli{;ti binıısı altında. 

Sırkeci Şube Acenteliği- Sirkeci, Yoku salonu 
40133 
22740 

1 - Teşkilat ihtiyacı için satın alınacak 1000 çift çizmenin 18/ 10/ "8981,, ,... 

009~~~~ghü~M~~kikç~ı~~a~~~~~~liliçıkm~ı- İ===========================~~ 

Baf, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırık lık ra bütOn ağrılarınızı derhal keser 

lcabuıda günde S kaşe almabUir. 

Her ye rde pullu kutulan ısrarla is U>y iniz. 

~- .... --1 Devlet Demiryolları binlan 1 
Muhammen bedeli 6750 lira olan 1:50 adet Oksijen tüpil 16 11/ 939 

perşembe günü saat "15., on beşte Haydnrpaşada gar binası dahilindeki 
komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe ginnek iıttiyenlerin 506 lira 25 kuruşluk muvakkat. teminat, 
kanunun tayin ettiği \'esikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün 
Mat "14,, on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri lil.zımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
"8827,, 

ğından 6/11/ 939 pazartesi glinü saat 15 de yeniden kapalı zarfla ek -
s iltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmini bedeli 8000 lira ve ilk teminatı 600 lıradır. 
3 - Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
4 -L~kli~rin ~lig~w~~~nb~~~ewcl~ek~arMOO -•••••••••••••••••••••••••-~ 

sayılı kanunun tarifi veçhile hazırbyacaklan teklif mektublarını Galata ı _ Şartname ve nümunesi mucibince 2/ X/ 939 tarihinde kapalı 

İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 

nhbm caddesi Veli Alemdar han ikinci kattaki komisyona vermeleri. zarfla ihale olunamıyan 10 milyon adet bira si!""si kaı>si.ilü yeniden pıı· 
"8641,, ~ :>-zarhkla eksiltmeye konmuştur. 

11 - Muhammen bedeli, beher bin adedi 260 kumş he~bile 26 bıll 
lira, muvakkat teminatı 1950 liradır. 

III - Pazarlık 16/ XI/ 939 perşembe günü saat H de Kubata9ta le-
vazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. ·r 

iV - Şartnameler her gün leva1.ım şubesi veznesinden ,.e tı.ını 
Ankara başmüdürlüklerinden 130 kuruş mukabilinde alınabilir. .. 

V - İsteklilerin pazarlık için tuyin edilen gün ve saatte % 7,5 .~\ 
venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komi::ıyona gelmeleri ılll' 
olunur. "8993,, 

Cinsi 

• • • 
1Uuha1ıınıcn 

bedeli 
Miktarı Lira Kr. 

Fıçı Mantarı 212.000 adet 4664 -
Kamyon 1 ,. 3150 -

% 7,5 
tominafı 
Lira Kr. 

Eksiltme 
Şekli SoDtt 

3-ı9:so A-ç-·ı-k -E-k-. --1-4.30 
236. 25 " 15 

Zımpara taşı 
60 S/ m 250 ., 3760 - 282. - Pazarlık 15,30 

l - Şartııarneleri, mevcud fıçı mantarı nümunesi mucibince yu1'a 
11 rıda miktarı yazılı 3 kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satJ 

alınacaktır. j 
lI - Muhammen bedelleri, muvakkat teminattan, eksiltme saatler 

hizalarında yazılıdır. . . 

t s tiiiliil Caddesinde 1\omedi 
Kı~nıında 

1 is~nhul iWnci kra Memurluğun- ~--••••m••~••••••••••••••••~~ 
III - ~;k~iltme 10/ Xl/ 939 cuma günii Kabat.nşta J,,evnıını ve Mli 

bayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. .., 
iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilcccg 

Gece saat 20.30 da 

HİNDİSTAN CE\'lZİ 

• • 
HALK OPERETİ 

Bugün 16 da matine 
Bu akşam 9 da ilk defa 

(KADU~'LAIUN BE-OENDtGt ) 

Operet 3 perde 

Yazan: Mahmud Yesari 

dan : Dairemizin 37 / 1015 N o. lı dos-
ynsile mahcuz olub bu kere paraya 
çevrilmesine karar \'erilen İstanbul 
Balıkpazar Maksudiye han zemin kat 
4 numarada iki ÇU\'al tleı-ununda 160 
kilo kınanın birinci açık arttırması 
2 11 939 perşembe glinü saat 16 dan 
J.7 ye kadar ifa edilecektir. Bu arttır
mada mahcuz kınalar muhammen de
ğerinin % 75 ni bulmadığı takdirde 
ikinci açık arttırması 6/ 11/ 939 da 

============== paza~tcsi günü saat 16 17 ye kadar 
• yapılacaktır. Alıcı olanlar muayyen 

ANAPIYQ JEN gün \"e saatte mahallinde hazır bu-
Dr. thsan Sami lunaeak memuruna müracaatleri i-

lan olunur . 
.fstrcptokok, istafilokok, pnö- l 
mokok, koli, piyosiyaniklerin ZAYİ - Tıb fakültesinden aldığım 
yaptığı çıban, yara, akıntı ve 

1 

hüviyet varakasını kaybettim hük-
cild hastalıklarına karşı çok te- mü yoktur. 

~~~~~s~ir~li~t~az~.e~~~ıd~ır~-~~~~~~D~l~~~T~a~b~a~be~ti~·~M~ektebi 329 Celil 

T. iŞ BANKASI 
1939 KücUk Cart Hesablar ikramiye Planı 

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

26 Ağustos, 1 Eylul, 1 İkinciteşrin 

ikramiyeler 

gibi fl<;ı mantarı nümunesi de görülebilir. fı 
V - İsteklilerin eksiltme i~in tayin edilen gün \'C saatlerde ~b 1•' 

. giiYenme paralarile birlikte mezkur komisyona gelmeler i ilan olunur. 

'- "8859,. 

İstanbul Belediyesi ilanları 
Beylerbeyi İskele meydanının parke inşaatı için lüzumu olan ~Q~~ 

parke taşı açık eksiltme ile mübayaa edilecektir. Muhammen 0t:v~l 
3600 lira ve ilk teminat 270 liradır. h1ale 2/ 11/ 939 perşembe giinü s~·t 
14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartname, Zabıt ve 1luame il' 
Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Talihlerin ilk teminat makbuz ve~. 
banka mektublarile ihale günü muayyen satte daimi Pnciimende bulı.1 
maları. "8562,, 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

KİRALIK EMLAK 
Semti lıf alıalfosi Sokak No. Ciıısi ___.; 

............................. ...._ 'J-'o-p-ha_n_e --E-kı-ne-k-çi-ba_ş_ı -B-o-ğn-zk-c-sc_n_13-2--D-ü-kk_a_ıı __ 

~ ~ Beyoğlu Hüseyinağa Öğüt 10 Ev ·ı· 

1
1/j Paşa bahçe ·= Yukarıda yazılı emlakin 31/ 5/ 910 günU sonuna kadal' kiraya ver:ı, 

mesi açık arttırmaya konmuştur. İsteklilerin 9/ 11/ 939 günü saat ıı 
müracaatları. "8978,, ~ 

• • 435 32,000 -•• Tug ... la Fabrı'kası •• .-a: ~&;;;t;;;l~~~~ T. lı Bankasına paro yatırmakla, yalnız para biriktirmiı ıc n 
• • olmaz, agnı zam anda talih inizi de denenıi1 olursunuz. Dr Haf iZ Cemal ~ A k d ~ 
• • 

1 
Lokman Hekim ~ n QTQ Q ~ 

• Eskidenberi büyük bir şöhreti olan bu milli müessese iki sene- B D•hlllye MUtehasaısı T4 A K B A ! 

E~:~~a'·e·o·s·ı·a·n-c.ıd·a·s·a·h·ı··ı·d-e-·.~·,·a-t·ı·ı-ı·k-·A-r·s·a··· ~~~i 1 
• p b h T ... , F b 'k d • ::~a~:r~·~·-51~

1~::i~~n~~;:e: U Kitapevi - Kiıatçıhk - Türlt~eıi = aşa a çe ug a. a rı asın an = Bostancıda Çatalçeşme karşısında deniz kcnnnnda önU kumluk kabul olunur. T. 22398 ~ ~;:;::~i:ıi~r:;,ı:~:·d:;:n;.: 
• • arsa satılıktır Bostancı'nın en güzel bir mcvkiinde, koya nazır, ~ pan bir yerdir. Erika ve ldcal 

•. b" kTooarik edcdbiUrsiniz
1
• Tb?ğkla almdakPisti~b·enhin._5an~ sahiblerinin •• I tramvay durağı yakınında, duvarları ve rıhtımı ve kayıkhanesi ya -

1 
yazı r.ıakinelcri satış ~ıcridır. J 

tr arar verme en C\'Ve ır ere e asa a ~.e t ugla fabrikası pılınış bir halde bulunan arsanın 21 metre cephesi \'C takriben bir Zührevi ve cill hastalıkları n Telefon: 
3377 

• malfunatını gönneleri menfaatleri iktızasıııdaudır. Tuğlaları • ' ı dönüm murabbaı mesahası vardır. Jsteklılerın her gün sabahları (10) •• U 
• yerinde gönneğe vakitleri olnııyan i teklilero, verecekleri adrese • Dr. Hayrı· Omer tf _,.._,~----~--~ L 
• nümune de gönderilebilir. • 1 dan (12) ye kadar "Yeni Sabah,, idare memurluğuna müracaatları. l!Sr---------~-

~~ T•~:(~) ~ ~)i ~~. ~~=~==~;~~=~===~~~~=;~~==~=~ ög·~~n~raBcyo~Ag·~~ &WW : ~ ~m•~n~~ 
'.:ıi ~ Sa.bibi : Ahmet Cemalcd.diıı SARAÇOCLU 6 Neşriyat müdürii : Macid ~ 
........................ ~ Neşriyat müdürt\: Macit ÇETİN -Basddığı ye r : Matbaai J;büzziya ••k•a•rş.ıs.ınd-a•N•o•. •33•T•e•le•f•on-4111İ3•5811ii Basıldığı yer: Matbaal O~ 


