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G0NLUK SiYASi HALK GAZETESi' 

Arşidük Otto Avusturya 
istiklili için Çalışıyor 

Yu--go-sla-vy-a --lstarhe-nberg B0neşle Görüştü 
Ve ltalya 

r--R-iz Yugoslı:n• mütte-·fikl-erimı ........ ·ze A 1man1ar1 n 1 n g il t e ~eye Kar ş J 
'l'ürkierden şikayet için hi~bir Gı·rı·ştı•kJerı· Hava Harb; Akı·m Kaldı \'esile \crmcmi5izdir. Aramızda- ~ 

ki rniimıselıctler de gayet sami-
lllhlir. Türkivenin bütün hırsı -

Ciihı kentli t;ucludları i~inde \'e I' 
elrıı.fıodaki kom ulnrda sulh ve 

1 

ııliküım, iyi anlaşmayı temin e
debilrnekt:ir. 

.1 
lauuı: MDseytn Oahld YALÇIN 

--

Almanların Korsan Harbi 

191'· "ihaa llarbbıde Dk Alman ko.rsan kru\1azörünü batıl'lll16 olan 
hıgUJz ''Bhrhflayer,, IU'uvuö.rU (Yuıaı 7 ncide) 

Cemilin bir hücuma 

(Yazm '1 tncı aayfammla) 

Kel Aliço 
Dünyanın Yetiştirdiği 
En Büyük Pehlivandır 
26 .'lene müddetle Osmanl1 lmpa
ratorluğuııun b<J§pehlivanlığını mu 
ha/aza cde11 bu müthiş adamın 

maceralarını pc1' yak1nda Sami 
Karayel gazetemizde nakle başlı
yocaktır. 

idare Yeri 
Nııruoemanlye No. 14 letanbul 

Telgraf: YENi SABAH letanbul 

Telefon: 20795 

Her Yerde 5 Kuruş 

Lodos Fırtın~sı Devam Ediyor 

Kalamış Vapuru 
Tehlike Atlattı 
-------------------------------------------... ---
Çıkan Panik Neticesinde Ağır 

Ve flafif 15 Kişi Yarala:-ıdı 

Dünkü lodos fırtınasında limanın hali 

Sovyetlerle Bulgarlar Arasındaki 
İktısadi · Temaslar İlerliyor 

---~---
25 Teşrinievvel tarihli ''Timcs,, ri) Sofyaya gelmesi Rusynnın Bul

gazetcsinin Sofya muhabiri bildiri- garistanla bir h~ttı havai tesisi hak
kındaki teklifk.rinin neden ibaret 

Bulgaristanın Moskova sefiri An-: oldui;'tmu meydana vurmuştur. 
tonofun (sabık Ankara Bulgnı· sefi- J ( Sonu 3 üııcii s:ıyfamızda ) 

Cümhuriyet Bayramı 
Neş' e İçinde Bitti 
Dün De Birçok Yeni Eserlerin 

Küşad Resimleri Yapıldı 

(YU&Sı 2 r. ~~de) 



a"'ahlfe : 1 

VAHiDETTiN 

Abone Bedeli 

SENELiK 
6 AY'LIK 
3 AY'LIK 
1 AYLIK 

TOrklya Ecnebi 

1400 Kuruı 2700 Kuruı 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 
160 • 800 • 

Posta ittihadına dahil olm.ıyan ecnebi 
memlekeUer: Senelill 3600, altı aylıfı 

- 1900, üç aylılı 1000 kuruştur. 

YENi S~B~R-

Karadenizde bir 
mayin 
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Milli Şefin Hitabesi 

lnrak hediye etmiştir. '.l'ürk nıillttl 
tfı eski zamanlar<lıuıberi, asil ım.ııııı• o 

icab cttirclibri her fürlii mii bet hal' 
- ketleri yaıımı~. beşeriyete ve sulh idt' 

aline elinden gelen yarclımı göstt. 

mekten bir an farig olmamıştır. 
Relslciimhur lsmct lnönü'niin işt17 

bu hitabesi, cihana, Tiirklerin ~-
ma.z \'astflarıoı bir kero daha tliJJ et' 

miştir. 

D. I«:,ad S~ 
--,.. 
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Salılle : s 

w~ • !J 7=-- - L d D . r Lodos Fırtınası ~·l~ı:a:J~;J:ı:ı.ıl Yugoslavya o osa aır Davam Ediyor 

Ar . d .. k Ott Avustur v e 1 t a 1 y a Limanı Karııtıran Fırtına nun sol tar~:! u.::.!..~..!. •. ŞJ U O - (Bat tarafı 1 iAclde) içeriye sular do!mağa başlamıştır. 
Etrafında Müıahedeler Kırılan camların yanında otura.l 

Ya j stikli li için çalışıyor :~:~=r~~~~-i~~;.~ Lodo•un ~uindirdiği k;lıb•H•r' fm.ı J-,kinü h.ard•/4r - ::: = i:am.::.~ ;:::ı~~: 
Erııırunı - Haydar•a"tı ltattınm bir golca&a ue l•tlos - Tö.~f.,. ol- m.ı§lat', halk hu vaziyetten lıeycca.Q mak istemiyorlar. " .. r -d 
•ım hn lnı V.fmrtı binmem - Ajzım hayn aç evltitlun! ..• -ı..,,o o..a ve telişa dil.şmüştiir. HaDwı bn te -

( •~ tarafı ı lıılcWe) yalnız kapalt denizlerde yapılmakla- Bclgraddaki İtalyan muhabirinin ~ - "k J J • , _ -·-•lıklı •ltÜınınalor, alialın•lar - ı:n ve n!>nrgı···nde, M7.t kimseler do 
.l Y ' ~ lek l • • • t •• _,ICl «yRllSl ~ll· Al • r- 'A9 s:<~ 
~"AN HAVA .FAAI.JYErl dır. Bu denizler. Ballık nıeın et e- Yugoslav fikırlcrme gura ercuman s· ,__ ·J t ı · B v l atla ev /enceye mi? - Bana seoabıll4 ,.ok hafif surette '-'aralanmışlat·dır. · · · ı il · ·· d··-·· "ddi ö l trKCcr e o e e •ı, eyoı ıı g , J 

DURDU rindeld Alman ekalliyetlermm gerı o anık ı erı ;:;ur ugu ı aya g re, 6 . t 1 ı·ıı J · · ~, .. _ ? y,..,m,.., a··cıları ve lllerlı•- Ya-~-- iki üç da'- daha t."Cdikten 
b,.. _. • • • •• • • • • • ır o I! parası u e er mısın oa -· . - - .. ... uu;ıuı "ti- J 

• tarıs, 30 (A A ~ _ AJırıa.n ami - dönmekte olduğu Baltık denw. ıle al- Turkıye bu ıttıfakname:;ı ın1zalamak-
1 1 • L d al>ftra vannY" dönm;o.. ve tehlike atb.-1\lr • · .,. .1 • 1 .

1
• . te . nı.l! aı.ıcı arı ış vaşın a... _.... ~ "".:? 

•gi, İngiliz ü bahrilerini taY"" tı yedi kadar geminin Rwnanya ı e la şa.rkdııkı Fransı ... - ngı ız && mı- KANDEMiR Wauşbr. Vapurda. bulunan bir dok · 
~~· bombardımandan l90l1 tefeb- Itafka.sya lima~ arasmda gidip İ ne bizz~ru.re sürüklenecektir. "Yani ya zan : tor sıhhiye dolabındaki iliçlarla ya-
~n akim katması ve oa bet geldiği Karadenizdir. Balkan ıttıfakından ayrılJD.1§ olacak- rablann ilk tedavilerini :vapnuş, va-
~ tayyare kaybetmesi \berine, Da.IUier'ıaiıı Teftişi • tır.,, ~-e bu d~, .bir :ziyan değil, bir Istanbulda lodos, yalnız denizcileri j - Ağzını hayra aç ~vladım ... Bi- pur "köprüye g lerck yokuları çıkar-
::"allltat~ vaz geçrni~ ~yorlar. Paris, 30 (~. A.! --: B. Da.~a~~r. teşevvuş scbebınm ortadan kalkması üzen, sade dövdüğü kıyılard-~i~eri Jeti gidi~ ge!~e aldık bız .. ı:em .art- dıktnn SOtıra şnmandtraya bağlan _ 
l.a ha~ta _ıç~de anca~ ~~ büeum yarun~a asken kabinesı dırekt.oru ve dem.~k ~lac~kür! ! uykusuz bırakan bir hava degıldır. ~ası~ıı dılcdıgm şey ma:ı.ş. d_e~? ~ se: mıştır. 
~~ılnıişt1. Bu da bı.r, iki tayyare yave~ ~~d~ğu halde, cuma:tcsı ve P: Tuı:kıyenın Balkan:ar~ neden. do- Sütlim~m ~ltakbuUak eden bu az- vmelı~. 1..odos bu. Ne~mu ozluJ orsu Yaralı aile Beyoğlu hastuhanesin 
~ .ından yapılan keşif uçuşlann - zar gununu .Alzns ordusu yanında gc- t layı bıl' karı.şıklık ve ıhtilnf sebebı ol- gm riizgar, brr ynndan da e,•Iere, a- nuz kı !.. . gondcrilerelo yaral.:-u-ı nlmış ve ev-
)''at ıbaretti. Hn.va şa~ gen· .. ~ ç.~iştir:. ~il, p zar akşamı, tduğu da. izah ediliyor. Gfıya Tü~kiy~ partımanlara, yuvatara ... ve ta kafa- Genç y~~n söylemek ıstemedı: lerine clôılmüşlerdir. 
d,..-:,,~_tayYare harekeUerme musaıd Parıse donmüştur. ~bey!"ıelmilel sa.hada dahn ehe~~ıyet~ı !arın ve kalblerin içine kadar soku- - U::ı-Iıyız de ..... S:ı?aha k~d~r..... Denizde ,-e limanda olan diğ ·r ka-
~&Uili.r. Arşidük Otto•nun G:ıyesi bir mevki ilıı az etmek he,·esını beslı- lan bir netameli yeldir de. lhtiyar basını denıze çe':rdı, u- zalara :ıid Dktlüm:ıt ta dün !im na 

Buna mukabil geçen hafta deniz- Paris, 30 (A.A.) - Arşıdük Otto yerel' bu hırs!cahl, rmı tatmin için Gemicinin yaka silktiği lodOhu dört zun uzun fr.ıktı, sonra bana hıtnb et- bildirilmiştir. 
tı ~ hlicunıları artmış ve Atlantik de- ile ya.km teması bulunan A'lı•usturya daima. Balkan misakını filet olarak gözle. bekli}'en , .e bulunca sc,·incin - ti : . . . Fırtına çıkacağı bütiin limnnla1 
\ 
12~ bir \e battit. iki Alman kru- kraliyet tarıı.ftan mahfelleri, '1ntr.rn kullanmıştır. Hatta so::ı uı.m~nlartla, den kabına sığamıyan, onun sayesin- - Lodosun bence birıcık faydası. enrcldcn bildirilmiş olmasına rağmen 

~~1.örü .. g~zükınüştür. Bu ilci Alman sigeant,, gazetesine, kraliy~t _taraf_ - Yugoshı,·y ı:ın sarih r~y '\'e müt.a.lea- de yılda bir kaç kerecik olsun geııişlr~sana Ok}~n~.lardn.' .c~ginlerde gc-~yinc bir çok kazalann önüne g ~ite-
~ U\>llı.öru biribirinin ayni olan tarlarının noktni n<.ızarmı lnldıren bır sına chemımyet \·ernuyeı'\'k Balkan bir "Oolı! .... ~eke.bilen baht.su kılıbık- Zlyormus hıssmı venşıdır. Hele be - memiştir. 
lt 

11tsclııand \'e amiral Sheer ceb not tevdi cylenıişl rdir. devletlerini meiruz bir taarruzdan ıar. fırı;at düş_k\.ı..nü hovardalar, mcr- 1 nhn gibi doğdu doğalı 1stanbuldan Pns:ıbab.çede yeni yapılmakta olan 
lcr,ı,.lzÖtleridir. Bunlar müthi3 bir "lntra:nsigcant,, gazetesinin neşret garanti etmek için bir takını devlet- hamet :ıvcıs.ı. açıkgözler ;ı.ramızda a;ı: bir tarafa gidememiş: gidebil~~ ii · rıhtmın kauklanna ça11>an Şet kum 
~~silahı olub diğer alelide kr.u- tiği bu nota göre.. OUonun ve krali- lcdn yanında. mevki alm.ı.ş. mıdır, samyorsunuz? l ıniclleri ele Imlmamış ms.:ınlar ıçm bu, panyasının iki mavnası pa~.a.la.uarak 
lll:~·de:n -~ 1ur.:~ ve daha yetçilerin fikrince. sabık_ Avusturya- Görülüyor kı ltalyan dostıanmız Dün, lodosun en c~§kun zamanm- yılda bir kaç. df-fa ~~ bir :uruşa .ya- batmıştır. . _ 
te ~vernctııdır. İngili% Stooega- Macaristan lmparalorlugunun halcl- Balkanların garanti edilmesini, Tür - da benimle beraber bir Ha.ydarp~- p~lan cn~es bır d_cvnalem gcyah:ıti ye Silivride Marmara hm:ımn.a bağh 
~6 

Norveç Wbanscn v~~. - leri bulunan de\'letlerin sıkı işbirliğite kiyenin de bu garantiye iı,tirak etme- Köprü yo.:culu_ğ~ı yap~ış .. olsayJını~. rmc geçıyor do~usu.. . • -· __ Cemal ve Yakuba aid üç .. tonluk bü· 
bQtı......__Dcutschland .kruvazorunun. Tuna. havzası me9elesi halloluna- sini bir türlü hazmedemiyorfar. Bun- bunları gozlerınızle gormuş olul' 'e l Vapur mutad ıstikametını degışbr yük bir sandal karaya duşerek par
~~~ olduğu en emin kaynakla~· - maz. ve bu nıemleketlere Berlin \•e da kendi hesablanna göre haklan o-l "Lodos., denen nesnenin şimdiye ka- 1 r.'\iş, Ahırkapı .. :iÇtklannda. bocalaYJ_P çalanmıştır. Yine SiliVt"ide Abınede 
(lr ~~miştir. Amer~nın City lloskova karşısında tam bir istikW labilir. Fa.ktıt :kendi içlerindeki hissi- dar tanımadığınız bir bamba~ka yel duruyordu: Gın.•erteden zıtznrna btr aid dört tonluk Derviş Wındaki yel
"~ tnt va.purwıu da ~ıne bu knı- verilemez. Ar~idük Ottonun takı"'b et-! yatı ve düşünceleri Yugosfaıtlara at-ı olduğuna i~anır~m~z. . 

1 
sarhoş hahle y~l~.a vura vura ve sır- kenti fırtınadan kara.ya Ç!lrparak ,1)8(' 

\'a.Pu l'a.k.alımıittr. lngillı. Clcment tiği yol, işle Avrupanın bu mm taka-• fetmekte hlçbir ıneharet ve isabet Vapur Kadıkoy iskeicsmc yanruja.- sıklam ge\en birı • c;alanmı.ştır. 
l~~u d.a cenubi Amerika .. ~. - sma bir istikral temin eylemek ve bu- millihaza edemiyoruz. Biz Yugoslav nıadığından yolculnr Haydarpaşaya . - Fı:tı~~ aı:~~ça a~t:ıyor_. Ga- Lodos fırtuı..'lSı hafiflemeğe hail&-~ 
b-.t4t • amiral Slıeer kr.uvazortinUn nun için de .A.vu::;turyayı Alınan bo - müttefiklerimize Türklerden şikayet akın ediyorlardı. Fakat oraya vara- hba gen doneccgız. dedi. . . mr§tır. 
~cfıgı lııhnıiıı olunuyor. Mezkiır yundurnğundan kurtarmaktaır. içiıı hiçbir \'e1'ile vcı·mcmişizdir. Ara- j bilmek için g~ilmesi icab eden - sö- llıtiy~ ko~ heyec:ınla elı~ Dün Karadenizdcn ve !&ı"DUra 
tiirıe(r hakkında elde mevcu<l ye- Avusturya kı·aliyi"'t taraftarı mah- mızdaki münasebetler de gayet sami-,zünı ona - rıhtım boY11~t1 hon~urdı: ~eteyı fırlatıp attı v gençlere dön- hattından beklenen v~purlttn~ het1-~i 
~ Şaret budur. felleri,. diğer tar.lftaıl, Ji'rnnsız. hüki\- midir. Türkiye.nin bütiin hırsıcalıı ya.n dalgalar <;;oktan benımsc~ler.dı. du : . . . gelmiştir. Yalnız lzmitten Ugur v -

~ll ILe olursa. olsun AUantik. de- metine ve Vatiknna bin~r muhtıra ve- kendi hudııdlan ic:inde ze etrafrndaki Dalgalar caı.1deyi a~rak eYlerıo du- - ~uyu~ ~k~ .?1~·· ~gı puru gelmemiştir. Uğur vapuru -
~ koı'S&nla.ra karşı ta.kib hare- rilmiş olduğundan haberdar bulun - .komşularda sulh ve sükfınıı, iyi an -ı varlanaı yalıy-or ve .. ta.banları~ı kal- ~ a.gı7.lı ıdı demin ah bir artsa•-?• mm bir limana sığındığl haber veril· 
~l ~ştır. Bu, çok uzun aadıklarmı da tasrih etmektedir. la.şmayı temin edebilmektedir. Bina- dırarak ko§alll.ara, dört nala giden a- dıycn ?.. . . . miştir. 
"- ec.eıc miişkül bir iştir. Bu hu- ln . azet • • 0• t enal~~·h B:ılkan misakını hiçbir hırsı- rabalara ywnuRacık. ıslak ve tuzlu Gençler~ ıhtıyardan fazla telişa 
.~ Eına k .. .. .. faali tramııgeant g esınm ı ave ~ • . t · .. :-= . "b ı tmi. '""'lar dik uşlerdi· z· v k•]• "batır en rU\·azoruııun ye- büdirildiğine göre prens Starhenberg cah için ne a~t olara.k kullanmıştır, sillclerıuı ul\ürm.eyı ı ma e y.... - .._!.!\ • • • • •• •• •• Jraat C )ıJ 
~ la.tılma.ktadır. 1914 de barb şimdiye ka.dar Çeko81ovakyanın A _ ne istikbal için böyle bir niyet besle- dı. - Biz. şimdi deg~ donüşte artsm, 
l\lıı ~~az bu knl.v~r de Çi- vostw-ya Ye Macaristan il~ işbirliği mı>ktcdir. ~aydarpaşadn. I\'.öpri~dcn, bizi al- ~iyordulc. Eyv~, maçı kaçırırsak de- Rusyadan Döndü 
~ .. q;tao limanında faaliyete baş-- • • h rt bat B lk la ru y ista ile R ma<ra gelen vapw·u bekliyorduk. Ko- lı oluruz Vallahi-
d~:.... \'~ ancak 9 + .... rinisanide Hind yapmam ~0.Jesı™: mıhı. a 

1 -~~n rı. an l" a t~d~l ~ k d"l .. u .- vu 
0

gu··müşi rengile kirli bir suya dö- İhtiyar diş~rini gıcıııiatnrak, inti- (• .. .-taralı ı İ:Dc:İ uvfamada) 
~lld l ..... "' B. Balel ıle Panste ır gonr.mı~e m:ıny~nın garan ı c ı ınesı en ı crı- J tı k" ka nldı ~ • 

hıı.t1tıb.~ (eeling adası a~ıklarmda. buhmın......... Bu ..,.OrifflmelM" ~ aynf ııin muvafa.katiledir. Binaenaleyh ga- nen denizin üstünde, o er zaman ·t 1 m . : . . . . tem. Ahmed Şükrü Esmer v 1r.ad1a 
h,.:-~tı ..._...... b • 

1 
• ··ı·· "b" ·u·· ülii~ünü cakalı akı<npı t - Dilerun Allahtan Şlmdicik art- -* . O~--" ~...+- n-~'lt...d.. ~iğe . . . m~;nu üzerinde devam edecektir. raııtiuin Balkan misakma uahil dev- su Ull gı l s z .• 1 

- - ~ • gıuoe.eo ~ .~ .. ~en m~ı:A•CV 
"aht:~r taraftan denızaltı harbı de 1 tl -d h .... 1 .. 1 unutmuş olan l·apurun yurumektcn sın da şu, bunlar da maçla beraber a- hevetimiz dii.ıı grece saat ıJ de Sov-
bf~eşrni§tir. Altı İngiliz ve ikl Bir tu.gRtz Gemi~i Dah:ı _Battı e d~~~ n_ıı k~ gt~ruktmuştı ~ Bam.ılskına \'ll?.<T<.'C'erek, olduğu yerde hora tep· ! kıllarını kaçın,·ersinlet· bari!.. yet benchrah Uvenetia ?apwile li -
~-"'{-ar Londr 30 (AA) _ 8 hın tonluk rna ucLen ım an }O ur. tı an "' - . . . . . -· L...' d ~~ Vapur batırılmıştır. Şunu da a, · · . d 1 . .. .. .. meyi tercih ettiğini zanned~bıJITT.l1 • t Ii'ak:.Ll ıhtıyarın değıl, genç .. ın u m:ımmıza gelmiştir. Vapur Tophane 
~ ltneıt Iaz.ımdır ki 1ilgı1iz va - Mal:ıbaur vapuru AtlM denizinde bır ~\' etı gar:rntıye :azı olm~ı.ş, t_ı~~ncu rriz.. a.sı kabul olwunuş ve gece bir müd- nhtımma g~ hevetim.fa:i nbtm:ı-

~11 - ' • Ahmı tnfıleJbabrri tarafından batı - bır Balkan dcvletı aarnntıvc ıstırak 1 . . . . · ' . ~arı, ın Uçil İspanya sahı1lerı a - n t . al y "' la • bo- 1.. Kimbilir ne kadar uzaklardan gel- det vapur ı§liyememışt.i. da Yali doktor Lütfi Kırdar. emnı}-et 
l~ 11da torpillenmiştir. Müttefik- dmıştır. Bir mühendis ve yerli dört e men~~· y· ?ız. ugos ... ·ya na u- miş olan Anadolu yulcoları çantlllan- ı Klipriidcki iskelede bir yepyeni a - di~ekt:Drü lluzaffer n heyet azası -
ı...; btsab . t yfa ölmüştür Diğer taraftan I ymt 

1 

zum gOTuıemrştır. Yugoslavyamn far- 1 . . .1 1 :-orı k ına da şu muvaffakıyet - a . · . . . . ' · 1 1 1, 1 b . 1 nın, sepetlerinin, denklennm kenarla- 1 lem \'ardı. Burada vapw:ıarın lare - nm dostları karşılaııw tır. 
tı..-. ~aYdedelim: Alman teblig-inde ve Saınt Midon Hullı ısımli balıkçı zı ndı~ ıaı.~bultraedc .::_ tşt.ebiln memnun °."I nn.:& :ı:L·-ı!'ıer ıstık Mtlan rüzgarla ·, kelini bekliyenler kadar. karşı sa - He .... ~: .• ~ ıoskovaclau e rgı· -
lr~Qğı ı.... i · ı d • · d batınhn ma lgJ ~ lı;:ıc e Balkan mı-ı ~ıuo;2' ' ~- .ıçuauw •• ~ vu.hsedflen 3 denizaltıdan ba.~ gemn~r şıma enızın e ış- ~ yan örtülen ge)z kapcı}{larm:m arasın- hille hiçbir alaka \"e münasebetleri J~ cok iyi inubalarla dönmüştür. 
ıo. t"'"""' h . ·-' tır L"""'--'in tavfası lskn.--vada kara- sakı demek \'alnı7. ı ugot;lavya ~k . .,,...,.. k"" - 1 . 1 d d ı~.. J Bi ~ '"'~ ~.... afta 3 Alınan deru7.a.ıtı· . ~JllD.. • """J -· • ~ • r • • dan mahmur bciLkışlarla grttı~ opu o mıy:ın ııısan !il' a oı.Liıyor u. ı- -----
tı~"'), a llabrıimıştır. Bunlardan ikisi ya çıkmış, diğerinin J:S kişiden mü- dcc,rıkJır. Halbukı ~- ugosla\·ya ıç~ <l~ 1 ren, hırçınla..cıcın. cm•an. kuduran d'l.1- ark:ıdaşm1 onları göstererek: • • • ~ • 
t~~ ve birisi de Fransızlar tara - rekkeb mürettebatı kurtanlmıştır. B3.lk?c~ıaı:ın tccavuzden masunıyriı 1ar • . ı·-~ bir minimini o- - Lodos avcıları. .. dedi ve jzah Halyada fecı hır tren 
ı..·~ · - • • · · en tıırıncı h~def oldu· ı tabiidir ı ga a. \ e onwı c ıuuc k 111

1" t_ .1:11ha olunmuştur. :Müsellah Ynı Bir Reyıu Kıtab n-lk T d k" b gt . • yııncak gihi kırılıp parçala.ı:ıwer~ek-. etti: azası 
Lı.ı. "ll&iJız ti . - - - Lo-.:ı- ·~ (AA'- H · lxı nn nr :ı ı u O'aranlı tamamen . . 
-~lı carct gemısının muret - uuca, ~u · .1 - avas a1an- .. . . ~ _ .. mış Y~hmini yeı·en vapura b:ı.kıyor- - Bıuılar da l<endılenııc vaımr Milano, 30 (A.A.) - Bugün fdür 
~tı ll ~ bir denizaltıyı Atlantikte 1 aı, nui n.evku!lar kamplannda ya- ~edaf"ua bir mahıy~tte o~uı..:ına g~- !ardı. bekliyen yolcu giisii \'erirler YC asıl yakinindc mühim bir tren ka7.am o&-
tQ~lt~~tle batırdığını tahmin eyle- 1 pılan fecayi lıalrt:ında lngil~z hüku- 1: c,_ ~l~ olsa Balk:nıar uz?rınd~ bır ı Yanıba~md~ kask~Uıü -oı;roasm garibi, yine böyle gC'ı;inenlcri avla - muş. Vencdikt.cn gelen bir tren. saat 

~lrn~ır. meti tarafından bir beyaz kıtab neş- ıstıla "7,_a ~~kkum e1~lı beslıyen- diye- kulaklanna Jcadar ~iruikten mak için yalnız. böyle günlerde bu is- l.8,15 de, Mil:ın«>clan Romaya giden 
-«tn de . . . • d" bk -"':ldiC7mi ha.bet' Yerınekt.edir: lcr bunuan şıkavct ede-hılirleı-. li k 1 li b" b k "d . •-...:ı h K nız tıcaretı, şım ı ar ... "'-U """- • •• • • • sonra bir de mendille sarmış,. c şa- .c eye gc p ır aş a çcşı av pe - slirat kaw.ırJle çarpıimış"'r. azanm 

li ~ B~.,-ın Calrid 1"Af~('IN • - · k d 1 • d d l l l b b" l ·· ...,,ı.. •• ı-J·· İ'k '---" · kıı«ında agzı bır karış, açı , a gın, şın e o aşan yosma ara yanaşır ar. sc c ı ıcnuz m..,.,..~ur. a S&UAMn 
\lkrcşt M-h·ml Dün Geceki •R••••···

1
···••• .. B•••••o••••••••d•r•--H·- kır~a1utıİı. yeni b.attın ilk yokulaı1n- lCnrşılıkh bir aldatma ve aldanmadır haberi<.'l'e göre, çarpışnıada yinni ki-

h, e U 1 US ar urgaz a a- dnn bir En.uıı.ımlu, gözlcriıri, bol'aiı- başlar. "Vah "·ah b~y~, ~ ":.: şi ölmiiş ve bir çok kimse yaralan -
~ ... l J t Qf b .. K . yan vapurdan ayırdı ve kııt'i biı· ka- tanbul tarnfınd~ _mı.saftı· olabllecegı- mıştır. 

op an 1 o us azaaı va istasyonu yapıyor rarfa heybesini mrtJadı: niz akrabanız fılan da yok ..... der.~~~!!!!!!!!~~~~~~ 
~"il -__ (Baş tarafı 1 inci sayfamızda) - .Aa.aah, ben bu "·apurn binmemi. Beriki yosma müteessir bir eda ile el memurun boynuna sarılmak arzusu-

- .... P•ktıntn teelrlerl för Basanın idaresindeki 3110 nu - _ .• . ... - ( Ba,~. farııfı l inekle) Arkadaşl:a.n y _tunn kesmek istedi- ! ~rini uğuşturur: "Asıl fenasıF 1·~ı- nu güç yendi ve tcl.cfona koştu. Be~ 
Ö maralı otobüs Eclimekap1dan blk - Gorundugune gore Rtısya (Ode- ıer: n1a fazla para da alnıamı§tım. .. Bıl - menıkımr yenememış, arknstndpn gıt 

~ il rUfOldO mış ve. saat 18.45 de Çal'Ş'lkaprya aa) da başhyacak olan ha.vai lıa.t~~ _ Etme d:ııyı_ Baks:ma banca a- mem ki ne yapacağım şimdi? .... eeva- miş. onun tdefondn söy!ediklerini din 
'~ 30 (A-A.) - "Reuter,,: geldiği vakit önüne bir kamyon çık- (Giresun ve Burgaz) dan gcçmesını fum hep ona. girecek- bmı \'erir. öteki fırsatı ynkalamıştır, Hyord.um: 
~ ...._ birkaç gün ftftl'. istişare mlfbr. Şoför lramyo:ra çarpmamak t~~~f etmektedir. Bu hattın ileride! Etrafuıa bakmdı, soru'a bir daha hemen teklifi atar orta!.a: .°'Sabaha - Yn ... ~ıfn:1ğnn·. bihnem ki ne 
,, -~davet edı~i:.?- olan Ru- iı;in otobüsü t.ra.nway batbna almış, b~tü~ Ba!.kanl:ıra ~tılruası ~ gay-ıdeııize döwlü, vapıı.""U gördi~: l:adaI"" bu ... ta~t.a kamı~ nzerınde otu- y:ı~nlı, sım~ı_Denrzy~lları Umum[ 
'~)~Q ı\nıt Bel d bü .. k mra.da tın H- ... d rı milmkun arldedılmemcktedır. _ um Tövbeler olsun ben ba l ra.cakdegılsinlzya, böyle zamanlarda müdunıe de goriiştftm, bu gece sey-
d;:~·~ e.\ .. 'elk~ra ve gra yu l b~d k' 66• va an 1 '!:~~nn 

1 aSrı_e- Rusya Burga'!dcı bugün mevcud ol·ıvapura ~eın' . ' fu.sanlar l:iribirlerine yardım etroE'2 - rflSefer katiyen imlins~dır! . ., dedi. 
."'!'\ .... , • ı vece kral Karol'le sın e ı numara ı ı opl\apı - r- . _ . · ı . _ _ . _ 
~ "'<llltlUt b" 0 

• . nnytın bir hava ıstasyonu ınşasınq - Bir senin mi c:uıın tallı? .. H le• lell'Se.. •. Kabul buyurursann Parmak- Vanahı fcfikct. Sensız nasıl geoeyı 
~~ llu. tQpiaıt tr toplantı ~apm11la: - k~ı ~vayıle ~ar:rl~~ \'e b:n~ teklif etmckt~~· ~lt .y~ında bu J bak, ıu bdaı~ık ~ bi bmi .

1 

l[aptda bizim teyzenin evine .. ,, geçireceğim? .. Derhal Sirkecide bir o-
~, ha . . tıda baevekil ArgetO&a- dirmıŞtir. Bu müsa em trann a istasyonun yernıı tesbit ıçın ba7.l Rus yor!.. - Yani lodos ahŞ\-erişi desene şu- teie gidip k:ııpanmıtlrtan başka çare· 

~ ~ "
1
Cl3fe nazırı Ga.fento da. ha- ym ön caml~rile ka~ısı kırılnuş, vat- sh·il hava nıütehassıslarmın BıLı"-ı Dayt, izzetinctsine dOl.'-nmınhra si- ııa._. yok... 

\~~ '\ltlardır. Miizakenye dün m.an HUseyin, otobus yolcalanndan gaıa muvasalatı beilenmektedir. Bu nirlewfi: ' 1 Ve hakikaten atrafımızda bu ganô Telefondan a}Tılır :ıyrıhnaz neşe lb..' Ghrn~u.,. Fatihde oturan Cemil oğTu İbrahim, mütehassıslar ayni zamanda havai _ Ne dive Erzurum.da bana "Bu l 3hıil itaya ~ çiftler vardı. ve se\'İDÇ içinde bir otomobıle- atlayıp 
-'Ut ~ur. bri~ d v ' 1 
~ teşiıt. i . Kan.miirael mensucat fa u\.asın a şeraiti de tetkik edeeeklerdir. Bu- tren seai doğruca lstanbob ulıl.ştı - ötede orta yaşlı, göbekli bir zat is- Beyoğ}a yolunu tutan bt: adamm ar· 
~,_11~ bty Yi mam~at al~ meh~- Peridun -.e Suleymaniycde oturan nunla beraber Bulg~~an - R~ rır!,. dediniz.. Hani !stanbul nerede, 1 kcle memurunu yakalamış, soltlk so- kasmd.an bakarken, ömr'ümde bir de· 
~~ ~ _0luııdugmıa gore, mu- Semiha hafif surette yaralanmışlar- hava anlaşma.a henuz mıza edılımş tren nerede, biz nerede?.. 1 luğ:ı: facık olsıın bu derece büyfık bfr se -

\ı ~ 'rürk - lngilia - Fransız du. değildir. . • Başanı iki yanma salliyarak bir "li - ~yhuee .beklenıiyelim. ~l m! vinçle coş.-ı~.~~ i~in. evli ohnadrğt-
' ~ politikuı merinde- Otobüs, tramvaya çarptıktan son- Rusyanın ~umıyet ıtı~ Bal - havle . ..,, çekti. ve yaAAşan vapmılan bayım ... lşlemıyecek vapur, degıl mı ma -~digımı gızliyemcm. 
~ ~ ~ Avıııpanm eenubi ~rlti- ra. 'kaldırım üzH"ine çrkmtş ve saatçill_anlara ~ bılhas&a -~ulga~ .a- gülüşerek, §albı1a rak çıkan gen~Ie- , canım? . _ Brr ıhtiyar kadın yanımıza sokul-
:'tl \ı ~ bir bl k teşkili . k"' - Vaıbet Vartanyanın dükkanına çar- likasını gosteı:n diger ~r ~·dıS.: ri görince: - Bellı olmaz.. .. Havaya bakar, bi- du : 
~~ t!aı1can ° ı 1~ .ı:n r. de lstanbuldaki Rus lntourist. idaresi _ Ana.mm L. dedi. sanki düğün - raz sonra sefer başlıyabillr. - Affedersiniz. oğlom, diyordu, 

ı.u_tı a devietlerlle buyük parak camekanını. kırmıştır. ...:ı müdürUnün Rus bahri menfaatlerini. den. dernekten geliyorlar mübarek -ı - Amma., bu, pek baid bir ihti - Pcndikteki evime dönemiyorum, sa -
l'aauıdalti münasebetler Yaralılar teckn altına ahnmı~.ar. müdafaa i~in bir ~ı- .. ticaret ofisi ı aı. değil" • ef eli ? L..ı... ,..,.'J- ed w. Bana sevabt-c :. ~a& 1er ... m mı en m. uw.u ııer~ ccegım_. 

~~tteyan etmiftjr. eoför Hasın yakalanarak tahkikata oıtimessili tayin etmek için Sofyaya Fakat vapura girmedi. :Neden son-
1 

- Dediğim gibi, denit.e bağlıyız, na bir otel parası lfrt.feder misiniz? 
-. başlanmıştır • gelmcsidi. ra biz sallaDa sallana uzaklaşırken hava yumu.sarsa-. Arkadaşım bana baktı: 

'l 'i Heyeti 8idlyor - •:-- . Bul~ ~ ~. P~ ~ o, nhtımda, heybesinin üzerine çök -1 - Fakat yumuşıyacağa da pek - ~rily~r ~usun, dedi, şu mü -
~rıı bu • 30 (A. A.) _ D. N. B. Sovyetlerın ifhak ticaretı bahriyesmm .ıdaresini. yanı müş, eli §abğmda, ilk defa gördüğü benzemiyor, değil mi aslanım? sccceı d~e~ı ~e ~r zaman kuru~a 
~' ~lı-ıyor: kararları (Sovtorgflot) u tcmsı? edeC"ektır. denize şaşkın şaşkın bakakalmı§tı. 1 Memur, mutlaka, ağzından "Ha - fükcn §imdi t.arifCJ.'1 ~parasına çı-
~ cliYa. • . Bununla beraber bu kadar t.e§eb- Vapurda, karşımda oturan nıekteb- yır ... Vapur işlcmiyecck~,. sözllnü ko- kararak, o da lodosu ıs~r ediyor! 

\ı. ~ lılllt- ~urahhas heyctının Moslmva, 30 (A.A.) - D. N. B. a- büsler y:ıkındıı bir Rus - Bulgar tica.- lilerden biri arkada~a: parmak içiıı çırpınan adamın mııksa- - Ylirüyelim, dedim, korkarım ta 
~ 'Clc ~etUa müzakerelere de- jansı bildiriyor: _ ~ muahedesin!n de hazırlandığnu _ Ah, diner mi acaba?. Ne olurdu dını ka\Taınıştı, ho.fif .:ıi- t.c~siimle nınuyanlar bizi de ya yamıa, ya mer-
~l'\ ~ere Yarın akpm Mos- Beyaz Rusya ve garbi Ukrayna ı§ntb ctm&tedır. gece bir artsaydı .... deyince gaze- telefon odasını işaret etti~ hnmet avcısı sanacakb.r __ 
\: llt ~el . ~ Helsinkiden m.llli meclt3inin vt'rdiği kararlar muci Sovyct ittihadı tarafından alman ye- tesiDi okuyan 'htiyar, başını çevireli - De-. Icthancye telefon edebilir· . Ve "ı..o:ıosu sevenler., cemiyeti ha-

ece_2i ~- Dildirihnek- hince. 'Yük!ıelı SOl."Yet sfuıı.smm yann ui arazinin ilhaırmı resmen taa:t.ik et- ve giX&liiğiiuiin attmdan delikanlıyı siniz bayımr.. lıne gelınış rılan_iskeleden ağır ağır 
-..:apacağı f evkalide içtimada ilk iş, mek olacaktır. Qüzdil.ı Sevinçten çılgına dönen a.da.mcağı.z uzaklaştık. K.A.l'll"DE~IİB 
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:il E! 1 Türkçeye çeviren: HÜSEYİN CAHİD YALÇIN ii 
1 ~ 

~~.; ALMAN BURJUVAZİSİ ! 
Çe1;emezkeıı iki ebru1anmn çillesini. lepiska saçlar, kfıkUllerin bir kısmı · " ' ili - 31 - jerınanist hareket bütün gayretle- il karlıkların büyüklüğii mUdafa e· = 
~ôr ebn• olııyor k••• keman•m jyaşmaktan dışarı çıkmıı. Şairin de- ~ Büyük bir kıymet sahibi olan rini halk kütlesini kazanmağa tah- dilen davaya yeni şampiyonlar cel- ~ 

giderek diği gibi: ~ bu büyük adamın kabul ettiği yeni sis etmeli idi. Bunu yapmadı ve bu heder. :: 
dediği gibi bu delikanlı dört kaşlı, Bir afet yosma civan 53 gaye son derece ameli idi. O Viya-, yüzden, daha o zamandan, böyle Fakat bunun için büyük kütle = 
genç irisi, zamanın kisvesine bürün- Buna dayanır mı can1 1§ nayı fethetmek istiyordu. Viyana 

1 
bir vakıanın derhal geri çekilme- içinden lıalk çocuklarını almak = 

ınu6. Şöyle ki: ES monarşinin kalbi idi. Bu kağşa- mek için nıuhtac olduğu ilk hnın· lazımdır. = 
A Gözünün ucu Mehmedin cemaline ~ mış imparatorluğun hasta ve ihti· leden mahrum kaldı. Yalnız onlar bu mücadelenin = 

O yağında püsküllü iskarpinler. ilİ"mİ", gözünü Mehmedden ayır- il§ yar bedenindeki son hayat çarp- Bir hareketin başlangıcında bu kanlı netke.c;ine ka<lar boğuşmak § 
ste liıhur şalvar giyinmiş, ~line ~ ~ il 

l'r hl mıyor. Mchmed de ondan gözünü a- maları bu şehirden çıkıyordu. prensib gözden uzak tutulduğu ve için kafi derecede azimli ve kafi = a us kuşağı bağlamış. Arkasın • 
la sırmalı cebken, başında mabeyin yırmıyor. Lakin Mehmedin sanda - = Kalb daha sağlam bir hale gelir8e ihmal edildif;si takdirdC', yeni parti derecede sebatkardırlar. = 
k
1 
a .. lıbı fes sol tarafına yıkılmış, ka· hnda çalgı filan yok. Mehmed herçi- = bedenin sair kısı:ııları tekrar can- sonra tashihi imkansız bir hata 1 İşte bu halk kütleleri panjerma- ~ 
ül badabfı.d utanmayı kaldırmış elini = lanırdı. Fikir prensip itibarile 1 işlemiş olur. Çünkü partiye kabul nist harekette eksik idiler. Binaen- :== 

il . !erini fesin haricinde bırakmış.. 53 
tidiyor. kulağına atmış gazel okuyor: ı doğru idi, fakat ancak gayet ed.~lnıiş ~lan mutedil burjuvazin~~ aleyh, onun için ?arl~mentoy~ gir- ı= 

Mnlurnualiniz herkes eğlenmek çiin Sana takrire halim yok mecalim = mahdud bir zaman i-.ın muteber o· mut1ea~d.ıd unsurları onun dahıh mekten başka bır hall çaresı kal- ~ 
tey ~ labilirdi. vec ?esı üzerinde gittikçe mües· madı. § 
ı re çıkmıştır. Her kayıkta türkü- ey keremkatıım == t ı:;ir olurlar ve halk kütlelerinin e- Bu kararın uzun dahili mi.icade- ==ı 
er,şarkılar, gazeller söyleniyor; çal- Huzıırımcla garibane nigcihım - . ı ~ şte bu adamın zafJ bu oldu. ~ 
gılar çalınıyor, oyunlar oynanıyor. arzı halimdir. Moskovanın n.çiığ! i'adyo harbı · = Viyana şehremini sıfatile yaptı- hcmmiyetli bir müzaharetini istih- leh:rin yalıud uzun müzakerelerin g 

.l\ayserililer: . . .... 926 da başlamıştır. O zamanlar, lg ğı iş bu kelimenin en iyi manasile sal ihtimalinden onu mahrum bı- neticesi olduğunu mnnetmek yan- ~ 
Mehmed gazeh okudukça kız bazın Sovyet Rusya harice kapitalist dev· hiç ölmez. Fakat mocal'şiyi kur- rakırlar. Bu şartlar altında, böyl~ lış olur. Hayır, başka bir usul dil· == 

. - Deyincik bahalım. Ağzınız ka- hazin Hni çekiyor. Aşçı Mehmed bu Jetlere, yani bütün memleketlere, da· ı.:= tarmag-a muvaffak olamadı. Geç bir hareketin icraatı surat asma- şünülmedi bile. Bu manasızlığa i~- •.:::::; 0andı m 1 kı k ·b· · · · " -i ı. ra yı eşşe gı ı ıçersmız işi sezmiş olacak ki kUçük hanımın bili harb, ihtilal propagandası yap • ~ kalmıştı. lara ve tesirsiz tE>nkidlere inhisar tirak prensip itibarile ınahkf.ım e- = 
e kuyruğunuzu altınıza almış otu- k !ağına: maktaydı. Hitlerin iktidar mevkiine ~ Muarızı Schocnercr bunu daha eder. Daha o dakikadan itiba· dilen bir müesseseye doğrudan ;;::: 
~raunuz. Sıfatınızı bi çevirin de ar-ı uBıma bah küçük hanum. Öndeki gelmesi, Sovyetlerin, Almanyada hü· =: iyi görmi.iştü. ı·en, harekette o yan dini iman ve doğruya. vukubulacak bir iştirak ::::; 
~;ııa bak~n. Eloğlu nasıl söyler. feryadu bastıkça sen de göğsünü ka- küm süren "faşizmle büsbütün vaha-!= Dr. Lueger t<'~~ebbüslerinin ame- f cdakôrlık ruhu eksik kalır. Bun· ve ynrdımın mfınası ve tesiri hak- = 
··ha bak bır kerre. Nasıl kalkmış ta lbartıyorsun. Nezeketsüzlük istemez. met kes beden kapitalizme karşı,, hil-ı = ti taraflarında harikulade muvaf. lar~n ye~ne mii~~ct bir elbil'liğinc 1

1 

kında epe~~ce .müphcn_ı b!r tnıt:m __ 
~<>bek. kıvırır. Deyindi ki bahnlım. ıEnUğü koç yiğit gordün. İçerün kıv- cumlannı çok fazlalaştırır. Almanla'- ~ fak oldu. Fakat bunlardan bekle- dognı bır temayill hasıl olur. Ya- umumi tclakkıler<len ılerı gelmış- ~= 

ep bırden ağzınızı açın: 1 raşmaya başladı. ra, Rus emisyonlarını dinlE>nıe, ölüm = diği şey fiile çıkmadı. ni, meşgul olduğumuz misalde, fi. tir. Heyeti mecmuası itibarile, 
Kız pınar ba~mda testi doldwıır Hanım: ceza.~ı tahtında, yasak edilmiştir. g Sch()('nerer gayelerine erişeme- ili vaziyetin tanınmasına doğru bundan "bütiln milletin forumu = 
Testinin kulpuna ~ahin kondurur - Haydi oradan budala ... Terbi- 1936 martında radyo harbi AYru- ;,; di. Korktuğu da maatteessüf gayet !gidilir. Bu da mücadelede bir sü- huzurundn,, söz almak imldinı sa- = 
J(ız senin yaıı bakı~m adam yesizlik etme, ağzını topla. pada taammüm etmiştir. Fı·~n.sa, ilk ı ~üdhiş bir surette vukun geldi. k~net tevlid eder ve nihayet akj';ak yE>sinde hHI~ kütleler.ini çok. ko • ;; 

öldürür Kayık bu minval üzere Eyüp Sul- defa olarak Almanlara kendı lısanla- ~ Binaenaleyh bu iki adam son he- bır sulh yapılır. laylıkla tcııvır çarelerı beklenıyor- = 
l<o desinler aftos yarim bartuığı tan iskelesine yanaşır. Berber Meh- rile konuf}rnağa. başlamış, ve Almanya = cleflerine vasıl olamadılar, Lueger f lştc, başlangıçtan itibaren halk 1du. Bu suretle ,fenalığın köküne :'.: 

gmalı ımcdin sandalı dahi yanaşır. Mehmed da buna. ancak 1939 temmuzundan ı - Avusturyayı km-taramadı, Schoe- • kiltfosi cihetinde taraftarlar celbi· hiicum etmek hariçten gelen bir = 
Ciivercin topul~lıı ycfrim elma da~ağa, büyük hanım ve küçük hanım itibaren ccvab vcrmifitir. ı~ ncrer de Alman l:a\·mini bir fela- j ııe büyük bir ehemmiyet atfetme- hiicumdan daha müessir olması i-

yanaklı. sandaldan çıkarlar. Zembili kayıkta Bundan başka, harbin cal:'luı:>ları :: katten vikave edemedi. ı miş olan panjermanist hareketinin cab edeceği kanaati besleniyordu. 
n·- ~ _ bırakırlar. Berber Mehmed zembilin vardır daima. Radyo harbinin de kenı- Devrimiz ·için bu iki partinin mukadderatı böyle oldu. "Burjuva. • Teşrii masuniyetin her liderin va- C:::: 

bacı~g~4 s~nd~lda Beyoglun~n tulum 
1 kayıkta kaldığını görünce tekrar dine mahsus dinleme merkezi mtv ~ __ muvaffakiyetsizliğiııiıı sebcblerini kibar, mutedil radikal,, hale gcldi. lziyetini tak\•iye edeceği, niifuz ve = 

dnrb a~ı kayıgın . ba~ındakı .. zurna, !döneceklerini anlar. Kayıkta oturur. cuddur. Hasmın delillerinin, dahili 
3 

tedkik etmek son derecede istifa- Onun süratli iııhitatının ikinci tesirinin bu yüzden artacağı dü- § 
ıtıııı u a çalıyor, ıçlerınden hırı ~alk· Büyük hanım önde, l<üçük hanım propaganda neşriyatından istihraç e- delidir. Bu bilhassa benim dostla- sebebi bu hatadan çıktı. şüııülüyordu. 
llar j'11uyor. Arada sırada bır de yanda ve arkada Mehmed ağa Eyüp dilebilecek itirafların bılinmcsi, rad- ~ rım için favdalı olacaktır. Çünkü Avusturyada Almanların va7.i- Hakikatte, ahval bütün bütün = 
tile aaı:~atıyorlar: Ey ..... et ...... ~a- ı sultan ca~iin~ doğ1:1 yürüm~~e ~aş j yo harb~n~~ki tnan:uz~n müe~iı· _o- = şimdiki aln:aı \'C şerait de birçok ~et~ daha panjer:.ı1a~i~ ~aı:eketin başka :urıu c_ercyan etti. 
taptiyeli. kelepçe vuran Beyoglu l~r~ar. Eyup ıskelesınde _camım ı~e- labilm.esı ıçın za~urı bır keyfıy_ettır. 1 ~ bakımdan aynıdır. \·aktile bu h~- 1 ınkışafı anında umıdsız ıdı. Par· ı PanJen_:ıan~~t m:bus~arı~ huzu- =a 

n· _ rısıne kadar satıcılar saga sola dı • Mesela Fransız dınlcme merkezı, ge- ı s= rekctlı~rden birini mahvolmaga ı laınento, seneden seneye, Alman runda soz soyledıklerı 'forum,, ;;;;; 
llaı ı~er sandalda katibi~ bir ~ce zilmişler, iskele başında kahveciler c~ ve günd_üz, ~rzm her noktas.ında = doğnı götiit·cn ve diğ"rini aki~ l lcavminin bati imhası?ııı .aleti o!· ı' b~~U~em.~ş, .. daha 7.iyade l':ilçül- 3 
ı~orıkı~ı kurmuşlar, şaıkılar soy- beyaz futalar sannmışl~r gelen.ve soylen~n sbzlerı, )~npılan neşrıyatı l =; bırakan hatalardan bu snyede ictı-ımuştu:. ~~n saa~te hı<~ ~ır tnhl.ıs ~u.§t.u. Ç~nku herk:s yaln~z.kc~- i 

ar. lgeçenlere: A a a ... Buyuıun efendım. dinlemektedir. Aynı zamanda has.,- nab l:alıil olabilecektir. tc.~ebbusu, bu müessese ılga edıl- 1 drnını dogrudau dogruya ışıtcbı- ~ 
Sütlüceye gittin mi ıŞekerli efendi~. Şek<:rli ~ir ... Za-rif mm lıilc~erini de .m.eydnı~a çıkarmak, Avustııryada panjermanist ha- ~eclik~e, _z~rre ka~ar bir muvaffa- 'ı len yahucl gazetelerde .~~tuklaı:.n ~ 
Sütlü de 7.:ahve içlin mi 'olacak .. : Çay_ bır ... Şekerı ay~ı ola - vazifclcrınd~n birı~ı t~şkıl e.~mekte · 1 = rekctin yıkılması fil<rimce üç se· kıyct umıdın~ mahk_ olamazdı. . 7~pt~.nı okuyan halk om\nde soz ~ 
Amanın adam, civanım adanı cak ... Sa~e bır.:: Okk~l~ .. : ı:a~ıf gel... dir. Bu hus::s~ bır mıs~l gost~rm~k 1 :: ucble izah edilebilir: Bu, ~p~n3ez:nanıst) hareketı soyluyordu. . . . . ~ 
Çattk çatık ka§lı tombul adam. 1 Doldu~· bır ... To~be.kı~ı ıy~ ) ıka.. faydasız. dcgıldır. Bu mC'rkez, hır gun ~ gvvC'lfı, sosyal mesC'lenin bil-, gayet mlıhım hır mej';ele karşısın- _vasıta~ız dınleyıcılerın en bil- ::::a 

R· . . 1 Az ılerd_e ~e~nırlı P:?e~ı:, ~ Alman.lnrın Strasbourg _'·e Rennes ı.= hassa yeni \'e mahiyeti itibarile da bırakıyordu: . . yiık "f~n~m,, u bir pa:·!~ent~n~n !: 
bir- ~~ının tesınle aşka gclen bazıları I - Pcynı~l~ pıdem ... l eı e ) agınJan, 

1 
railyo ı~tasyonlarını bozdııgunu haber =-: inkılabı•ı bir ııarli için haiz olma-j Bu p:rla~entoyu .. yık~~k ~çın, celsele_:ı~u~ salonu dcgıldır, buyuk § 

~I" ara fırlatıyor: Ey ........ et ...... 1 çayır peynırınnen... 

1 

alır. Buna karşı, derhal Lyon ve Ra- =..;;; sı irab eden ehemmiyet hakkında onu carı dustura gore, ıçerıden uınumı ıçtımalardır. = 
b ~nde .nı.tın kalem ferman yazar Ba· Mehmcd: dio Paris ilave ettirilerek, bu ihlal 1 ~ yanlış bir fikrin bunda tesiri ol- torpillemek iizere,, parlamentoya 1 Ancak oradadır ki, yalııız bati- E3 

1

~~ ~katibleri. - U~an _kaç para o? . keyfiyetinin önüne gc>çilir ve Fr~nsıı 1 ~ muştıır. girmek mi la:Jmdı, ~oksa bu m.ü· b~n kendil~r_ine söyl.iyece~i şeyleri ~ 
ti . ıger sandalda Lazlar kemençele· - Yırmı para hemşerım. ı haberleri ve propaganda ncşrıyatı ;-; Schoenerer ile etrafındaki kim- esscscye harıcdcn hucum suretile dınJemek ıçın gelmış bınlerce a· 53 
tU~~.~ık~r~ışlar akort ediyorlar ve -: Bi.r tane ge~ür ~ahalı~. . . dcvnm eder. ı = sekr bilhaı..;ı:;a burju\'n smıflara mi mücadele etmeliydi? dn.~ bulunur. Bir mebusan mecli-

u soyluyorlar: Yırmı pam vcrır, bır pcynırlı pıde j BııgUn radyo harbinde belli başlı <=-~ lıitab l'<liyorlardı. Bundan an('ak Parlamentoya girildi ve oradan ' shun celse salonunda ancak bir § 
indim deııiz 1.:enaı ına alır. H_anırnların arkasında hem yer, de,•letler miihim faaliyette bulunmak f.,'; clırmmiyc•lsiz ve "ehlileşmiş., fay- ma~~fıb ~~kıl~ı. . . . ı knr yüz .. kişi ':ardı.r ki, ço~, ~rada : 
Sıt verdim batwıcwıa lıc.m. g~~er. t:ırlırlar. ~ dalar c_:ıkabilirdi. Şuphesız kı gırmek ıçın mecbu· halk mıımc~sıllerı cfcndılerınden §! 
Doğru eöyleyiıı ktzlar BUyuk haııın1 : _ Pnris 16, Londra 15, Roma 20, =.: Alman burjm•azisi, bilhassa riyct hissedilmişti. filan \'e falanın akıl ve hikmetin- §§ 

IJc1ızc,..,· miyim koccma1 - Aa! Mehme~ aga n~ ya~ıyorT • Berlin J2 fü:anda konuşuyor. Nev - ~_; yiiksek tabakalarında _ bundan Böyle bir kudrete karşı haric- den tcne\"Viir etmek için değil an- § 
Al U.Jağı vur di.."i sun ... So~akta pıde .ye~ır mı? Nelyork radyosu _ise ancak Fransızca .ve :..~ kimse şiiplıe etmese bile!_ milletin .den miicadcle edebilmek. i~in 8ar- cak gündeliklerini cebe atmak için ~ 
~c.ıpan duymaswı bizi kadar a) ıp. ~e kadaı a) ıp.. Almrınca ncşrıyat yapıyor. Tokyo ıse ~ yahud de\'lct in dahili mej';eleleri sılmaz bir cesaret sahıbı olmak bulunurlar. ::= 
ctpanın kcsc8 ine Mehmed aga: • . yalnız Fransızca haberler veriyor. :-= mc,·zııu bahı-:olduğu zaman, kendi v~ ayni zamanda namütenahi fe- Bilhassa. orada daima ayni halk ~ 

l(oy - - Ayıp mayıp yok. Kaınım acuk- ........................................... ı ==.: . . el t f t dakıı.rlıl•lara hazıı· bulunmak la- görülür. Bu hiçbir zaman yeni bir E3 cıca!Jım beş yiizil. . . . •• • EE nefıı:;IC'nn en amamen eraga e· u • 
n tu be ... Hem yıyom, hem gıdtyom. Belgradda ko·nunızm - . k a d lh ""d"". ı .·dev- zımdı. Boğa boynuzlarından yaka- ~ey öğrenmiyecektir. Çilnkü, zeka- ~ 

rad u minval üzere denizin Ustil ka.- Az ileride dondurmacı, ipekli peş-ı •• • • = de
1
red e~ec~ e. sudi clud U: · gı~~i ivi landı. ı:.ıiddetli darbeler yendi de- dan sarfınazar, onda -nekadar az ~ 

nn d h f -ı li B" . t 1 bel' d k b' • . ta numayJ<:. 1 = re er e, )lanı, şnn CI ugu ' .J • ~ ' ES 
~ a a azla eg ence . ızım ema ın e, sa ız ıı mıu n sır - -s = . h .. k. t r d bö 1 bir fal arca yerlere düşüldü sonra ih· olsa bile· bu iş için elzem irade E3 

rber Mehmcdin sandalı hanımların tında bol bir şalvar giymiş başın· Belgrad, 30 (A.A.) - "Reuter,, ~ bır u ume c ın e. Ye . . . . . .. .. . ' .. k 1 yoktur. ~ 
landaı • ' ' . 0 .. B 1 . dd k ·· · tl,. b" .. ::: psikoloji bu tabakaları devlet ıçın tımal kı vücudun otesı berısı ırı - 53_ 
~ ının az ilerisine geçer. Malu· da beyaz takye, omuzunda peşkır. un e gı a a omun ıs cı ır nu = . · b. h ı k mıs bir halde avnğa kalkıldı An· Hiçbir zaman bu halk mümessil- = 

u aliniz Hasan Efendinin hanımı Ayağında tıo- gibi yemeniler don • mayiş tcşebbüı:;ünde bulunmuşlardır. bılh:ıssa kıymetlı ır a e - so ar. "' d - • b" ... d l terinden biri vüksek bir hakikate -
tenç \' ·· A · k İ· . d 1 · ti' t · Nümayişçiler polis tarafından derhal :::: Fakat hükumet fena oldugu tak· cak son erece zor ır muca e e .J = 
ll'ıahb ~~yetle gozel. fetı devr~n~ durma ta ım au a 11 gaye e emız, d - t 1 b. k k'" t Ykif 

0 
• § dirllc bu meziyet ıneşum bir ku- neticesindedir ki 7..afer nihayet ce- kanaat getirip te sonra onun biz- ~ 

tibi u ı zaman, teleı:ıen peynırı pırıl pı:ıı p~rlıyor: . l:!~ı~:! ve ır aç ışı e = sur t~şkil eder. Binaenaleyh, ciddi ı;ur muharibe gülümsedi. S(:bat- metine geçecek değildir. Hayır, §1 
l:ıoıtı·gaer~an, al yanak, lnraz dudak, - Vışnelı, kaymatklıdır. Vanılyal_ı 1 t' ş • ~.. d N b" . b'ır hareketi muvaffakiyete isal kara.ne gayretler muvafafkiyet ta· hiçbiri böyle hareket etıniyeccktir ~ 

11 agız · · 'b. dil ç kme kaysılı var lle hanımefendı ç ıınnı ı.ar ım azırının ır mı - = 1 • § 
but'\.ın . ' ıncı g~ ~ e~,. : var, . . ··· . . . .. 1 i-i nutuktan sonra bu - şansını elde edebilmel iGin, pan- cını giyinciye kadar yalnız feda- (Devamı \'81') , 

eııcıa~ :;: ~a:ı :ıo~~ g::a.:r; :~:.rnak gıbı ... Sakız ( ~~~~:;~:~1;· 1 ~ı~;:~i::yt=~~büs edilmiştlr. ı ~ııuıııııııııııı:ıııııııııunııınııııııııınııııunıııııııııınıınuıınııııuınmuııumıunıınounınmınıofülllllllllfillllllllllRllnnnnnııuıııııııııınııııııınınnnJJınınuıınnııomıınıııımıuııııınnıI 

·~ l\oca Yusuf, Kırkpınara geldiği 
ttt~an genç bir başpehlivundı. Elini 

n Yoktu. 

ltali"akat, elli altı yaşındaki Aliço ile 
dı 1lı karşıya geldiği zaman durala· 
l!ef 'l'arrı. 5,:S saat güreşten sonra, bu 
torer bu ihtiyarın elinden yakasını 
~i kurtnrdı. Adalı Halil de böyle .. 

~onun h ·· ı · · rı ayatını ve gureş erını ay-ca 
~let/aıacağım. BütUn bu mukaye-
tiıı Yapmaktan kasdlm, Sultan A
ku~ Atnavutoğlunun derecelerini, 
lienı. et ve kudretlerini göstermektir. 
ll'ıe}{t·de okuyuculanma bir sıra ver· 

ı. 

/\. ... 
ttUr;avu~ğlu, Sultan Azizin ezici 
l'aaYı ~bıyesine karşı bilakis müsa· 

Q· ır an evvel bit~ek istiyordu. 

'\laıı ~C§ başlar başlamaz, Ali pehli· 
lıUcunı. Ucuınla.ra başladı. Birkaç el 
:Ve eı· ~ sonra, veliahdin müdafaa 

ıcı C'Üreş tabiyesini sezmişti. 

Halil bey, efendisinin güreş tabi -
yesinden çok memnundu. Mabeynci 
Fahri Bey bermutad telaşlı görülü • 
yordu. İkide birde Halil Beye söyle
miyordu. 

- Beyefendi, yine bu herif sal -
mağr.. Laeıladı. Hem bu sefer alabildi
ğine hUcum ediyor ... Bilmem ne ola
cak beyefendi?. 

- Hiç merak buyurmayınız .... İyi 
gidiyor .. 

- Aman beyefendi, ne söylüyorsu 

nuz? .. Nasıl iyi gidiyor? .. Görmüyor 
musunuz efendimiz müdafaada .. 

- 1şte; bu sebeble iyidir efendim. 

- ~unun neresi iyi olur efendim? 

- Ef endimız, hasmını ezerek ve U· 

zun bir müdafaa güreşinden sonra 

mağlüb etmek istiyor da ondan. 

- Deseruze, beyefendi, beş altı sa
at ayaktayız ... 

- Altı saat muhakkak. 

SULTAM AZİZ ~ 
NAJIL PEHliVAN OLDU. 

No: 04 

- Eyvahlar olsun.. Ayaklarımıza 
karasu inecek desenize? .. 

- Belki, olmdar uzamaz, 

- İnşallah! .. 
Güreş, gittikçe çetinl~iyordu. Çün 

kil, Arnavutoğlu, hasmını sıkıştıl'l -
yordu. 

Veliahcl, bir çok tehlikeler atla.tı • 
yor, fakat; kuvvetli ve meharetli mil 
dafaclarla yaka::;ını kurtanyordu. 

Bir aralık, zorlu ve mahirane bir 
çaprazla Arnavutoğlu, Velinhdın bes
li ve iri gövdesini yere vurdu ve al· 
tına aldı. 

YAZAN : !ti. Sami KARAYEL 

Bereket versin, kendisini çabuk to

pa.rlıyan Aziz efendi, çarçabuk has· 

mmın altından kurtuldu ve tekrar gü 
reş ayakta başlamıştı. 
Güreşin on beşinci dakikasında ve

liahd, hasmını bir kaz kanndile altına 
almıştı. 

Veliahdin aldığı kaz kanadı oyunu 

çok zorlu idi. Arnavutoğlu bütün me· 

baretini kullandığı halde kendisini 
kurtaramamıştı. 

Fakat; kw-naz Arnavutoğlu, alt ~ 

düşmekle beraber hasmının sarması-

na mukabil ters dönerek alttan kalk· 
tı. 

Güreş tekrar ayakta başlamışb. 
On beş dakika kadar ayakta ezici bir 
güre~ oldu. Veliahd, durmadan has· 
mına elense tırpan, boyunduruk vu
ruyordu. Bütün bu harcketlerile has
mını czmeğe çalışıyordu. 

Arnavutoğlu, Veliahdin kırıcı ha · 
reketlerine katiyen aldırış etmiyor, 
pundunu bekliyordu. 

Otuzuncu dakikada, Ali pehlivan 
hasmını punda getirdi ve, arka çap
razile altına aldı. 

Veliahd, alta düşer düşmez silkin· 
di ve kalkmak istedi. Fakat; hasmı· 
nın boş bulup taktığı bir iç kazık şi
raze ile olduğu yerde mıhlanıp kaldı. 

Zorlu veliahd, derhal iç kazık şira· 
7.eyi söktü. Lfı.kin, bu sefer de yana 
doğru oturup desteklediğinden has · 
mına ternkepçe oyunu fırsatını ver
nıisti 

Arnavutoğlu, fırsatları kaçırmı -

yordu. Esasen, biltün fırsatları oyun

dan oyuna teselsül ettirerek yaratı -
yordu. Basını bir oyundan kurtulur

ken diğer bir oyuna girmiş bulunu· 
yordu. 

Veliahd, bin mU.~kUlatıa ters çap . 

raz oyunuııun belasından da kurtul 

clu. Lakin, bu sefer de sarmaya girdi 

Arnavutoğlu, oyundan oyuna has· 

nunı yenmek için altta tam on beş 
dakika uğraştı. 

Fakat; iri ve kavi gövdeli veliah

dın çekitaşı gibi yere yapışan gövde· 
sini bir türlü bozamadı. 

Bir aralık, her nasılsa fırsattan is

tifade eden Aziz efendi, kemanede 

bckliyen Arnavutoğlunu bo~ hulara~ 
oypnu sıöktü ve dönerek ayağa kalk .. 
tı. , 

(Devamı var) 
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Fener bahçe - G. Saray 
Maçı Neticesiz Kaldı 

Maç fener 2-1 Galibken Tatil Edildi 

Fener ve Galat.asaraY. 1:a.kımlan halkı selimlarken 

Y ENi SABA.İl 
• 

llallİfe : .,-

Sovyetlerin Peştede Tura.n Almanların Korsan Harbi 

Besarabyaya Çemiy etinin 1914 D 1 ·ı· 1 s· 
Girdikleri Yalan Ictimaı e ngı iZ er ır 

. Al K G .. Bükret, 30 (A. A.) _ Rumanya Budapeşte, 30 (A.A.) -Turan ce- . rsa emısı 
gazeteleri, Sovyet kıtaatının gfiya miyeti, CUmhuriyet.iıniztn yıldönümü man 0 n • 
Besarabyaya girdiğine dair Kopen • münasebetile ayın 27 sinde Peşte Da- ? 
hagdan çıkan yalan bir haber bak • rülfUnununda bir toplanb tertib et - • N 1 B t 1 d 
kında Tass ve Reuter ajansları ara- miş ve reis profesör Çollsold aeıt nut Dl ası a ırmış ar ı. 
111nda teati olunan telgr&flan neşre- kunda Türk milletiııbı harikulide te-
diyorlar. rakldaini hararetli IÖZlerle ifade et - v " . 

Reuterin objektif olarak bu malft • miş ve AtatOrldln deham ve bqardığ:ı A lmanlarm 10.000 ,, ton~uk ~. aguatosda Las Palınas,, daki 
matı verdiğinl ve Tass'ın da bu babe- büyUk fikir hareketlerini tebarüs et- ''Deut8chland,, ve AmD:al tn~. ~~nso~osu Alman k~rsan Jmı: 
ri infial ile karpladığını mevzuu bah· tirerek onun tanlı arkadqı ve halefi Scheer,, ceb zırhhlarınm açık de~- va.zorunun agustosun 17 sınde, yanı 
seden gazeteler, bu infiali, Rusyanın Milli Şefimiz lnön\l'ye ve kard~ ~ Jerde ko~ ~ ya~~. içm iki~ ~lebini batırdıktan bir gün 
ileride de Rumanyanın tamamlığına milletine saadet ve muvaffakiyet di- dolqtıklan nva.yeti sık mk ışıtilme- sonra, bilyuk Kanarya adasının tak· 
riayet edeceği suretinde tefsir etmek !emiştir. ğe başladı. riben 300 mil kadar cenubunda Sah-
ted.irler. Bunu takiben doktor Medresld, Belki de siyası münasebetlerin ger- rayı Kebir sahilinde ıssız bir İspan-

Maamafih Alman unsurlarının te- Türk milletinin nlimune olacak kadar ginleşmesi üzerine harbin ilanını bek- yol limanı olan "Rio Doro,, ya gir
JJ.ş çıkarmağa çalıştıkları kaydolun· yüksek faziletlerini anlatmış, Gene - lemeden denize açılmış olmaları da miş olduğunu İngiliz bahriye makn.m 
maktadır. Bazı Alman ticarethaneleri ral Aaelnnhah da Türk-Macar mil - büyük bir ihtimal dahilinde bulunan lanna haber verdi. Alman korsan kru 
Besarabyadaki şubelerine biltün mal !etlerinin men~leri hakkında haritalı bu iki geminin 1914 Cihan Harbinden vazörü bu limanda lspanyol rnemu
ları eski Rumanya topraklarına nak- ve krokili bir musahabede bulunmuş- yadigft.r kalına bu knıvazör korsan runun mümanaatına rağmen 48 sa-
letmek emrini vermişlerdir. tur. harbinde ne dereceye kadar muvaf - at kaldıktan sonra zahirde "Ncv-

• • • • B~~ H.oward, Türk milletinin. fikri fak olacaklarını ve İngiliz deniz kuv- york,, a müteveccihen mezkur liman· H ındıstan Kabınesı kabılıyeti.nde~ balıscder~k ~u -~netle vetlcrinc karşı ne kadar müddet sak- dan aynlmL~tı. 
Macar mılleti arasındakı kullurcl ha- lambac oynamakta dev:ım edecekle- ı ·u k 
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b • ·ı E • tl · b' ta 'h · · ngı z onso osun nn a ınan u isti a ttl reke enn ır n çesını yapmış ve rini bize vakayi gösterecektir. al. t ak"t k b dilm k · · 

'k" ·ıı +- d d h · k b" kill m uma v ı ay e e sızın 1 
•. 
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t ıafr d • Sırası gelmişken şunu derhal illi- "Highflayer,, ismindeki lngiliz kru-
New Delhi, 30 (A.A.) - Reuter a· turel teşn ı mesaı uzumu er ın s. ve edelim ki eni ve modern kruva- .. ·· .. .. · · . 

. . .. , . temenni izhar eylcmi§tir. Y vazorunun suvarısıne pasapaıole e-
Jansı bıldırı)' or · .. . . • . zörlerle korsan harbi yapmak teşeb- dildi. İngiliz kruvazörü hemen yola .. 1 d" V• .. 'M d Yliksek f1kır alemıne mensub kıy- . . 

1 Burada soy en ıgıne gore, a ras tı' tı .11 ti . 1 k ti büsü, birçok kimselerın zannettik e- çıkarak ağustosun 26 ncı günü öğle-
k b. · · · t"f eı ne umumi vazi j me ı 1.eva n mı e mız, mem e e -

a .ınesının ıs 1 
as. ~ . . • . - I miz, inkılabımız ve Reisicümhurumuz ri gibi, 1914 dünya harbinde Alman- den sonra Alman korsan kruvazörü

yetı ne de kral naıbı ıle sıyası zımam h kk d ·· te d.v. b ak' . . lar tarafından bulunmuş bir şey de- nü "Rio Doro açıklarında iki gemi 
d 1 d kı da ~·apılacak 0 • a ın a gos r ıgı u y ın \:e ne .. . ,, 

ar ar arasın a ya n • J • 'b k a,. l'k ı· k t. h.. tı ka- ğildir. Filvaki buharla mutcharrık arasında kömür alırken yakaladı. 
l .. k 1 · ·h1·1 edecek mahı _ cı ar ~~ ı a a a ve eza ura .. 
an muza ere en ı a 1 b" .. af d alk " b' k .. 1 korsan haı·bını Ü .. .. b' k" ü . . k d 

d V•ld' laba ık ır sanuın tar. ın an ış - sen ır ruvazor e çuncu ır om r gemısı açı ta u-
yette egı ır. . · 'lk · T"' k b h · · e · b""' larla karşılanmış, bu merasıme suretı yapan ı gemı ur a nyesın ruyor ve Almanların ticaret bar ı 

TUrkkUfU talebealnln mahsusada davetli bulunan elçimize mensub "Hamidiye,, kruvazörü ol - yapacak muavin kruvazörlerine le • 
bir zlr aretl ve sefaret erkanına hararetli tebrik- muştur. .. . . vazım ve kömür yetiştirmek için ne 

Türkk ler sunulmuştur. Bu noktayı böylece, ıstıtrad kabı- kadar bol tedariklerde bulunmuş ol· 
Ankara, 30 (A.A.) - b 1~şu- linden, kaydettikten sonra iki Alman duklarına bir delil teşkil ediyordu. 

n~. gedikli yuvasına ml~nslu. ld g_e· L •t [ [ ceb zırhlısının başladıkları rivayet e- "Highflayer kruvazörü süvarisi 
diklı başlarında mual ım erı o ugu r vanya ı ar . . . !n . . " 

, . 3 30 d hidli- dılen korsan harbının gilız • Fran· düşmanına nazaran oüylik bir kuv-
halde bugün saat 1 • a §e • ge sız deniz münakalatına indirebilecek- t t-4' , k Jik ld •h•~. 

"d k h"d düşmüş tayyarecı ar- II•/ Al' J l ve eıe\'\u una ma o u6 u.u 

gık derel §e ı l nnı ziyaret ey- t' ı noyu aı ar leri darbelerin, 1914 harbinde müte- dan Alman korsan kruvazörüne tes-
a aş arının mezar a did Al k .. l . ta af 

!emişler ve çelenk koymuşlardır. Kaunas, 30 (A. A.) - Litvanya ad man ruvazor erı. . r ın • lim olmasını teklif etti. Almanların 
milisleri dün sabah Vilno şehrini te· dan yapılmış korsan harbının o za- ·verdikleri cevab: 22!!!3 

ta kt b. 'kmal eden oyuncular sellüm etmişlerdir. Kıtaatm §chre gi- manki müttefikler deniz nakliyatına _ İspanyol karnsulnrında bulwıu· 
maç me e ı ı . . . . l t kl . d . d bil . . . . 
ı tak . 1. 1 k oynamıcıtır. rışı sevınçle karşılanmış ve hına ar yap ı arı zaı ar erecesın e e o- yoruz. Sızdcn İspanya devletırun bı-a vıyeı oara v .
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y 'deli 
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Hakem Ba Hüseyinin idaresinde Livanya ve Sovyet bayrakları e sus- amıyac:ı.gı ı a o una ı ır. taraflığına riayet etmenizi taleb ede-
Fener - Galatasaray m~mdan heyecanb bir satha çok seri ba!flı;an sona kadar sliratini l~nmiştir. Kalabalık halk kütleleri ki _Zira bugün korsan harbine ~ki ge- rim .. mealinde idi. 

l>o ,, 

1 
y •• .. ka betmeden deva.m eden bu maçta lıselere dolmuşlardır. Akşam kahve mı çıkmış bulunuyor. Halbukı 1914 Halbuki: Alman süvarisi bu sözi-

\u stluk .ve CUmhurlye~ bayramı mına çalırıtıgını goruyoruz. . .. lk"y ta af oyuncuları da ilk netiı!eyi ve sinemalar hıncahınç dolmuştur. Cihan Harbinde modern korsanlığa le kendisinin de burada İspanya su-
ı....~ası,, içın Galatasaray ıle Fener- Galatasaraylılar da kuvvetlı ruzga. 

1 
r f klnd Yiyecek maddeleri her tarafta saW- t,...,,bbüs eden Alman harb gemileri ı b"tar fl y ·ı ı·ı tti~· · ·t· 

"'ilçe d" k ı stad d k al gmv en Fe alabilmek için tasavvurun ev e ~~ arının ı a ıgını ı ı a e gını ı ı· 30oo un Ta s m yomun a ra arşı oynam arına ra • . fed" . 1 rd T 'k" maktadır. Su ve elektrik tevziatı nor- sırasile: " Kayser Wilhelm der . 
· den ziyade bir seyirci kalaba - nerin hakimiyetini asla devam ettir- bır gayret sar ı_}or a 1• .• op 1 •1 • • f _ . . ... " raf etmı§ oluyordu. 
hfı önünde ka'l'Clıl"t>tıln.r miyorlar Vakit :vakit tehlikeli hU- kale arasında durmadan gıdıp gelı- mal §eklın~ almakla be~aber tele on Grosse,, . muavın kruvazoru, Em- İngiliz kruvazörü cevaben: 
~ • ':i ""fil • • • f k t. b' tü ıu beki ·ıe neti lar daha ı§lememektedır den "Karlsruhe "Königsberg ~arşııaşmayı oyunun nihayetine 20 cumlardan geri durmuyorlar. Lakin yor a a ır r enı n • . . · " ' .. . " • . . " - Teslim olmazsanız ateş açaca -

daltika kala Fenerbahçelilerin hake- oyun rüzgann tesiri ve 2 tarafın da ceyi vermiyordu. 
1 

~elgraf ~lenf ~abat ne~ gaze~ seri kruv~rlen ve ndıhayet Admıbral ğım. Bordanızdaki kömür gemilerini 
bıitı k . 1 1 ··~·· İlk devresi 1/1 beraberlikle geçen crın ısran uzenne a a yanız ma - Fon Spee'nın kuman ası altın a u-ı 
b ararına kal'§l gelmeleri üzerı- kazanmak hırsı e osnama arı yu:t.uıı- . . . . . buata mahsus olmak üzere işlemekte 

1 2 
hlı k .. 

1 3 
• k • alarga ediniz! .. emrini vermişti. AJ. 

e bitiremeden sahadan ayrıldılar. den daima sert gP.<'iyor. 25 ve 'l:7 in- bu gUzel maçın ıkıncı clevresı rakı - d" K l l h· 1· So t kıtaatının unan zır ruvazor e sen ru man korsan kruvazörü bu ikinci ta· 
n._ . . . d h f t b k t ır ış a ar a a vyc .. d .. kk b k b" fl ·a· -.runun netieelenmemesine sebeb o- ci dakikalarda Cemil ile Fener mU - bınden bıraz a a ırsa çı are e . · . w • vazor en mure e oca ır 1 0 1 ı. lehe de red cevabı verdi. İngiliz kru-
lan ed B w • • ı· · t k Mülki ışgalınde bulundugundan Lıtvanya Sa d.. · · b k k hadiseyi sporun hareket kısmı dafileri arasında mevzii kalart hadi- en ogazıçı ısesı a ımı, • , . . . . yısı uzmeyı geçen u orsan ru- . .. .. .. u · · b" b k t 
lıaric· . b . k l 1 • yenin attığı bir gole mukabil iki sa- kıt aları gcccyı açıkta geçırmışlerdır. vazörleri İngiliz deniz hakimiyeti kar \iazorunun s. vansı ır uçu l'laa ı-.,,_ ıne ve yarınkı yazımıza ııa a-ıse er o au. . 3 2 .b. uf k bir Diğer taraftan haber verildiğine gö- . . . . . . . daha bekledıkten ve Alman korsan 
-~ tnaçın şekli cereyanını anlatalım: 31 inci dakikada Yaşar yine gi.ızel yı daha yaparak / gı ı a K k' S t k ı1 h ti şıaında bırer bırer denızın dıbını boy- kruvazörünüri bordasındaki kömür ' 
·.1 liava güneşli fakat çok rüzgarlı ' bir şütıc ikinci li'ener goJünü yaptı. farkla sahadan ~ekilmiştir. ~ke. aunlaskta ı ovyde k~s ektı eye Jadılar. İçlerinde en ziyade cüret ve .

1 
. v kt 'kta · 

'"i 'r ' d l ı ı meme et arasın a ı pa n as - .. . 1 h "E gemı erı açıga çı ı · n sonra savu-
lll · opun kontrolünü acleta imkan- Oyun yeniden sertleşti. Ankara a at yarış an keri h"kU len hakkındaki tatbikata cesaret gostermış 0 an meş ur m- racağı mermilerin sahile isabet et-
i•~ Şekle sokan ve vuruşları tamamen 33 Uncu dakikada Galatasaray Ank a 30 (A A ) Bugun'" Hi- .d ul m . 1 d ktan nra den,, de dahil bulunduğu halde her- . . . . b ec1 
"""hets · •· • d · · · F k 1 d 5 d· k.k ar • · · - aı an aşmayı ımza a ı so . . k k • .. .. memesı ıçın ıca en manevrayı !r' ızleştıren bu ruzgar altın a miidafıı aruk sa at an ı. a ı a d da yapılan son bahar at ya- t . .. il M k a h k t hangı bır Alınan orsan ru\ azoru- tı .. vl d t .... 

..... 'Pılan maç oldukça seri fakat anor- oyun haricinde kaldı. Galatasaray polrom k kalabalık b"ır meraklı cutmm.art. esı gun °8 ovay are e nUn, nihayet mahdud bir faaliyet dev yap .-..l·ke og eden soknra saa uç.u ?~ 

.. •al . . . . nş an ço e ışır. . . . h geçe ı mey an o uma merasımını 
Af geçmıştir. . ~kr~r ~anlandı. Fener ıçın çok teh· kUtlcsi tarafından derin bir allka 60 Sovyet tankı dün Vilnodan çe _ resınden sonra Bntanya satveti ba - attı. 

~ Utad rnerasımden sonra takımlar lıkelı hacumlar yapmağa başladılar. .1 tak'b olunmuştur k"l . t' riyesi önünde pes derneğe mecbur ,. . 
t.ı.~lıklı dizildikleri ?.uman Gala - Oy1m iki tarafın seri inkişaf eden ı eü ı daha yuka~ Y'"'~a hiç koşu ı mı§ ır. kaldığı gözönilnde bulundurulacak o- Kay~r ~ılhelın,, derhal muka • 
~ra · O Ad F k kı l ·ı t 2 1 k b"tt" ç ve 09" bele ettı. "Hıghflayer,, de cevap ver· Ceıa.ı Yln, sman • nan, aru . - a n .ar~ ı e . o arn, ı ı. kazanınamıf olan ve 2.100 metrel~ p J d AJ lursa, Almanyanın o zamandanberi di ve muharebe başlamış old•1. 
Q.. ' Enver, Eşfak, SalB.haddın, lkıncı devrede Fener takımında b"r mesafede yapılan ilk koşuya ikı 0 0nya a man müstemlekelerini de kaybetmiş olma- 1 . .. . 
ltiıdUz, Cemil, BodurL atlet Melih de oynuyor. Mehhin Ga- hı ·c:ı.tı"rak etmı·a ve bunu da A. .... d Alnı lim J dan kı kruvazor arasındaki muharebE 

F . b" ayvan ıs- v T h kk•• •• sı yuzun en, an anann b' b k t k d . ·· ra·· Nih t Le . enerbahçcnin, Cihad . Şevk~t, J~~asaray kalcsmc> kadar uzanan ır Atmanın Doru Kurt adlı atı kazan • a a UmU ba. ka bir deniz üssüne malik olmı _ ır uçu saa a aı su u. ay~ ıı.. bıb - Ali Rıza, Zeynel, Hnyn.tı - hucumunu kesen San Kırmızılılar ş . . . . . . J.& saat 4.45 de Alınan korsan kruvazo-
"lkret N . ·a .. • d k 1 1 k b. . . mıştır. K h 30 (A A ) Be 1 yan iki gemının ergeç ya bır bıtarcu .. k . b d d fl" 

1 rıı·· , acı, Yaşar, Orhan, Basrı en ruzgarı a ar a arına a ara ırıncı tk· . ko üç yaşındaki halis kan open ag, . . - r on - . v .. .. ru ateş estı ve or a an ıka arın 
liteşekkil olduğu görülüyordu. !devre aksine Sarı Laciverdliler nı - bınc~ k şu, d·a· t ylara mahsustu. goke Tiende gazetesinin Berlin mu· lımana sıgınmıya veyahud dav dovu- ayrılmakta olduğu görüldü. İngiliz 
li k f h .:ı y b 1 d 1 ara er e ve ıvı a h b" . . §erek batmıya mahkum oldugu ko- k .. .. .. .. . . f l k a-ı .. a eın: Sazi Tezcan yan hakem- sı sa asın11a O}mamaga aş a ı ar. M f . 1 400 metre olan bu yarıa - a ırı yazıyor. ruvazorunuıı suvarısı aza an o· 

~ı · ""' ' IG l ta 1 l F F l'l esa esı · '!I P ı d k ki d k clı laylıkla anlaşılır . Adnan Akın, Ahmed Adem. a a sar~y ı. ~r en.er,. ener ı e.r. ta: o on~a .. a so a. ar a a n ve " . " . külmesini men için bandrasını mayna 
ta Oyuna Galata.sarayın sağdan inki-IGnlatasaray ıcın tehlıkelı olacak hu· 

1 
_ Y. Güçlünün örneği, erkek butun Lchlıler yaya kaldın- Deutschland,, ve Amıral. Scheer,, etmesini işaret etti ve salibiahmer 

~Uf eclcn bir hücumıle başlandı. Çok cumlar yapma~ta~ geri du~uyor - mını Alman~ara bırakmağa mecbur- ceb zırhlıları ko~nlık har~ınc ~aş - bandrası albnda memurini sıhhiyeyi 
ı. fyetıi esen rUzgllrn karşı oynama- Jar. Oyun da gıttikçe sertleşıyor. 2 - R. B

0
ayselin Bora~ı'. durlar. Lehlıler Alman ordusu veya- !arlarken 1914 Cihan Harbındekı Al- taşıyan flikaları imdada gönderdi. 

'il.tın F kl N ' Al' R ·1 S f" 3 - H ncUnUn Merıçı. h d . rt" . ..b l k k k ·· I · · f l' t kiın a rağmen derhal vaziyete ha - Bod aı:ı ·t K~ctik ~·kız~ ı e ar; ı~, Üçüncü. koşu yine hiç koşu kazan- ~ nazık pa ı~~l su l~y :rını y şap a ~8:" o;;;~n ruva~or .e~n~n aa ıye - Fakat bu filikalar delik deşik bir ha-
lla holarak topu Fener nısıf sahası- urıdı e .. ç lı rke ad~asın .al e mamış yerli yarım kan İngiliz erkek bçı rdannln sure ı e se am amagıı mec- crıne,1 ı assak o l evır en yaşam~. - le gelen Alman korsan kruvnzöriine 
tı. apsetm" -;0 vnffak oldular lVam e en munazaa ı, as ı şarJ ı o-- . • • • d u ur ar. mış o an o uyucu anmızın tenevvu- varmadan "I\avseı· Wilhelm sıgv su-~ "g mu .. · 0 · · . ve dışı taylar arasında ıdı Bunda a y · · · · · J • " 
1 . dakikalar Galatasaray muhacim- yunlar 2 ncı dakıkada son haddı . . · Magaza sahıblerı, Alm~nlann ışını rü bakımından, kısa bir göz atmak larda dalgalara gömüldü gitti. 
t?-ı il .. . . buldu. mesafe 1.600 metre ıdı. Lehlllerden evvel görmege mecbur- f d d hal. 1 
ta e Fenerbahçe mudafılerı ara - . . . . . ay 11 an 1 0 maz. Bu suretle Alınan kıyılarından kor-

llda "etin bl .. d 1 h 1. d ge ı Hakem vazıyetın anormal bır şekle 1 - S. Halimin Bercestesi, durlar. Lehlılerın Alman kadınları- "Wilhelnı der Grosse nln Akınlan h b" 
1 

.. 
1 11• :. r muca e e a ııı e · . . . . . . 2 1 B k C .. .. . . " · san ar ı yapma < uzere ayrı mış o-,.ı~or, F . ıçevrılmcmesı ıçın Sarafıme kastlı - . 3§ anın esuru, na soz soylernelerı yasaktır. Aksı < • • • • 

"'~ taz i e?~bahçclilerın ~alatasa- bir şarj yapan Fenerli Ali Rızayı o- 3 - Nuh Sargının Yi.lkselidir. takdirde §iddetli cezalar Yerilecek- 1914 • 19~8 Cıha~ . Harb~de ı~.zı .. ıık Alınan ~ors~ muavın kruva• 
dı1tıarı yd=~nı bertaraf _ctm~ge başl~-lyundan çıkarmak istedi. Oyuncular Dört ve daha yukarı yaştaki halis tir. korsan h~r?.ı . devnnı küşad z~.ru sahte f.aalıyetıne varışından OD 

lopU iki F lkaad Ce~~ı. ;ı.akaladıgı arasında görüşme olurken ve Ali kan arab at ve kısraklar arasında I,üksemburg Hududunu Takviye etme~ şerefi .~.~lhelm ~er Grosse,, gun sonra babnlmış bulunuyordu. 
hçh-e ener mUdnfıının. arasından Rıza cıkacak iken Fener umumi kap· 1.800 metre mesafede yapılan dör · Ediyor muavın kruvazorune nasıb olmuştur. A. Cemaleddin SARACOGJ,U 
'-ra~ tek .~~~ara taktı ve ılk Galata- tanı Nedim hiç tc yerinde olmıyan dUncü koşuyu: Lüksemburg, 30. (A.A.) - Hafta- Harbin ilk günlerinde ve İingiliz- =================:::::. 

'Q &olunu yaptı. bir müdahale ile Ali Rızayı sahadan 1 s ı k y ··k ı· lardanberi hududu mürakabe etmek- lerin Şimal karakol tertibatı henü; Un fa brlkalör le rlnln \l goJd . - . . na ın . u se ı. 1 d I dı k 1b....ı- en sonra çok kuvvetlı es- çıkaracagıy yerde çıkışı protesto etti 2 H Al 1 M sudu te olan J·andarmaların ve gönfillüle- yapı maz an evve' yar mcı rı.ıva- lale blerl ~""Ce batı i - . pas anın e , .. hal" r ·ı . l b t ~erhah ıy~ rUzg ." arkası~a alan ve hakemin son ihtarını müteakib o- 3 _ M. Dincelin Efe 2 si almıştır. rin itini hafifletmek maksadile, &im- zor. . ıne g~ ırı m~ş ? an u .rans- İstanbul un fabrikatörleri buğday-
~lar ~.elıler hlkım. olm~ga baş- yunun tıbkı Demirspor - Galatasaray Be§inci ve son koşu, 4 ve daha yu- diye kadar merkezi idarede istihdam atlantik, lngıltererun Şımal Alır.an kı- dan çıkan kepeği satamamak yüzün-
~ll. ~uzgar dolayunle daıma kum maçında olduğu gibi tatil etti. karı yaşta 1939 senesinde hiç koşu edilmekte olan gümrük memurların- yılanndan Atlas Okyanusuna atlunı- den müşkül mevkie dli§tüklerini Be-
~e b alatasaray vuruşlarından SPORCU k li k t ve dan bir kısmı Sure nehri boywıca ya muvaffak olmuştu. lediue lktısad Müdürlügun·.. e bildir -.r ah ... erı rl ta "kl . . d azanmamış yer yarım an a "K W'lh lm d G J 

~lı b' "' ı e n zyı erının e • 118 • kısraklar arasında yapıldı. Mesafe kontrolu takviye için hududa gön - ayser .. ı. e er ro~se,, a- mişler, İktısad Müdürlüğü de vazi· 
~, Utı ır şekle girdiğini görüyoruz. Bog"' aziçi lisesi Anka- 2.400 metre idi. derilıni§tir. dğustoıkmsun dosrdkUndd~ Bremenahl·ııı_nanın- yetin bUkfuneti ali.kadar etmesi do-

la .. Yaval' yavaş sertleşmcğe • Bunlann vazifesi Lüksemburgun an ç ış, an. ınavya s .. ı ıne so- layısile un fabrikatörlerinin taleb • ı.. dıll'l d ) b 1 - Hasan Atlının Lüksbarı, ş 
1 

d '"ltfırı o•nı gC>ren hakem vaziyete ra a ga 1 bitaraflığına muhalif her hareketi kulmuş, sonra ı~a enızıne açılıp !erini Ticaret Veklletine göndermiş. 
ll1. ~u honltnak için Adnanı teczi.ye .. e.t. · Ankara, 30 (A.A.) - Cümhuri _ 2 - S. Temelin Frigi, derhal haber vermektedir. lsland_ a'nın şimali ş_ark.i_kıyılarına yol ti. Ticaret. Vekaletinden. §imdiye 
Q rek t ta f•A 1 u 1 3 - Bayan lfakatin Kayanhanı. d b Protes e ra l.Gr arın g ru tu· ıyetin 16 ıncı yıldönümUnü kutlamak -·- vennış ve ora a ır gun buzlar ara- kadar hiçbır cevap gelmemı§tir. Bu-
l? i ·.tolarına sebeb oldu. için §ehrimizc gelmiş bulunan lstan- İzmir Lig maçları lzmlr - l atenbul have sında yattıktan sonra bir İngiliz ba- nun üzerine un fabrikatörleri Tica "' 

~Utıe tıcı dakikada Yaşar bir vole bul Boğaziçi lisesi izcileri futbol ta- İzmir, 30 (A.A.) - Bu hafta ya- aeferlerl tatll edlllyor hkçı gemisini babrmıştı. ret Veklletine bizzat müracaat et .. 
~al>tı :enerin beraberlik sayısını kımı ile Siyasal Bilgil"r okulu fut- pılan futbol maçlarında Ateş - Üçok !zmir, 30 (A.A.) - Devlet Hava Bu ilk hücumdan sonra Alman yar mişlerdir. Un fabrikatörleri kepekle-
at"ttrdı~ golün oyunun sert çehresini lbol takımı arasında 19 Mayıs,, takımları birer gol yaparak berabere Yollan İzmir • İstanbul hava posta dımcı kruvazörü Atlas Okyanusu a- rin lisansa tabi maddeler arasına it
\·ererek ı, hakemin sık sık ihtarlar 'stadında bir maç yapılmı§tır. kalmışlardır. İkinci maçı Altay - De- seferlerini nisanda tekrar başlamak çığından geçerek 15 ve 16 ağustosda hal olunarak ihraç edilmelerinin te-. 

0YUnmı nol".ınal tekilde deva Siyasal Bilgiler okulu ta.Jrımı bu mirspora kaı'ıı 2 -1 kuanmışbr. UP:ere tatil edecektir. · ,liki İngiliz ticaret gemisi batırdı. min edilmesini istemektedirler. 
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