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Telgraf: YENi SABAH latanbul 

Her Yerde 5 Kuruş 

Saracoğlu - Stalin ... Molotof Mülakatı 
Kremlin Sarayındaki Görüşmeler 4 Saat Devam Etti 
...._ 
~------

Dünya Karşısrnda Çemberlayn Bugün Moskova Temasla-
A l manya .. C b V k D Ed. 
I Y._, Hüoeybı Cahid YALÇL~ eva . erece rı evam ıyor 
'R!a ğcr Yahudi bu diinya ka- L t H · • '1m•lllll1ııııı 

1 .... ''im1eri üzerinde, .l\larxcılakl e onya arıcıye 

:~~17::;~~4:.:ç·~~::~;::~·r;:.:; Hitler İstifa Etse De f ngiltere Nazırı Da Moskovaya 
11 

• 1 olacaktır. O zaman, se}'Yaremiz, 

tl~Yonıa.rca Sl'llC evvel ya.ııtığı gibi, Oavet Ed.ld" 
,:~:, ~::~:::: :;:~~::n ~!::: su l h yap m ı ya c a k Mosko•·a, 2 (~.}) - Toss'm teb-
~ac:ıktır. tiği: 

~bedi tabiat, kendi emirlerine 
nı1uhalefet edilirse, insafsızca intikam 

1 Teşrinievvelde, l\Jolotof ile Tiir
kiye Hariciye Vel<ili Saraco•~'lu ara-Kont Ciano a ır. 

[\ ~~nun içindir ki, ben Halikimiz 
k \!.dırı Mutlakın ruhuna göre hare-

D • • R smda Türk - Sov.Y<'l miimısebetk·ri
U n omaya nin bugiinkü mes;ı:>ıerine tahsis l'<li-

D • • d • • 
1 
ıcn bir görtişıne vukua g-ehni~tir. 

et ettiğime inanıyorum. Çünkü: 
l\cndlmi Yahudive karşı müdafaa. 

~ekle A11.thm ese"rini nıüdaf aa i~in 

0 n U Bu görüşmeye, So\'yetler tarafın-

'·~Jedt\ {) ~ 
f, ~~1.tı ·r{wn~~. ~ı-12> 
~ Pı.ın bunu-~ir N:ı\ diye neşre-
,1'{~ Wtıer, YahuiHJe .. d msil edilen 
~ricı. Devlet jle btigü' kat'i bir 

·ıp.o~!f,lk ahla,$ması imz1t i ve Av-
~tlffela~~deta ~·ya gibi gö-
runın Ş!}v~·tlcr ~i ~-i !j vrupa iş
lerıfi~ ~;ı l~~s?i ~~. .. i!fırmak için 
Y~lvardı, :ı-;z 'lP Nbuki birkaç 
g~ı~ e('ve , . t;~ ngiliz elçisi ile 
~0ruşurkcn, Ruslara. yaklaşmanın 
~lldil)"hıQ telkin ettiği nefretten 

gizli gizli bahsediyordu! 
. Siyasi hayata atılmış bir adam; 

bıı· şef v yeni bir din vazıı için 
bundan a .,müthiş ahlaki ve ruhi 
bir hezj,Jnet ve inhidam tasavvur edil ~ . 
eınez. Almanyada milyonlarca hal-

Londra, 2 (A.A.) - Dünkü tel -
graflar Çemberlaynın Avam kama
rasında Almanyanın sulh teklifine 
karşı bugün beyanatta bulunacağını 
bildirmekte idi. Çemberlayn Avam 
kamarasında yarın beyanatta bulu -
nacakbr. 

Bitler İstifa Etse De Sulh Yok 
Londra, 2 (A.A.) - Havas bildi-

riyor: 
Hitlerin Rayştagda söyliyeceği 

nutukta, muhtemel olarak ileri sü -
receği yeni hileyi, Fransa ve İngilte
re Almanyanın sulh tekliflerini ka -
bul ederlerse, Göring lehine devlet 
ve lıükfımct r isliğinden feragati ka
bul eyliyeceğini bildirmesi teşkil e
decektir. 

Daily Mirror gazetesinin siyasi 
muhabirine inanmak lazım gelirse 

[Sonu 7 nci sayfanı.ızda] k~n elinde Führer'ip .M,rxcılık aley-1 Çemberlayn nutuklarından birini söylerken 
htndcki eseri mı.tknaı;te~ir ki tap di-~·/'V"..,...,.;(XXXXXXXXXXXX:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X0000000000C'"...N"...N",A,"-A~l"-A.l"-A.~~"""""'""".;v-.;v-V'V'..,,...,,vvvvvvvvvvvvvv""' 

;~,~~~i~z~r~i~·::~~;;~; v:~:~~: Aske rAı Heyetı• m ı·z Amerikan Koleji 
bır ıtmıad ıçınde 111.l_Jscn hayatta T f .k F•k . 
l.endisi içın bir ışık, bfı: rehber ve bir ev 1 1 retın 
~Udsi uüstur ~arar~ kabul ediyor. Bugu·· n Londrada .. ~i~.j>u n~'!~nlarca ruhun, zulmet Evını Satın Aldı · 
e'-.!!~nalet ıçındc mahpu.c; tutulması

na ne kad:.. r gayret edilirse edilsin, Şair Tevfik Fikretin varisleri Fikretin 

eurad::ı.n buradan sızan hakikatlerin General KaA •ım Orbay ;ngı.ltere .Je Rumelihisarındaki aşiyanını satmağa karar 
lk M 1. j a~ vermişti. tstanbul belediyesi aşiyanı alına-

azı, cereyan eden v::ı.k'aların ders-
leri karşısında n::ı..::aı sarsıldıklarını, ...... ..!iyük Merasimle Kar,ılanaca ı.. 
içlerinin derinliklerinde ne elim bir 
samimi facia ccreynn ettiğini kim 
tayin cdcoilir? Alman milleti maddi 
nu.rb sahnelerinde maddi fed:ı karlık
larıa yıı,ranıyorsa hiç şüphe yok ki 
bUtün Alman milletinin ruhunda çok 
daha müthiş bir facia cel'eyan etmek
te ve Alman milletinin bütün ma
:ıe\riyatını zehirlenmek, mahvol -
~ak tehlikesine maruz bulundur
~13.ktadır. Milyonlarca insan l:ütlesi 
'Çin bu batıni cidalin acılığını, yeisini 
~e Ümidsizliğini düşünmek tüyler 
Ürpertici bir sahneyi hayalde canfan
dırrn.aktır. 

Şurasını derhal ilave edelim ki, biz 
~e Yahudi düşmanıyız, ne Marxcılık 
~leyhindeki manasız sözlerinde Hit
~rle beraberiz. Herhangi bir mille -
tın Sovyetlerle dost olmasını, ittifak 
a~detmesini pek tabii buluruz. Nasıl 
kı inkılab Türkiycsi ilk dakikadan
b.eri harici siyasetinin en esaslı pren
~tblerinden biri olarak Sovyet dostlu
gunu kabul etmiştir. Fakat mesele 
l'ıerhaugi bir Alman hükumetinin 
lltısya ile birleşmesi değil bu birleşen 
b.iikümetin sosyal - nasyonalist fır
kasının kurduğu Alman hükumeti oı: 
~asındadır. Mr. Chamberlain ile 
6-t, Daladier'nin sulh yapmak için na
tiliğin yıkılmasını beklemeğe artık 
ihtiyaçları kalmamıştır, denilebilir. 
~~k bir fikir, bir meslek ve iman sı-
atıle nazilik ort:ıda yoktur. Kalan 
~Y içi boşalmış, ruhu uçmuş boş 
tr kı...lıptan ibarettir. 

Hüseyin Oahfd YALÇIN 

( Sonu a Ü.DCÜ uyfamızda ) 

Gent:ra.I K~·ıını O.cba,r'ın evvelld Londra seyahı:.thuie garda Lond . . 
Büyük Elçimiz Tevfik Rüştü Aras tarafından karşılanması 

Londra, 2 (A.A.) - Reuter bildlrlyor: 
General Orbayın riyasetindeki TUrk askeri heyeti yarın (bugün} Londraya mu

vasalat edecektir. lıtihbarat Nezareti, heyeti, hararetli bir kabulUn beklemekte ol
duğunu bildiriyor. 

Amerika Ambargoyu 
Kaldırıyor Mu ? 

Washington, 2 (A.A.) - Senato, bita • J müzakeresine başla~ıştı:· ' .---
raflık kanununwı t&diline daiı: lı\yihanın ( Sonu S uncu sayfanuzda ) 

dığt için Amerikan kolleji satın almağa ve 
müze yapmağa karar vermiş ve ferağ mu-
amelesinin yapılmasına müsaade edilme
sini \'ilayetten istemi:ıti. Vilayet bu mü
saadeyi vermiştir. 
Yakında intikal muamelesi de yapılacak 

ve bina Amerikalılara geçecektir. 

Tevfik Fikretin refikası ev\·elce Fikrete 
ait eserleri ve eşyayı elden çıkarmıştır. 

Kollej müdürlüğü Fikretin hatırasını ta

şıyan bu gibi eserleri husus! ellerde bulur-

sa satın alacak ve merhum şairin aşiyanını , 
mümkün olduğu kadar eski haline koy
mağa çalışacaktır. 

············----········----
HER SABAH 

ihtikar Merakhlarına 
ithaf 

Genç Fransız vatandaşı vatanın 
davetine icabet etmiş, yurdunu koru
mak için cepheye koşmuştur. 

Lakin Fransada işinin başında 

kaluuş olan yaslı Fransız taciri ka
rını stok mallarının fiyatlarım yük
seltmekte bulmuyor. Hatta haber 
aldığımıza göre Nant şehrinin esnafı 
el, ağız ve his birliği ederek mallarım 
barbdcn evvelkinden yüzde on beş 
nisbetinde daha ucuza sahyorla.mıış. 

Cephede döviişen Fransız eri bili
yor ki ceplıe gerisinde işinin ba.~mda. 
kalan Fransız taciri de milli yazife
sini yapmakla meşguldür. 

Nant tüooarınm bu güzel hareketi 
ilk fırsatta ihtikara kaçmak istiyen 
esnaf için utandırıcı bir ders t.eşkil 

edecek kadar yüksek bir fazilet ve 
yurdseverlik nümunesidir. 

A. CEMALEDDIN SARAÇOGLU 

dan, Stalin, Potemkin, Dekanozov \.'6 

Sovyetler Birliğinin Tiirkiyc Bii~·ük 
Elçisi Terentief, Türkiye tarafıncl:Ln 
da T\irkiyeııin Sovyetler Birliği Ifü
yük Elçisi Aktay i5tirak etmitttir. 

( Sonu 3 üncü sayfanıtzda ) Stali.n 

İRA TRANs·y· 

HükUmetlmiz İran Transitinin 
--------------------------------..------------------

Yüzde Yüzüne Talib Oldu 
---------------------------------.............. T•,abzon Limanı Da 

Sonra İnşa 
Bu Anlaşmadan 

Edilecek 

han transit1Idn ~Uyeeeğl Tralrzon runanınc! .. ,. bir & 

lran ile uzun müddettenberi müzakere- Dost tran hükumeiile evvelki seneler zar 
leri yapılmakta olan transit konuşmaları- fuıda yapılart anlaşm:ılaı· mucibince mil
nın bu günlerde yeniden başlıyacağı haber yonlarca liı'aya baliğ olan ıran transit <'~-
alınmıştır. ( Sonu 3 üncü sayfamızda ) 

iCTiMAI FACiA 
Altı Çocuğunu Uç Gün 

Aç Bırakan Baba 
Bu Müddet Zarfında Kumarda 25 

Lira Para Kaybetti 
Tahtakalede yangın yerinde bir kulübede aftı çocuğile Uç gündenberl aç kalan 

Fatma poliso müracaat ederek: 
- Altı çocuQumla açım. Kocam ü9 gündenberi eve gelmiyor. Tahtakalede Hüı· 

nUnUn kahvehanesinde kumar oynıyor. Şimdi orada gördüm. Çocukların nafakasını 
kumara veriyor. Yakalayın, demiftlr. 

Polis bu ihbar üzerine haı·ekete geçmiş\ Sf!!T7ar satıcı Şükrii ~e ~unduracı Mehmed 
ve l'atmanı.ıı kocası All Ateai arkad<.ı[fları ( Sonu S üneü savfamızda ) 



Sahife: t YEN i ·s:& BAR 

VAHiDETTiN • 

Kont Ciano'nun 
No.: &4 Yazan: M. SIFIR 

Yabancı Dil \ Hamalların !Şehircilik Müte. Berfin Seyahati 
r. Jı l A6. h Almanya, Polonyadald bariJdC!' Vahidettinin ~er ea erden ırı'ilre - Muallimi Teftı·ş1• hassısı Prost arzu ettiği şekilde bir semere .......-

dıktan ve memleketin be§t.e uçual 
keb Muhafızları Nasıl Kuruldu? Olacak Gençler Bu ··0 Gelı·yor işgal altında bulundurmağ• ın°""'· 

Dün akşam ani olarak gu fak olamadıktan sonra, bu harb ""' 
Lise ve orta mekteplere yabancı dil mu- Tu··ıu·· ngu""mru""g"" u·· bo""lüg"' Ü· Şehircilik mütehassısı Prost bu sabah ticesinde garb demokrasilerine ~ 

Sonralan sayısız alçaklık, da üç kişi 'buldular. Bunlardan Bekir allimi yetiştirmek üzere geçen sene üni- şehrimize gelmiş olacaktır. Şehircilik mil- yapacağı sulh t.ekliflerinin kuvvellP" 
hainliklerde Vahidettine kılavuz - Sıdkı ile Kobzek Ahmed adam bu- versitede açılan yabancı diller kursuna bu nÜn hesab}arı gözden tehassısı Sirkeci garında imar müdürlüğü kaybettL Bir taraftan şarki prıd" 
luk yapan şöhretli bir şahsın saray lup getirmek üzere yarın Bandırma, sene yeniden alınacak olan gençlerin mü-ı erkanı tarafından karşılanacaktır. Prostun ya, Macaristan ve Rumanyanın ffY' 
iQlerine memur edildig·i gun·· e kadar Adapazar taraflarına gidecekler. Şah sabaka imtihanı dün ünh·ersitede yapıl - geçirildi gaybubeti esnasında imar mildürlüğü Pros-

1 
il la.n h d dl d ni bit 

':ıl mış, İngilizce kuruna talib olanlardan 16, 1 .. . .. tun yeni faaliyetine esas olacak birçok ha- onya e 0 • u U a.nn 8: ~'e. 
Mister (H} saray ile hükumeti ara- İsmail de lstanbuldaki Çerkeslerden Almancaya talib olanlardan da 11 kişi mu D~ıı .:xıat .. 18,15 de. Beled.ıye .. tktısad Mu- zırlıklar yapmıştu·. Bu arada Kadıköy ve devlet mevkı alırken, kendısiJllll " 
sında uzun müddet aracılık yapmış- adam bulacak. Bunların gizli olacağı vaffak olmuştur. Tedrisata yakında başla-j durluğ.u ~ustah~~ın Ş.e~ Bur~a.~, ~alde O'sküdarın nAzım planları ikmal olunmuş- nubu şarki ve Tuna havzası meıolr 
tı. Az zamanda Vahidettini bir da- tabü bulunan çalışmalarından ser- nacaktır. h:~ .. Y:kçu~ kböa~;~ı-.~~ ı~e, T:t~ng~m -1 tur. Bunlar yakında hükumetin tasvibine ketlerinde faal bir rol oynamak fllt' 
ha ayrılmamak üzere, gerçekten bir visinizi şüphelendirip yok yere meş- Bu kurs talimatnamesine göre, bir yıl rugu .. am_a . nr. ug.un n esa a mı on- ı arzedilmek üzere Ankaraya gönderilecek- kanını da elinden ka"ırmı" oldu. 

.. . . . . 1 A . trol ıçın anı bır teftış yapmışlardır. ı · B d b k İ t b l B -1 E ..., ~ uşak sıfat ve sadakatile hükfuneti- gul etmemek için size şimdiden bil - kursta ders goren talebenın ıkıncı yı \ - 'k tır. un an aş a, s an u ,. eyog u, - Be lin .. r ~· ·il" lı.lı .. es.dele" 
rupaya tahsile gönderilmeleri icabetmek- Sa.at 20•15 e·kadar devam e~en t~t_ki at~ 

1 

minönii ve Kumkapının tafsil~t planları r ' gınş. ıgı s ~- _mu _ 
ne bağlayıvermekle cidden büyük dirmeyi lüzumlu buldum. Bu adam- tedir. Rektörlük, bunların, ikinci yıllarını ta bılhassa para toplanı~ \ e tenı şeklı' ikmal olunmak üzeredir. Bu planlarda de garb cephesınde mudataa.ya ~ 
bir muvaffakiyet kazanmıştı. ları tanımanız için yarın sabah sizi da, üniversitede açılacak yeni bir kursta mc\'zuu bahso~uştu~: .. . Prostun emrile bazı tadilfıt yapılacağı söy-

1 

kilmek ıztırarında kalınca taarrusol 
Yine o akşam konuşmasının neti- gelip görmelerini emredeceğim. Bu- tahsille geçirmelerini daha muvafık bul - Y~pılan tetkıkata gore on uç kolbaşı \a- lenmekte.dir. Prost tstanbulda iki aydan verdiği ilk teşebbüs kmlretini ve fsi-

.k · · b' · ed · · · ? . - k sıtasıle para toplanmaktadır. ! ktı . • • . • '"" celcrinden olarak Mösyö (Pantı - nun ıçın ır yer tayın er mısınız .. maktadır. Bu husus bır karara baglanma . . .. b'. . azla kalaca r. luyetını ele kaybetti. Tıcaret scftne..-
B k v ı ·1 t 0 ld t krf 1 k ··ze Para ıçın esas olarak her tuccarın utun • _.. 

yan) da Yıldız sarayının, Mediha unların sefarethaneye girip çı ma- ve be{: e e .. ~ yo. eda e ı kYl.~~.ı mba ku - ı gün zarfındaki yükü, köşe kolbaşıları va- J rinin, denizlerde felce uğradığı, bıifl' 
S lt 1 h b lı b. damı larını pek muvafık bulmuyorum da re, ugun, unıversıt e. re orun aş an- BELED YEDE : .. b til d 1 ·ı· . .h ~u:. • ...... u an ya ısının a r ır a • · 1 • 1 b' . ı· 1 · kt sıtasile müsvedde defterlerine kaydedil - mmıase e e, a ıı ı ıstı S<W1t ye llJP' 

P .k lmak . t .1 . . ıgınc a ır ıç ıma yapı aca ır. .. . . ~ k'"c 
Damad Feridin değerli bir danışmanı antı yan yapı ıs enı en ışı vvvv mekte ve nkşamları musvedde defterlerının Belediye sarayı için )atın muayyen noktalarda temcr U"' 

olmuştu. açıkça anlamıştı. Ancak şefi ile gö- ÜNiVERSİTEDE: yekünları imza defteri ismi verilen ve pa- ettiği bir ~ırada müdafaa harbi, ~ 
A • •• d b h ta f'k 0 

• •• l ra alınırken para \'eren tuccarın imza et- haz rlıklar ....... Mister (H) nın mülakat gecesı ruşme en u usus ı rını soy e - . . . 1. . . . m.an:ra i!:in Jıe. nU.z .. ne~vi.inema. bıu-d 
M '"h d" kt b• • tiği ufak deftere geçirilmektedir. 13u imza , ~ 

sa.vurrluğu blöfleri herhalde Vahidet mekten kaçınmıştı. Önüne bakarak: u en ıs me e ının defterleri yekunları nel.icesi toplıman para ı Istıı_nbul ~clcdı~~sı ~çı'.l ~~pılıı.~a~ ~~;.~ j b~r .meyvanın ı~erısıne gıre~ı l.nr kut 
tin . il·~ .Da~ad Feridi? yüreklerinde - :-1ademki, demişti: Padişah haz- kabul İmtihanları a ıldı ise, mnsııri r tenzil edildıkten so~ra hamal-, ~ded~yc saı ayı ıçın_ ıstım~aı: ı~udurl1~.,~ gıbı oluyor. Mudafaa harbı uzadık~ 
derın bır şuphe, acı bır korku bırak- retlerı bunu arzu etmışlcr, yaparsı- Y P lar arasında taksim cdılmektedır. ıstımlake esas olacak hazıı lıklnıa baş Almanya gittik~e ağır sarsıntıla.tıJ 

k k . k d ·· ·· . .. . Yliksek Mühendis Okuluna bu sene ka- y ı k t ld b t" l pa a ınıştır mış olaca tı ı, onuşma an uç gun nız. Bu adamların benı gormelerıne 1 b ı dll k t l b . . rh l d.. ·a apı an on ro e azı uccar arın 'r . . .. .. mu.ruz kalacak gibi göriiniiyor. 
sonra Damad Ferid Pantikyanı te-ı lüzum yoktur. Birer fotoğrafilerini u e ece a e enın ım ı an arı un Y. - vcrmedigi görübni.iş ve bu )'\.İzden bakaya- Digcr taraftan Be1~diye İmar müdurlu- ' Bu sebebde 1\1 Jlitler harb de • • 

pı:mış, 340 genç ~tirak etmiştir. ya kalan paralar o gUnkiı taksime gireme- ğü Belediye sarayı için ynpılacak istimlak- ~ n · • • • ~I 
ıefonla yalısına çağırmış ve bilhassa göndermek kafidir. Yüksek Mühendis Okulunun gelecek ı;e- miştir. ten sonra kalan binalara ait maketler ha- \anı •~derken, sulh faalıyetınc gel'JP" 
öğle yemeğinden evvel gelmesini ri- _ Fotoğrafilerini zaten göndere . neden itibaren yalnız leyli olarak tedrisa-[ Kontrol heyeti bunu doğru bulmamış ve zırlamaktadır. Bu maı~etler belediye sarayı \'ermektedir. Fakat bu busustald 
ca etmi~ti. cegız ya. Ayrıca bu adamlara sizin ta devam etm~~i Vekaletçe kararlaştu:ıl-j tahsil cdilemiyen paralar için deniz kolu- projesini hıızırlıyncak mimarlııra, binaya. diplomasi faaliyetini DlU\'affakiyetl 

O gün yalıda yine hazırlıklar ya- gı"zli servisinize mensub bulundukla - ı:ııştır. Bllnun ıçın, ~elccek sene talebe J~- mın yaptığı gibi diğer kolbıışıların da ha-ı verilecek stil için liizumlu göriiltnektedır. I isal i~in iyi bir vaziyette buhmnıuyot• 
k d tıyacını karşılamak uzere, mektebe, 200 kı- riçten para temin·ederek bu hesabları ka- Belediye iki ay sonra belediye sarayı pro- B 

1
. . ... ı~~ t ~. _1,.ı;-pılmışt1. Birkaç fesad yarda cısı a nnı go··sterir birer vesika verilmesini . . b. ·ı· . 1- 1 .. -1ı ·· . er m Ru.auu"' son yap 1gı alUP:I 

şılık ır pavyon .ı avesı uzum u goru nuş · pntmaları ve ertesi gün tahsil edecekleri jesi için biı· müsabaka açacaktır. ı .. .' • iJl6 
çağırılmıştı. Ferid her zaman yaptı- de rica edeceğiz. ve bu pavyonun ınşasına bıışlnnmıştır. Pa\• bakaya parayı kendi hesablarına tahsil et- caddeal 'ma uzerıne, garb dcmokrasılcr 
ğı gibi o gün Pantikyana da çok hoş B . . M. t ·ı .. ··şt·· yon, gelecek seneye kadar ikmal edilecek- melerf muvafık olacag"ı bildirilıniştir. Bostancı •Sulh yoluna girmek imkanlarını ver-

. . -· unun ıçın ıs er ı e goru u- U il t i 111 1 ~ davranmış, büyük saygı göstermıştı. .. .. ? tir. Buzhane kolbaşı ve kfıtibi olan Abdül- g Z8 ., r yor mck için uğraşmak istemiştir. Fak 
Biraz geçmiş zamanlardan, biraz da nuz mu··· SözlU lmtlh •nlar lat~!in hes::ıb~tırun kontrohlnde .!m~a. de~- Vali ve Belediye reisi doktor Lütfi Kır~ 1 bir taraftan da sulh şartları oıaral' 

- Tabii. Bu üç kişiden ayn, bulu- t d k d b l ı an ı1e n bır d ı uı günün meselelerinden bahsettikten Hukuk ve iktısad fakültelerinin son sı- e'.·ın e ay ı u unm ~ ~- guı~. ı.?ı .. 1 dar Selami çeşme - Bostancı arasın a u 1 ima edilen hususlar karşısında, ha'"" 
nacak diğer adamlara da vesika ve- mıktar fazla para teslım ettı~ı gorulınuş- asfalt yolun urotuarlarının sürntle yapıl -

1 
h k tl .. ıı~- d L dr jJe sonra: nıf sözlü imtihanlarına bugi.in başlanacak- t·· B k d. . . ld - d . B . . .. dl' 

1 
.. _ .. are e erım muı e en on a rilmesini kabul etmişti. ur. u en ısıne soı u ugun a. - uz- ması için heyetı iennıye mu ar ugune e- • • • ,. ,a.-- Şefiniz sizi bana pek değerli bir tır. Diğer sınıfların sözlü imtihanları ayın .d Parısın bu ışe kat ıyyen yanasırı.1)"" 

- O halde mesele yok, istenilen dokuz. veya onunda başlıyacaktu·. haneden sağ~, sola muhtelif yükler g'. er., mir vermiştir. Trotuarlar 3,5 metre ge - • . • ... • • •• • . ~ 1 -•-
dost olarak tanıtb, demişti. Bildiği- Bunlardan bır kısmı uzak yerlere de gıder. nişllğlnde olacaktır. cakları a~ıkar ıdi. Şımdi Berlın, t~ 
niz tehlike için gerçi amirinizin ver- vesikalar verilecektir. Fotoğrafilerin Der e v erecek profesörler Bunların parasını yükü götüren hamal tah İstanbul Belediyesi Üsküdar tram\'ay yanın da ta.rnssutunu istemi!oj gibi go
diği kat'i, kuvvetli teminat bizi her münasib biri ile bugün veya yarını Rahatsız oldukları için uzun müddetten- sil eder ve on, onbeş. kuruştan ibaret ol~n şirketinden bu caddenin planını istemiş - rünnM:kt.edir. İtalyan lla.riciye Naıl" 
türlü korunma tedbirleri almaktan sabah bana gönderilmesini emreder- beri takrirde bulunamıyan Hukuk fakül- b_u ~araları bana_ tesın:n ~erler. Bunlar ~- tir. öğrendiğimize göre burada caddenin nmn iki gündenberi Alman hiikU • 
müsta?!ni bırakacak mahiyettedir. siniz.. tesi idare Hukuku profesörü Sıddık Sami tç·ın ıKmzat allmhaklıgtı'mba ımk .n Yt~ktu_ı:. t~em1ış iki tarafından giden tramvaylar yanyana 1 met merke:ıinde mütemadi temasJatlı 

"' ·1 !" r .. ·· F ı P l' sıhhi ,.a ır. on ro eye 1 u vazıye 1 suııs ıma e getirilecektir. Prost bu tarzı ınuva.!ık bul- • • •. 
Ancak, padişah hazretleri yedek bir Yine yenilmiş, içilmişti. Değerli ı .c ına~sd.prold~~rud abzı de ın, 

1 
d t k- müsait görerek lazııngelen tenbihatta bu- ktad Almanyaıun yeru takıb etmek ıs~ 

.. .. .. . . . .. .. . zıyetıerı uze ıgın en u ers yı ın a a ma ır. t 
tedbir olmak uzere elde kuçuk ve bır hedıye ıle go::ılu hoş edılen Pan - rirlcrine ba~Iıyacaklardır. lunmuş, vaziyeti tesbit eden bir zabıt va- diği faaliyetin çerçevesini tesbit e -
gizli bir kuvvet bulundurmasını ar- tikyan da kapıya kadar uğurlanmış, I rııkası tanzim etmistir. Cihangir yolu fena meğe yarıyacaktır. 
zu etmektedir. Mister cenahları da yolcu edilmişti. Bu yel ahnacak doçen yapllmı' Almanya, ağlebi ihtimal, l\losko,·a 

bu kuvvetin buh.ındurulmasını mu - Alçak Vahidettin artık ayrılığını, v• aslatanl•r İstanbul Kurtuluşu- Cihangir yolunun kat'i kabulünden e\•- anlaşmasından sonra yaptığı suJll 
vafık görmüş, bu işte sizin kıymetli millet hakkındaki duygularını büs _ Bu yıl, üniversitenin muhtelif fakülte- ve! Belediye tarafından yapılan tetkikat ne t.ekiifini Kont Ciano temaslarını nıii• 

f lerine 12 doçent, tıb fakültesine de, on biri M • tıcesinde asfaltın yer yer kabararak çat- te k b t k t k kbr fikir ve yardımınızdan ayda göre - bütün a"ıg-a vurmuştu. Gizli bir saray nun erasım .. . .. - B .. . . d' 1 a ı e rar oraya oyaca · • " maaşlı, on sekiz.i ücretli olmak üzere 29 a- ladığı gorulmuştur. unun uzerıne şun ı- .. • • . • kd 
bileceğimizi söylemişlerdi. Bugün bu çetesi kurmak, şahsını, saltanatını slstan alınacaktır. Doçent ve nsistanların lik kabulunden vazgeçilmiştir. Belediye Boyle bır ihtuna.lın tahaldro 
iş için sizinle görüşmek, düşüncele- aylıkla tutacağı haydudlara korut - imtihanları. 18 ikincitcşrinde üniversitede Programı Hazırlandı müteahhitten tazminat i~tiyecektir. takdirinde sun. zımnında, bir ıta.ıyaıı 
rinizi öğrenmek isterim. mak istiyordu. İşte Bekir Sıdkı, Şah yapılacaktır. Çocuk bahçesindeki tavassutu muvaffaldyete vara.cal' 

Pantikyan bu sözler karşısında ya- İsmail ve Kobzek Ahmed gibi azılı Yanlıf bir h•vadls tstanbulun kurtuluş bayramı 6 teşriniev- k bir sulh yolu arabilecek midir? Bil 
lljımlar kaldırllaca tn o Pılması istenilen ic::in mana ve nıa- salta başları, verdifri beşer yuz·· lira 1 - veı cumartesi günü merasimle kutlana - da ~ÜJ>helidir. giltere ile Fransanı 

.,. ~ üniversitede bir doktra sınıfı açı acagı- caktır. l\.Ierasim Sultaııahmed me'-·danında Vali konağı karşısındaki çocuk bahçesi • ka ,. kar la bu-... 
hı·yetı·n.; bı"rden kavramıştı. Fakat yolluk 1·1e, sou.::uz aı·amag-a gönder- d · b t l d ·1en haberin "' bu salıadaki t ı ar n .... J~ na aır nzı gaze e er e verı ' yapılac~ıktır. 1\lerasime iştirak edecek as- ı civarında bir çok lngımlar \'ardır. Bu h-
anlamamazlığa vurarak: mişti. Bu haydudların idare ve ku - :ıslı yoktur. tcabcden fakilltelerin doktora keri kıt'alar, mektepler ve teşekküller sa- l ğımların bozuk olduğu anlaşılınışlır. Yer- başlıca engeldir. 

d d k d . - · .. a· sını.!ları mevcut oldugu- İ"in, ayrıca bir b Belkı· de Alma a, Romayı gA•b -- Gösterdigınız~· · emniyet ve iti - man asını a ÇO sev ıgı, guven ı - " at 9,30 dan itibaren meydanda toplanacak- lerine yeni la&ımlar yapıldıktan sonra un , ny , -
doktora sınıfı daha ihdasına katiyen lü - d k il . ld ıı· .... ··~~· n"" mada, teveccüh ve iltifata çok teşek- ği kaynı, hademei hassa kumandanı lardır. Vali ve İstanbul kumandanı topla- lar kapaııacaktıL Ayrıca yağmur sularının emo ras erme, e e e ıgı .ıUw.Jt. Y 

kür ederim. Yalnız affiıuzı diliyerek kaymakam Zekiye vermiştL zum yoktur. nan kıt'aları, mektepleri ve teşekküllel'i akışını temin etme!{ üzere asfalt yapıla ·· ları kaybetmemek şartiJe sulh .imki' 
Yen 1 Muh.ndlslerlmlz teftiş ettikten sonra ba.,ta askeri kıt'alar caktır. bul ak • • ta sut etttruıeğt anlıyamadıgımw bir noktayı da sor - Bu kadar mı ya? .. Yaldızlı fesad " nını m ıçm vas 
Yu .. ksek Mühendis Okulundan bu yıl me olmnk uzcre merasim alayı Karaköy köp- i tfaiye mektebi tedrle~ta .nn l k İtaJ 1 d kat'" ola ' mak isterim. Hüklımetin elinde bu- ocagı-na yeni yeni külhancılar katıl • • ~ışır en, yan arı a ı 

z.un olan 36 gencin ihtLc;aslarına göre muh- rüsü, Şişhane ve Galatasaray yolile Tak- d t sat' 
ıunan J"andarma, polis kuvvetıerın· den mışb. ~ .. m. ... işın· de, idaresinde de- sime gidecektir. Taksimde Vali bir nutuk batla 1 rak bitaraflığa sevk için gayre ~ telif vazüelere tayin edilmeleri Nafıa Ve- İ ... __ n , 
ayrı bir teşkilat mı yapılmak. iste- ğişiklikler yapılmıştı. Sadakat ve hiz- kaletince takarrür etmiştir. ııöyliyecek, bunu mütcakib bir resmigeçid ttfaiye mektebi yeni sene tedrisatına fedeeekt.ir. Zira talyawn bimı-a.a·-
niliyor acaba? ... Burasını iyi anlıya- metlerinin mükifab olarak sonralan vvvv -- - -·- -· -----~--------·-·-·-· ·- yapılacaktır. Akşam Belediye tarafından diinden itibaren başlamıştır. ttfaiye mek- ğındaıı Berlin büyük menfaatler elde 

Go'MROKLERDE .• ordu şerefine Perapalas otelinde bir suare tebinin bu sene 33 talebesi vardır. Bun - lemegwi de.ni!öı. edebilir madım. polis ..... ., ve meı-kez mem.urluklanna ey -~ · 
uag verilecektir. lardan 28 tanesi lstanbul itfaiyesine bağlı, Her De bal ise, son günlerdeki bio 

- Evet Mösyö Pantikynn, sarayı kayrılan Kemal, Said, Nedim ve Ce- B l • t d Gelen beş tanesi de Dahiliye Vekileti tarafından diselerin seyri. Berlinin müşkül "'" 
muhafaza için ayn bir kuvvet edin- mil gibi biribirine uygun kara yüzlü u garıs an an • diger \'ilayetlerden gönderilmiştir. • 

mek niyetindeyiz. hafızlar ve hocalarla ocak kuvvetlen- Mallar lngiltere ile Cumhuriye t bahçeal ziyetler içerisinde bulunduğunu göt-
- Bilmem buna. ihtiyaç var mı?. dirilm" ış· ti. Hainlik sahası genişletil- teriyor. Ve garb demokrasilerile kat'f 

nrın liman1mıza gelen Bulgar bandıralı yerinde bir g azino ~~-1 ı · · "ddid "' 
Bildiğime gö~ sarayın muhafazası miş kara yürekli kara kulaklan A- Balkan vapurile şehrimize 50 bin kilo T. • f A l surette mü\;<IUe eye gırmenın cı "' 
için ayrı bir bölük de varmış. yasofya, Fatih, Eyüpsultan, Üskü - mangal kömürü ile külliyetli miktarda de- 1 l CQTe n QŞ• yapllacak tini görerek,' mümkün mertebe bO 

el · ti H A l dd · ıs t g · •· tehlikeden kıırtulm.ak "a.relerini arl"' _ Evet 0 da var. Ancak padişa- dar ve Beşiktaş gıbi hacısı ve hocası, mir, madeni eşya ve cam g ınış r. a- AT f • l d• yna ıçeşme ca esı m~ re enıa;.ı - :.· 

1 tl d mule gümrük ambarlarına boşaltılmıştır. m a 8 f (Ye f Ce e n f ğinde olacaktır. Cumhuriyet bahçesinden \'Or. hırnız bunlardan başka tamamen eri,.. şeyhi ve softası bol o an sem er e , • ı.. 
ı:.- Bu itibarla p\yasad:ı bu maddelere ~.it .. fi-

1 

Uzun muddettenberi İngiltere ile yap:!- sonr.a yapılacak istimlakten sor.ra Halce. Fa.kat BerlUı, bu husustaki teşesr 
li bir kuvvet teşkilini şiddetle israr yuvrlandınlmıştı. Saraya her akşam yatların duşerek mevcut buhranın onune makta olan ticaret anlaşması muzakerelf'.ri doğru bir uçuru~ ı:1~ydana ~elecekt_ır. B~ . l>üs hareketini. kaybetmiş \"e faaliyet 
ve arzu ediyorlar. Daha açık söyliye- yığınlarla jurnal geliyor, ~--vapçıbaşı geçileocgi ~Yl<:_nm~~~r: . -· ~ - - nın netıcelendiği şehrimize gelen habeıier- uçurum~ .. vesaı. :çı."1 teşkıl edebil~~· toerbestisini garb demokrasilerine bl· 
yiın, hani §U bildiğiniz teşkili.t hak- İbrahim, berberbaşı Mahmudun kir- vvvv- - - - - - - - - - - - - den anlaşılmıştır. Takas esası i.ızerioe ya- tehlikeyı <>nlemek uzere burada alçak ır 1 rakmış gilJi görünmektedir. 
kında şefinizin verdiği malfunat pa- li elleri ile Vahidettine sunuluyordu. DENiZLERDE : pılan bu anlaşma parafe edildikten sooral duvar yapılacaktır. y 
dişah1mızın askerlerimize olan emni- Vahidettinin has hendesi Refik • alakadarlara tebliğ edilecektir. Müzakere- Belediye Cümhuriyet bahçesinin yerın- Dr. Reşad SAGA - · 

ızmir Limanı için ıeri neticelendiren Türk heyeti rnemleke- de de küçuk ıakat çok güz.eı bir gaz.ino ~a- · · - - .............. - .... --..... - .. . yetini de kırdı, kaldırdı. Bunun için has hazineyi açmıştı. Artık tutumlu- ı · 
timize gelmek üzere Londradan ayrılmııı- pac-aktJr. Gazinonun bütün Haliçi gören JKT/SAD 1ŞLER/ 

bu saklı teşkilatı bir an evvel meyda- luğunu unutmuş sağa sola para sa- Kararlar tır. bir terası olacaktır. Gazinonun arka tarafı : 

na getirmek mecburiyetindeyiz. M:e- çıyordu. El altından çığırtkanlık ya- Devlet Dcnizyolları işletmesi 100 bin lira )'<.'Şil saba haline getirilecek lir. Tiftik Ve yapağı 
sela efradı yalnız Çerkeslerden ol - pıyor, ilerisi için önüne gelene paye, sar!ile tzmirir. Karşıyaka ve Konak iske- H amallann paraları vvvvvvvvvvvv~wvv 
mak üzere her biri ellişer kişilik üç adıyordu. İttihadcıların yüz ver- lelerinde bazı tadilat yapmayı lüzumlu göc Deniz kara nakliyat hamallannın araba MAARlFTF : Piyasası 

k ed. ~ · 1 be l · d ., ı · ı farklarından alacakları olan 16 bin liranın - vn" müfreze te§kilini münasib buldu .. m ıgı paşa an, Y erı oıaşıyor, milştür. Bu iskelelere kış gün en vapur ar f . .. . İhracatı lisansa tllbi tutulan tiftik ve•' 
daha :raz1a olduğu halde hamaııann ısrarı Ü Ik Tedrısat Mufettişle st ıısiuo Bu iş ile ugraw şan Zeki Bey ile tütün- aldatıyor, sarayş. toplamağa uğraşı- yanaşırken güçlük çekmektedirler. Diğer . . . . • - pagılarımızın azalan ihracatını mü a . • 

. . .. , z:erıne bu işın bır neticeye '\arılması hak- • • T J lehine olarak kapatmak için yerli fabri.Wl 
cübaşı Şükrü Bey bu kuvvetlere baş yordu. Tez elden :min, Mustafa Na- taraftan iz.nur limanında uzun muddetten- hm.ia Limanlar Umum Müdürlüğü bir ra- rının Op anbSl 1 .. . . . d ··ba• 

1 

' . . !anınız bu sene külliyetli mıktaı· a ınu . 
olmak üzere Gönenli Bekir Sıdkı, bk, Kiraz Hamdi (Paşaları) Vahidet- beri yapılamıyan GüzelyalJ ve Bayraklı se pGr hazırbyarak Vekalet~ verece_ktır. Ve- ı tık tedrisat müfettişleri dün maarif mü- yaata başlan:ııılardır. Bu macldclcrimıziıl 
Şah İsmail, Kobzek Ahmed adların- tine kul etmek, fesad halkasına diz ferlerinin işletilmesi için de tetkikler ya- klletten gelecek emre göre me\cut para dlirlüğünde maarif müdürü Tefik Kut'un piyazası fkl.ğlaın bir vaziyettedir. 

çöktürmekle ilk muvaffakiyetini pı aga a~anınış · riyaseti altında bir toplantı :yapmışlar. bu lm - b rl tır hamallara taksim edilecektir. • 1 
göstermişti de. - - = ·- - - - - ·.,.· toplanbda. mekteplerin biua ve sınıf vnzi-"'en ı· Saha h 1 • • • r ç d K t l ak yetlerl, muallim ihtiya~~ ve_ yeni ~-ıl tedris ı T AK v 1 M .1 ~ Ok ta amur an ur u m vazıyeti ve çalışmaları ııı.ennde muukerc-

Mondrös mütarekenamesinin tevlid uyucu r 1 m l Z 1 8 11..KTEŞRIN 1939 

Abone Bedeli 

'SENELiK 
6 AYl.IK 
S AYLlK 
1 AYLIK 

Türkiye Ecnebi 

1400 Kurut 2700 Kuruı 
750 > 1450 Jt 

400 1t 800 • 
150 • soo • 

li ler yapılmış, ispekterlerin verdikled rı;por 
ettiği musibetleri, girişilen harbin Bilmiyen Bir Sokağın . 'lar tetkik, ihtiyaçlar tesbit edilmi;itir. 1 5 A L J 
tabii bir neticesi ad ile bütün hadise- Diyor ki : H•t•rda yeni meklepler ı 
leri tevekkül ile karşılyan hünkar, o Acınacak Hali •P-tltvnr I 1358 Hlc. f.aban ı 
günl. erde ym' e ..,,...k endi~li idi. Hak- ..,. ll - o 

~ -v- Memleketimizin bir vilAyeti haline gelen Gün: 27 6- Ay : 1 
kı da Vardı Çünkü şahsi ve tahb i,..ın· "'ksaravda Sd<_ et"Ci •ok•"ında otu· vıcık yapı§kan bir madde halinde o 1 1--E---.-,.--C.'~--... -fl------~ 

• ' Y J -. Halayın bazı kazalarında ahalinin ve e- _ ~ 
gerçelcten büyük bir tehlike addetti· ran ıblr okuyucumuz yazıyor: civar halkını hayatından bezdirir. kalliyetlerin ufak bir kısmı hala arabça 

Akaarayd.;ı Şekerci sokağı ve civarı Ça1ıpan Bett1diye relalmiz sayın 
ği l ttihad ve Terakkinin, memleket kı .. ın ya-gmur tıa.,tadı mı bir ,._...mur 

.,,, " -r- LQtfl Kırdarın yağışlar ba§lamadan 
konuşmaktadır. Bunu nazarı itibara alan 

dahil ve haricinde yine gizli gizli bazı 'CleryHı halini -.ıır. Mınteka mii"ltıat nazarıdlkkatil'll çekmenizi ve bizleri Posta ittihadına dahil olmıyan ecnebi . 
teel&>bbus'" lere .n...;.,Hgı-· haı.ı~-da, ka- olduiiu ıi9in burada bırıken sular bii· 

Manrif Vekaleti burada gııyet vasi teşkilat 

yapmağa başlamıştır. Halayın en küçük 
koylcrine varıncaya kadar mel:tepler açı-

emleketler • Sene"'ıı.ı 1600 ıtı "·lh ':ıl'" ı;,u.~ AAUı 1 bu mUziç çamur deryasından kurtar• m · u5• • a ay ... ,.. tün kı.tın lmtidadı müddetince oraları· 
-- 1900, üç aylıı.ı 1000 lruruştur. -- yınbiraderi Zeki Bey, ona ,...,k ehem- mcısı için ıemtimiz +ıalkı ınamına ken· 

ili t:"~ nı geçllmu bir çamur meıheri haline 
k k ,_ be dllerinden ricada bulunmanızı derin Adres tebdili itin yirmi bes kur"p'uk miyetli ve ço ta can sı acal\ ha r- getırır. Hem öyle blr çamur kı İ<I§ 

- t k uru ki tıürmetlerlmlze terdlfen c.an ve gö· pul göndermek llzımdır. ler getirmişti. sona er p yazın av cu sıca arı 
bai'l•m•d~n ortad•n l<alJ<maz, vtcık nli IJen dileriz. 

ı Dev'a.mı var ) 

lacal{ ve bu mekteplere ehliyetli muallim-

ler gönderilecektir. Bundan başka bu vi
ll;retıerde Halk.evleri ıf.eş'kilitı. llÜI'atiıe )'il• 

~ı.lacaktır. ı ''-------------------------



Y'ENI SABAH Sahtfe :s 

Saracoğlu - Stalin 
Molotof M··ıakatı 

/iMDiLil<~ 
- BU KADAR 

~-

A m er l k a Parist eki Polonya 
HükOmetini Resmen Tamdı 

Pariste Yeni Çekoslovak Hükumetinin 
Kurulması için Hazırhklar Yapılıyor 

r ' lnoiltere 122 Milyon 
Yeni Harb Tahsisatı 

Kabul Etti 

Belediyenin Bir 
Vazifesi 

Bas tarafı ı incide) Nazıra, siyasi ve iktısadi bir heyet 
Görüşme, dört~ saatten fazla sür- refakat edecektir. Zanııedildiğiue gö- lstanbulnıı herhangi bir lıarb f!!b 

müştür. re Sovyet lıiildimeti nazırdan Leton- tikesi lı:arşısmda uğraması muhtemel 

Rusya Letonya Ve Finlandiya ne De yanın Windan ve IUbau limanları olan bir t.ecavüz irin ittiJıaz edilen 

Yardım Paktı Yapacak hakkında ve esld Rus şimendiferle- tedbirler ~ok yerindedir. lstanbnlda 
Londra, 2 (A.A.) - Bu sabah Ro- rinin Letonyanın Latgadia eyaletinde yapılan t.ecrübeler muvaffakiyetle 

Londra, (Radyo) - İngil- ma radyosunun bildirdiğine göre kain Roısiten \"e Düuaburg'dan geçe- neticelenmiş, Ankarada Ye diğ~r yer· 

tere hii.kumeti, son bir aylık Sovyet hükumetinin yakında Finlan- rel< Leningrad ile \'arşova arasında lerde de bu ~ekilde t.ecrübeler yapıl· 
muharebe masraflarının kar- diya ve Letonyaya Sovyet - Estonya işlemesine dair bazı t.aleblcrde bulu- mıştrr. Bu tecrübelerin neka.dar fay. 

şılığım kapatmak üzere harb , paktına benzer mütekabil yardım nacaktır. dalı olduğunu tekrarlamayı füıum· 
", Vnşingto b "d · 122 ·1 · t l" 1 paktları teklif edeceg-i Moskovada llküm r n, 2 <A-'\.) - Havas: Amerika gun olduğu, fakat Çekyanın Almanya ta- u casıne mı yon ıs er ın- Lit\'anya Hariciye Nazırı Da suz buluyorum. 
l>ny;:ı he .. 1

1
·_.Paris_te teşekkül eden yeni Po- rafından yutuluş t.·uzının halihazırdaki lik munzam tahsistı kabul resmen bildirilmektedir · l\loskovaya Gidiyor 

~ u , .. _ t B·ır Sov.uet He'.'eti Est-0nyada Yalnız, bu hususta J.>e.ledi~·cyc de 
a:ın v ....... e ıne kanunu esasi bakımın- Prag hükumetinin kanunu esasi bakımın- etmiştir ·' ·' 
l arşa h • Tallin, 2 (A.A.) _ Ha\'a kuvvet- Kavnas, 2 (A. A.) - Litvanya mühim bir vazife di.işmektedir. nu oakınakta va iıkümetinin halefi nazarile dan rne~ruiyeti hakkında bazı tefsirlere -----------------= 
!tiden t~n dır. Bu ~~barla bu hükfuneli ye- yol açabileceği diplomatik mahi~ll:rde sö~ Bu·. yu·. k M ·ı ı ı et lerine mensub 14 sübaydan ve mü - Hariciye Nazın B. Urbsys, Sovyet vazife, bilhassa İstanbul tarafında 
lik ınahfe~:!a l~ız1um olmadı~ diploma- ıenmektedir. Amerilqı hükumetim~ yder:ı tehassıslardan mür~kkeb bir teknik hükıim.etinin daveti üzerine yarın · bulunan ahşap evler meselesidir. Al-
. Aınel'ikan e soy enmek~e~ir.. Çek hük?~etine kar~ı ~rzı ha:eketı~·'. aır heyeti, Estonya yardım muahedesi- tayyare ile Moskovaya hareket ede- lalı göstermesin bt.anbnl bir hava 

l'ısteki _ın Varljova selırı Bıddle Po. - henüz hiçbır karar ıttıho.z edilmemıştır. M ı • • k · 
ı\ıııerı/enı Polonya hükUıneti nezdinde Madam Smigly-Ridz Pnrise Gidiyor e ( 1s1 nin tatbikabnı hazırlamak üzere bu- ce tır. taa.rmzona uğradığı takdirde, yan -

n <ıYı temsil etme· d d kt" 1 raya gelmiQtir. Heyete general Me - Lih'anya Hariciye Nazırı he gın bombaları atuak olan dfü;man ğer 'h ge evam e ece rr. Belgrad, 2 (A.A.) - Rumanyad:ın ge en "" 
Poıon,·a cı etten Hnriclye Nazırı Hull, dün so mülteci dün Yugoslav hududundan geç reçkof riyaset etmektedir. Neler Görü~ecekler! ta~·yareleri biiyiik zararlal' ika cde-
di edıle nın Vaşington sefiri tarafından tev ın!ştir. Fransaya gidecek olan bu mülte- Dün Toplanarak Bazı l LetOD'-'a Haricı·,·e Nazırı l\loskova.da Kaunas, 2 (A. A.J - Litvanya bilirler. Zira tstanbulda ah5a.1) evle-
b 11 notayı ~1d y b 'ldi · t' N J ., u sııretı " ıgını ı rmış ır. azırl ciler arasında Mme. Smigly-Ridz de bu - H . . N .. ,f k d r'n .,. k kt 

e Polo Kanunların Bı·rncı· Mu··za- Moskova, 2 (A.A.) - Letonya Ha- arıcıye azırının yarın .....,. os ova a ı ,.a)ısı pe ~o ur. :f~tini tanı - nya hi.ikümetinin mevcudi- lunmnktadır. 
Paris -~ı~ını göst':?rmiştir. l\loscieki Rumanya.da • • riciye Nazırı B. Munters saat 17.10 yapacağı görüşmelerin Vilnonun ida·· Belediyenin bu mesele Ue yakından 

'enı Ceı hıı~~';1etince teşkili derpiş edilen Bükre~. 2 (A.A.) _ Rador ajansı bileli- kere}eını Y apb da tayyare ile buraya gelmiştir. Tay- ri hududlanna ve ticari transite l a.lakacJar obuası ve lcalwden tedbir-
lcfınıetin"i::~etinin "kurulması işi bu hü riyor: Ankara, 2 (A.A.) - Büyük Millet Mec- yare meydanı Letonya ve Sovyet taallük edeceğı bildirilmektedir. lcri süra.tle ittihaz etmesi lazımdır. 
bi nazik b' erıka taraCından tanınması gi- B. Moscicki'nin Ruınanyadan hareket et- lisi bugün Şemsettin Gunaltayın başkan- bayraklarile donanmıştı. Nazır, B. 1 . . . Bence biitün ahşap e"\'leri ylkmak çok 
dır. ır nıeseleyi ortaya çıkarmakta- tiği hakkında bazı yabancı radyoların ver- lığında toplanmıştır. Lozovski, Vassiuhof, Suvorof ve Bra- Lıtvanyanın vazıyetı dolayısıle Es- güç bir iştir. Böyle bil" şey ya.ınldığt 

Elcnee· d.iği haberler, tam:unile yalandır. Moscicki, Celsenin açılmasını müteakib Trabzon kof ı·ıe Moskovadaki Litvan~ra ve tonyaya karşı ileri ı:ıürülenlere benzer 
"ın istifasının kanunu esasiye uy- hfılen Bicaz'da bulunmaktadır. mebusluğuna intihab edilen Şerıif tldemin J w • takdirde pek ~ok Wmseler e\•siz ka.

intih:ıb mazbatası tasvib edilmis ve muma- Estonya elçileri tarafından karşılan- tekliflerin varid olmadıgı teslım edi- brlar. Ah~ap ev sahipleri de büyük 
ileyh and içmiştir. mışbr. l liyor. zararlara uğrarlar. 

Aınerika Am~yu 
Kaldırıyor Mu ? 

Urfa mebusu Ali Saib Ursavaşın vefat 
etligini bildiren Baş\'ekalet tezkeresinin o
kıınmasından sonra iki dakika ayakta sü
kut edilmek suretile müteveffanın hatıra
sı taziz edilmiş ve ruznameye geçilmiştir. 

Benre yapılacak şey, ahşap evlerin 

Polonyanın Kief l içti mai bulunduğu semtleri kuvvetli , .e sağ-
lam yangın duvarlarile kısımlara ıı-

Başko ns Ol OSU ' Kumar yırnıaktlr. Bu duvarlar yangmlann Dh·anı Muhasebatça üç aylık raporlar 
üzerinde ittihaz edilmekte olan kararların 
meriyet ve ~mulünün tayini hakkında 
Sırrı Day {Trabzon) tarafından verilmiş 

olan takrire ait teşkillitı esasiye encümeni
nin mazbatası üzerindeki müzakere esna
sında söz alan Refik İnce bundan dört beş 
sene önce Mecliste ayni mevzu üzerinde u
zun müzakereler geçmi:ı olduğunu hatırlat-

genişleme-~lne mükemmel surette ma-
Kayb o J d U Facia!iı ni olabilir. Belediyenin, bunu nazarı 

Bu Huaustaki Cereyan Gitgide 
Kuvvetini Arttırmaktadır 

itibara alarak ica.beden yerlerde yan-
Moskova, 2 (A.A.) - Polonyanın Mos- (Baş tarafı 1 inci sayfamızda) gın duvarlan inşasına mümkün mer-

ko,·a büyük elçiliginde temin olunduğuna Ali ile beraber kumar ma.:;a.sı başmda cür-
go-re, Polonyanın Kief başkonsolosu, B. tebe ç.abuk başlaması, şehrin O ka -mümeljhud halinde yakalamış ve masanın 
Ma .. ·-·ınski, esn:ırengiz bir surette kaybol- dar menfaatinedir. Vakıa birçok ah-• ..,., altında da on bir lira beş kuruş kumar pa-
mu~tur. Kendisinin, yanında bulunan iki "'1:11p evlerin yangm duvarları me\•cut.-" 1 rası bulmuş ve mfü;adere etmiştir. Polis 'r" 

p. . ( Baş tarafı 1 incide ) 

1 
tına maruz bırakmadan vaıandaşlarımızı mış ve dt'miştir ki: . Polonyalı şoför tarafından kaçırılmış o -

1 0J".rı' .•. . .. dd t h h be ·· ··kı c'"'ı·\·:ını Muhasebat kararları her vakit masındnn korkulmaktadır. masalnrının başma geldiği halde üç kafa - tur. Fakat bu do,·arlann ~oğu yan-ltlts ... ,, se.'latoya t d" eden Hariciye ko menettıgımız mu e çe, u ar suru e- ;J • 

tı :on reisi Pittman~~iı~diki silah ihraca- nebilecegimiz korkusunu haklı gösterecek için ~abihüttatbik _midir, yoksa ynl~ız a_it Polonyanın Kief konsolos muavininin, dar konçina oynamakta de\'am edıyorlar- gının sirayetine mani olıM:ak derecede 
b· lllbargosunun Al l hine farklı hiçbir sebeb mevcut değildir. Geçen har - oldugu meseleye mı maksurdur, tefı.ır mı- telefonla Moskova buyük elc;.iligine verdiği mış. ku\'Vetli değildir. 
d~: ınuaıneıe meyd mankya d eg· 11 çünkü be, denizcilerimiz açık denizlerde kanunsuz d!'.', değil midir? yolunda haldkaten isti- malümata göre, başkonsolos dun Hariciye Meşhud suçlara bak;ın Sultan<ıh:ned sulh Beledi,·enin nazan dikkatini ct-1-
Qrt t ana çı ar 1 11 

' · d ı· .. tal ı il · ·· ülm" l" b.. ill · ., ~e A. ara~ı su ile çevrilmiş olan İngiltere- ve gayriinsani bir surette öldürüldükleri i t~ "ı mu .. ea ar en sur uş u ve u- Halk Komiserliğinin Kief mlimess erın- üçüncü ceza hAkimi bunların duruşm<ısmı bedcrim. 
Aı Olerıka piyas~·sı d il"'- at n al _ çin girmiştik. Almanyanın bu sefer de ayni tun bu muzakerclcr sonunda bu mesele, den derhal yola çıkmasını taleb eden bir yaptı. "ak . ...., n an s "-" s ı . . .. . d t tk'k MURAD SERTOGLU <levıeıl?1k5nıru bırakmadığı halde bir kara suretle hareket edeceğini gösteren hiç bir b~r c!c~ıı da Maliy: :ncumenm e e ı he- telefon almış ve bunun üzerine her ihti- Ali Ateş, saçı sakalına karışmış, kirden 
b ı olan Alın R ltal delil mecvud deg"ildir. dılmesı mu\'afık goı·ulcrek o encümene a- - d "k' p 1 1 f ·r ol •••••••--••••••.,••••••••••••••••••••••••• <ı.tıı11;ı anyanın usya, ya, . . . k b' d r · male karşı yanın a ı 1 0 onya 1 şo 0 - kömür rengi alan tenine yalnız bir ceket 
lercı ~Yıı, Yugoslavya ve clig"er memleket- lnfirad taraftarlarının liJcri Bo:-ah pro- vale ed.Hmı.ştı. An~ıı ır_ e\.Te gec: ıgı~- duğu halde konsolosluktan hıırcket etmiş- ,. d J 

e 1"" 1 d"'U dolay• ınta" edılemeınış olan ve bugun ' . . . d hl b' h f ve Clya6ına B di;dcri patlak bir pnnlalon aponyanın butu "10 edilen silAh \'e mühimmatı ve jcyi tenkit eylemiştir. " . ' ' ' . . . tir O zamarıdanberı kendısın en ç ır a . . t' 
l.)ı I'\ bitaraf memı 1 tl ta d yenıden temas edılen bu mevzuun yıne bır be~ yoktur. g1ymış ır. 

b.
1
!!tile de Anleıik ete eulr .. tvası tve e- Amerikada Bitaraflık Ale)htarlığı defa ~Ialive encümeni tarafından tetkik e- Şükrünün ayaklar_ı çıplaktı. Uzun müd- B ı G '" 

ı ec a marn " mı sa ın ala- . • .. Kief konsolosluğu memurlarının pek ya- aş 1 ca ayes 1 
P. Cfilni söylemı"..+' Vaşington, 2 (A.A.) - Bitaraflık kanu- dilmesı mııvarık olur mutaleasınd:.ıyun.> det ayakkabısız gezmekten topukları na -
ıtt v•lr. kında Moskm.-ay:ı gclmc:;ı beklenmekte idi. 

ı rnan dem"ıstir· k'ı· nu hakkındaki müzakerelerin arıfesinde Hatib bu maksatla bir de takrır \'ermiş t ln Meh d Ali d · · · 'tlb ·ı 
t 1.,.. d ki b.. sı.r u ıuş. me e gıyınııJ ı :ırı e Tok-ı.·o, .., (A.A.) - BB"\'cki·ı Abe \mlı'le-llZak · " d B tb ta b · tla bu ld • · t d k ·· ı · · bit" · Bunun u"zerine Sov.veUcr Bir ıeıın e u- J .. " p .:ıu . er<! etmekte oldugumuz proje ka- uyan an yrues, ma ·.ıa eyana - o ugı.mu ışarc c ere so:z. crını u·mış arkadaşlarından pek farklı değil. Ali Ateş 

1 eclildjıı1· tal d' d Al a ererek dog· lunarak aınb;.o.ı·gonun kaldırılması lehinde ve takriri okunarak tasvib olunduğundan tün Polonya sefaret ve konsoloslukları me rin bir toplantısında söylediği nutuJ{ta bu 
-'llda " ( ır e manyay .. . .. . . . . . t ked htikimin ilk sualini karşılarken: · 
• n doğl'uya 1 b'l t t 1 n eş 65 kişinin rey vereceğini ümit ettlğini söy- mazbata Maliye cncuınenıne tcvdL edılmış- murları, hep birlikte memleketi er e - _ Vallahi bay Mkim, ben kumara k;ı· _ günkü bütün müşkülata rağmen Japonya-Jan111 gere ese ı vası asa ı a 

1 
. . . · -• r d B ' 

n~b .. ct A.lnıan ı;·apuı·l"~ı t--•ınd"n naklı' 1. _ emıştır. tır. ceklerdi. Fakat Polonya s....,.are ın en · nm başlıca hedefinin Çin ihtilafını ta.,!iye '" " ...., == " · h çük yaşt<ın alıştım, tiryakisi oldum. Oy-
..... ecektir. cPittmam projesini müdafaa edecek o- Meclis bunu müteakib, arazi vergisi ka- Mntuszinski bulunmadan kimsenın are- etmek ve yeni bir şark yasası kurınnı, ol-
rıtt namıısam uyuyamıyorum. İşte bu alışkm-

ltıi•t'ırrn· an, sözlerine ~u suretle d~vam et- lan hüklımet liderlerinden biri de Byrues nunumın ikinci maddesine bir fıkra ilih c- ket etmiyeceği bilcliı;lmektedir. du,Çuou k:ıydctmiştir. 
v " lıkln üç gündür: kumar oynu:-·orum. Arka-
B · olııcakiır. sine, yalnız bir ·yıl için hariçten getirile- · - • - HaricI vaziyet hakkında da beya•mlta 

U g{i.nk'" ' LUk E daslarım 25 liramı yuttular. Onu çıkarma- 1 k'I • · ~ilı:iy t ·u Avrupa harbinin tcvlid ettiği Muınaileyhin dahili vaziycttı.>ki tarzı ha- cek anıısonların gümrük resminden tenzi- Yunanistan S ,yaya bulunan Başvekil, Japonyanın ın ı tı nı-
e k d ğa çalışıyordum, dedi. . d 1 ·ı 1 ~a:ı'I t ~ ar vahim hiçbir vaziyet dün - rekcti arkadaşlarında kendisinin Roosevelt line, mazbut vakıilara ait akarlarııı tamir Vergi Koydu yellerini düşmanlık hislerı o oyısı e ana-

tııiJeı hllhdıt etmemi§tir. Çok şükür beynel-ısiyasetine a1eyhtar olan muhafazakarlar ve ihyalan t:n·izcn :ılınan 150 bin liranın Günde on beş. yinni lira kıımara vere- m~ istcmiyen devletlere karşı icabeden 
Ulnık k 'd k d"l · · b ld .. k ı· · t lit Atina, 2 (A.A.) - Lüks eşya ı..izerine re-, cclt kadar par:ı bulan Ali Ateşin altı çocu-tıtı.[ \ aı elerinc riayet \'e en ı e- zümrcsıne menı;u o ugu ·anaa ını m· ödenmesine ait kanun lüyihalarının ikinci I tedbirlerin alınacağını bilclirıniştir. 

' \'tupayı kem· b h b. tahrı'ba etmı· tı' sim konulmuş olması hakkında beyanatta gu· ür gUndenberı· aç kalmıc:,lardı. 
ırcn u ar ın - ş · ~i.i.zakerelerini yaparak kabul etmiştir. " 

bulunan B'!şvekil B. Metaksas, entcrnas- Diğer arkad<ışları da suçlarını itiraf et-z Meclis yine bugünkü toplantısında mü - - f. k ı·d 'h 

l yonal buhran sebebilc dogan ev a a e 1 - lilcr. Hakim yakalnııan paraların müsade-
A Z 1 d s ' ş k D • • d tchassıs tabibler, kimyagerler \'esair sıh- tı'yaçları ka,..,ılaınal· i.ızere yalnız zengin . . . Kaş, 2 (A.A.) - Kazamızm Kalkan na-
~ e e en QDfa ar ClllZJfi e .,, ' rcsıne kal'ar verdı. Suçluları da birer lıra 

B•r Vatunda,ın Hayırh iti 

D "' " • • • biye memurlarının vesika, ıııh .. ~tname ve l db' ı h"yes'nde Mu~tafa Kocakaya namında ha sınıfları alakadar edt!Cek bazı e ır er a- para c·czasma mahkum etti. Dinleyicıler a- 1 
• 

1 
"' - • 

ı F 1 k A k F 1 
~ahadetnameler harc:lıırına ait kanunun da lındığını ve resimleri konulduğunu 1ebarüz d b 1 Al' At . k yır sever bir zat tarafından on beş bin li-~ o u e· a etı merı aıı 1 osu birinci nüz&keresini yapmış ve gelecek p:ı- . . . rasın a ll unan l eşm arısı: 

ettırmıştır. --1 - Ah son parayı dn mahkeme müsadere ra sar!ıle inşa ettirilen il'. okulun bugün t · zartesi günü toplanmak üzere içtimaa ni-
ı.rnır 2 T k ?. (AA) H ··d k' - -- etti. Çocuklar bugiin dn a". kalacaklaı·, di- saat onda bütün öğretmenlerin ve yüzlerce lid<l • (A.A.) - Dün akşam Dikilid'.!! o yo, .., . . - avaı ese ız hayel ._ ... işt;r. • ~ 
etli Ve k b l tu w kr . d t d __ _,, .... ___ /ıran T_ransı•tı• yor \'e ag"ll'-"Ordu. :Mübasir hepsini dı.,arıya yurddaljın iştirak.ile açılma töreni yapıl -.\n . ısa ir zelzele daha o muş r. agır uvazör en ve o uz eströyer- 1. ; J • " 

tan e:2~llku .ajansının aldıg• malürr.ıta naza- .ien mt:.rekke!J bir Amerikan filosu- Milletler Cemiyeti çıkardı. 'mışiır. 
ları h•ve t gün Nazilli ve Itarar.asu kaza- .. _ . (Baş tarafı 1 incide) --,--, -
Uıığa Udttdunda Karapınar, Azi-zabad ve r ·, !lun tahaşşud etmekte oldugu haber UmUmİ heyeti içtima yasının eskisi gibi Trabzon limanından ge-
\>e 41 ~i~tliği köylerine şiddetli dolu yağmış b.ırada heyecan uyandırmıştır. d k çirilmesi için her iki hill.cimet, memleket-
llıabvltrıben s bin dönüm pam.ığu tam~:nenl Hariciye nezaretinin sözcü.:sü, bu 9 ace !erinin hududlarına kadar büyük bir tren-

[Başmakaleden 
~~--~-~~~~~ 

Devam] 

~ etnuş ve civar k5ylerin pamuk V• ı hususta yaptığı be tta J d _ Cenevre, 2 (A.A.) - Anadolu a- sit yolu inşa edecekler ve bu yolda çalışa-
)'aı:ı tn lllalısuııerindc ehemmiyetli hasarııt • ... _ .yP.na apon ° jansının hususi muhabiri bildiriyor: cak transit nakliye vasıtaları alacaklardı. Dünya Karşısmda Almanya to.ıetı 8 nan.masmın =ıı.ı.erıkan donanmasın- . . . • • . . Hukllmetimiz üçüncü umuml müfettişliğin 
t'ttıd r. el, Nazillinin kcmır mahallele- 1 • Mılletler Cemıyeti umumı katıpli-
tl(ı~ bir kaç eski evi yıkmış ve bh· incir dan_ h.içbır korkusu olmadığını söy- ği harb dolayısile eylfil ayında in'i- ihdasından sonra transit yolunun hududla
lıa Una sws.r dolaı·ak içindeki mahsulü lem.ıştır. rımız dahilinde olan kısmını silr:ıtle ikmal 
Calı: ta~'eat·ın· iş. tir. Seller Sarayköy, Sar.lıkoyu Maamafih siyasi mehafil şu mi! _ kad edemiyen cemiyet Assamblesini ed~rek transit kamyonları temi". etmişti. İ Almany~}lln s~l~e bu kadar talib j har~ s.ahas~da bekl!yen ceza ~?Jak 

., zıU önümüzdeki ikinciteşrin içinde da- ıranlılar, transit eşyasını Turkıye hudu- olmasının hikmetını başka yerde ara- katı bır hezınıetten ıbaret olabılir. 
~ b ı, Akca arasında tren yollarını taleadadır ki, bu zamanlarda Ameri-

ozrau tur . vet otnıek tasavvurundadır. Bunun duna kadar getirip teslim edecekler ve bi- , mağa hacet yoktur. Alman hükume- Bütün dünya efkan umumiyesi 
•\\rv· ş · Bu yüzden tren ve otoray kan donanmasının hr.ı.reketleri ihmal . . ·· • · 

tslerind . ıçın aza hükumetler nezdinde teşeb- z.im vasıtalarımız da bu eı;yaları huduttan I ti bugün Alman askerinin elinde tü- karşısında böyle bir vaziyet içinde 
e ~hhurlar \"".ıırub .. lmu:itur. edilmemelidir hususile ki bu ha- .. 

' busatta bulunmuştur. Pek kısa ola- alarak Trabzon limanına ve oradan da de- feğini bırakıyorsa da onun içindeki manzur olan Almanya nevmidane bir 

t:"rank~~~mi a1 reketler Fransız v~ İngiliz ~~nanma- ı cağı bildirilen bu toplanbda cemiye- niz nakliye vasıtalarile Avrupaya göndere imanı öldürmüştür. Alman gencini gayretle çırpınıyor, denilebilir. Mos· 
larının _hareketlenne tesadur eyle • tin 1940 yılı bütçesi ve cemiyetin cek ve tr~itin yüzde 60 ı bize, yüzde 40 1 harbde harekete getirecek manevi kova ziyaretinden avdet eden Fon 

yapıyor mektedir. h b d ki f ali ı· ·t tranblara aıt olacaktı. · zemberek artık parça parçadır. Bir Ribbentrop, İtalya Hariciye Nazırın 
ır~drıd 2 (A.A) al F Ayni meha.filde, A.merikaca alınanı' ar zamta.ııdkı~ka d'l a kt~e ın~~aı Halbuki iran hükilmeti bu anlaşmaya intikam ve zafer alayı halinde Alınan Berline davet etii Gazeteler bunu 
ıı: ka ' . - Gener rancont•. h h b·ta program e ı e ı ece ır. ~en .. . . .. ·t 1 l · 

<!\\ rarnamesi, nasyonalistlerin zaferin - attı areket Japonyanın 1 raflık • . • . . . gore yapması ıcabeden buyük transı yo u- hududlarına yerleşmek tizere ilerliyen türlü türlü ihtimallerle tefsir ediyor-
~i a • ~ siyasetine karşı gayrı· dostane bir eyluledaki uınumı ıçtımada cemıyet nu ikmal ebnemiş ve icabeden nakliye va- . , . . 1 1 Akl kın .. .. . 

te~ skerı mahkümla.r tarafndaıı 6 ayı . k b ühim dd ır· .. t 1 d t . tm . ld ğ d n bolşcvık kuvı:etlerının ayakları atı- ar. a en ya gorunem Fransa 
illi~ iyen hapis cezalarına mahkfun edil - hareket telakki E'<iiliyor. mısa ının azı m ma ee 

1 ~- stı a arını a eınıtn \ em:ı 0 .:e ue:k~i na nazllik imanım bir halı gibi seren ve lngiltereye yapılacak sulh teklifine 
~ Olan - - ' - zerinde yapılan tadilat esasen cemı- ranın muazzam ransı eşy yı 1 .. inkA d'lmi 1 1 . . . . . 

ltıeı . ve dahill harbden evvel mahke- . • ,: . . w. • b gibi muhteli.l mıntakalardan yapılmakta - Führer artık bu red ve ar e l Ş ta yanın ıştirak ve muvafakatmı ıs· 
~~e~'de.bir ilisiği bulunm.ıyan bütün balı- Orml!ln kanununun bazı de, .cem~~et umumı .kat:p~g-ın~ . u dır. lmezheb uğurunda hayat feda edilme- tihsal arzusudur. Fa.kat Alınanya 
c ilerın affını nntık bulunmaktadır. mad<delarl dcll,tlrlll1ıor yetın mustakbel fa~yetını çızmış ıse Haber aldığımıza göı-e hükı1metimiz tra- sini Alınan milletinden istiyemez. kendi ihtiyarile kendisini attığı batak 

ti.v· eneı·aı Franco'nun ayni afiı umumiyi Aııkına, 2 (Hususi) _ Orman kanunu- kararlardan başka bır de harb zama- na yeniden teklifler yaparak tran transiti- Onun içindir ki, sulh istiyor. Yok- içinde muhakeme serbestisini kay· 
tlıere de teşmil edeceği söylenmektedir. nun bazı maddelerfoın de.;iştirilmesi hak - nındaki faaliyeti hakkında Assamble- nin yüzde yüzünü almak şartile transit eş- sa dün etrafındaki milletlerin istikla- betmiş gibi görUnüyorsa da İtalya 

-·- kındaki kanun layihasını hükfunet Meclise den karar almak istediği anlaşılmak- yasını ıranın belli başlı ~ehirlerinden ala- lini ve hayatını istiyen Almanya bu- vak'alann cereyanını sellin bir akıl 

Alman • Macar 
!icaret Anlaşması 

ilt t{:daıı~te, 2 (A.A.) - Aimany.c. 
~~)<... carıstan arasında tediye ve ti· 

·~t ttt'•b 
~llbe . u adeleleri hakkında üç gün· 
~eteı ti cereyan etmekte olan müza

tlt. er nıuvaf fakiyetle neticelenmiş-

~~an heyeti reiai Clodins b\lgiln 

~et etDJiltlr .. 

göndermiştir. Bu tadlliıta göre, ·mülkiyeti tadır. rak Avrupaya kadar teslim etmeyi üzeri- giln ne oldu da bu kadar sulh aşığı ile takib edebilmek mevkiinden henüz 
devletten başkasına ait ve bu kanunun me K: J ne alııcak ve bu arada tran.a istifadeli tek- İ 
riyeti tarihinde meYcut olan ormanlar_,an. Belçika. f1' l ifariciye Nazınnı görünüyor? Çünkü top, tüfek, tayya- uzaklaşmış değildir. Onun için, ta. • 

•• u ~buJ Etti li!ler yapacaktır. Bu arada yeni ve muaz- b. k l 
a _ Devlet ormanlarına Lıtişık oLınlar ~ re, tank ve, umumi surette, yalnız yan diplo~atının Berlinde ıraz a ı 

ı l ? ( l L zam tesisatla gcııişletilmesi icabeden Trab-köy lUlerin şahsi mülkiyl.:inde olup ta s• -:tlrükse, .... A.A.) - Kra eo- teknik bir iş görmez. Bunlar samimi ve mantık sesi işittirebilmesine inti-zon limanının inşaatına ancak tam bir an-
haları miktarı 5'0 hektarı geçmiyenler ~a- ,..,'!fı bugün Hariciye Nazın Spaak'ı laşmaya varıldıktan sonra başlanacaktır. ve ateşli bir imanın azimli elinde bi- zar olunabilir. Eğer İtalya tasavvur 
riç olmak üzere miktarı ne olursa ala•1 ve B~lçikanın Paris büyük elçisini Devlet Lin1anlar Umum Müdürlüğü ııim _ rer alet olmalıdırlar ki korkunç bir edilen sulh teklifine makul bir şekil 

b - Devlet ormanlaru.a bitişık olmı - k bııl tmi ti 
yanlar sahaları miktarı bin hektarı ı«en- a e Ş r. diye kad~ :aptı~ı tetkikleı:de Tr~~zon li- I silah sayılsınlar. Bugün Alman vermeğe hizmet ~debilirse müttefiki 
ıer devletçe i.stimlAk olıınacaktır. Kö; ve Sleovakyada Reisicümhur İntihabı manına buyük tes.ısat yapabılnıek ıçm Trab millelti ne gaye uğurunda harbe- Almanyaya oldugu kadar be9eriyete 
belediye orta malı ormanlarla mazbııt va- Presburg, 1 (A.A.) - Slovak ka- zona asgari yevmiye 150 ton transit eşyası dccek? Şimdiye kadar kendisini de hizmet etmiş olur. Maamafih, biz 
kınardan olan ormanlar bu hU1 ü d gelmesi icabettigi netit:esine varmı:ıtır. fl lil 

t m en bine~n reisicfunhur intihabatının, 26 ayakta tutan ideal şimdi ~e erine e bu hususta büyük bir ümid besleme· 
mü.stesna olacaktır. tstimlAk madd~ ı ha- ' Halbuki bugün Trabzona vasaU olarak 
ziran 1939 dan itibaren dört aene ~mdi: teŞrinievvelıie yapılmasına karar ver- yevmiye 15 ton bile transit eşyası &elnıe- çamura fırlatılmıştır. Manen bu ha- diğimizi saklıyamıyacağız. 
ec:UlmSPI'· miştir. ~ktedir. zin vaziyete düşen Almanyayı maddi llüaeyln Cahid YALÇIN 
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Denizaltıların En 
Yaman Düşmanı: TAYYARE 

Cihan Harbi~denberi Değişen 
yarelf!rin Denizaltılara Göz 

En Mahim Şey Tay
Açtırmamalarıdır 

-------------~-.. ------------
Almanlar 10 tahtelbahir kaybettiler 

Tayyareler torpWenip ba tmakta olan " Kensington Court vapurunun mUrett.ebatıru kurtarırlarken 
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Babamın lsrarına Rağmen Beni 
Ressam OlmıyaKarar Vermiştim~ 

s - 3 - çosunu yaptığım zaman, iki mani- a 
= HBLASA dar vakıa gözümün önünde can- ~ = Mekteb in pek fazla vakte ihti- - 53 
~ yaç gösterm iyen d er s leri ba n a boş lanı yor: ~ = Hitlerin babası hemşeri- ~ 
;;;;; zaman bıraktı mı, evde kapalı k a l- lerı'nı'n . / v 1 - Nasyonalis t oldum. := 
~ ısrar arına ragmen = 5 m a kta nsa açıkta, güneşte yaşa· 2 - Ta rihin hakiki manasını = memur olmıya karar veri- -= mayı t e rcih ediyordum. B ugün si- y or v e elli altı yaşında te- anlamayı ve buna nüfuz etmeyi 

yasi muarızlarım H itlerin daha kaüd oluyor. H itler daha öğrendim. ;:;;; 
gençliğinde neler yaptığını ortaya küçük yaşta iken arkadaş- ~ - Eski A vusturya müteaddid mil-

- atmak için çocu kluk seneler ime va- larının arasında elebaşı - Jiyetli b ir Devlet idi. 
rıncıya kadar bütün hayatımı müş- olmak m ev k iine g iriyor. ~ 
fikane bir dikkat ile araştırdıkla- Okumak çağına girdiği O zaman, Reich tabaaları için 
n zaman, b a n a o mesud zamanları zaman, babası B itleri l iseye böyle bir devlette herkesin her ::=, 
tekrar yaşamak fırsatını verdiğin- g öndermek istiyor, ona R e. günkü hayatı ne olabileceğini gü- = 

;;;:::;: den dolayı cenabı hakka şükredi- alschuleyi daha münasip zelce anlamak gayet zordu. Kah- = 
= yorum. o zamanlar çayır ve orman görüyor. raman orduların muhteşem zafer ::= 

Bitlerin babası ogv /unun yürüyüşleri demek olan Fransız - :: . her türlü ihtilafın unutulmasına _ 
§ hizmet eden b ir sah ne tec:ıkil edi- da m emur olmasını istiy or Alman harbinden sonra, Almanlar = 

~ ve Hitlerin bunu reddede. h d dl ··t. · d l · Alın -yorlardı . u u arının o esın e n anya- _ 
= ceğini aklına getirmiyordu. d h ·· b" d h l"k -
~ Realschule'ye devam etmek za- d an er gun ır parça a a a a a- = ı:;;;;;;;; B itler ilk e/a hayatında = manımı istimal tarzımı hemen he- larını kesmişlerdi. Çokları bu ha- -- onbir yaşında i k en babasına -== m en h iç değiştirmedi. karşı geliyor. ricdeki Almanyanm kıymetini tak- ==:i 

= F akat başka bir mücadeleye gi- dir ctmeğe tenezzül etmemişler = 
= rı·şmek mecburı·yetı.nde kalacak- ld - . . b k . . t . yahud bundan aciz kalmışlardı. 5 
= tıın. Babamın beni bir memur yap· 

0 
ugu ıçın, unun a sını emm Bilhassa Alman A vust uryah- ~ 

İngiltere ve Fransa ile Almanya arasın
daki silahlı ihtilfıfta deniz harbinin umumi 
ıasfı son haftalar zarfında gittikçe tavaz
'Uh edecek bir mahiyet göstermektedir. 
Tabiri diğerle açık deniz .filoları arasında 
hareket yerine • küçük mikyasta deniz 
harbi> kaim olmuştur. Fakat bu tabir üze
rinde de aldanmamalıdır. Zira bomba, 
mayn veya torpiller ianesile hasma vuru
lan darbeler, fovkal:lde şiddetli olup, en 
büyUk çaplı top güllelerinin tesirleri bun
tarın yanında ehemmiyetsiz kalmaktadır. 

:= eden cevabım da ayni derecede g 
ganizasyonunu birkaç kelime ile izah ede- ' geminin torpillenerek batırıldığını söyıe- 5 m a k yolundak i projesi sadece bu kat'i oldu. · ,1 lara gelince, in hitat halinde bulu- = 
lim. miştik. ı = mesleğe karşı prensib itibarile duy- ı İki taraf da bu halde kaldı. Ba- nan bir hanedan ile esası selim olan ~ 

Evveld, normal nezaret tedbirleri hari - Şilebin kaptanı, denizaltıdan kaçıp kur- d - · t•kr h ·ı t - ··d ı bir kavim biribirlcrine pek kolay- ::::il ugum ıs. ı . a. ! e çarpış ıgı .. mu -

1 

ba "asla,, sından vazgeçmedi. Ben :::::ıı 
cinde en esaslı rolü, irtibat ve istihbarat tulmanın imkansızlığını görünce staper et- d t b h ı-f h 1 k Iıkla karıştırılıyordu. ::= - e çe, u ı tı a a ta ammu a- de "her şeye ragrn.-en,, deyip duru- -
teşkilatı oynamaktadır. ti ve tayfalar tahlisiye sandallarında yer = =: 

aldı. Bu sırada gemi torpili yemı·., batıyor- bildi. Şahsi mütalealarımı bir de-ı yordum. Maamafih elli iki milyonluk bir Eskiden, meseHI İngiliz amirali Nelson'un ,, 
Fransız filolarının hareketinden haberdar du. Fakat Kensington Court'un tam vak- = ~e:ey~ kadar. gizliyebilirdim ve d~- Hakikatte, bu ihtilafın pek hoş devlete kendi nişanesini intiba e t - = 
olmaksızm, yakalamak istediği gemileri, tinde vermiş olduğu •S. O. s., işareti, ke- = ımı bır zıddiyete meydan vermı- neticeleri olmıyordu. Babam hara- tirmeğe muvaffak olabilmeleri için ~ 
irtibatsızlık ve haber alamamak yüzünden şif uçuşları yapan deniz tayyarelen tara- yebilirdim . H iç b ir zaman m emur 1 ret ile dolu idi, ben de öyle. Çün- A v usturya Almanlarının en iyi bir ~ 
Aııtil adalarına dogru kaçırttığı devirler fından haber alınmıştı. Onun için, kısa 1 = olmamak yolundaki kat'i kara-ı k il kendisini pek severdim. Babam 1 ırk olmaları icab eder. Bunda o ka- = 
artık geçmiştir. bir müddet sonra, sırasile üç tane tayyare - ı d ff k l k l ~ 

kazazedelerin üzerinde uçuyordu. Tayya- =-· rım - bu asla sarsılmaz bir k arar ressamlık öğrenmek ümidini ben· ar muva a o muşlardı i, A - s 
relerden iki tanesi denize indi, bir tanesi == ı ı - enı tamamı e musterı ır den ebediyen nez'edlyordu. Ben manya a vus uryanın ır m a n O zamanl::ır istihbarat usulleri çok ağır ·d· b · · ı ·· ·h b" ı d A t b" Al ı Bu suretle Almanlar, denizaltı harbine 

ekrar mürac:ıat etmişlerdir. 
Yalnız bu sahada bir şey değişmiş gö -

ri.inmektedir ki bu da hedefin kaçıp kur
tulması ihtimalinin çogaldığıdır. Filvaki 
ilk on, on beş gün zarfındaki kolay gemi 
avlamaları pek kendisini göstermemekte
dir. Halbuki Fransız ve lngllizlere ait ge
lnUer veya bu memleketlere mühimmat 
ve erzak taşıyan bitaraf ı;efineler harbin 
ilanı sırasında denizde müdafaasız bulun
rnakta idiler. Buna ragmeıı Alman denizal
tılarının elde etlikleri netice, 1917 nisanı
nın ilk on beş gunü zarfında alınan neti-

işliyordu. Halbuki bugün saniye meselesi 
me\'zuubahistir. Bir denizaltı, mesela bir yirmi, diğeri de on dört tayfayı aldı. Bu = halde yaşatmağa kafi idi. Fakat bir adım daha ileri gittim ve artık devleti olduğu zannediliyordu ve 
şilebi batırdığı sırnda, bu geminin verdiği suretle şilebin tayfaları , kurtarma ameli- babamın projesi benini içimde baş- tahsil etmek istemediğimi söyle- ı bu.bir hata id. i. Çok vahim netice· -

yesini güçleştiren havanın muhalefetine _ 1 l k b h f k k = 
telsizle s. O. S. işareti, torpillenme Mdi- rağmen muvaifakiyetle ve emniyetle sa- = ka bir proJe ile karşılaştığı zaman, dim. Pek tabiidir ki bu gibi iddia- erı o aca ır ata; a at şar 
sesinin geçtiği yeri derhal bildirmektedir. hile getirildi. mesele daha nazikleşti. O vakit larla mağlubiyet bende kaldı. Ba· Serhad vilayetindeki on milyon 
İngiliz ve Fransız amirallık dairelerinde ·k· d ·d· B 1 1 Al } h. d ht b . -Bu, hava tarikile, kitle halinde kurtar- on ı ı yaşın a ı ım. u nası o - bam artık otoritesini hiç bir mü- man e ın e mu eşem ır şa- -
mevcut geniş haritalar üzerinde taarruz -
noktasının derhal tcsbıti, o civarda bulu
nan ve yine dolaştıkları daireler muayyen 
olan torpitolara, muhriblcre, muhafız ka
rakol gemilerine, T. S. F . ile hareket emir
lerinin verilmesine imkan bırakmaktadır. 

Ayni zamanda tayyarelere de malümat 
verilmektedir. 

Celere kıyasen gayet ehemıniyetsizdir. 
Harbin i.içi.ıncü haftasıııdald en mühim Tayyare uzağı görür ve çabuk görür. De 

hi\dise «Kensington Court> un torpillenmesı nizin üzerinde si..'ır:ılle uçabilir. Böyle bir 
oldu. Vaziyet bu merkezde iken Almanlar, anda denizaltı mevcudiyetini gösteremez. 
evvelden çizilen bir programı harfi harfine Ve suyun sathına çıkamaz. Zira, çıkacak 
takib ediyor gibi görünmektedirler. Fakat olsa, havadan inebil_ec~k b~r felaket ateş~
bu programın tatbikini bozun bir hadise ne maruz kalması ıhtımalı çok kuvvetlı
vukua gelince, bu mükemmel plfın birta- dir. 
kını muvaffakiyetsizlikler göstermektedir. ı .. A.~·c~ . g~m.isinin hakik! si~ahı, ~enizaltı 
Alman denizaltılarının ilk hücumu münfe gurultulerııu ahzeden alettır. Cıvarında 

rid ticaret gemilerine karşı vukua geldik- bulunan geniş bir saha dahilinde, her türlü 
ten sonra, devriyelerin müdafaa tertibatı- pervane gürültüsünü, menşeini meydana 
na çarpmıştır. Daha bir iki hafta evvel in- koyabilir. Ve bu sesleri çıkaran makinenin 
8iliz Başvekilinin altı \·eya yedi denizaltı bulunduğu yere derhal fırlayıp gitmek im
geınisinin batırıldıgım söylemesi, Alman kanını verir ve denizaltı gemisi, suyun al
denizaltı donanmasının yüzde 12 ila 14 ü- tında mahsur kalmış olur. 
nün bir ayda istimalde sakıt olduğunu gös- Bu nevi' bir denizaltı avı hadisesinin ti-
terir. pik bir nev'i şimal denizinde vukua gel-

Bilhassa sunu nazarda tutmak lazımdır miştir: Bir İngiliz şilebi ınensub olduğu 
ki, bu denizaltı gemilerile kaybolan veya limana giderken, yol üzerinde semada dö
Yakalanan denizciler, sulh devresinde me- nen bir tayyare He iki harb gemisine rast
todik surette çalıştırılmış, talim görmüş as, geldi. Deniz dalgalı idi. Harb sefiııeleri bir 
kerlerdi. Bu cihetten, şimdi resmi son teb- denizaltı gemisinin takib edildiğini haber 
lığlere göre on iki veya daha ziyade bir verdiler. Bir müddet sonra, silep denizin i
rakkama çıkan maddi zayiat yanında Al- çinde yüzen bir manie çarpıyordu. Bu. ta
ınanlar, denizaltı sahasında yetiştirdikleri kib edilen denizaltı gemisi idi. 
elemanları da kaybetmiş oluyorlar ki bu Tayyarelerin, denizaltı gemilerinin araş-
da, telafisi müşkül bir ziya'dır. tırmasında teşriki mesaisi ta 1914-1918 har 
Almanların hareketine engel olmağa ça- binde tezahür etmişti. Fakat Umum[ Harb 

lışan unsurlar nelerdir? Müdafaa ve mu- sırasında, geçenlerde vukua gelen bir kur
kabele teşkilatının vücude getir~i vazi- tarma ameliyesi gibi bir misali asla gös-
Yetlerdir. termemişti. 

Bu metodik müdafaa Ye mukabele or- Yukarıda Kensington Court isminde bir 

Genç çerkes kızı, iri ve pehlivan efendi- lerce ~özdesi vardı. Bize sıra gelinceye ka 
Sinden uzak kaldığından dolayı asabiye - dar aylarca beklerdik a, Sultanım... Sen, 
tinden sarayı altüst ediyordu. önüne geleni böyle misin? 
haşlıyordu. - l:Jen, dayanamam ustam ... 
Arzıniyaz kalfa; yakını bulunan ihtiyar - E .. Ne yapacaksın kızım? 

t erkes ustasına derd yanıyordu: - Ah, su pehlivan meselesi bitse bir 
- Efendlmlzin pehlivanlığından bıktım. kere. 

Yine güreşlerle uğraşıyor.. - ikidir yenemiyormus ki... 
- Ali pehli\'anla güreşiyor diyorlar... - Ya, o, Ali pehlivan denilen herif bir 
- Öyle imiş, ben de işittim... kere mağlup olsa ... 
- Suıtanun, sana kim söyledi?. - Hamlacıdan okkasız bir adam olduğu 
- Kızlarağası... halde amma da sırım heriimiş ha!. 
- Doğru, ben de ondan işittim.. - Ya, kızlarağası da öyle söylüyor, ge-
- }faremin semtine uğradığı yok- çen güreşte tam dört saat boğuşmuşlar, 
- E ... Besiye yatmış... yeni;ıememişler ... Fakat; hastalanmış ... 
- vallahi ustam gece uyku tutmıyor - Öyle imiş .. . 

beni... - Dedim ya; yüreğim daralıyor, efen -
- Hele, hele ... Biraz sabırlı ol Sulta - dimizi çok özledim, bir kere şu. güreş 

lllm .. Bizim canımız yok mu? bitse ... 
- - İlahi ustam! Ben, seninle bir miyim? Diye, çerkes kalfa derdini dökmüştü. Güçlü 

ma keyfiyetirun ilk misalidir. du? Şimdi hatırlıyamıyorum. Fa- la.hazaya ehemmiyet vermeden te- hadet. Reich'a mensub .A imanlar- -
Bununla beraber, garb demol<rasileri har kat b ir gün r essam olmam icab e- sis etmek istedi. Bunu gorunce, dan pek azı Avusturyada Alman 

bin ilk ciddi bir darbesine maruz kaldılar: deceğine hükmettim. Desinatör- ben de ihtiyatlı bir sükut içine ka- dilinin, Alman mekteblerinin za-
İngilizlerin Courageous tayyare ana gemisi = 
torpillenerek batırıldı. Bu gemi öyle yeni lük kabiliyetim itiraz götürmezdi. pandım. Fakat tehdidimi icraya feri için, daha açıkçusı, Avustur- = 
insa edilmiş değildi. Ta geçen harbde ol _ Hatta babamın beni Realschule'ye geçtim. Babam Realschule'den hiç yada Alman olabilmek için daimi 
dukça mühim hareketlere iştirak etmişti. 1 gön dermesinin sebeblerinden biri bir istifade etmediğimi görünce, is- surette çalışmak icab ettiğini akıl- :: 
Evvela kruvazör olarak inşa edilmesine § bu idi. Fakat babam hiç bir zaman ter istemez, tahayyül ettiğim saa- Jarına getiriyorlardı. = 
rağmen, sonradan yapılan tadilatla tayya- = beni ressamlık meslegı- ·ne girecek dete dog-ru yu··ı..;;mekt.e beni serbest B ·· b h · t R · h' = 
re gemisi haline ifrağ edilmişti. . ... ugun u azın zarure eıc ın ~ 
Eskiliğine rağmen hizmeti de inkar edi- ;;;;;;:::; kadar bu kab iliyetimi tekemmül bırakır diye düşünüyordum. tarihinde, yabancı bir hakimiyet ~ 

ıemezdi. Uınumiyetıe fazla haber vermesini ==:: ettirmeyi aklına getirmemişti. 0 - Bilmem bu hcsab m uvaffak ola- altında, müşterek vatan tahayyül a . = == 
sevmiyen İngiliz amiralliği geminin batı - = nun sevgili fikrini kabulden y ine cak mıydı? Muhakkak olan bir şey eden , gözlerini ona çeviren, hiç ;;;;;; 
şına müteallik her türlü malfımatı ver - imtina göstermekliğim üzerine, ilk varsa o da benim mektebde gözle olmazsa ana diline kudsi hakkı el- ~ 
mekte kusur etmedi. Bir torpil yiyen ge- defa olarak, ne olmak istediğimi görülür bir muvaffakiyetsizliğim- de etmeğe uğraşan birkaç milyon := 
mi, yirmi dakika sonra batmıştı. - -

= sorunca, içimde zaten virilnıiş o- den ibaretti. Ben hoşuma giden kardeşlerimiz tarafından hı"sseclil- == Amirallık bin ikiyüz kişiye baliğ olan ~ 51 sübay ve efraddan altı yüz seksen yedisi- ! lan karar, bana derh a l cevab ver- dersler e ve bilhassa ileride bir res- mekle beraber ırkı için mücadele 551 
nin kurtulduğunu da ilan etti. Bu kay:ıb = dirdi. Ve ba bam adeta dilsiz gibi sam sıfatile işime yarıyabilecek o- etmek ne demek olduğu daha geniş ;;;;; 
şüphesiz ciddidir. Fakat bu işi yapan de- = kaldı. lan derslere çalışıyordum. Bu h u- = 

- bir muhit dahilinde idrak ediliyor. -
nizaltı gemisi de bu muvaffakiyetini kendi =: "Ressam mı ?,, susta ehemmiyetsiz gorunen ya- == 
hayatile ödedi. B . h . 1. . d .. h be A İhtimal ki bazı kinrneler yalnız = 

İngiliz amirallığı Courageous'un torpillen ~ enım issı se ımım en şup e tud ni a la k adar etmiyen ders- kendi vesaitine inh isar etmiş ola n 
diği yeri sıhhatle bildirmemiştir. Bunun da = e t ti. Yanlış işidiyorum, yahud yan- 1eı-e sabotaj yapıyordum. O za- -
sebebi açıktır: Yalnız ingiHzler, tayyare = lış anlıyorum zannetti. F akat bu manki ders notlanm derslere ve R~ich'ın. Ş~~. S~~~.~ddini~ Alman- ::; 
gemisinin devriye olarak dolaştığını ve bir = bab daki izahatımı tamamlayıp d a onlara gösterdiğim a la kaya göre lıgındakı buyuklugu takdıre tenez- 551 

ti:a~et sefin~si . lrnfile~ine ~ezaret ettiğini ;;: projemin ciddiliğini anlayınca, e- d aima ik i ucta kalmıştır. uAliyill- zül ediyorlardı. A v usturya iptida =ı 
bıldırmekle ıktıfa etmışlerdır. § linden geldiği k adar şiddet ve k a- ala, ların ve "ila,, larm yanısıra asırlarca m üddet bu Almanlığı 

Courageous bu hizmetinde yalnız değildi. = ş k d ~ ··d f tti S = 
Zira, bu kafileye refakat eden diğer muh- tiyetle buna mu h a lef et etti. Kara- "or ta,, ve "zayıf,, notla r da alıyor- ar a ogru mu a aa e . onra, = 
ribler tayfaları kurtarmışlardır. -= rı son derecede basil o ldu, benim dum . Daha çok coğrafyada ve u- yıpratıcı , ufak t efek çerha mu- ~ 

Fransız amirallığı da ciddi bir kayıba = h a kiki istidatlarıma d air hiç bir mumi tarihte m uvaffak o luyor - h arebeleri neticesin de, Alma n di- § 
uğradığını ilan etti: •Plutom ismindeki == müla h azaya eh emmiyet vermedi. dum. En sevdiğim mevzular bun- linin hududlarının gerilem esine == 
mayn dökücü kruvazör bir infilak netice- = "Ressam mı ? Hayır A sla . F a- lardı . Bu cihe t te bütün sınıfa h a· mani o ld u. iİ 
sinde Afrika sahillerinde battı. !5:! k -1 . · . · "1 ·1 k " d" = 

Ha<bin içtinab> kabH olm>y•n bu d.,.- at og u, onun saır mezıyet erı e mı rn. - ~ ( Dmmo .,, ) !l!I 

~~t;:;::~:~:=:~::.;~~:::~: '-~inii:ı;;nfı:U~~rufuW;~ıfıin;\;uoi~fı~~ıı~~~~iı;;immnıi~ıınıummnııııııı~ıımıuıııuıJ 
avlamağa vermiş bulunmaktadırlar. 

-SULTAM AZİZ 
NAJIL.. PEHLiVAH OLDU? 

No: sa 

- Pehlivan, eskisinden daha üste koy
muşsun? .. Keyfin yerinde, yarın tutuşa -
hm ... 

Dedi. Arnavutoglu da: 
- İrade efendimizindir. 
Diyerek, mukabele etti. Veliahd, keyifli 

idi. Hamlacısile gönül eğlendiriyordu: 
- Ali, varan gelen üç ... Bakalım ne o

lacak?. 

YAZAN : M. Sami KARA.YE L 

- Senden çok memnunum; hiç sakın -
madan tutuyorsun? Aferin sana!. Tam peh
lh·an bir adamsın? .. Böyle olmalı ... 

Elile, ayakta duran fl'.labeynci Fahri be
yi göstereı·ek : 

- Sen, buna bakma ... Yüreği yufkadır. 

- Geçen sefer bana attığın zorlu bo
yunduruğa dayanamamıştır ... 

- Yarın güreşelim .. . Bir yere kaybolma. 
- İrade efendim izindir ... 
- Yann .. Güreşe erken başlıyalım ... Ne 

kadar uzarsa uzasın, olmaz mı? 
- Başüstüne efendimiz ... 
- Haydi bakalım rahatına bak!. 

• •• 
Arnavutoğlunun Aziz efendi ile üçüncü 

güreşi çok çetin olmuştu. Arnavutoğlu, her 
nekadar eski halini bulmuş ve hatta daha 
ziyade üste koymuş idiyse de ilikleri bo
şalm1ş kaba sovan gibi idi. 

Keyfi yerinde gibi gözüken Arnavutoğlu, 
idman güreşlerinde eski hızını kaybetmiş 
vaziyette idi. 

Fakat; Aziz efendi, daha ziyade çetinleş
miş ve daha ziyade sırımlaşnuştı. Çünkü: 
efendiye Arnavutoğlunun güreşi dokunmu 
yordu. Bilakis idman yerine geçiyordu. 

duğu için burası kimsecikler tarafındaıa 
görülmezdi ve bu meydana veliahd o ta• 
rafta bulundukça harem ağaları ve iç ağa• 
ları kimsecikleri geçirmezdi. 

Binaenaleyh; veliahdin güreııini kimse 
ıöremezdi. Meydanın ye~il çayırı çıplak a
yakları örtecek derecede kesil ve canlı idi. 
Y"ani, tam yağ güreşi meydanı idi. 

üçüncü güreşte de nıutad olan zevat var 
.iı. Mabeynci Fahri bey ve Halil bey .. Ve
liahdin hizmetine bunlar bakıyordu. Ağa
lardan kimsecikler yoktu. 

Meydana soyunmuş olduğu halde ilk ge
len Arnavutoğlu idi. Pehlivanın çok ke -
yüli olduğu görülüyordu. 

Veliahd, içerde soyunuyordu. Yanında 

Halil bey vardı. Efendinin kisbetini giydi
riyor ve keçebendlerini bağlıyordu. 

- Evet; ben bugün ihtiyarladım. Fakat; kuvvetli olan Arzıniyaz, duramıyordu. Yüz 
C~nçUj,;imizde biz de çektik bu azabları. otuz okkalık veliahdin daima yanında bu- - Hani, bir darbımesel vardır: Bir sıç-

- Zannetmem... lunmasını arzu ediyordu. rarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge, üçün-

- AI buyurunuz efendimiz ... 
- Yoo ... Ben, senin bu halinden çok 

Arnavutoğlu, üçüncü güreşi istekli yap
tığı halde gill'eşin kendisinden bir az yok 

olduğu görülmli:;;tü. 

Mabeynci Fahri bey meydanda idi, Yağ 
ibriklerini getirmişti. Arnavutoğlunu yal
nız ve soyunmuş bekler görünce fırsattan 
istifade ederek nasihate kalkb: 

d - ~asıl zannetmezsin?. Bizler sizler - Fakat; Aziz efendi, iradesine sahib bir cüsünde ele geçersin çekirge derler?. 
en )'U? kere daha fazla azab içinde ya- adam oldugvu için nefsine hakim oluyordu. 

ear<fü? • * • - Anlıyor musun dediklerimi? Hak o-
- Amma da yaptın ustam.. Nihayet; güreş gunü geldi dayandı. Aziz yunu üçtür ... Bu sefer sıkı tut kendini. .• 
- Cennetmekan Sultan Mahmudwı, yüz efendi; Arnavutoi\lunu huzw·una çağırarak: 

memnunum ... Tam, babayiğit bir adanı -
sın? Fahri i~in söylüyorum ... 

- Fahri, elimizde büyüdüğü hal~ bir 
türlü alışamadı bu işlere.. . Amm\,ı, bak 

ı alil böyle değildir ... Pehlivandır .. . 

Her halde, Arnavutoğlu, uzunca bir de
vir dinlenmek isterdi. Köyüne gidip hiç 
ol;nazsa bir harman deHesi yaşamalıydı. 

ü çüncü güreş, tekrar sarayın çam ağaç
larının altınd::ıki geni ş çayırda başlamıştı. 

l\leydanın her tarafı ağaçlarla ört.iilü ol-

- Oğlum ; efendimiz, padi:ıah makamına 
yakın ve el uzatmış bir şahsiyettir. Gü -
rcşte pek ileri gitme... Büyüklerin 11evgi
leri kadar gazapları da vardır .. 

• ~evamı var ) 
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' Çemberlayı·n Bugu-n eursadaki suyuk Yangının Beyanname .. 
Yaptığı Tahribat Harbi rtasıl 

Cevab Verl•yor Bursa 1 <Huaum> -Bursada bü- inde de başka bn- yangınm ba~ gös- Oldu? 
· yiik bir yangının §Chirde tahribat terdiği haber verilmiş ve bir arözös 

yaptığını telefon havadisi olarak bil- de oraya harekete mecbur olmuştur. İngilizler Alman toprak· -
~'-- (Ba. taralı ı inci sayfamızda) 
• 'Ull"tt, büyük Almanyayı yaratmış 
:uğunu ileri sürecek ve bundan 

Yle kendisini sanata ve edebiyata. 
\'treceğini söyliyecektir. 

Daily Mirror bu haberi verdikten 

~bu desisenin timdiıdeu muvaf
b~ıyetgiz!iğe mahkfım olduğunu da 
ildinnektedir. 
~in İstifa Ec1ffeği BaJrkmdalri 

Şayianıa İagiltere'1e Akisleri 
t Loııdra, 2 (A.A.) - Daily Miror gaze
Csinüı siyasi muhabiri yazıyor. 

d :lngnterc ve Fransanın kcndisl tarafın
an lerdcdılen sulh tekliflerini kabul et
~ t.ıkdirinde B. Hitlerin B. Gocring le-
lnde feragatte bulunması mümkündür. 

!llttin yapmak istediğini söylediği vazife 
l< Yük Almanyanın tC'sisi- ifa edilmiştir. 

11 eruı i bundan böyle sanayi ve edebiyat 
e rn~1 olacaktır. 
:SU kabil bir ihtimnlin İngiltcrede batır 

~ e hayn1c bile getirilmiyccegi B. Churchilin 
~ ıinku nutkundan musteban olmaktadır. 

1U?nallcyh, bu nutkunda şöyle demişti: 
tke HiUer> ne de cHalcficrb sulhün 

~kdı tarihini tesbit edecek iktidara mnlik 
eiıldırler.> 
Bu kabil bir teklif, tnciltere ve Fransa 

Uı.r:.frnd, n lflyık olduğu mukabeleyi görc
Cekt r, 

B l>aiıy Express gazetesinde Scfton Delmcr 
· liJtıcrin kendisinin ilk sulh taarruzu

r,Un 
1 PUSkurtulmuş olduğunu anlamış bu -
llııdugu mutnlc:ısmı serdetmektedir. Bu 

tebt!bden dolayı son oyununu oynamadan 
~ '"el bir takım ko7lar tedarik etmeğc ça
l ~~tadır. :Führer, Napolyonun beni ab
Uka :ftkrıru gutmck tasavvurundadır. Mu-
~1alleyh, bu hususta bir çok devletleri bil-
<ıssa Belçika, Howııda. Balbk ve Balkan 

d!!vlctlerini iskandil etmiştir. 
le Belçika ile Holand:ı, her türlü ihtima-

karşı hazır olmak üzere deniz. üzerinde 
bulunan sedleri arkasındaki au seviyesini 
Yilkseıtmek suretile mukabelede bulun -

Resmi Tebliğler -·-Fransız Sabah 
Tebliği 

Paris, % (A.A.) - Gece .ı. 
beWı sakiıı ge~tir. Cephe
nin muhtelif noktalarında ba&
kınlal' yapdınış, t nzaldar lranll
muştu. 

Paris, 2 (A.A.) - 2 T~ri
nien·el ak}am telıliıJ;i: 
Düşınanın Sarlu -Sarrelouis- ııiıl 

cenubu.oda \'e Sarı"ın doğu böl
gesindeld mevzii hücumları püs
kiirtülrnüştiir. S:ırr'ın dobru böl
gesinde dii,.man topçusu hattı
mızın gerisindeki Alman me\·
zileri üzerine ateş etmi~. 

Alman Tebliği 

muharebe, 35 dakika devam etmiştir. l3eş dirmiştim. Şimdi hadisenin tafsilatını Halbuki sonradan öğrenildiğine göre 1 - • 18 000 OOQ 
~-- -..Z- •• •• d - ür-lm·· b" .. __ __. d arı uzenne , , ... yyar .. .....-ıı uçu uş u us, ır ,,....... e yazıyorum. bu yangının ash esası olmadığı an-
yere .ir:me~e mecbur edilmiştir. . . . İtfaiye grupu yangın yerine geldi- laşılmıştır. Ya~gının genişlemesin- kagıw d attılar 
ln&ilWerın 12 ta;r,.aredsfndm sekizinin .11.i k't K t "l d HU 

paraGfifle yere indikleri görülmü~. Yal- eı• ~a 1 eres e:ı er_ çar§l.Sın a, - de asıl sebeb, kerestelerin ve talaş- Beyanname harl;ıi s, 
niz bava filosu kumandanı, tayynresile ba- aeyın ve AJ?medin dükkbları tama- ların tutuşması olmuştur. !ngilh lstihbarat :Nezareti, c.Röy:ıl .Air 
vada Jı:almıştır. Mumaileyh, istikşaf Tazi - men tutuşmu~ ve J~ yan.mdalti yangın mahalli adeti bfr cehen _ Force> pilotıannın Alınan arnzlsi üzerinde 
fesini il.ııya d~ etm.l11tir. . binalara da sırayet etmış bulunuyor- nem eri halini aldı. Bereket versin uçarak 18 milyon kadar propaganda be -

Muharebe. neticesinde gerıye 11 Alınan clu. • Y • .• A • • yannamesini ne suretle attıklarını bil • 
tıı.»'aresi kalımıtı Bu tayyareler mnhare- y l 'l" te çıkını .tf . ki hava sakın ve ruzgarsızdı. Boy1e dirmektedir. / · • angın ,.:J't §, ve ı aıye 
be ~kten vazg~rdir. . . . halli vak'a- 1 _14 de "tN"tjc:ıwıişti. A- olmasaydı, Bursanın başına ~ok daha. Klel mıntakasmm müstahkem mcvkile-· 

Dıgılız kwnandanının tayyaresındıeki bü ma_ .. . ,J-- •• :-. ':/~kildi •. büyük bir felaket gelm~ olacaktı. rine yapüan ha\-a hücumları derecesinde 
tün :uctler, parça parça olmuştu. .Bizzat teşı sondUrmette müşkülit çe gı . göz alıcı olmamasına raemen, bu ck{ığıt 
tayyare, acınacak bir bale gelmişti. Ta,.,-a- görülünce Mudanya itfaiyesinden Yangın .. a~c~.k .sa~ahleyııı saat bombardımanı> miŞtül vaziyetler içerisin-
renin sathında 89 delik açılmış bulunu;,or- de istimdad edilmiş, orası da bir aro- 9.30 da sondurulebılmış ve bu me - de muvaffak obnuş bir hareket mahiyetin-
du. . rozle yangına gelmiştir. yanda 8 kereste mağazası, altı ev, dedir. Harbin b;dayetinden beri, Alm:m 
Tayyarcnın yukarı kısmğında ikiola~~ı İtfaiye yangın yerinde canla başla j dahil olmak üzere 17 parça bina yan- arazisinin büyük bir kısmında gece uçuş-

deposu vardı ve tayyare sa a ve s \Ulll• ları yapılmış ve bu uçuşlarda bazı İngiliz 
dilkı:e petrol bcşaltıyordu. Pilot, mendili çalışırken, Mahkeme hamamı mevki- , mıştır. tayyareleri, epey içerilere kadar sokulmuş 
ile deliklerden birini tıkıuruığa muvaffak l:ırdır. 

olmuştur. Bu ımrc1le tayyare, üssülhareke- mühim Alnuın mev'Zii olan Sarrebrückünlh<ıfta, hfıdiseler üzerinde çok mühim rol Bu beyannameler, aşağı yuknn iri bir 
sine gclmeğe kifayet edecek miktarda ben- b:ıtısınc'b ve doğusunda. oynıy:ıcaktır. tuğla cesametindeki p:ıketler halinde, t, ) -
zinl muhafaza edebilmiştir. Fransız kıtaatuun bu mühim sanayi mcr Amerikaa M.atbuatınm lütalealan yarclerc konmuştu. Beyannameleri atmak' 

Kral Çörçil'i Kabul Etti kezinin muhtelif clhcUerindcn metodlu bir( Ncw-York, 2 (A.A.) - Matbuat, Chur- için hususi bir metod bulunmuş \e bu hu-
Londra, 2 (A.A.) - Kral, B,ıhıiye Nazırı kilde ilerlemesi, düsmmıı mutad çekin - chill'in nuUtu \"C Kont Cianonun Berlin sus mute ddıd defalar tccrube edilmişti. 

Winston Churchill'i knbul etmiştir. genliğinden ayrılmağa ve merkez istihkfun gorusmclcrilc alakadar olm:ıkt..ı ve Chur- Bu tccrlibclcr, bcyann:ımcleri h:rı;i olım 
lngiliz Tayyareleri Almanya lıınna nefes aldırmak için hilcum1trda bu chlll'in So\-yet - Alman manc\Tasını ev- tuı.la biçimi paketlerin muayyen bır saha 

Üzerinde lWlDlnga icbar eylemistir. \elden o.rtayn çıkardığını lrnydeylemekte- d d i · Berlin, 2 (A.A.) - Dün sa- iız.crlnde uşmesirun ve propnsan a çın 
Lorul,... 2 (A.A.) - 1stihbarat Nezareti, Prnnsız kıskaç hare.kelini önlemek üzere dir. d ı ehi ı · 1 " ki h 11 

bah ilk Ahnan kıtaatı Vn..,.o\·a- • .., bb- lcri F intihnb c ı en ş r \'C wy crue n n ye 
~s İngiliz askeri tayyarelerinin Almanya ü- yapılari bugünkü Alman tcşe us ran Gazeteler, Hitlerin 1talyayı da bu ma- erişmesi imkanının mel"cut oldugunu gös-

ya hadisesiz giımi ;tir. Praganın zerinde muvaflı!kiyetli gece ve gündüz u- sızlann mitr.ılyöz ve topçu at~ knrşısındn ne\ raya iştirak ettirmegc uğraştığını te - tcrmi~ti. 

i,.gali düıı tamamlanmıştll'. !:U :ıarı yaptıgım bildirmektedir. akim kalmıştır. b~ .~~e:ed;~e_;· "b t . H"t Prop:ıgaoda u~lan csnmınd:ı, tayym-e-
llela yannıadasındaki son Po Gece uçu11lan esnasında İngiliz tayyare- İngiliz Matbuatının l\lütalealan l . cw-ulhort era rı ukane gazc eskiı:t«b~ lcr çok yuk.,ckten uçuyorlardı. Pılot tara-

k t k •-··· da leri bilhassa Berlin ve Potsdam üzerinden Londrn, 2 (A.A.) cReutcr ajansından> erın s aarruzu> ruı rşı mus ır f d 1 b' . t ü . t,.;;1 1 lonya mu ·avemc no ~IAL:iı cevnb vcrmili olı:ın Churclıil'i bu knt'l tarzı 111 an \'crı en ır ısarc zcı ınc ~a <ır 
dun.. ordu ve donanma müı-terek de uçmuı;ılardır. B. HiUerin cSulh taarruzu> birçok gaze- blribi . d b b hall rlnd bı 

~ Fransız Komiinist Frlmsmm Feshi tclerin ba;imakıılelerine mevzu teşkil et - hııreketinden dolnyı tebrik etmekte ve şöy n ar ınca om a ma e en -
)tnw•el<ete gc•·meden C\"\"el ka,·ıt- le demektedir: rakılıyordu. Bu paketlerin sukutu esna • 

..... "' .Y Beyrut, 2 (A.A.) - Fransız. Yüksek Ko- mektedir. 
sız \'C şartsız olarak teslim ol • · ma """" nndası nltında bulu . eli k" cChurclıil parlak cilrnlcler lrull:ınmak - sında beyannameler bir kilğıt yagmuru hn-

mıser.._., .., 
1 ansız. m - Tim es gazetesı yor ı: tan ictinnb ederek misal tec::kil edecek bir linde yere inmc,.e baclıyordu. 

muştur. Aralannda Polonya do- nan bütün toprnklnrdn komünist partisi - · tind .. & • 

naııma. kwnandaw amiral Vo _ nin feshedilmesini cmrctntlşUr. Almanlarl:ı Ruslann yapmak ~Y~ e cesaretle knıuıatini iz.har etmiştir. Hatib, Bu uçus};:ır yapıldıfı sırrılud., riizl(.ı · 
Bitler Mussolini'den Ne İstemiş! ~uhuıdukları •. muh~emel sulh tcklıfi günk: bütün memleketlerde yıışıyan insanların rın kuvvetınin, sukut surntl na.z.:rrda tutu· 

nudn:dı'un da bulunduğu 52 SÜ- ıhtıv-a cd.CC('gl mc.,.ad_ geçen cuma anlıyabileceği bir lisnn kullanmıfitır. Dun- larak sıhha.Ue hcsab edılmcsi l!iı.ıın geli • 
bay Ye dört bin askerden mii - Roma, 2 (A.A.) - ~a~ci~e Na~ Moskova bcyannamesınin umumi hututun yn bu suretle dinlemiş ve anlamıştır.> 
rekkeb garnizon bu sabah silah- zın Kont Cianonun Berlinı zıyareti dan inhiraf etmediği takdirde bızim ccva- Ncw-York Tim es, Almnnyanın yeni ma-
larını teslim etmi~le:rdir. bittabi Roma mehafilini meşgul et - ı bımız, bu küstahane nilmnyişe ka~ ~al- nevrnsına mani olmağa knrnr veren 1ngil-

mektedı·r. kın müttcfik_an iz.hru- etmiş oldugu infınl- tere \•c Frnnsanın katiycUe hareket ettik-
Garbde, mevzii t.oj>!.'.tı n ke- b k b l 

Hakim intıba §Udur ki Hitler Al· den ns :ı ır ljey 0 amaz. lcrinl tcb:ırüz ettirmektedir. 

yordu. Kügıt bombardımanlarından bır tn· 
ne inin, en bilyük Alman san ... yi merkez· 
lerindcn biri üzerinde yapıldığı smıda, tu' 
lalar, propaganda hedcfı olarak nlınan ~<.':tı 
re ıış:ığı yukarı 80 kilometre mcsnfeden bı-

l'!uışlardır. 
Clıurchil'in 

§Ü kollan faaliyeti olm~ur. . . ' 1 B. Ilitlerin serdedebileceği teklifler, hiç ~ lll 00 
Bir İngiliz keşif tayyaresi Pa - man ordusunun ıf;igalı altında ~~l~ : bir zaman es:ısh gayeleri B. Hitlcrin elin-

1\Tutku Umumi '.l'a.s\ibe derbom'un 6arınnda dii5üruı - nan Polonya topraklarının reJllllll!l den cinayetini tekrar etmek imkanını sel- Deniz Harbi: 
Ugr~ adı ·· ı·· tayin ve garbde sulh taarruzuna tc- bctmcğe matuf olnn demokr:ısi devletlcri-

rokılmıştı. RüzgO:r \'C cazibenin muşterek 

yardımı sayesinde beynnn3meler, mavzuu
bahs ljehrin sokaklıınn:ı kadar duştulr.lcrl 
sırada tayyareler de üslerine donmck uze
rc idiler. 

rnuş ur. t k 1 1 . . '--l.ondra. 2 (A.A.) - B. Churchil'in nut- - vessül etmeden evvel İtalyan zimam- nin hedeflerini değiştiremez. Zira ru- ı A mantar Bir sve~ Gemisım DallQ 
ku, lnglltcrcnin her tarafında tasvib ile Bununla beraber Alman radyola- darlarının samimi kanaat ve fikirle- kendisine itimat edilemiycccği ve binaen- Zaptettilcr 
knrşıtanmaktndır . - fazl 1 ak "k' . . .. • k . t . t' aleyh lliUcrizmin ortad~n kalkmasının her 

lierkes :1 hin tkundaki sükft- rı, bu tcblıgden a 0 ar ı 1 nazı- nnı ogrenme ıs emış ır. türlü mil:ınkcratın mütekaddlm şartı oldu- ı Stokholm, 2 (A. A.) - Sellüloz :::::::::::::=:::::::=:::::::::::ı 
neıu ve ·~~n ni~~n veren edanın r~n .öğleden ~vvel de görüştüklerini İngiliz Be~·annameleri Almanlann ğu malumdur. !nakletmekte olan Asten ismindeki SPOR 
Alınan haüblcrinin lıitabclcrindeki şiddet bildırmektedırler. Mane\"iyatını Boz.mu~ Daily llcrald şunları yazıyor: İsveç vapuru Alman harb gemileri 
lle tcı.ad t-'>şkil etmekte olduğunu söyle - Müzakerelerin mevzuu hakkında Londra, 2 (A.A.) - Daily Express Hitlcr, müttcli~ ingilte~e ~-e Fransaya tarafmdan tevkif edilerek lGel'e gö. Dog'"' anspor, Altayı 
rncktedır. resmi beyanatta bulunulmamıştır. . . K nh h b" . . karşı mücadele ıçin kendısinı çok zayıfltürülmilştür 
1ngilız Baş·.ckilinin sozü, hakkından c- ızlar 1s al Ettilderi Yerleri ga:et~nın ope a?. _ mu·-~ ırın~~ gördilğı.inden sulh istemektedir, yağmacı- · 3 • 1 Magw lüp Etti 

:l'in o)an bir adamın, tam bir serbesti için- Frans -~ . ernın bır membadan ogrendıgıne go- nın elinde ynğmrı ettiklerini rahatı;a mu- Diğer bir lsveç vapurunda Shuvn-
~ kfarcl kclfun eden ve müttefiklerinin Tahlmn E<lıyorlar re İngiliz tayyareleri tarafmdan atı- hafaza etmesine müsaade ederek utandı - dun cenubunda lsveç kara sularında tzmir, a (Hususi) - Yeni sene lig maç-
kıb etmekte olduklan yolwı kendilerini Pnrls, 2 (A.A.) - Havas ajansı tebliğ lan propaganda kağıdının halkın ma- rıt'ı bir pazarlık yapıldığı görülmiyccektrr. bir Alman tayyaresi tarafından araş- Jı:rına bugün Alsancak studında ve Halk 

Pek Yakında nihai zafere götürecegi kana- ediyor: nevi atı üzerinde lek fena bir tesir Çeklerle Polony:ılılar naz.i lsUbdad1 al- i- sahasında A ve B takımları rırasındn ba~-
"'11nı be lı~cn bir adamın sozudür. Diin gece, ortalığın çok karanlık olmasın b ~ d l J H'U b t _ tındn bulunduğu müddetçe sulh olmıya - brmalar_ yapılmıştır. Tayyare gem lanmıştır. 

İki tarafta da oyni nuktnrda adam var- dan düşman mutadı uzcrine istifade ederek 1 m~ 0 ayıs e_ ı_ er, u ay cakbr. ye evvela şark sonra da cenubu şar- Birinci maç Atcşspor ve Dcmirspor to-
~r. Fakat Alm:mlann tarafında m~b baskın hareketlerinde bulunmu~ur. Fakat yarelcr~n .Almany~ _tlzcr~~de .• uçmala- Daily Express de şunl::ın yaz.ıyor: ki istikametinde gitmesini amretmiş kımlan arasında yapıldı. ilk deue ı-ı be-
k nbıhyctıcrinc güvenilemiyecck bır çok Alman keşif kolları bazı noktalarda pusu- nna manı olmak 1çm mumkun olan Hitlerin lngiltcrc ve Fransa tarafından ise de bir lsveç tayyaresinin yaklaş- r:ıbcre neUcclcnen bu maçta Ateş, Demir-

i 
1 vardır. yn düşmüştür. Almanlardan esirler alın - her türlü tedbirlerin alınmasını mare kabule müsait sulh teklifleri yapabilmesi tı • .. .. aklaşm tı sporun ikinci dc\Tedc attığı 2 gole 4 gollE 

Dl . Churcbil, hnrbden muztarlb olan ve mıştır. '""'1 Göringden istemiştir Bu müna- i~kônsızdıı·. Çünkü, demokrasiler, onun Bgi ınıD g?runcke u,~ ış Br.t dl mukabele ederek maçı 5-3 kazandı. 
&u hu ed k" 1 · t ik · t ı Fr lat tı k d" h tl ı · de mev '!#"' • .. • • • • • ·ı· r anımar a apurunu a ır ı ar arzu en ımse erı cşv 'lie eşç ansız aa en ı ıı an çın beti G" . ,. d" t are - soz.i.ınim kıymctını şimdi pek iyı bı ırler. . Bundan fonra Üçok - Yamanlar takım-
~nl<!ktcn hali kalmamıştır. Bnşvekil, on- zilerlni tnrsin etmekte ve yeni işgal olu- se .. e onng ın .u~~an. ayy Ayni zamanda Hitlerizmin sahte bir yü- Kopenhag, 2 (A.A.) - Cuma.rtesı .. . 
ara demokrasinin him:ıycsi nltında yara- nan sahayı temizlemektedir. Çünkü düş - lerının Alman arazısı uzermden uç - rck kanlı eller pusuda bir tilki ,.e yırtıcı günü Şimal denizinde bir Alman tah- lan karşılaştılar. Bu musab::ıka bcye~ı ~
larının teşfiye cdilCC(!ğinln muhakkak ol- mnn rckilirken bin türlü tuz.ak bırakmak- mağa muvaffak olmadıklarını iddia bir' kurd oldu~na kanidirler. telbahiri Vendia isminde bir Dani- mumiyesf it~arile ~urgun geçti. Netıcc e 

dugunu soylemiştir. B. Churchill'm dü.s- tadır. Frnnsız lstihkfuncıla~ W~rnd orma- ettiği hatırlatılmaktadır. DemokrnUar Polonya kan içinde yüz- marka llebini tor illemi.~. Oı;ok 2-ı galib ~~eli. _ 
ltı<ının yapmak niyetinde olduğu sulh tek- nında henuz patlamamış uç bmden :fazla G lin Almaalar Plfınlarma. !lani d""k ek 1 ' ak d zlncirbend kal _ ş P Gunun en mublın korşılaşması Doğan 
Unenru kabul imkfinına telmihte bile bu- torpil meydana çıkarmışlardır. öyle tah - ame m d ~ ~e,Af 05 ovil ya ı: Ozakerelerine gi- Şilep, derhal batmıştır. Şilebin 17 spor - Altay tnkımlan arnsında yapıldı. 
lunrnamış olması dikkate şnynn görülmek- min ediliyor ki, 70 kilometre murabbaı o- Olmu,Ş .

1 ı;~ cltl"(lalnrdy~ e su m t• .d "baret la ··rettebatından Bugun için İz.mirin en kuv\·efil iki takımı ,_,_ . ım ) "Y k h" rı:ı1nıy~c c ır. ışı en ı o n mu . . ~ 
~'"U", lan sahaya altı bın kadar torpil konu uş- Londra, 2 (A.A. - or s ıre,, • • .. . .. .. .. - olan takımlar taraftarlarının tcşvikile tO• 

Alına.oya Sulh l~in Taz)ik tu. Çok şü~ür ki, bu torpiller iyi k~nul~a in askeri muhabiri, garb cebhesinde J?raıı.-;ız GazeteJennın Mutalealan 11 ~ olmuştur. Sag kalanlar tabtel - heyecanlı oynadılar. 
y yacak mıştı ve bır çoğu bombardıman netıccsın- general Gamelin'in tatbik ettiği ta - P is, 2 (A.A) - «Havas bildiriyor> bahır tarafından kurtarılarak biraz Rakibine karşı daha iyi anl~an Doğı:ın-

B "k 1 2 at:~ ) - H , bil • de kendiliğinden patlam~tır. Ha~tA .bir de- biye sayesinde nasıl Alman başku - E::ısior buıı:n manşet olamk c Hitlcr sonra tesadüf edilen bir Danimarka spor birinci dc\Tedc 2 \'e ikinci devrede 
.11..rı· oru· se' · • av as fasın .. da .. bin metre uz.~luğun~aki bır hatta bir aracı peşı' 'nde> ciirnlesi koymu5tur. Fi- vapuruna aktarma edilmiştir. Kur- de bir gol yaparak maçı 3-1 kazandı. Altay 
"' Y r b b b t t ıı b :.'ransız o mandanlığının planlan suya düştü-1 . · A ~~ •• u:ınc. mcr .u.. o:ı'ı er ı~ . . • - garonun ma~cti de ~dur: cAlmanyanın tulanlar, tahtelbahir görünür görün- takımı kalcclsinln hatası yOzünden yedıği 

yı malumat alan mahfeller, ba- busunün ısabetı uzerıne hep bırden ınfılak ğünü izah ediyor Ye diyor ki: . tl . d. akşmn Kont Cianoya bıldl _ V di d rc1 - f k t ik" g lden sonra bir tilrlil tutunaml)rnış ve 
1
'1§ tekliflerinin neticelenmesi için etmiştir. Fransız başkumandanlığı Alman- ~i:uş7ı:.> un . 1~~ lb ~ . an: b" u .h::;u,bul a a a~c~ ikinci de\Tcde bir gol yapabilmi~-

kuvvetli bir tazyik yapmak üzere Al Ziegfried Hattı tlzcrinde İngiliz ları müdafaa vaziyetine girmeğe mec Parls gazetelerinin hemen hepsi, elle _ e 3
• ~ ç ~~~-· . ~ un; tir. 

lllanyanın Napoleonun "kıt'a ablu • Alman Tayyareleri Çarpıştılar bur etmiştir. Gamelin, Almanların rinde sarih malümat mevcut olmadığından, madan _şılebı torpı gını yan e - Hnlk snlıasuıdaki n takımları knr:;ılas-
kası,, fikrini ihya edeceği hakkında- Londra, 2 (A.A.) - Hnvn işleri Nezareti I ... üksemburg ile Sarrc nehri arasın- her znmıın olduğu gibi gayet suratli bir su mektedırler. masında Ateş - Demirspora bUkmcn, 'Oçok 
ki §ayialara hiçbir ehemmiyet ver - tebliğ ediyor: daki nuntakadan istifade edecekle - rette cereyan edecek olan hfıdiselcri tah- Bir Letoll Gemisini 'l'e,·kif Ettiler Yamanlara 5-0 ve Allay da Doğ:ınsporn 
ıne k Sicgfricd hattı üzerinde 1 hiliz.lcrin 5 .. d . 1. ek b .. 11 . mlnle meşgul olmaktadır. h kmen galib geldiler 

tne tedirler. istikşaf toyaresi ile Almanların Messcr -ırın_ı ~~ış ey ıy': u muse ~ Saint Brice diyor lti: Londra, 2 (A.A.) - Stokholmden u . 
Bu mahf eller Almanyanın bitaraf schmidt tipindeki 15 avcı tayyaresi ara - j kaıdesını hemen ı~al etmek suretı- Bcrlindc Koııt Ciano görüşmeleri sah _ bildirildiğine göre, Baltık denizine 

rrıenııeketler ve bu arada Belçika sındn bir hava muharebesi vukun gclmiş- ı Ie Alman planlarını bozmuştur. Ge - nesi fçjn perde açılırken, Moskovndn sa- gitmekte olan lmanta ismindeki Lc
nezdinde bir yoklamada bulunduğu- tir. Bu muharc~c, Sicgfried hnttın~a bu - çen cumartesi ve pazar günkü hare- racoğlu görüşmeleri sahnesi kaparunak ü-

1 
ton gemisi, Skani sahilinden üç buçuk 

tıu tekzip ediyorlar. lunan kimseler ıçin çok heyecanlı bır man ketlerle Fransız ordularının sol cena- 7.crc bulunuyor. öbür tnrafüı .. Ruma~ya mil açıkta bir Alınan muhafaza ge -
Burckhac:.t Lord Halifax ile zara t~skll etmiştir. hı mühim surette takviye edilmiş ve Hariciye nnz.ın, Moskovn dönilsunde Turk misi tarafından zaptedilmiş ve içinde 

~ İngilizler zayiata ut'I'amışlardır. Fakat . . . - Hariciye Vekilini karşılamnğa hazırlaru - . . . . . 
Görü tü yeni hnrbdeki birinci tecrübeleri kendile- aynı zamanda Sıegfne<l hatbnın on- D h ""ted ri itibarile bir ha- buhınnn 1sveçlı pılotla bırlıkte bır 

. Londra, 2 (A.A.) - Milletler Ce- rinln muharib kabiliyeti~ _muhafaza et - leri de Fransız topçu ateşine maruz :\oıu :ı~ak~~:~n: bulunmak üzere Alman limanına götürülmüştür. 
~!Yetinin eski Danzig komiseri Burek miş olduklarını isbat etmıştır. ~u 5 !8yya- bırakbnlmış bulunuyor. Almanlar Moskovaya gitmi:; olan Bulgar murahhası. Bir ln "liz ·va unı Batırıldı 
:!aşt bugün öğleden sonra Hariciye reye Sar ba~da en mühim mu~ bu mıntakadan artık biraz güç taar- hfüı Sovyct hükümcti merkezinde bulun - gı p . 
nezaretinde Lord Halifax'ı ziyaret tahkimatını teşkil ede~ ını.nta_k~ı ıstık- ruza geçebilirler. maktadır. Nihayet, Londr.ı, bir Türk as - Londra, 2 (A.A.) - Resmen bil-
et.ın· . şafta bulunmalan emrı verılmıştı. kcıi elwnomik \"C ticari heyetinin İngiliz dirildigın-· e göre "İngiliz Clement 
d ıştır. Burckhaşt pek yakında Loıı Alman tayyareleri, bu tayyarelere karşı Abnanyada la.~ Darlaşıyor hükfunct merkez.ine vardığını bildiriyor b~ Ati tikt b t l " 

rada.n aynlacaktır. şiddetli bir bnraj ate~i nçmışlardır. Tay - Brüksel, 2 (A. A.) - Alınanyada Snint Brice, bütün bu Mdisclcri s:ıyd;k- vapuru _cen~ ı an ~. a ıı: mış-

Riyaziye kitaplarında 

tadlUit 
Orta mektep riyaziye kitapları. terimle

rinden baz.ılıır:ının değ~tirıbnclcrine luzum 
g5riildüğünden, MaarH Vek Jeti Yayın Di 
rektörll.ib'il bu eserlerin yeniden tetkikw 
ve üzerlcrindc işlenmeoı ~ini '>az.ı ehliyetli 
mualllmlc:rc te ... ·di etmiştir. Bu mualliml~, 
eserler üzerindeki tetkiklerini bitirmişler, 
neticeyi cech"ellcrle Yayın DırekUMuğime 
blldlrmişlerdir. 

0. · el t h d d ·· · d b luı1duk . · hilkUroler b ·• . k' tır. Vazıyeti karşılamak uzere ıcabe-ıaııo R-0maya A\•det Etti yar er, run u u un uzcrın e u - ıaşe hakkındakı ugun tan sonra dıyor ı: . 
Be.rlin 2 (A.A.) _İtalya Bari _ lan "e iki bin kadem irtifan çıktıkları za- mer'iyetc girmektedir. Lokantalarda Enternasyonal günlük Mdiseler işte bun den tedbırler alınmıştır. Taksimde Bedri bey opnrtımanı kaplClSl 

~iye N ' K Ci .. -ı . R mnn :filo kumandanı, dil~ıın tayyareleri- k 1 k rt .. t 1 . ıardır. Bütiln mesele, bütün bu hi'idiscle- Bir İ<;\"eg Gemi i Torpillendi Hasan Aslnn ile e,.•:ya taşıyan hnronllardaıı 
rn azırı ont . ~no og eyın o- nln görünmüş olduğunu görmüştilr. Mcsser yeme . ya ?1z a g~s ere~ ere v~rı: rin, yeni Almanya - Sovyetler Birliği nn- . Klmil arasında bir ka\'ea çıkını~ KaınU 

aya hareket etmişt.ır. amidt tipindeki g tayyare, bulutlar arasın- lecekbr. Lısteler yenı tahdıdata tabı lnşmosından doğan enternasyonal vaziyet ~tokholm,. 2 (A.A.) - Bır Alm~n Hıı.san Aslanı başından yaralam~ yaralı t« 
lstasyonda Von Ribbentrop ile di- da ortaya çıkıyordu. Bu tayyareler, dört tutulacaktır. içinde biribirlerlle nasıl irtibat halinde bu denızaltı SkaJarak yakınında Gun ıs- dn'Wl altına alınını~ KAmil yakıılıınmıştır. 

~e~ birçok devlet adamı, ordu ve par- bln kadem irtifamdan uçmak sureıne iler- Daladier Polonya. Başnkili ıunduklarıdır. . .. .. min~eki ~?O tonluk lsveç v~~urun~ -•• 
lı ılcri gelenleri tarafından uğurlan- liyorlnrdı. ile Gö~tü Exelsior gazetcsındc Marccl_Pa~s, soz.u_- torpillemıştir. Vapurun 18 ki§lden ı- yaraladı 
?nı§llr. Alman tayyareleri, bu suretle ingiliz 1ay . • •• ne daima. sa.dık kal~ı§ olan Turkıyeye ıtı- baret olan tayf ası bir Danimarka va- Çocujiu lafla 

,.arelerinden 2000 kadem fnzla irtifrıda bu- Parıs, 2 (A.A.) - Daladıer bugun mndını bildırm~te~r. . - uru tarafından kurtarılmıştır. 
Ne.sredilen Tebliğ ıunuyorlardı. Birdenbire İngilizlerin sağ öğleden sonra Polonya Başvekili ge- Figaro gazetesı, Hıtlcr - Cınno mulfıka- P 

h Bertin, 2 (A.A.) - Kont Cianonun tarafında altı _Alman tayyaresi daha g6rlil- neral Sikorski ile Çekoslovakyanın tından bahsederken şu mütaleada bulunu
are.ketinden sonra neşredilen resınl milştü.r. İngilizler, her ne pahasına olursa Paris orta elçisi Osusky'yi kabul et- yor: Kooperatif Fındık 

Almağa ea,ıadı bir tebl" • 2 "Alın hr.1-l'. ı olsun vazifelerini yani istikşaf vazifesini • t• Pek muhtemel olarak sanıldığına göre, 
ıg e nazırın an UAu - k . ti 1 rd D .. . h mış ır. 1 k' . liT.ı tneti tar f b d yapmıı ıs yor a ı. unun uzenne nva •. Roma hükumeti, muvar a ıyetsiz &L mu-

1 
Trnbzon, 2 (A.A.) _ Fındık satı~ koo-

Uze:rj a m~an. vuku. ulan a~et, muharebesi başla~ıştı_r. Düşmanı~ tabiye Almanların Tecnıbc Taarruzları hakkak bulunan bir sulh teklifinde muta- pernti!i koyduğu yeni fiyat üzerinden mal 

k ne yapbgı zıyareti tamaınladıgı,, pe5nı derhal k~dısinı gösterml~ır. Paris, 2 (A.A.) - Alman kıtaahnm gece vassıt rolünu oyn:ımayı pek te arzu etme- ı ~ T 
1 

d k 
aydcclilınekl iktif 1 akta 1 .. .. . B :Mussoli . . . eli k d almaga ba:ilamı:il.ır. uccnr ar a oopc-e a o unm ve Alımın tayyareleri, uçma niz.ımlannı de ynptıkları tecrubc hucumlarından da an- mck.tedır. u, nırun fllll ye a ar t !in k d ~ b . . !. t tfib" ol _ 

ınuınaileyhi istasyonda umrrlı'-'an ~tlrcrek her lnglliz tayyaresine karşı sı- !aşılmış olduğu vcı;hllc, bugün Siegfried nldığı tnm bitaraflık vaz1yı:tini de Uıl:ıl e- rn 1

1 
d oyB~gu du ~beerinı fıyntn dü ~klü tev o-· ~ . . . . linl, .... __ . ilar mus ar ır. ır ay an ıya şu -

atın isimleri zikredilmektedir I rasiyle kesif bır ateş nçm.ı:;lardır. Bu farza hntlı muda!ilcrı taarruzlarda bulunmu lar debılir. Her halde Musso u..u..ı. §ar . . . . 

'l'ebli~ . . • . bostan dolabı usuıa diyorlar. Tayyareler - dır. ileri slırccck ve prkt Avrupa siyasetıne ğ~dcn mute~ır olan m~talısil, bu ln-
Oentro ,gde ~o~t. Cı~o ilc .. Von Rib-1 den her biri dönen bir bostan doL.ıbının ko Bu taarruzlar, Fransız tazyikinin son haf Sovyctlcrin gittikçe faı.lalaşan müdahalesi kişnf hareketini mcm~uııiJ cUe k:ıı-~
l cd P ~ bınbırlerıne hararetle vnlan gibi dll~an tay) arcsi ilzcrinc bom- taLırda azami derecede kendini göstcrdıği bahsinde gzınınü istiyecekUr. Şurnsını söy- tır. Bu surcU , bir muddettenben durgun-

a eılaiklcri,, ilave edilmektedir. b;:ısını boşaltmal•tadır. Çok şiddetli olan bu iki bölgede cereyan ctmi ür: Cebhenin en ~cbiliriz ki bucün baslıyacnk diplomatik Uış:ın piyasada. hareket bas1amıstır. 

Kasırnpaşada Kız Orta mektebi bekçisı 

Cemal, mektebin öoUnde oyun oyıuyan 
çocuklnn kovmak için Uış atını~, ta,.<:, ço-

cuklardan Hamidin başına ıelerek ehem
mi.Yelli surett yaralamış. Cemal yaknlı:ın
mıştır. 

DAVET 
lstanbul Basın Kurumu Relıliilnd~: 
İstanbul Bnsın Kurumu. se:ıwk mutad 

umumi heyet toplantısını 6 birincitesrin 
1939 pe~be gunü saat lf te Kurum m 
kezinde yapacaktır. Muhterem aı:mı• 
~erini rica ederiz. 



Cihanın Seve Seve Yediği Kalori Va Vitamin 
Dolu TUrk Fındığını 

FINDIK TARIM SATIŞ 
Kooperatifleri Birliği 

Türk vatamnın her köşesine yayacak, herkese arzedecek
tir. Birlik, kuru yemişlerin her bakımdan en mükemmeli 
Türk fındığını herkesin alabileceği tarzda vatandaşlara 
sunmağa hazırlanıyor. 

'fepebqı Dram Kısmmda 

" 

J 10 939 Salı günü akşamJ 
saat 20 - 30 da 

Romeo - JllJ•I 

ZAYi 
Taşköprü kazasından almış oldu -

ğum nüfus cüzdanımı zayi ettiın. Ye
nisini alacağımdan eskisınin hükmü 
yoktur. 

Kabataş ömer Avni mahallesi 

lzzetpaşa yokuşu 7 No. lı evde 

Sadriye 

Sult.anahmet 3 üncü Sulh Hukuk 
Hikimliğinden: 

SAÇ EKSiRi 

KOM OJEN 
Saçlan besler, köklerini kuvvet
lendirir, dôkWmesbal önler, ke

peklerial giderir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

B•rollu • let.nbul 

Davacı Fatma vesaire vekilleri a

vukat C.el&l Feyyaz tarafından 1z -
mirde Odun pazarında 12 No.lı hane
de Vasfiye ve Zonguldakta dişçi İb
rahim veresesinden Niyazi ve Hakkı 
vesaire al~yhlerine 39 532 No. lu 

dosya ile açılan izalei şüyu davası -
nın yapılan muhakemesinde müddei
alcyhlerden Vasfiye ve Niyazi ve 

Hakkının ikanıetgfiltlannın meçhul m.••••••••••••••••••••••••••llııl 
olmasına bınaen ilanen davetiye ve 
muameleli gıyap kararları tebliğ edil

diği halde itiraz edilmemiş ve mah-

Dahiliye Vekaletinden: 
k emeye de gelinmemiş olduğundan 

müddeabıh Kantarcılardnki 14 ve 16 
No. larla murakkam gayri menkul -

lenn kabılıyeti taksimiyesi olmadığı 

tndelk ehli vukuf raporu ile sabıt 
oldugundan oılmüzaycde satılarak 

para ının hısst.-darlar beyninde tak-

1 - VekAlct arşiv daıresinde yaptırılacak kllme (Sıcak hava) tesisatı ili açık 
eksıltmeye konmuştur. 

2 - Muhnmmcn keşıC bedeli (9000) liradır. 
3 - Eksıltme 12/10/939 cuma &ünü saat 13 te VekAlet binasında toplanacak 

satınalma komlsyonunaa yapılacaktır. 
4 - .Muvakkat teminat mlktan 675 lıradır. 
5 - ı teklıler bu ışe aıt keşıf, şartname, mukavelename ve pro1eyi 45 kuruş 

mukabılınde Vekalet levazım müdurli.ığünden alabilirler. 

nmı suretile şüyuun izalesine bilcüm
ı .. m arıf ve ücreti vekaletin tahsi
l.ne kabili temyiz olmak üzere 12 9/ 
9 l9 taı ihınde h iıküın ve karar veril

D'. i olduğundan tarihi ilandan itiba
ren 8 giın zarfındn tem) izi dava edil-

8 - İsteklilerin ek ıltmeye girebılmeleri için eksıltme günundcn en az sekiz gun 
evvel Nafıa VekdleUne muracaatla bu eksiltmeye girebileceklerine dair ehlıyet vesi
kası almaları lazımdır. 

7 - tsteklılerin mu\ akkat teminat makbuzu veya mektubu ile ehliyet vesikası, 
arttırma ve eksıltme kanununun ıkinci ve uçüncU maddesinde yazılı diğer vesaikle 
bırlıkte ayni gun ve saatte mezkur komisyonda hazır bulunmaları lazımdır. 

medıği takdirde hükmün kesbi kat'i
yet edeCCb'l ilinen tebliğ olunur. 

ultanahmet 3 üncü Sulh Hukuk 
Bildmliğinden: 

(4639) (7435) 

Davacı Zehra vekili avukat Emin 

ÖZbek tarafından 1st. Balıkpazan 
94 No. lu dükkanda berber Yaınandi 
Yordan oğlu aleyhine açılan tahliye 
davasının 3q 1507 No. lu dosya ile 

yapılmakta olan muhakemesinde 

müddeialeyhın ıkametgflhının meç • 
bul olmasına binaen 15 gün müddetle 

Dinen tcblıg:ıt icrasına ve muhake • 
D en.in de 20 10 939 tarihine müsa -
dif cuma günü saat 10 a taliluna mah 

ile SABAH, ôGLE ve AKŞAM 
H er yemekten sonra günde S defa muntazaman dişlerlalzl fll'Ç&layımz. 

istiklal Lisesi Direktörlüğünden: 
kernece karar verilmiş olduğundan 
yevm ve vakti mezktlrda bizzat veya 
bılvekile mahkenıede hazır bulunul

madığı takdirde gıyaben muhakeme

ye devam ve karar verileceği ilinen 

tebliğ olunur. 

1 - Onuncu ve oabirinci aıaıflarda nihul talebe ıçıa 

yer yoktur. Diler auuflar içia yatılı •• yabaıa, kıs •• 
erkek talebe kaydına devam oJaamaktaclır. 

2 - l.tiyenlere kayıd prtlanaı bildirea tarifname g6ade
rilir. Adres : ehzadeba ı Polis Karakolu arkUJ Telefoa: 22534 

Raf f1n k ldıiını goren Semre isminde zUnU dinlemiyerek çoluk çocuğun fikrine 
bır çocuk, ~ endisınln de alıkonulmasını i - l!yuyor, ben, buradan ileri gidemem. 
tcdı. Kend nın mlrifetınin de ku\'Vctlı Diyere, maiyetinde butunan uçyiız kışi 
almıı bulundugunu, hatt4 lUfığ'le gUreş • ile Medıne'ye dondil. 
tirıldi&ı ta dir<ie onu yeneceğıni söyledi. Bunların gerı dörunesıle lsllm kuvvetinin 

Peygamber, ıkı çocu u gureştırdı. Sem- bAz.ı kısımlarında da bir tereddud husule 
re, ıddia etUğı gıbl Rtıbığ'ı yendi. O da, geldiyse de, ileri &elen eshibın nasihatleri 
&U et ar ında alıkonuldu. ıle onune ıeçlldi. 

lslAm k:.ıvvcU, ıeceyı Ş•yheyn' mevkiin- KARtlLAŞMA - YediyUz kişi kalan is-
de geç rdi. Muha nmed ibnl Muselleme, elli lim ku\ veti, Uhud daima arka vererek 
ki i ile ıbtri karakola çıktı. Zekvan ibni Medine'ye kaı·aı saf balladı. İçlerinde yUz 
:Abdulkays, Peygaml:erin çadırını muhafa- kişi kadarı zırhlı idi. Yalnız Peygamberle 
:-aJ me'mur oldu. Eba Bilrde atlı, geri kalanı piyade idıler. 

öle ı tarafta da, Eb\\ Cehl ın otıu Ak- Hazreti Peyıamber, cebheıun ortasında 
re ne il ri karakolda bulunllyordu. idi. One, bır ilerı karakol ku\'veti .. saga ve 

p yg mberin kuvvetı, sab9 h ortalık ay- aola birer yan ku11vet, ıeriye de bir muf-

d nlanmaga başladıiı zaman. EM Hayııe- reze tiyin etti. 
.aıe • in deliletiyle Uhud dağına doğru yil- Bilhassa, sol yanda cAyneyn> dağnda 
rildü. Yolda, bir yerde sabah namazını kıl- bulunan e duşman ilvarialrun hücumuna 
dı ve namazdan sonra cib!dın föıilct ve milsıı.it olan ieçıde fazla ehemmiyet vere
teı efınl anlattı. rek Abdullah fo ıi Cubeyr'ı elli kişi ile o-

raya ıönderdı. 
MONAFIKLARI N AVDET i - Peygam • P~yıamber, bu gönderdiği kuV\'etlere, 

~ın kuvveti bin kiliden ibaretti. Kuvvet, mu1"uebe ne netice alırsa alsın, kendism
feybeyn mevkilnden hareket eltili zaman, den bir emir ıelmeyince yerlerınden ay
~flnafıklann reisl Abdullah ihnl Ubeyye rılmamalarını tenbih etti. 
lbni Sellll, kendi a~a d&ıerek: KUREYfl GELiNCE - Kureyıin san -

- Bu adamın D«e79 ıtUiliD1 bllmiJ'o- catı Abdilddır evi.Adında olduiu için Tal
~ kL Blslm lilN tecrüMll lrt ıllria .._ ba itlld ebl TllU .. alllıııMr ~ 

Abdullah ibnl Rebila kureyş okçularının 
reisı ıdi. Yanında da yüz okçu vardı. Bu 
okçuların salında HAiid ıbni Velid, solun
da da Ebıl Cehl'in oğlu kumanda edıyordu. 
Safvan ibni Umeyye ile Amr ibni As birer 
müfrezenin b8111lda bulunuyorlardı. Ebü 
Silfyan da, kureyş kuvvetınin başkuman
danı idi. 
Kureyş kuvveti, isllm kuvvetine kal"ll 

mevzi aldıiı zaman, arkasındaki kacilf&r, 
del çalarak, aiırler okuyarak kuvve~ ce
sarete getiriyordu. 

EBU DÜCANE - İki taraf karşı kaI"Fya 
geldiği zaman, Peygamber, eline bir kılıç 
aldı. Kılıcın Uzerlnde cKorkaklıkta Ar, ileri 
gıtmekte fercf vardır. insan, korkak olsa 
bile takdirin elinden yakasını kurtaramaz.> 
mealinde bir yazı vardı. Peyıamber, kılıcı 

mücAhidlere ıöstererek: 
- içinizde, bunu )aakkiyl• tııllanacü 

lnhrtllt IWPdir? 

. 
• • .. • , 
• 

Harb Panoraması 
...... ............................................................................................. 

En son harb resimleri, Leh ve Alman ordusuna, donan
masına aid resimler, Alman ve Leh kumandanlarının, 
devlet adamlarının meşhur simalarının fotoğrafileri, biri
birlerile boğuşan iki taraf kıtalannın müiyyiç enstanta
neleri, tayyare bombaları albnda yanan şehirler, hayat
larını vatanlarına armağan etmiş kahraman askerler ve· 

Her Yerde 10 Kuruş 

RESiMLİ 
Harb Panoraması 

• 
Bir iki 
larını, 

gUna kadar size harbin bütün heyecan. 
dehşetini ya1undan temaşa ettirecektir. 

ı - Şartname \ e mevcud krokl l mucıbince 1 tokım kanyak etiketı kli:esi açık 
ek ıltme usulılc yaptırılacaktır. 

ıı - Muhammen bedeli (3000) lıra, mu\•akkat teminatı (225) lıradır. 

III - Ek iltıne 5/X/939 pazarte i gunu saat 15.30 da Kabata ta Le\·azım ve 
mubayaat şube indeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

Güneş ciltl 
gakar. V 
kırı,tırır.So 

JV - Şartnameler her gun sözU geçen şubeden parasız almabıleceği gıbi krokı ı 
de tetkık edılebılir. 

V - 1 teklılerin ekslltme ıçın tayin cdılen gun \ e aatte .,..o 7.5 gU\ erune pa · 

ğuk ve rüzgô 
deriyi sertleştirir. 
Yüzümüze tema 

eden haoanın toz 
ları mesamatın 

rnsile blrlıkte mezkur komısyona gclmelerı.. (7922) 
• • • 

I - Çoğul tuzlasında dort teraküm havuzu inşaatı ışının kapalı zarf 
yapıl n e ıltm ne talıb çıKmadığından bermuclbi kanun bır ay muddetle açık 
pazarlı a konmu tur. 

JI - Açık p Zdrlık \e ıh le 12/ X/939 tarıhınde s:ıat 16 da Ankarada Banka
lar cadd ıııde kam tnhlsarlar tdaresı bına ında \ e ba mudur od ında toplanacak 
komısyonda y pılac ktır 

IH - Muh mmen bedel 42789 lira 70 kuruş \e muvakkat temınat 3209 lira 23 
kuruştur. 

ıv - tstcklılerın diplomalı yüksek muhendıs \eya yuksck m ınar olmaları, 
olmadıkları takdırde ayni evsafı haiz bir mutehassısı ınşaatın sonuna kadar daimı 
olarak iş başında bulunduracaklarını noterlikten musnddak bır taahhüd kt'ığıdı ile ilk 
e\ vel temin etmeleri ve en az otuz bin liralık inşaat lşlerınl mu\ offnkıyctlc yap
mış olduklarına dair vesika ibraz etmeleri lhımdır. 

V Yukarıda yazılı vesaikin a ıll rıle birer suretlcrınl çık p urlık ve ıhal 
gunilnd n sekiz gUn cvvclıne kadar Ankara lnhı arlar başmudurlugune \icy:ıhut 1s
tanbulda lnhı rlar umum mudurlugu tuz ren ubP ine bız l \ eya bıl\ ta te\ dı 
etmek surctile ayrıca fenni ehliyet \ esıka ı nlm lnrı lAzımdır. 

VI - Bu işe aid keşif, proje, fenni ve ld:ırl şartnameleri l tanbuld K b t:ışta 
tnhıs rl r Umum MUdurlUğu levazım mildurlUğundc e Ank rada lrıhi arl r Baş
mudürluğu Tuz Fen şubesmde bulunmakta 'l:e ısteklilere ~14 kuruş mukabılınde 
verllmektedır. (7386) 

• • • 
Muhammen S. % 7,5 temınatı Ekaıltme 

C 1N81 Mlk Lira Kr. Lıro Kr. ıekll aaatı 

kapatarak i/razatı 
na mani olar. 

Cildin bütün 
arua fle lcıı$arlann 

mani olmak için siz de cildiniz 
her gün ak•amları 

KREM PERTEV 
ile masajlıyarak gıdalandırmız. 

KREM PERTEV, açık mesamab 

kapatır. Cild adelelerin.i besler, 

yorgun dcnyi canlandırarak 

tazelik ve gençlik bahşeder. 

.... ımıı ......... ~ .. ·-
ZAYi 

Eyüp orta okulu birınci sınıf C 
şubesinden 1939 yılına ait aldığım 

608 numaralı tasdiknameyi kaybet • 
tim. Yenisini çıkaracağımdan eskisi· 
nin kıymeti yoktur. 

ısmet Güven 
Şarııp galon mantarı 26X45 
eb'adında 125,000 A. sif 
Şarap ı m nUırı 24X45 600.000 > > 
Likör mantarı 23X35 200.000 > > 

1250. 
5724. 
1879. 50 

4::· ~~ Pa :rlık !! Or. Hafız Cemal 
140. 96 > lu.30 

Rakı mantarı 20X25 
eb'adında 10.000.000 > > 35.000 •. -

1 
l.okmaaı Hcklın 

2625. - > rn 1 O• h lllya MUtehassısı 
J - Şartn me \ e kalite numuneleri mucıbınce yukarda cins ve mık tarı yazılı Divanyolu 104 

mantarlar pazarlıkla satın alınacaktır. 1 Muayene saatleri pazar hariç 
ıı - Muhammen bedellerı '\lU\•akkat teminatları, eksıltme saatlen hızalarında 

1 

her gün 2,5 - 5 salı ve r.umartesi 

yazılıdır. sabahları 9 - 11 hakiki fıkara 
ın _ Pazarlık 23/X/939 pıaıartesl gunU Kabataşta levazım ve mubayaat şube- kabul olunur. T. 22398 

sindeki alım komısyonun".a yarı.lacaktır. l'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ıv - Rakı mantar JSrtnaıneleri her gun le\ azım şubesi vcznesınden ve tzmır, .:_ _ _ ~ 

Ankara başmUdurlukleıfaden l 75 kuruş mukabilinde alınablleceğı gibı dığer şart- Sahibi: A. Cemaleddin Saraçoğlu 
nameler parasız mezklır şubeden alınabilir. N · t ·· dürii M tw..T 

V - ı teklılerin pazarlık !.;in tayin olunan giln \ e saatlerde % 7,5 gu\ enme eşrıya mu : acid ÇE'fu,. 
paralarıle bırlıkle yukarda adı geçen komısyona gelmelerı ılAn olunur. c7863> 1 Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 

gambere söylediler. O da. • larına zarur "ermeme 1 içın çarpıştım. 
- Cenabı Hak, böyle yuruyuşil se\·ınez, Dıye cevnb \ erdı. Sonra yarasının tch· 

fakat boyle milstesna hallerde onu hoş go- lıkelı oldu unu, ölümden kurtulnmıyaca-

rur. ğını anlıyaralc, kılıcının ucunu gobeğıne 
Dedi. dayadı; karııını yararak intihar etti. 
MU HARE BE - Kuzman isminde biri, Bunu gorcn birisi, gellb Peygambere ha-

-tos- kuv\•ete iltihak etmemış, Medıne"de kal - ber verdı. Peyg:ımbcr de, onun guı uruna 
mıştı. Bu adam Peygamberin nazarında tibı bır ad m olduı:unu, bu yilzden evvelce 

Dedi. munafıkl:ırdan biri ıdı. Onun hakkında dedığl glbı, cehennbmUk olarak oldilgı.ınu 
Birkaç kışi, kılıcı almak için ilen atıldı ccehennemlıkün derdi. sö1ledi. 

ise de kimseye vermedi. O zaman, Ebü Kuzman, Medine'de, kadınlar tarafından 
Dücane llerledi ve : korkaklıkla, harb kaçağı olmakla itham e· 

- YA Resull.ılllh! Onun hakkı nedir? dilerek alaya alındı. O da bu istihzadan 
Dıye sorunca, Pergamber: sinirlenerek kılıcım kaptıjı ııbı muharebe 
- Bunun hakkı, iki kat oluncaya kadar yerme koştu. 

kUirlenn suratına çarpmaktır. Kuunan, daha ikı taraftan kimse mu -
Dedı. harebeye başlamamışken, duşmana ok at-
Ebu Dilcline, arablar içinde bahadırlı- mağa, sonra kılıcını sallıyarak saldırmağa 

Jıyla tanınmış bir adamdı. başladı. Biribiri arkasından yedi kişiyi ol-
- YA Resulüllah! Kılıcı bana ver; ben, durdilkten sonra yaralandı. 

ona hakkını verebilirim. KutAde ibni Nuğman, onun bu babayi· 
Dedi. ğitliğıni ve ajır yaralı olduğunu gôrunce: 
Peygamber, tercddild etmeksizin kılıcı - Şehldet mUbarek olsun, yA Kuunanl 

ona verdi. Diyerek onu tebrik etmek istedi. 

Kureyııten, Kuzman'la ilk çarpışan adam, 
evvelce Mekke'de muslilman olmuşken ır
tıdad eden ve bu defa, Ebu Sufyan'ın ma
ıyetınde harbe ıelen Ebu Amır Rihıb ıdl. 

Bu adam, Medıne'li ve Evs kabıle:ıı ileri 
gelenlerindendi. Ev\•elce, Ahır zaman Pey
gamberinın dUnyaya ıelınesinın yaklaştı· 

tını hıılka mujdelerken, Hazreti Muham
med'ln ortaya çıkmasından ho~lanmaınış 
hicretten sonra da onun Peygamberliğlnı 
hıç çekemıyerek elli kadar adamını yanına 
alarak Medlne'den çıkmıı, Mekke'ye gıt-

mlşU (1). ( Devamı var) 

Eba Dilelne, kılıcı alınca, pek gösterişli, Kuzman ise, hALA, kadınların istihzaları- (1) Onun oOlu Hanzale, pek iy i bir ntü• 
kabadayıca bir edl ile yürudil, gitti. nın te'slri altında bulunduju için: IDmandı. M ünafıkların reisi Abdullah'•" 

Eba Dilclne'nln böyle gösteril yapması- - Ben fe}ıldetten mebAdetten anlamam. kız kardql Cemlyla ile henU. bir geoeaııc 
nı prih bu1ln esblbtaabir taıumıan. b67- Dini m•ba«ua etmek te b&tınmdan blG avll lkall ................. , ........ -
le bir taalbı muvaflk bulunmadıluu Fer- PÇDML Ben, k Ul'QllD Mediae m.malak- .. hMat rOtMel•I lhru e,••lttl· 


