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l•hlatanın Akıbeti Bal
kanlara dere olmıya
C•k nu? Hata ufak te
fek dUfUnceler ve lh
tllatı•r içinde çok da
ha bUyUk mllll ve eaash 
"'•nıaatlarl ihmal ede-, 
~•kler mi? -YILZa!ı: Btıaeytn Oahld YALÇIN 

Ye.,..._...,..., 
Balk 
Pek ga 
&alkar. har ı'ıın biribir· 
leruıe söyliyecek ~yleri \•arsa biri • 
hirlerne görüşmek için Bcrline ka -
dar seyahat etmelerinden manasız 
1iaha ne olabilir? Balkan hariciye na
~ları kendi aralarında görüşmek 
bllıtıınunu hissediyorlarsa bunun için 
~l'hangı bir Balkan payitahtını ter

cthte zorluk çekmezler. 
Bu tuhaf ve hiç şüpheısiz uydur

l':la havadisin son Moskova nnlaşma· 
ları arasında ortaya fırlatılması bu 
~ tarın bütun d& O)' tt t v1 rl 
edecegı zannolunan hayret ve telaş 
ar;:.sında bütün bütün fazla bir tecir 
Yapmak ve garb demokrasilerme bir 
td.rbe indirmek maksadımı müstenid 
~:acağı akla geliyor. Guya, Balkanlar 

. .1tnrarı1ktan yahud garb demokra· 
sılerine tcmaylildcn uzaklaşarak Al· 
~~ll nüfuzu altına girmişlerdir gibi 
duny:ıda bir tesir yapılmak istenmiş 
~duğuıı:ı hükmediyoruz. Çünkü Ber-

nde toplanacak, Balkan konferan
lllnın haki~>if '~~~ '-" ~onferansı 
d~il Alniany,aytt' ~~nyanın 
~~ ve i~i! ... ~er bir 
~~an"r~ycti b!:ı - i ır. 
~ Balka.tıh <!~t kleri· 

lliı.i Yakından tan.mı.z. 'H · i~ ulhe 
:~ 'f~recede mcrbutti~;.._ t iç· 
.~~hiçbirisi bu Y~· hara-
retli ı$Uİlı taraftarlığı?ıı 'm tlerinin 
~tef ve haysi~de.n w:."istiklaliıı
.... en· fcdaki).rhk fN.>Di~k derecesine 
\'ardırınamıştir: Balkanlılar milliyet 
"~. istiklal aşkil.? girişilmiş çetin bir 
~~cadclenin evliidlarıdırlar. Osman
ıa.:rnparatorluğuııa karşı yapılmış o
b' .bu ın~!cadcleyi bugün herhangi 
ır ırnpa:-atorluğa karşı da icabeder

Se tekrardan hiçbiri çekinmez. 
k· Balkanlı komşularımız hakkında-

1 bu kanaatimizi izhar ettikten son
~~ doğrudan doğruya '.rürkiyenin ta
ıb edebileceği noktai nazardan bah
~~~k lazımgelirse deriz ki bunun 
kıbınde de hiç tereddüde mahal 

~:~tur. Türkiyenin Balkan ittifakına 
-ıııftar oluşu Av:rupanın bu köşesin
de Ü)tikrar ve emniyeti tesis emelin
deıı, bUyük Avrupa devletlerinin emel 
~e siyasetlerine alet olmamak azmin
cl e~, Balkanların Balkanlılara ait ol-
.utilı düsturunu mi.idnfaa etmek pren 

:Pinden ileri gelmiştir. Herhangi bir 
b Vruııa nüfuzu Balkanlara girerse 
biu ayrı ayrı her Balkan devleti için 
~ felaket olacağı gibi heyeti umu-

1.cı..i~esı itibarile de bütün Balkanlılar 
ıc;ın biı· esaret vücuue getirecektir. 
~nebi heı·hangi büyük bir devletin 
~~ı.z ve tesiri altında hareket etmek 
~?~ir Balkan devleti için bir menfaat 
v~~'n. ~demez. Çün~<ü ecnebi nüfuz 

1 .. lcsırındc-n ist;fade e:ierek Balkan-
14atda kvmçularının zararına menfa -

t leilıin ec!:>c~k de ..... let bunu istiklal 

HU.)in Cahid YALÇIN 
( Sonu 1 üncU sayfamızda ) 

• . 
idare Yeri 

Nuruoırnınlye No. 14 latınbul 

J'•lgrat: YENi SABAH latanbul 

T•lefon: 20795 

GONLOK SiY ASI HALK OAZETESI Her Yerde 5 Kuruş 

"Hiç Bir Tehdid İngiltere Ve Fransayı Harbe 
Girmekle Güttüğü Gayeden Vazgeçiremez,, 

Dtnı A,·am Kamarasında mühim bir nutuı.. söyllyt-ıı 

Chamberlain ' . ın Nutku: 

«Yapacağımız şey, harbe müessir. 
bir surette devam için İngiliz impa
ratorluğunun bütün kaynaklarını, 
bütün kudretini sefer her etmektir>) 

Hitlere uikasd 
Alman Gizli Polis Şefi Büyük Bir 

T eşkilô:t Meydana Çıkardı 
Kont Ciano Şair· Tevfik Fikretin 

Onıada Aşiyanı Ne Halde? 
Berlin Temasları 
Hakkın.da Duce-• 
ye Malumat verdi 

Kolejin Almak üzere Olduğu Binada 
Şaire Aid Pek Az Eşya Bulunn1aktadır 

Merhumun Refikasile Mülakat 
Bir ayda 8 Fransız, 24 Evvelki günkü nüshamızda Tevfik 

• d ·· t ·· Fikretin Aşiyanının, Robcr Kolej ta
,Alman tayyaresı UŞ U rafından satın alınacağım ve bir mü-

Londra, 3 (A.A.) - Çemberlayn ze haline ifrağ edileceğini yazmıştık. 
Avam kamarasında beyanatta bulu- Yaptığımız tetkikata naznran Aşiyan 
naı:ak 28 eyllıl tarihli Rus - Alman henüz kolejin mülkiyetine girmemiş· 
•IJ)fişterek deklarasyonun ana tir. Malum olduğu üzere ecnebilerin 
hatlarını hatırlatmış \'e demiştir ki: memleketimizde mülk sahibi olmaları 

"- Rus - Alman anlaşması Po - ancak hususi müı:;aadcye tabidir ve 
lonadaki vaziyeti değiştirmiştir. şimdi bu müsaadenin Ankaradan 
fakat bundan bu anlaşmanın Alman- gelmesi beklenmektedir. 
yanın nihai avantajına olarak devam Tevfik Fikretin refikası tarihi a
edeceği manası aı3la çıkmıyacağı gibi şiyanı satmak niyetindedir. Ru hu -
bu vaziyet İngiliz hükumetinin he - susta bir muharririmize şu sözleri 
defterini de asla müteessir edemez. söylemiştir: 
Bu anlaşma, bize şimdi yaptığımız- - Fikretin miUeye konacak eş -
dan başka her hangi bir şey yaptı - yası yoktu. Kitaptan tahta raflarda 
racak hiçbir şeyi ihtiva etmemekte- dururdu. Öldükten sonra bu kitapla-
dir. ~imdi yaptığımız şey ise şud_u~: [Sonu 7 nci sayfamızda] Şair Te\'fik Fikret 

Ha_fbe müessir bir surette devam ıçın ================================================== 
naklarmı ve bütün kudretini seferber 

İngiliz Başveklll Chamberlain 
XXlOO<XXXX:~:XXX~~:XXX::CCO:XXX>OOO<XXX:XXX::<XX>OO<XXX>CCCCC~X(OO~~??O:XXX>COOO<XXXX 

V A k A HER SABAH 

tngiliz imparatorluğunun bütün kay-

1 
• H T 

1 
K A R L A M o c A D E LE 

etmek.,, (Sonu s üncü sayfada) 

Londraya aran s erı Oeğişmiyen harp 

Heyetimize Çok Büyük . Tarih --~~!1=~itek•rrürdea 
ıharetse bazı mılletlerin baş vurduk-

H •• •• k b ı G •• t • ı d • lan harb U!iUllf'ri de, muharebe ,·e -usnu a u os erı ı sait \'~ tekniği~in_ko~kunç te~amülü-

Heyetimiz 
Bizzat 

Şerefine ·Verilen Ziyafete 
Lord Chatf ild Riyaset Etti 

J..ondra, 3 (A.A.) - RHytt>r ajansı biltliri~·or: 

ne ragnıen, daamı hır tekerrur ha -
linde zincirlenip gidiyor. 

Son harbde Ahnanlar Amerikan 
\'atandaşlanm taşıyan bir gemiyi 
batlrdllar; 1914 harbinde de öyle 
yapnıı~lardı. Alman deniuıltı gemi
leri düşman ticaret ve yük \'apurla
rım habersizce torpilliyorlar; 25 sene 
e\'Vel d ay:ni tarzda hareket t-tmiı;
lerdi. Ajans tclgraflan Atlas Ok
yanusunda bir Alman korsan kru -

General Orhayın reisli~indeki askeri ht•ret Londraya muvasalfı.tında 
l.\lare.-;al Birdwoocl ile hariciye mümessilleri, 'fiirkiye Büyiik El~isi, Tiirk 
kolonisi, ı·ran~ız kara \'e deniz askeri atn..~IPri ve diğer ze\'at tarafmdan 
selamlanmı.,tır. vazörünün türediğini haber \·eriyor

tir. Ziyafete milli müdafaa kordinas- lar; bir çeyrek asır ev,·el "Emden,, 
yonu nazırı Lord Chatfield riyaset et· ı A. OJ!,'MALED1?1N__ SARAÇOGLU 

Heyet ~rcfiue Lonuranın büyük 
otellerinden bfrindC' hiikfımct tarafın
dan bir dine ve bir suare veril01iş - miştir. (Sonu 3 uncu sayfamızda) 

Yolsuzluk Edenler 
Ceza Görecek 

Dün Kırtasiyecilerin F~yatları 
Gözden Geçirildi 

Valinin Beya natıj 
Ticaret OdasınHa dun bir toplantı ya -

pılmış ve şehrimizde kftğıttan defter ya-
pan ve kırtasıye işlerllc uğraşan tüccar 
d nvet ed ılerek kendilcrlle görfısülmüştilr. 

Bu goriismelcrdc defter vesairenin fiyat

ları tcsbit edilmiş ve bu ı;ureUe herbanii 
bir ihtikf.ır teşel>l>üswıiin bnüne geçllmif
tir. Yarın da Mmtak.a Ticaret Müdüt!ıı • 

ğünde yapılacak topl.ıntıdrı C< ..nyi tıbbiye 
ve kiınyeviye satanlaı dt .•et edilecektir. 

Ticaret Odası barll•mn bu şekilde ihznrl 
tetkikler ynparı:k neticeleri komisyona bil
direcektir. ?w'Iıntakn Ticaret Mudürliıği.ındfr
k1 komisyon tla rnesaiırlne devam etr:ı.ek • 
tedlt, 

!Soma 7 Del aayfamııda] 
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VAHiDE TiN 
No.ı .. Y•z•n: M. SIFIR 

Valıitlettin Enver Ve Taldt Pafa· 
ların Kaçclıklarına inanamıyordu 

Abone Bedeli 

llNKLIK 
1 AYLllC 
1 AVLU( 
tAYLtK 

-TUrkl7e lcntltl 

t400 K•Nt l1Cll ~ 
790• MM• 
411 • IOO • 
tlO • IOO • 

Aıılta d9bl1 o11m7an ecr.ebl 
~;lı• MllJI00.-1tıSTlıia 

... lo 11'1111 ı• Jaaıuttgr. 

Tütüngümrüjiinde 
tetkikat 
~ ;,oleular b61Qfl bmml

Jannda dGnkü tettlfla'den 80l1l'a teUdkata 
devam olunmaktadır. 

Teftif esnasında alman defterlerden ba
zıhan Be1edi7ede alıkonulmu,ıur. 

Bu arada m~ drilJm dört Jd• 
il beledin tar8'ladaı:a ceu'"MlmJecalrlv
dır. 



lngiltere Sulh Tek
lifini Reddetti 

( Ba..s ta.rafı 1 incide ) Fransız Ga7..et.elerinin Mütalealan 
Harbin Asıl Sebebi Paı-is, 3 (A.A.) - Havas: 

. Müteakıbcn Çembcrlayn İngiltere- Paris gazeteleri, bugünkü başyazıların-
llitı h b da, diplomasinin hemen büliın meseleleri· 
b· a.r e girmesi sebeblerini ve har- ne temas etmektedir. 
ıu başlıca sebebini hatırlatmıştır: Bı.itün gazeteler, Kont Cianonun Bcrlin 
t- Polonya harbln dogrudan doğruya görüşmeleri etra!ında Romadan sarih ma· 

:ebebi olmuşsa da, başlıca ı;ebebi olmamış· ıur.rnt gelmesi:1i beklemektedir. 
ı:.·. ~ar bin başlıca sebebi, Avrupa millet- l Exelsior gaı.ctesınde Marcel Pays diyor 
la ını~ ~hürrıyetleriııi tehbkeye koyma~ ki : 

(hurrıyetlcrini müdafaa için kuvvetlen- cMü:emmim m:ılümat gelinceye kadar, 
;.

1 Scfcrb-;ı: etmek> şıklarından birini ter- İtalyan tavassutu şüpheli olarak kalmak
bth 7-arureUnde kaldıkları mi.u;amaha. ka- tadır. Diger bitaraf de\ leUere geiince, bun 
d uı etmez vaziyetin lngiltere ve Fransa - ıar, pek muhtemel olarak, hattı hareket-
~ <.ırtık bütün kuvveUerile hissedilmesi !erini, Fransanın ve tngiltereılin h..ıttı ha

!> nıuştur. rcketine uydw·acaklardır. Fransa ve tn· 
fi ~~-Alman deklarasyonunun harbin tas- gilterenin metanet ve salabeti, Alman -

.> ~ .. ınc mütcd::ıir olan kısmı karanlık ol - Sovyet kıskacı arasına girmiş bulunan kü
:a~ıa beraber, bazı barış tekliflerile bu çük devletler için m:ıhvd:ın ve esaretten 
b klınerin reddi halıne ait olmak üzere kurtuimak için, ister istemez yegane salah 

1 
azı tehditleri birlikte ihtiva ettiği gbrü- çaresi teşkil etmektedir.> 

Uyor. Fransız gazeteleri, İtalyanın ta\•ıw;utta 
Tebdill Faydasızdır bulunacağı kabul edilse dahi, Alınanyanın 

Bu teklifiıı mahiyeti ne olacağını kesti- teklifinin ne olabileceğini de soruşturmak· 
~ınem, fakat derhal söyliyebilirim ki, biç tadır. 

r ?aınan hi~bir tehdit tngiltere ve Fran- Leon Blum, Populaire gazetesınde diyor 
S<tyı harbe girmekle güttüğümüz gayeden ki : 
l'azgeçiremiyecektir. Alman propagandası- «Nasıl olursa olsun, ne şekilde ve ne gibi 
~ın Yaptığı gibi, mezkfu gayeyi istihsal- garanti altında tecelli ederse etsin, Hitıerin 
ğ erı evveı mücadeleyi terke amade olmadı- teklifinin esas şartını, Polonyadaki emri • 
ırru.zdan dolayı harbin devamLndan müte- vakiin, yani Polonya milletinin imhasının 

;ellit ~esuliyeti bi:.im sırtımıza yüklemek kabul edilmesi teşkll edecektir. Halbuki 
~bbus(i ancak Alman t.'.lktiğinin yeni bir biz şu ciheti kat'i surette biliyoruz ki, böy-
rıuı'llUnesi olabilir. le bir sulh hakiki sulh degildir.> 

llugünkü Alman hükumetini kabul ede- Saint - Brice Jurnal gazetesinde Chur-
:CYiz, zira bu hükumet taahhütlerinin ken chill"in nutku ile alakadar olarak şöyle 

ı işine gelmediği :ı:aman hiçbir kıymeti ol- yazmaktadır: 
!nııdığtnı pek çok defalar isbat etmiştir. cDüşman bir tektir ve o da Almanyadır. 
~rıa binaen, bize teklifierdc bulunduiu Diğerleri, bizim daha şimdiden en kuvvetli 
t~kdir:ie hiç şüphesiz bunları tetkik edece- taı-a!ı teşkil ettiğimizi ve sulhün bizim is
ı: ve kaydeylcdığim hususatın ışığında tedi~imiz sulh ol:ıcağım gördükleri zaman, 
bi ~n geçirec<.-gız. Harbin liızunmndan bizi takib edeceklcrdiı·. Churchill de, bir 

r gun dahi Cazla devam etmesini !cimse rökor teşkil edecek derecede açık kelime
~rzu etmez. Fakat, tngiltercde Ye eminim lerle işte bunu bildirmişti.> 
b· P'ransada da erk!numumlyenin kahir Oeuvre gazetesi, Alman - Sovy<:t müna
ır ekseriyeti şiddet kaidesinin nihayet buJ sebetlerini inceleştirerek ~öyle demektedir: 

::.asını ve tıüKOmetlerin verdiği sözlerin «Biz de Churchill gibi düşünüyoruz ve 
b ndarı böyle tutulmasını temine azmetmiş Moskova zimamdarlarının her şeyden ev-
Ulunnıaktadır. Harbin mesuliyeti müte - \•el, eski eml)E'ryalizme sadık Ruslar oldu

Valj lnarruz politikasını tasavvur ve tatbik ğuuu sanıyoruz. DiğP.r taraCtan Rus nasyo· 
edenlere aittir \'e bu mesuliyetten ne ka- nalizminin Alınan nasyonalizmine engel o-
~ınınak, ne de itizar imkanı yoktur.> lacağmı da inkar etmiyoruz.> 
h B:ış, ekil bundnn sonra kı?ra, deniz ve Fr-.uısrz berleyişi 
bava harekatı hakkındak: mutad iz:ı!ıatına 
a~ıam~. ez<'ümle büyvk lrıgilız ordusu- Londra, 3 (A.A.) - Frnnsız kıtaal~nın 

rıun Frans.1 ya mıkledilmis ve Fransız kuY- Sarrebrück islikaınetınde tedrici ilerleyişi 
~~tlerinln yanında yer n!mış bulunduğunu ıngiliz malbuatmııı ycııiden n:ızarı diklrn-
tldirınişlir. tini celbetmektedır Gazeteler, Alman kur-

Llovd Georgcs'in Sözleri mayının endişelerinin mütemadiyen arUı-
llu · ğını kaydcdıyorl . 

rada Lloyd Georges ~öz al:ır::ık., sor: 
.Yılların bütun zorluklarına sebcb olan tek
r:1il nıc\·zuları ihti\a edecek banş teklifle
~nin lıükCımet ve A\am kamarası tarafın
ı:) an tetkikini derpıs etmiş ve ayni zaman-

a nıeclisın r,izli celse akdetıııesini de isti
;erek bugunkii harbin akıbetinin İngiltere, 

ransa ve Almanyaya degil lıelki de bitaraf 
~eınlcketlerin h:ıth hareketine bağlı bu -
undugu k::ınııatini ~östermiştil". 

cManchestcr Guaı-dıan> , Alınanların bir 
mukabil taarruz hazırlıkl::ırıle meşgul ol -
duğu mütaleasındııdır. 

«Yorkshire Post> şöyle diyor: 
cDüşman arazi kaybetmekte devam edi

yor. Bilhassa dün Caarlantern'dc bütün te
pela Fransızların eline geçmiş bulunuyor.> 
Diğer tarartıın İngiliz tayynrelerinin 

Berlin üzerinden uc:uşlarına temas ecieıı bu 
gazele, nıcıküt· hô.di!:e üzerinde tevakkuf 
ederek diyor iti: 

YENi ıtABA.flv 
7 

w 

- lngiliz Ti-~ iNGil TERE NiCIN f IMDiLil<~=- ~ 
=-=-su l<ADAR 
izciler, 
Vazife Başına! 

caret Anlaşması Ha.rbde israr Ediyor? 
Mer'iyete Giriyor Düşman propa • vakya. bankalan-

gandası her ve • YAZAN : nın altın stokunu nen ~afo•an, Ttirk mekt;cblerinde-

Mübadelenin ·/.40 ı ser- sile ve rırsattan eline geçirdiğ·i gi- ki izci t•·ı;kilatmın bugüne kadarki 

b d 
.. ~ I 60 takas istifade ederek Leo n B 1 u m bi bir tarzı hare- faaliyt.>Ueriııden şfüayet~iyim. Sene-

est OVIZ, • • 1 Fransız efkarı a- kete teşebbüs et- Ierdenheri dikl<at ediyorum: 29 Te~-
Üzerİne kurulacak; rasına, yıkıcı bir surette nüfuz et- sin. rinie' \'el ,ralda~tı mı mektelJkrde 

esası ... bir faali.yet başlnr. Anka.radaki bil-
mek istiyor. 

İngiltere ile bir müddettenberi Bu propaganda diyor ki: Üyle ise İngiltere niçin harbe giri- yük_ g~çid resmine ist:ınlml izcileri 
devam etmekte olan ticaret an- "Dikkat ediniz, İngiltere bir kere yor. Londradaki hangi tüccarların de ·~~ırak ederler. Sokaldarcla beş 
!aşmasının neticelendiğini ve daha araya başkalarını katarak har· hangi bankaların menfaatine hizmet on guo muntazam kıyafetlerle tram· 
heyetimizin Londradan hareket bcdiyor, bir kere daha yine başkala- ediyor. pet, borazan çalarak ıı,~~n izcileri 
ettiğini yazmıştık. nnın kanını d0kerek hodkam ve ta- 18 inci asırda İngiltere Fransa• ~yredt>riz. ~·a~at bir defa. 2~ Teşri

Yeni anlaşmanın metni dün makar bir düşünce ile, kendi tüccar ile tic:arP.t mahrecleri ve müstemleke- nıen·el geçh mı, orta.da ne ızl•ıden, ne 
İngiltere ticaret odaları vasıta- k 1 f 1 . . b le; irin büvük bir harbe gır· mişti de izcilik faaliyetinden en ufak bir ve ban acı arının men aat erını, aş- "' . · • • • . . • . • . , • 
sile şehrimizdeki alakadar tüc- .. d f . . · Bunu inkar ctm•ye lüzum vörmüyo- şey kalır. Bıttabı her ~)de ıst&s!ı.ılar 

kalarma mu a aa ettırıyor.,, ı-ı ld ~ ·b· b ·· t f li t1 
carlara bildirilmiştir. Bu zehirli propagandaların pan . rum. Fakat aşağıda isbaı: edeceğim o ugu gı ı azı mus es~ aa ye. e-

Yeni anlaşma takas esası ü - h. . d k .h d k V°"hile 18 inci asırdaki vazivı>tic bu re de zaman zaman şahid olmakta zc ın, avayı açı ca teşn e ere ~... - - • d d · 
zerine kurulmuş ve aşağıdaki konuşmaktan ibarettir. l,_günkü vaziyetin de hiç bir suretle hi- P.\·am .e erız. . . .. . 
şekilde mutabakat hasıl olmuş· .. . j ribirine bcnzemedigı-· anlasılacaktır. İddıama nusal olmak uzere şunu 

İ Duşman propagandası İngıltere - · da ·· ·t b"li · . M ıı::. • nı~·· tur. hracatm yüzde kırkı ser - . . ·- · . , Evvela düşmanlarımız.ın ileri sür • gos ere ı rım. est"- azc gm 
best d .. . yüzd" 1 da nın harbe gırmedıgım ve Fransızları 1 1 ı f r · t ·· ·t · • bett' •· ovız ve e a tnuş . . . . .. .. dükleri şu esası kal:ıul ederek işe baş- ası aa ·~ e gos ermesı ıca ıgı 
takasa tabi tutulacaktr. Yeni kendı menfaatlerı ıçın harbe suruk- tatil a1·Iarmda a.~keri kamplar hari-

anlaşmada eski mukaveleye na
zaran bir fark vardır. O da bil· 
tün ihracat maddeleri yuka
ndaki usul dairesinde takasa 
tabi tutularak ihraç edilebile -
cektir. Yalnız madenler, maden 
cevherleri, buğday, kömür, ke
reste, fındık, meyva ve sebzeler 
ve konservelerin ihracı takasa 
tabi olmayıp bunların bedelleri 
Türkiye - İngiltere komandit li
mited şirketine tesviye edilecek
tir. 

Yeni anlaşma esası üzerine 
bilhassa İngiltere ticari meha -
fili Türkiyede ihracat mevsimi 
olması dolayısile eski senelere 
nazaran daha çok, vasi mikyas
ta işler yapılacağı kanaatini ile
ri sürmekte ve hatta bunun için 
İngiliz resmi makamatının da 
doğrudan doğruya memleketi
mizden devlet hesabına müba -
yaatta bulunulacağını da ayrıca 
bildirmektedir. 

led· -· . 1 k t' . d k lıyalım: 1 . 
ıgını, mem e e ımız e yayma - y· . . . . . cinde gen~liğin tek bir toplu hareke-

tadır. ırmmcı a~rın başında harıcı tica- ! • • , • 
ret bakınundan lngiltercnin en bü- j t?1::. şahıd olnıı~ o ruz. ~u suretle u:

Düşmanlanmız boyuna "İngiliz yük rakibi Almanya idi, Londranın 
1 
cıhı.;ın ~..,ı) f('mı~ \'e yukse~ g~yesı, 

menafiini,, ileri sürüp dururlar, aca- ., .. de""' bır fant ..... ı olmaktan ılen ~ kurnaz bankacıları, ve City'nin ban- j """· ...... "'"' ,..~~· 
ba mübhem olan bu tabirden neyi kerleri Almanların bu rekabetinden 

1 
mıyor. 

kasdediyorlar ve hangi "İngiliz me- kurtulmak ic:in. ona ka~şı ilanı harbı 1 Kabahat şu~~~a, bunda.. bunları 
nafiinden,, bahsediyorlar. Bu yazım- zaruri görıli.iler lngilteı·cye Avrupa ara.<.;tıracak <legıhm. Sadece madem 
da bunu tcsbit ve tayin etmek istiyo- kıtasmda haı·b ~dccek ask.er lazımdı. ki dünyanın bu kadar mühim giinle-
rum: B · rini yaşıyoruz, bo ,·esile ile hcDik • • • unun ıc,:in de Framn7.larla birleştiler. 

Bu mülahazayı açık olarak söyle- teşkilat.mı ada.maklllı ca.nlandrrma· 
Bir milleti harbe sürükliyen men- memtkle bera bcr gizlice ve aJttan al- nın ve hakiki gayesi yolnnda ~hş-

fa.atler acaba neler olabilir? ta ileri sürmektedirler. masmı temin etmenin tam sırası gel· 
Evvela istila fikri, toprak gasbı, ı' • . diğine l!Jaret etmek istiyorum. Bütün 

yağma, zengin araziyi ele geçirmek 25 30 1 t T r . 1 şehir bava tehlikesine karşı bazırla-
davası, veya müstakbel harblerde as- 1

1 
. '. :-et ~e<l e\ik'Ve 

1t1lgı ız mb~ ıyecı- mrken kü~ük talebelerin çok kesif 
. . .. cnnın, gı gı e uvve enen ır ra • • 

1 ker tedarik etmek ıçın. nufus elde k"b 1 k t 1 1 . . 00. ,A bi h bultmdoklan mekteblerde bu şckılde 
ı t en ur u ma c ıcın ytt:: r ar-

ı 
etmek__ b. .. 1 1 1· 1 t ıd· ki teşkilatların çok &eniş nisbette • I ı g;,ze a mış o ma arı mu ı eme ır. • 

Zengı·nıosmek harb kudretini art- B ·dd' d d - 1 1 d - kurulma..~ı ve bunlara puıf konınma, --. • ıı ı ıanın a ogru o up o ma ıgııu • . • 
tırmak için yapılan harbler, eski çağ- ı tetkik bile etmivorum Belki do<Tru- ı ilk yardım ekzersizlerlnm yaptmla-
larda olmuştur. dur. Belki dP ya.nlış•ır.· H<l.disenU: ta- l'8.k iyice talim ettirilmele~i azami 
Zamanımızda bu usulü kull~nan rihi safhası belki t~hrif edilmiştir, ve d~~e .1a!~ olur. Hatta bu şe -

bir tek devlet bir· tek adam, adeta ya- ~ belki de doğrudur. kiluc -~·ehşhrıl~ce~ ~ocuklard~,. Al-
sadıö-ımız zamanları tarihin içine ge- F k t b ··t 1 b .. k"" la.lı gostermesın har harb takdınnde 

b a a u mu :ı canın ugun u va- .. .. . . 
risin geri görerek kanlı bir davaya 

1
. zı'yC"tlc er . 1 b"l' t l'f ld - buyükler cebheye gıt.tıği zaman da • , ı:ıayn rn ı ı e ı o ugunu • . . • • 

atılmışlardır. Bu devlet Almanya, bu "dd" d b·ı·,. şehnn gerek asayışı, gt>rekse 1DZ1batl 
ı m c e ı ırım. h d k f d ... T. N't 

,.mmmmmliiiİmmmmmmma tek adam Hillerdir·. 1 İkinci Vilhclmin Almanyası ile 111- k~susune:; ~ ayda goru urk 1 
: 1• • Ve inkar edilemez ki, Almanlarm giltcrc arasındaki rekabet, harici ti- ım ger 1•r~nsa a ''~ ~ere ·se • · 

. . . . 1 elebaşısı bugün bu lıarbi. toprak, zen- carct sahrun mevzuu üzerinde idi. Hal manya. ,.e ~~ıltere~e ızctler ~.oktan 
Sovyetler Bırlıginın garb hududuna yeni C'I'. d t. 1 k , ·ıı bankal 1 b 1 . b .. Al . t· ı· . bu \'a.zıfelen nzerlerme alımş hulun-

k t 1 1 .. h . "kt d h b el . bın ma en. pe ıo tt) us , ar- u u ugun manyanın ıcare ı, ıçe- ktad 1 ı a ar a mu ım mı ar a ar m zemesı . . . . . _ . . nıa · • ır ar. 
gonderılınektedir. dakı mevduatı ve ınsanları almak ıçın rıyc dogru dbnmüş bulunuyor. Tari-

Cumıırtesi gunu l\losko,·ada gazolin yiık- yapıyor. Halbuki İngiltere hi dlişüncclerden ve hislerden uzak, 
Maarif Vekilinin nazarı dikkatini 

celh<"derim. 
lii 210 lömyon gorulmll tur. Kam - Müttefıkler n mı.ma kazanılacak bir an dÜıjÜnmek zahmetine katlana-

MURAD SERTOOLU yonlar, par.ar günu 'Moskovadan garb is· bir zaferi gözönüne alsak bile, bu za-
1 
cak olursak, lngilterenin ticari bir 

lik:ı.nıcline hareket elnllşlerdiı. Asker ve f A d b 1 ·ıt b" ·ı · 1 h b · • · .................. •••••••••H• .......... .. 
harb ımılzeınesi yiıklü dahıı bazı kamyon- er vrupa a aca a ngı erey~ . ı_r 1 zı ınıyet e ar ettıgı hakkındaki id- ................................. - ..... _ 
ıar da görulnıüştür. seyler kazandırır mı? Herkes bılır kı. dianın da çürüklüğünü kolaycacık HER SABAH 

Atlantik Denizinde Bir Korsan tngiltere adasından çıkmak ve 18 in- anlarız. 
Gemisi ci asırda olduğu gibi, A\Tupaya sark- İngiliz maliyecileri, \'e City bank::ı.- Değişmiyen Harp 

Londra, 3 (A.A.) ·- Dün Atlanlik deni- mı.ık niyetinde değildir. Ve şu dama- cılarının harici ticareti gitgide bozu- Usu ileri 
zinde bir korsaıı gemisi tarafından batırıl- lfımdur ki, eğer İngiltere kendi ada- lan ve nihayet bir gün sıfıra. müncer 
mış olan cClemenh ismindeki fngiliz ge- sının dışarısında arazi sahibi olmak olacak olan Almaayaya karşı harb i· ( Baş tarafı 1 lncide ) 

B. Chamt.ıcrlain bu mütalealara cevab 
Vererek ~vvelemirde gizli ı·elseye muhalif 
Olduğunu bildırmiş Ye haı ış teklifleri me· 
lelcsine temas e<lerek dem.iştir ki: 

misinin 29 eylülde New-Yoı·ktau ayrılarak isterse, bu araziyi Avrupa kıtasından lan edeceklerini tahmin etmek, abes 
petrol ve muhtelif eşyayı havi 20,000 san- seçme, Onun işine yarıyacak, boş bir fikirle uğraşmak olmaz mı? 

«Berlin halkı anlamıştır ki, Almanyanın dıktan ibaret yükile Brezilyaya gitmekte 
hükumet merkezi de İngiliz ha\'a kuv\·et-ı olduğu bildirilmektedir. topraklar çoktur, ve asıl mühim me- Ticari sahada Hitler Almanyası 1n 

de o luıvaliye dehııet salmış, sayısız 

gemileri denizin dihine indirmişti. 

t «-- Halen elımizde bu mahiyette hiçbir 
eklit Yoktur ve Lloyd Georges'in ta:oavvur 

ettı · k b· gı adar teferruatlı ve geniş mahiyette 
ıı· teklif alacağımızı tahmin etmek henüz 

:e~siınsizdir. Buna mukabil, yapılacak 

1/Utin kendisine humıeti olan hiçbir hü
Uınet tarafından kabul edilemiyecek bir 

!ekilde olması tamamen mümkündür. Bu-
a binaen henüz nıallım olmıyan ah\•al ve 

Jerait içinde hiıkOmetin ne yapacağını söy
lemek doğru olamaz. Bir teklif 3ldığunız 
~kdirde buna alelilcele cevab verilmemesi 
~ak~ında J,loyd Gcorges tarafından ser-
edi.len fikre tamamen iştirak ederim. Ger 
~itten ciddi surette mütaleay:ı layık görü· 
Aecek bir teklife niçin alelacele cevab ve
~itn. Meclisin ittılaına ve tetkikine arze-
1lıneden verilecek hiçbir cevab yoktur. 

k" Fakat tekrar ediyorum. Bu mahiyette 
d.110bir teklif gelmemiştir ve şimdiki safha· 
b~ bôyte bir teklifin verileceğine her hangi 
t ır ümit bağlanmasının da me\·simsiz ola-
atını zannediyorum ... 

Taht.elbahir Tehlikesi Azaldı 
) ~Üleaklben denizaltı gemilerine karşı 
1~1>tlan harekattan bahseden B. Chamber
--n demiştir ki: 

lerinin uçuş sahası haricin?e değildir.> • İngiliz gazetelerinin bildirdigıne gore bu sele bu boş toprakların biç birinin giltere için bir rakib değildi. Bilakis Halbuki bu harb usulleri bundan 
Batırılan Bitaraf Gemiler l\fesclesı meçhul korsan geıni:si harbin başlangıcın- Alrnanyaya aid olmadığıdır. Saniyen onun hissedilmiyen rekabeti kendi 25 yıl e\'vel Almanya impa.ra.torluğu-
Londra, 3 (A. A.) - Bitaraf gemilere danberi mua\·in krurnzör haline ifrag cdi- yine düsünülcmez ki, İngiltere Hitle- kendine sönüp gidiyordu. non yı~,lmasile neticelenmişti. Çey-

karşı Almnn denizaltılarının yaptığı taar- len bir Alman \'apurudur. ri yenerek Alman milli bankasının Bu harbi yapmakta 1ngih.ere namü rek asır ara ile ayni usullerin tek -
ruz İs\·eç, Danimarlca \'e Norveç efkarıu· Bütün İngiliz gemilerine müteyakkız bu tamtakır olan kasalarını da elde et- hesabına menfaat görenlere soralım .. rar edildiğine göre ayni neticenin ta. 
mumiyesinde büyük bir heyecan uyandır· lunına'-rı teı1bı'h edı' '·nı-:tı'r·. tngı'llz aınıral· 

w u " mek için bu kadar zahmete katlansın.. Düşmanlarımızın iddialan varid hassülüne hiç şaşmamak icabedlr. 
maktadır. liği Alman korsan gemilerinin taarruzları- 1 ı 
Şimal matbuatı, Almanların, bitaraf ge- nı beklediği için esasen bunlara karşı koy- Ve Hitlerin Avusturya ve Çekoslo • midir?.. A. CEMALEDDIN SARAÇOÜLU 

mileri müsadere etmek veya batırmak hu- mal< için lazımgelen tedbirleri almlŞ bulun 
susunda en şiddetli usullere müracaat et- makta idi. 
tiklerini kaydetmekte ve Almanyayı ria· Daladier Türk Elçisini Kabul Etti 
yet etmeyi resmen taahhüt eylediği enter-
nasyonal prensipleri ihlal etmekle itham Paris, 3 (A.A.) - B. Daladier öğleden 
etmektedir. sonra Teslihat Nazırı B. Dantry ile görüş-
Bir İtalyan Gazetesinin Mötalealan müş ve akşam üzeri Türkiye büyük elçisi-

Milano, 3 (A.A.) - Hariciye Nazırı Kont ni kabul etmiştir. 
Cianonun Berlini ziyareti hakkında cRegi- Hoover'in Beyanatı 
me Fascista> diyor ki: New· York, 3 (A.A.) -. Eski Cümhurreisi 

cBerlin mtilakatı, İtalyanın tamamile de Hoover, Newyork World Telegrama verdi
ğişmiş olduğu haberlerini yayanları sukutu ği bir mülakatta İngiltere ile Fransanın 
hayale uğratabilir. İtalya, çizmiş olduğu mağli'.ıp olması imkan haricinde olduğunu 
siyaset yolunu taklb ediyor. söyledikten sonra demiştir ki: 
.~izzat Hitlerin. d_e ~ussolin~ye gönde~- c- tngiliz ve Fransızlar, Denizaltı ge -

dıgı telgrafta dedığı gıbi Danzıg meselesı- milerile tayyarelere rağmen Alman gemi
nin Alınan - İtalyan paktile hiçbir alakası lerinin şimdiden tardedildiği yedi denizi 
yoktur. Binaenaleyh, ttalya için İngiltere k t 1 ed b"l' r··ı d k . l d 

F d t t t bb .. 1 . d b on ro e ı ır ve ıı en e onho e e-ve ransa a avassu eşe us erın e u-
lunmasL imkanı vardır. Fakat bu teşebbils- ceklerdir. Bundan sonra yapınağa mecbur 
ler akim kalacak olursa bu milletler tarih olacakları şey, sadece düşmanın bitkin bir 

hale gelmesini beklemek icabeder.» önünde mesut olacaklardır. Henüz sulha 

Leh protes1osu Türk 
hariciyesinde 

Ankara, 3 (A.A.) - Haber aldı

ğımıza göre, Lehistanın taksimi hak· 
kında protestoyu ihtiva eden ve diğer 

[Başmakaleden Devam] 

Balkan Bloku 
m~ml~ketler hükumetlerine _de tev~ 

1 

ve ha~s~yetind~n yaptığı fedaldi.rlık· ı ve daha emin bir istikbal uğurY:D.da 
~ _o~an beyanname L~~ıstan b~- larla ödıyeccktır. Bu fedakarlığı ka- onların üzerinden sünger geçirmek 
yu~ ~lçısı taraf~nd~n. Harıcıye Veka- bul ettirebilecek hiçbir menfaat ta-jbir vazifedir.Türkiye ile Yunanistanıq 
letımıze de verılmıştır. savvur olunamaz. Balkanlara girecek · göstermeğe muvaffak oldukları bu 

faik ve kahir bir ecnebi nüfuzu ni - siyasi rüşd eserini Balkanlıların hepsi 
ramaktadır. Bu yeni heyet, Dictrich'in ku- fak içine düşmüı? bir Balkanlar ise - maatteessüf izhar edemedi. Balkan
mandası altına vazedilmiştir. ter ki hepsini birer birer, ayrı ayrı War bugün hariçten gelecek bir hü

Dietrich'in ismi 1934 haziranında tasfiye rahatça yuLcıun ve bütün Balkanlara cuma karşı bütün askeri kuvvetlerile 
günlerinin tarihine karışmıştır. h~ k 

a im olsun. tek bir vücud gibi müdafaaya hazır 
Letonya İle Müzakereler Bu pek açık kurnazlığa hiçbir Bal- bulunsalardı şimdi hepimiz daha ra· " «- Denizaltı tehlikesi süt'atle azalmakta 

t e lngUiz limanlarının ticaret volümü mü
l~rnadiyen artmaktadır. 11 eylül ile 20 ey
ır arasında 1485 ticaret gemisi limanlara inanılıyor, fakat bu ümid o kadar fazla de
t 

1~iş Veya limanlardan ayrılmıştır. Deni- ğildir. Yahudilik alemi çalışmaktadır. Bi
t:lclt geınneri knra sularımızdan tard ve naenaleyh, İtalyan gençliğinin vazifesi fi. 

açıklarda seyahate icbar edilmiştir.> kirleri seferber etmek ve silahları elde bu-

General Franco•nun Endişesi 
Madrid, 3 (A. A.) - General Franco, 

Madrid matbuat şefi Manuelaznere vasıta
sile gazetelerde intişar eden mühim beya

Moskorn, 3 (A.A.) - Dün Mosko,·aya kan devleti kapılmıyacaktır. Onun hat nefes alır ve gözümüzün önünde 
gelen Lctonya Hariciye Nazm Munters ile 

için Berlinde yahud Avrupanın her ki hailede sükunetimizi daha kolay 
SO\·yeller Birliği Halk Komiserleri Reisi 
ve Hanciye Halk Komiseri Molotof ara _ hangi bir tarafında Balkan hariciye lıkla muhafaza ederdik. Lehistanın 
sında dün akşam ilk görüşme yapılınıştrr. nazırlarıo.ın toplanıp büyük devlet- akıbeti Balkanlılara ders olmıyacak 
Bu görlı~mede Stalin, Potemkin, Smryetler !erden birinin nüfuz ve tesirine tabi l mı? Hala daha ufak tefek düşünce
Birliğinin Letonya elçisi Zotov ve Leton- bir heyet vücude getirmeleri imk.aru · ler ve ihtila..flar içinde çok daha bü • 
yanın l\Ioskova elçisi Kocins de hazır bu- yoktur. B?yle bir teşebbüs bugün 1 yük milli ve esaslı menfaatleri ihmal 
lunmuştur. Göriışme iki saat sürmüştür. mevcud bır Balkan blokunu tahrib edecekler mi? Doğrudan doğruya as-

İngllt.erenin Şartı lundurmaHır.> 
ıu::ndra, 3 (A.A.) - Daily Mail gazetesi 
.. taarruzuna intizaren vöyle yazmakta

natta bulunmuştur. 

"ır: 

ti llitıer, sulbü tehditkArane değil, fakat 
r· ca eder vaziyette istemektedir. Adeta bir 
vıcacı Vaziyetindedir. Kendisine tngiltere 
e 
1 
Fransanın sulh &arUarıru dikte edelim: 

2 
- Hitlerizmin ortadan kalkması, 

3 
- Polonya istiklAllnln iadesi, 

t ""-:- Cekistan istiklAlinin iadesi. 
tn nıııtere ve Fransanın bu üç noktada 
ktı Utlak surette tatmini müttefiklerin Al -
la artnya ile müzakereye girişmelerinin liı:zım 

tdır. 

~giliz Tayyareleri Bertin Vstünde 
lfü[ı ndra, 1 (A.A.) - Preesassociation, tn
le ta:ry~lerlnin Bertin ve Potsdam ü -
at~e Yaptıkları uçuşlarda beyannameler 

11 OldtıkJ.arını bildirm•tedlr. 

Yugoslavyada Hayret 
Belgrad, 3 (A.A.) - Cianonun Berlin

den birdenbire ayrılm:ısı Yugoslavya mat
buatında seyahate dair verilen haber de -
recesinde hayret uyandırmıştır. Belgrad ga 
zetelerinin mubabirlerinde hasıl olan intı-
ba bu ziyaretin tam ve kolay bir anlaşma 
emmaresi göstermekten uz~k olduğudur. 

Umumiyet itibarile matbuat rsu kanaat
tedir: 

Franco, doğu Avrupasmı çeviren tehli
keden dolayı hissetligi endişeyi açıkça iz
har etmiş ve: «Daha Rusya Almanya ile 
paktı imza ettiği gün, mukadder olan şeyi 
anladım.~ demiştir. 

Bitlere Suikasd Teşebbüsü Mü? 
Londra, 3 (A. A.) - Daily Express'in 

Kopenhag muhabiri, itimada şayan bir 
membadan almış olduğu bir habere at!en 
B. Himmlerin Hitlere karşı tertib edilm~ 

c:Berlin ve Moskova Balkanlar hakkın- bir komployu meydana çıkarmış olduğunu 
daki !!kirlerini telife muvaffak olmuş ve bildirmektedir. 
bu suretle Balkan memleketlerinin Alınan
Rus ihtilamdan müte\·ellit korkularını ya
tıştırmış olmakla övünebilseler de, ayni 
yatışma~ tt<>lyaya verebilınelt için daha 
bl.rçok şeyler yapılması ieabedcr.> 

Sovyet T:ı.lışida.tı 
lloskova, a (A.A.~ - Havas: 

Suikasd, geçen hafta Hit1erin Polonya 
cebhesini teftişi esnasında yapılacaktt. Bu 
mesele hakkında fevkaliide olmakla bera
ber, Hitıerin şahsi muhafızlarından birçok 
sıyah gömlekli itham edilmektedir. Bu da 
Hitler için yeni bir muhafız heyetinin iki· 
len teşkil edilmit olmasl sebebini izaha 73 

Litvanya Da Sovetle.r Paktı etmekten başka hiçbir netice vere - keri bir istilaya şimdilik maruz ol -
İmzalıyor mez. masalar bile bu askeri istil8.nın piş • 

Kaunas, 3 (A.A.) _ lyi malumat Bu münasebetle, BalkanWara te· tar kuvvetleri olan siyasi entrikalar 
almakta olan bir Sovyet membaından rettüb eden vazifeyi bir kere daha ve muslihane hulıil ve nüfuz teşeb
öğrenildiğine göre Litvanya ya.landa tebarüz ettirmek isteriz. BalkanWar büsleri i§te canlı canlı etrafınuzda 

. ' dar görüşlü davrandılar. Teferrüat kaynaşıyor. Bunlar Balkanlıların 
Sovyet Rusya ıle karşılıklı yardım · · d b - ld 1 l{. · · · k k 1 ~ 
misakı imzalıyacaktır. ~~ınt·· e fogu

1 
u akr.k uçu . avga ann gözlerini açmaga kifayet etmiye-

• . • us une ır ıyaca adar sıyasette ol- cek mi? 
Lıtvaoya Harıcıye Nazın Yola Çıkb gunluk gösteremediler. Eğer Türkiye Hüseyin Cahid YALÇIN 

Kaunas, 3 (A. A.) - Litvanya ile Yunanistan böyle dar düşünmüş ====::===:::================== 
Hariciye Nazın Urbsys Moskovaya olsalardı iki mernJeket arasında. bu • Bulo•rlatend• al 
hareketinden evvel Havas muhabiri- günkü sağlam ve hakiki dostluk te- Sofya, 3 (A.A.) - Kral Boris, tahta <:·· 
ne yaptığı beyanatta nikbiıı!iK izhar essüs edemezdi. Bazı tarih hatıraları kışının 21 inci yıldönumU münasebetila 

• 176 sL siyasi mahküm olmak üzere 299 
etmiştir.•°!' ı '1e an'aneler vardır ki daha mes'ud mabpwun cezalarını aUetmisti.r. 
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Dam ad 
• 

Ferid lzmirin Hertürlü 
Mukavemetine Aleyhdardı 

HULA.sA l görmeden, muhafa~ ve müdafaası 

Giiul hmiriınizin .!Uiitelifin ile mükellef oldukları vatanın en gü
kıt'alan tarafmdan i~~al cdilcccği. j zcl ve kıyn:ıetıi bir .parçasını yabancı 
şayialan 1zmir'de deveran eder- ellere tevdı ve teslım kararım ver -

P ken, Damad Paşa tstanbulda, i~h mekt.c hiç . bir mahzur . ta~~vvur e~
gal kt-yfiyeti hakkında bazı istim- ~enıı~lerdı A<;ıkcası ~rr duşman gı
uıcattu bulunmak üzere dostların 1 bı hareket etmek, mubarek yurdun 
dan İhsan Reli bir ecnebi müınes- 1 bir köşesini yabancı ayaklara çiğnet
siline gönd~riyor. nu miil?.katın n:ek ihanctiı~i . göstermişlerdi: Kolor
neticesi İ}.,.ale lrnmşu bir de\'lctin dunun da elını kolunu baglıyarak 
de İfjtirak :Hirilf'ccğini gösteriyor. ! memleketle berabc~ ihane~.lerin~ kur
İbsan ney Damad Paşayı tedbir , ban etmekten çekınmemışlerdı. Na
ittihazına dn.\'ct ediyor. Fakat, let onlara. 

Bir Polisin iki 
Dişini Kırdı, 87 
Gün Yatacak 

Kumkapıda oturan kunduracı Necmed
din evvelki gün bir kilo rakı alını~ ve ka
le içinde denize karsı içmiş, zilzurna sar
hoş olmuş, polis Asım kendisini evine gön
dermek istemi~. Necmeddin bunu hürri
yetine bir mudahale saymış ve polisin eli· 
şine bir yumruk sallamıştır. Asımın iki ön 
dişi kırılmıştır. Neı:meddin dün me::;hud 
suçlar müddeiumumiligine ve biraz sonra 
da Asliye dördiıncü ceza mahkemesine ve
rilmiştir. 

Suçlu kendisini müdafaa ederken kısa· 
ca : 

- Saı·hoştum, ne yaptığımı bilmiyor • 
dum. diyordu. Hakim suçunu sabit gördü. 
Kendisine iki ay, yirmi yedi gün hapis ce
zası verdi ve derhal tevkif etti. 

A c liyede mUbatırllk ve 
kltlpllk imtihanı 

Drunad bu tct><.•bbiisü~ hukuk-o dii-1 Damacl Pnsa, hu kıpkızıl hainliği 
Dün adliyede münhal mübaşirlikler ve 

~·el ve ~~lele muhalefetinden balıb 1 ~ie yaptıktan s~.rır~, h.~ızur ve sükiın katiplikler için imtihnn açılmıştır. 1mti
ile teldıfı reddediyor. ıle koltuguna. gomulmuş, İhsan Beye han neticeleri bir hafta sonra anlaşılacak-
. O sıradn amiral Vcp kona~a ge- kar!'t ,-:ı.~iyetini nazil: ve h~rckctini tır. 
liyor YC İzmirin i5gali kararını res- mazur go:;tcrecck ~ekılde mutalealar Balta ile öldUrUlmUf 
men Damad Feride bildiriyor. Onu ?ey~nına kalkışınııJtı. ~ak.~t, dev:ıma 1 Yalo\·ada birisi tarafından balta ile teh
nıütealub da Harbiye Nazırı Şakir unkan bulanıanu~tı. Çunktı, o esnadn ı likelı bir surette yaralanan 60 yaşlarında 
Pasa ile bu me\~.ıu ü:t.erinde · tele· salonun kapısında ans:zın be liri Yeren Sü_leyman oğlu Hasan tedavi için kaldırıl-
f ıtl ı b . i · · , 1\ lımed Rızrı Beyin sesi iı>itilmisti dıgı Cerrahpaşa hastahanesinde dün öl • 

O a mu ıa ere) P. ~ rı~ı~ or. • . . . ~ · müştilr. Müddeiumumilik tabibi adil En-
• j - Fel:ı.Kct h~?er~.nı alınca, yıldırım ver Karana cesedi muayene ettirmiştir. Ve 

- Bunda bır yanlışlık olmasın pa- !a vuru1muş:ı d:ındum Paşa hazretle- ı·eceği rapor vaziyeti aydınlatacaktır. 

§a hazretleri. ri. Nedir bu başımıza gelen musibet- il fJ8 81 
- .......... lcr? .. Milletin, memleketin ne de ma-
-· !~galin müttefikin kıtaatı tara- kfıs talihi varmış meğer. Kız kaçırına vak'ası 

lından yapılacağını, biraz evvel bu Damad Paşa, sinirli bir tavn·Ja ft.-: Küçukpazarda Hacıkadın caddesinde 83 
hususu tebliğ için nczdime gelen a- . yan reisinin sözünü ke:;mişti. Yükı::~k :ıumarada oturan Bulgaryalı Osman polise 

maracaatle 23 yaşındaki kızı Bedriyenin, 
miral (Vep) cenahları bu hususu bir ses ve tarizli bir eda ile: ayııi caddede ııa numarada kunduracı En-

kat'iyctle söylemişti. Bana. • _ Evet Ahmed Rıza Beyefendi, ver tarafından kaçırıldığını söyliyerek şi-
- .......... demışti. Bu da sabık dostlarınızın kAyette buluıınıu~tur. Ortadan kaybolan 

940 Olimpiyadı Atletizm müsaba
kalarma Nasıl Haz1rlamyorlar ? 

Bu Mevaim Elde E.dilen En B6yi1k 
Dereceleri Yazıyoruz 

1936 Ber lln olimpiyadlarındaki yemin merasimi 

D 1 ki · al ••t f'k' k · •:nver ve Bedriye aranmaktadırlar. - eme;< ışg , mu te ı ın ı - ı seyyıatı neticelerinden biridir. Onlar On ikinci olimpiyad oyunlarının 1 Gazetemiz de haftada bir gün sii-
taatı tarafından yapılmıyacakmış öy- yaptılar, ettiler ve çekilip gittiler. Gü I Zehirlenme atletizm müsabakaları önümüzdeki tunlarmı atletizm sporuna tahsis e-
!c mi?.. nah ve vebali onlara aid olmakla Gala tada Dericiler :sokağında 24 numa- sene_ 21-28 temmuz tarihlerinde Fin- decek Türkiye, Balkan, dünya atle-

bcraber ne yazık ki, işte azab ve ız- ralı evde oturan Kfrkor kızı Ellida Pidiki, landiyada yapılacaktır. tizm faaliyetlerini okuyucularına 
evinde balık yedikten sonra zehirlenme a-

- Siz şu telgrafı llıtfen bana tek- tırablnrıru şimdi bizler çekiyoruz, laimi göstermiş, Beyoğlu hastahanesine Avrupa ve Amerikanın büyük bildirmeğe çalışacaktır. 
.ar ediniz de not ettir~yim. Herhalde kıvranıp çırpınıyoru?;. kaldırılmıştır. spor gazeteleri, daha şimdiden ken- İlk olarak 939 atletizm mevsimi 
bu11da hir yanlışlık olucak. Ahmed Rıza 13cy, kızararak bir kol- Buhran gelml' dilerini olimpiyadlara hazırlıyan başından ağustos ayına kadar muh-

Da1;ıad Paşa, telefonla sC:ylenilcn- tuğa oturn~uı::, ve: Pangaltıda Dayehatun sokağında 23 nu- muhtelif memleket şampiyonlarının telif mesafeler ve bra~larda. elde edi-
leri, Jisanile tekrar ederek lhsan Be- - Çok hakiısmız paşa hazretleri., maralı evde oturan asabi hastalığa müp- çalışmaları, elde ettikleri derecelerle len dünyanın en iyi derecelerini tak-
ye yaz~rnuştı. Harbiye Nazın Pruja- İnşallah ittihaz buyurulacak tedabiri telA 41 ~asl?rında saı5hattin, asabi bir buh yakından alakadar olmakta muhtelif dim ediyoruz: 

d.k · d' -· . . . . ıran netıcesınde Meşrutiyet mahallesinde O nın ı ·te ettır ıgı telgraf aynen şu ~akı~ane ve saı~anele~ı ıl~, ~apılma~ Hamidiye camiinin beş penceresinin ca • ~mpiyo~arın olin_ıpiyadl.ar~ tuta- 1 O metre: Jeffrey (Amerıka.) 
idi: ıstenılen bu cnırı vakıın onune geçı- mını kırmış, yakalanarak emrazı akliye bıleceklerı derecelerı tahmın ile meş- 10.2, Ellerbee (Amerıka) 10.2, Nec-

''Buraya gelen amiral (Galtrop) I lir. Herhalde İtilaf devletleri ... hastahanesıne gönderilmiştir. 1 gul bulunmaktadırlar. (Sonu 7 inci sayfamızda) 
tan bir nota aldım. Bunda, İzmir is- Ahmed Rızn Bey sözi.inü tamam-
tihkamatı ile civarında bulunan mü- j lıyamamıştı. D:ımad Paşa, gözlerini ı' 
dafaa tcrtilıatmı hciz araziyi, milta-; açarak Rn:nzın yerinden fırlamış, fe- ı 
r~cnaıne~in .. ~ed~ci madde~ .mu~i- na hal~e hırçın:anmıştı. Ve: ' A 

BU 
KŞAM MELEK ve • 

1 PEK Sinema
larında 

4 ll.KTEŞRIN 193~ 

KÖYÜMÜN 
DOKTORU 

Çığır Kitabevi • J5tıınbul 1938 • Fiyııt~ 
50 kuruı. 

«Köyümün doktoru> köylü ve halk için 
sıhhi bir ansiklopedi mahiyetinde güzel 
bir eserdir. Mıielilli doktor Rükneddin fet• 
hi onu «Yazı değişiminin onuncu ve iJl " 
kılabın on beşinci yılına armağan etmek 
için meslek! kabiliyet ve heyecanile yıl .. 
larca dolaşarak yakından tanıınaga çalı~ .. 
tığı Türk köyünün sağlık derdine,. bir 
cevab olmak üzere hazırlamıştır. ı 

Eser iki bölüme ayrılmış, birinci bÖ .. 
lümde köy kanununa göre köylünün sal .. , 
lığı, köy kanununun sağlığa ait maddele-· 
ri, köy sağlık korucusu ve köy ecza doJıı·' 
bına aid talimat mevcuddur. 

İkinci bölümde daha ziyade köylüler n• 
rasında görülen hastalıklar hakkmda en' 
yeni ve pratik malfunat ile zehirli gaz .. 
lardan korunma usulleri gösterilmiş ve bil 
kısma köy sağlık korucuları tallmatnamc· 
si iliive edilmiştir. 

Dr. Rükneddin, kitııbını yazarken, su 
beş noktayı ehemmiyetle göz önünde bU· 
lundurmuştur: 

I - Köylünün batıl itikadlara kapıbP 
mutatabbibler eline düşmemesi, 

It - Köylilniın hekimliğe ve dolayıı:ile 
ilme karı.;ı bağlılığının artması . 

lll - En çetin tıbbi bahislerin tdma· 
men halk dilile yazılması, 

IV - Hükümetln neşrettiği kanun, ta· 
limat ve emirlerden köylülerimizi alaka• 
dar eden kısımların bir arada toplanması, 

V - Köylülerimizin tesadüf edebilecek· 
lcri hastalıklar kar::;ısıncla tatbik edeceği 
hıfzıssıhha şartları \'e basit tedavi usul
lerini öğrenmesi. 

175 sahife içine sığdırılan bu güzel ese· 
rin sonuna köy saglıgını alakadar eden bir 
çok resimler iH'ıve edilmiştir. Halka mah
sus sıhhi neşriyatın icabettirdii,'i. birçok 
hususiyetleri haiz olan bu eser köylünürı 
ve halkın bütün ihtiyaçlarına cevab vere
bilecek şekilde bir cküb halinde hazırl.ın
mıştır. 

Cümhuriyet hükümeUmizin köylüye, köY 
lünün ııağlığına, nüfusun artmasına ver -
diği biiytik önem düşilnlllecek olursa bil 
kitabın kıymeti bir kat daha çoğalır. 
Kitabı daha iyi tanımak için başlangı

cındaki bir yazıdan şu :;atırları da aynen 
alalım: 

dns:m; doğal', büyiır, eserini, meyvasını 
verir nihayet ihtiyaı lar ve ölür. Dünyaya 
gelen her yavru bu köprülerden geçmele 
ve ihtiyarlıyarak ölmek hakkını haizdir. 

Halbuki dikkatsizlik, pislik, cahillik ve 
tedbirsizlik yüzünden yılda binlerce vatan 
ya,·rusu eserini ve meyvasını vermeden, 
hatta kendini daha bilmeden tabutlara 
girmektedir. 

Bu çeşit ölümlerin karşısında eller bağ· 
lı «Kader, kısmet, alın yazısı, ecel> deyip 
susmak doğru degıldir. Biz, hekimlerin 
söylediklerini tamamen yerine getirdikten 
sonra elimizden kaybettiklerimize (alın 

yazısı, ecel) diyerek teselli bulabiliriz. Fa
kat pislikten, bakımsızlıktan, dikkatsizlik· 
ten ileri gelen hast.llıklara \'e ölümlere 
hiçbir zaman alın yazısı ve ecel diyemiye
ceğiz.> 

bınce bugun ogleym saat on ı.ıı:ıde ış· lı - Rıca ederım Beyefendi, demişti. 
gal edccek:erini ve bunun düveli müt- Bu ncı günümde böy~e namünasib hi
tefika tarafından Babıaliye bildiril - tab ve ta.vsiyelf"rle müteezzi ve ren
.iiğini, yazıyor. Emrinize muntazır ol- cide etmeyiniz beni. lttiha.zı tedabire 

Dünya Sinemacılığının Şaheseri 
ve bugüne kadar gördüğünüz bütün büyük filimlerin şöhretini gölgede bırakan 

1 

B~ ~itabı dikkat:e okuyunuz. Herhalde 
çok ıstıfadclcr edersıniz. 

······························~· ... ·· ... iluğum maruzdur. meydan ve imkan bırakmıyorlar mı M A R 1 E A N T O 1 N E T T E 
14 - 5 - a35 ki? Mütareke şartları icablanndan- ;. iki beygir boQuldu 

Kolordu Kumandanı dır diyor ve gıriycrlar İ§te. Yapılan 2 devre, 17 kısmı, hepsi birden. Filmi yaratan: Emirgdnda Sezaibey sokağında 84 nu ~ 
Nadir tebleiğe mutavaattan başka elden ne N Q R M A S H E A ti E R T Y R Q N E p Q W E R ınıu-alı evde oturan Eminin arabasını ko· 

şan sürücü Aziz dün B:ıltalimanındtı dcniı 

)amaa Paşa, yazılan şeyi telefonla 
muhatabına okuduktan sonra, tekrar 

gelir ki?.. Mühim ilAn: Fiatlarda zam yoktur. Bu gece için MELEK'te loca ve numaralı koltuklar kalmamıştır. kenarında arabaya kum yüklerken bey· 

Ahmt:d Rıza Bey de, Damad Paşa- lPEK'te numaralı koltuklar kapışılmaktadır.- Müteakib geceler için biletlerinizi evvelden aldırınız. girler iirkmüş, aruba de.,h.e yuvarlanmı'. 
nm bu sözlerine, belli ki pek sinirlen- Filme ilave olarak: F OX JURNAL, en son dünya haberleri. ve arabada koşulu iki beygir boğuldukta11 

· t' F k t "k" · sonra araba ve beygirlerin leşleri der.izden 
- Ne yapılması fikrindesiniz Pa- mış ı. a a, su un ve ıtidalini mu- •••••••••••-~ Telefon: MELEK : 4.0868 - İPEK: 44289 "4••••••••••••1 çıkarılmıştır. mükalemeye başlamıştı. 

hafa:!a etmişti. Ellerini uğuşturarak ,a Hazretleri?.. _ 
ayaga kalkmış. Ve: 

_ MukaYe::net mi?.. Hayır hayır - Af. buyurunuz paşa h.ızretleri. 
efendim, kaliyen öyle şey olamaz. Maruzatımın süitefsir ve telakkiye 
Erkanıharbiyc reisi Paşa çok yanlış uğra~ı~m teessü.rle gör~yorum . .M:uk 
düşünüyorlar. Böyle bir hareket ma- sadı a~ızanem, hıç de haşa \•esayada 
azallah daha büyük ve tamiri gay· vey~ icraatı ~~vletıcrinc ıı:üdabaled: 
ri mümkün bir felaketle neticelenir. bulunmak degıl. Yapılacagı ve belkı 

- Ve öyledır de. Bu işgalin mü· 
mrcke hükümleri icablarından oldu
ğu ve muvakkat bulunduğu zinhar 
hatırdan çıkarılmamalıdır. 

- Katiyen, katiyen efendim. Ya· 
~lan cevabı derhal yırtınız. İşgalin 
~i.llc\ın ile karşılanması, balkın iş ve 
güçler.i;e meşgul olması ve bilhassa 
askeri kıtaatın yerlerinden kıpırda -
t;ıuıarn8...'3ı hususlarının son derecede 
ınatlfıp ve·mültezim oldrğundan bahs 
le bir cevab yazınız. 

- O ı.:ihetl.rin de kolorau kııman-

de yapıldığı tabii bulunan teşebbüsatı 
fahimanelerini öğrenmek ve bu suret 
le tel8..ş ve endi&elerimizi gidermekti. 
Tashihi zehab buyrulması!!l bilhassa 
istiı·hanı ederim. 

Sözleri ile Damad Paşayı kur.ı~zca 
koltuklayıp pohpohladıktan scnra da 
şu suali sormuştu: 

- Resmi bir tebliğat yş.pıldı Ir·~ 

pa~am? ... 
Darnn.d Paşa, oJ:şanmış ve guı-ı.ı

ru şahlanmış bir eble gibi derhal yu
muşa.mlşh . li€r v;,.lcitiri 
V~-'<aı·ını tairnın:u~tı. IO:;ış;a-ını çata-
:-ak: 

- Ev~t, demişti. Bu1o,~'1 ~"ğleden 
~anı. pa§anın ehliyet ve.. di~ayetine .vvel bi:- amiral nezdi~ce geldi ve 1 
.evdı buyrulması çok munasıb t.tl'--· 1zn 1 k" .. talık kil · ıt· .- . . .ırc e ı IJlt:S ·eu::. mev enn ı-
ııdarcı maslahata çalışsmlar efenditrt . 

. 1h . . i&f kuvvetleri uırafından işga! ec.Ule-
Alı san Beyın notlarından alıtıaıı I ~..;;.; h b . t a· 

k
. • . "'- f b c..b' !'\ er1ni ge tr ?. 

1ıe o zaman ı aııva*- van.ı azı zevıta 

1 
A.h:.ned Rıza Bty oturduiru yerden 

lar11fu:dan da, vukuu aynen beyan .. . . . ' e-
ve tasdik olunan şu telefon nHkllle- gozlenm açaraK sıçramış, hayret ve 
meei, saltanat idare ve lıukttmetiııiı:.ı taaccüb ifade eder bir tavıria sor

Jdart: zihniyetini ihanet ve zill~t1ni ımıştu: 
gt)st.crmesi itibarile, son derecede dik- - İtilH kuvvetleri tarafından mı 
~t ve M.·ele şayandır. Cüret ve hi- buyurdunuz paşam? .. Kulunuz, işgal 
:tauetin derecesine bakınız kl, de\.Tin kuvvetleri arasında komşu bir devle
!31frizam1 ve Harbiye Nazırı diğer te aid kıtal.arın da bulunacağını i.şit-

}rabi.-le :u:alannın noktai na.zar ve miştiın. ı 
'trıetaleala"rllll ~oruı> anJamağa lüzum ( De,·amı \'al' ) 

s 
A 
L 
A 
H 
A 
D 
D 
I 
N 

PINAR 

~~~ ~:b~!!! 1 
~-..... ~--"" Yarın akşamdan itibaren 

büyük program ve görülmemiş 
yeniliklerle açacağımız salonu -
muzda sayın halkımıza sahne 

,-e musiki inkılabı göstermekle bahtiyar olacağız. Memleketin 
kı~·metli san'atkarı Ba)·an l\IUALLA hem fantezi, hem tarihi sah-

nelere iı;tirak edeeeldir. Kıymetli bestekar SALAHADDİN PI
NAR <lahi sahnemizi tezJiıı edecektir. (Hem alaturka hem ala

franga, hem tarih.i sahneler: 1 - Tarihi musiki tablosu, 2 - Fa
!!ııl saz heyeti, 3 - MUALLA ve KE.l\IANI SADİ, 4 - ROSELL 
orkestra Artrnksiyonn, 5 - tLOSVAY Rt;VVSü. ller gün sa.at 
6 dan geee 2 ye kadar program devam edt>cektir. Telefon: 43776 

Her pazar saat 3 den 6 ya kadar ailelere ~aylı matine. 
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E!ii - - ~- --==-===-==-=== = § Büyük Hava Muharebeleri ! ~ -~: . .-~ j i 
Bugün beklene bilir Mi? I Türkçeye çeviren : HOsEYIN cAHlo YALÇIN 1 
Alman Tayyareleri İçin Bugün 

Teşebbüslere Girişmek Çok 
Yurd havalannın müdafaası, en bü 

YUk ehemmiyeti haiz bir meseledir. 
Zengince meskun memleketler, bura
da çok hassasdırlar. Büyük bir deniz 
devleti için donanmayı kuvvetli bu
lundurmak, donanma kuvvetini koru
ınak en büyük bir mecburiyet olduğu 
gibi, en ufak bir memleket için de 
SCınalarını taarruzdan kurtarmak o 
nisbettc düşünülmeye değer bir key· 
fiyettir. 

Polonyada bir aydanberi devam e
den kanlı maceralarda bava kuv • 
Vetlerinin çok önemli mevki kazan • 
dıklarını görüyoruz. Almanların Po • 
lonya harekatına çok üstün hava 

- -' 

Denizler Aşırı 

Tehlikelidir 

kuvvetıerile gı"riştiklerini bir diplo - K 
Modern ve seri bir Alman tayyaresi 

ınatın beyanatına müstenid, malu-
ınattan da anlıyoruz. ,... bahsettiler. Büyük harbde de bu u-
Mütearrızın gayeye vüsul için, mü- y AZ AN: sule müracaat edilmişti. Bu tertiba-

racaat ettiği tedbirler, bütün vicdan- tın havanın hangi tabakalarına ka-

lan sızlatsa yeıidir. Emekli General dar yükseldiğini henüz bilmiyoruz. 
Cepheleri bcsliyen kaynakların ku- Mühim müesseselerin semasında yük 

tutulması vazifesini alan mütearnz Kemal Koçer selen ve yere bağlı vea serseri ba-
hava kuvveti, hasım havalarında ha- tonların bombaları ihtiva ettiği ha -
kiıniyet kazandığı halde, teşebbüsü- . . . beri de alınmaktadır. Tayyarenin se-
nU en son hedefine de isal edecei;rin- bombalarıle cevab vereceklerdır. Ha- mada vücude getirilen ağın bir teli
den emindir, diyen fikirler vardı. va kuvvetleri, tank taarruzlarına da ne de dokunması tehlikeye düşmesi 

Polonyaya karşı, temin edildiğine bom~~ ve makineli tüfeklerile yardım için kafidir. Çok külfetli olan bu ter
göre, beş misli bir üstünlükle hava edebılırler. . . . tibatın ancak çok ehemmiyetli mü -
te~ebbii.slerine tevessül edilmiştir. 1 Cephe genlerınde ve cephedekı ha- essese semalannda tesis edildiğinde 
Düşman memleketinin derinlikle _ r.ekatın gizlenm_esi de havalarda f aa- de şüphe yoktur. 

rindeki u URiar kahir bir üstünlük lıyete vabestedır. 1 Balon tesisleri mahdud hava taba
elde ede~i/en hava kuvvetleri için, Şimdilik cephelerdeki hava hare - kalanna kadar vücude getirilebil
lehlikelcrle doludur. Müdafi, koru - katı, clarülharblcr çerçevesine mak _ I mektedir . Şehirler ve büyük müesse
nacak mmtakalann ehemmiyetine sur gibidir. Buruda iki taraf biribiri- sel~r çok yükseklerden de dövüldük
göre, defi ve tard tcrtibab alacaktır. nin havalardaki kabiliyet ve kudret- l~rı halde yine isabetler alınabilecek
Mütearrız da değerli hedefleri seç • lerini ölçmekle meşguldür. tir. Tayyar~ yükseld!kçe balon terti
nıek mecburiyetindedir. Havaya kar- Düşman memleket semalarında ~at şebekesı de g~nı§le~_ek lazım~e
§ı da defi ve tardın en önemli vasıta- ltuvvetli filolara henüz sevkulceyşi lır. Bombanın takıb ettigi yol mun· 
81 hava kuvvetleridir. Tayyare defı roller verflm1Ş değildir. Her iki ta- hanidir. Semti reisteki tayyarenin 
tertibatı hemen da.ima mevziidir. Ve raf ta kuvvetini israfl8rı çekinmek - bombasından korkulmaz. Her teşeb-
hududu ~eniş te değildir. tcdirler. büstcn önce keşif yapılacağı da 
Membaı ve siniri kuvvetli bir mem- Uzun merhaleler kat'ile havadan t meydandadır. Serbestçe beyanname 

leketin, hava kuvvetlerinin vereceği taarruzi harekata girişmek mecbu - ı mu~ar~beleri yapan tayyare keşif 
zararları telafi edebileceği şüphesiz- riyetinde kalan filolar, müdafaa ter- vazıfesı de alac~kıa:dır. Tay?"areler
dir. Diişman hinterlandında büyükte- 1 ti batı kuvvetli memleketlerde ağır den. alınan fotog:afıler, pa~ıf bal~n 
§ebbüslere koyulan hava kuvvetleri-' zayiatla karşılaşmayı göze almalıdır- ~efı ve ~.a:.d tertıba~ını tcsbıt ede.hı -
nin, boşluklanriı dolduracak bir ~uv- lar. Kat'i bir üstünlük elde etmiş olan lırler. ~utun bu. def! ve tard. tertıba
Veti haiz olmadığı takdirde, y.prana- Alman hava filoları da Polonya se - ~na r~?'?en, fnık hı~ h_~va fılosu da
cagyı b ·· d v u··n g""tikçc fai- malarında nh;beten mühim zayı·ata ıma muhım hedeflen dovmek fırsatı-

, u yuz en e g -" j , b l b·1 kf ş· d. d 
kiyetini elden çıkaracağı tabiidir.ı uğradılar. Fakat Alman filolarının 101 u a 1 ec~ ır. . 1°? ı~e ka. a~ -~a-
Bunun n"Ucesi, tedafüi hava Giyasc-

1
denizler aşın teşebbüslere girişmele- ı P~~an harek.~t~n ıstıdlal ~ıldıgın_e 

ti takib etmek cıacaktır. ri hiç tc kolay olmıyacaktır. gore~ çok. buyuk kuvvettekı hava fı-
• • j •• _ • • lolanle hınterlandlara saldırış teşeb-

Hava kuvvetlerinin es:ı.s vazıf esı j MaJınoda oldugu gıbı Alman garb b .. 1 . h . b. t f t ed 
· . us erme ıç ır ara • cesare e -cephelerdedir. scddınde (Westval) cephe uçuşları, kted· 

1 
··k 1 d r· d t · ı · meme ır. Kapı..lı ve örtülU arazide auş; an - mu emme e ı ve tar ertip erı sa- Şüphesiz, bu teşebbüslere saygısız-

cak hava kt!şif ve tarussudlarile ya • yesinde zayinta uğrıyacaklar. Bu su- . . 1 b .... k t• 
1 

ld 
. ca gırışen er, uyu ne ıce er e e e-

Pdabilir Topçunlln isabetli atışları retle hırpalanan hava kuvvetlen d k l be be ~ f d _ 
b · d'" 1 k · d ·nı·kı . d ememe e ra r, za a a ugrıya-una bağlıdır. uşnıan mem e etı erı ı enn e u- b.1. 1 B 'b· bask 

1 
b. tar f 

ı 1 1 ff k . . li- - ı ır er. u gı ı ın an, ı r a ın 
Hava kuvvetleri cephe harekalı- çuş arını 8 muva a ıyetsız ge ugn- b" "k .. t·· 1" -ti bah" ld _ ' . . . ·--bT .1 uyu us un ug ıs mevzuu o u 

na bombalarile ve ateBlenle ıştırak ~ •· 1 11 er. . . ğu zamanlarda görebileceğimizi zan-
tderJer. Cepheleri semasınd!l haki Bu Rebeblc, şımdıye kadar cephede lnediyoruz. Bugünkü ajanslar mütte
~iyet temin eclemiyenlcr, kör demek- ve c~p~e _yakınl~rında ~f~k hava te- fiklerin kuvvetli ihtiyat filolarını ha
tırler. Cepheleri takviye eden, sikletl~bbusıerıne ~hıd olabıldık. zırlamakta oldukları haberini ver -
ınerkezi ya ımıık Uzerc hareketler ic-j (Kici, F:ieerikshaven, Wilhelms- mektedirler." Almanyanın can damarı 
l'a eden kuvvetler, hususile motörlü lh~~en) e k~ 1·§1 olduğu gibi zeplin Ruhr'de olduğuna göre buralara karşı 
kuvvetler faik hava kunetleri tara- mucssesclcnne ka.riı yapı lan taarruz- baskınlarla istihsal edilecek netice de 
fınuan dövülebilirlcr. Diğer taraftan lar ufa\c ınikyaslı ve ehemmiyetten fedakarlığa tekabül edebilir. 
hava kuvvctierı tank lıs.reketl~rine ari gibi idi. Bu noktalar cephelere Bu mülahazalardan şu sonuç alı -
daima iştirak edebilirler. Kuvvetli t;:ok yakındırlar. nabilir: Büyük hava muharebelerin-
·hava müfrezeleri tank ta~rruzlanna ı "":\alon tertibatından da ajanslar den henüz bahsedilemez. -

1 Avusturyada, Cezaya Rağmen 11 
i Alman Marşını Söylerdik i 
= = IB _ 4 - 1 ' min eden kayııak ile, izah oluna- E = bir zamanda vu· HULASA bilir. ~ 
& · Bu öyle Bugün bile ilk mekteblerin yük-
~ kua geliyordu ki Reich milstem- sek sınıflannda dünya tarihinin e; 
!il! lekelerle alakadar oluyor, fakat Hitlerin babası, 56 yaşın- tedrisatı çok kere fenadır. Tarih == 
ii5! kapılarnın önünde kendi kanına ve da lekaüd olm11ş memur bir 1 dcrslc:rinin gay<'si, tarihleri ve va- == 
E!!! kendi etine ehemmiyet vermiyor- adamdır. Hitlerin de memur == = olmasını arzu elnıektcdir. kıaları öğretmekten ibaret olma- a =: du. d . ld - 'b. Fa kal Hitler daha on bir ya- ı <lığını tarih muallimlerinden peki• = Her yerde ve aıma o ugu gı ı, azı anlıyor. Bir muharebenin ya-
=== her kavgada olduğu gibi, eski A· şında iken babasının bu ar- hud bir mareşalin doğumu ya- sa 
i§ vusturyanın diller rekabetinde de zusuna muhale/el elmiş ve hud bır hükümdarın tahta çıkması 55 
if§ üç çeşid insanlar görülmüştür: Mii- ressam olnıağı aklına koy- günlinii çocuğun doğruca bilmesi a 
!!3

1 
<'ah idler, r•e'\·!""kln ve hainler. muştur. Ei!!!ii 

~ ~ hiç bir ehemmiyeti haiz değildir, 
Ta ilk mektebden itibaren böy- Onun için babasının ken- b d d ··1d· !!!!!5i mesele ura a egı ır. 

; le idi. Çünkü dikkat edilecek nok- disini koyduğu Realschule- Tanhi tetcbbü etmek tarihi vu-
;;;; tadır ki diller mücadelesi bilhassa de i.,tediği derslere çalışıyor kuatları te,·lid ve İcab eden ~yle- ~. i müstakbel nesillerin vücude gel- istemediklerine çalışmıyor. ri araştırmaktır. ~ 

l liiii dikleri o mevkide şiddetle hüküm Bu meyanda tarih ve coğ- Okumak ve tetcbbü etmek bü- §' 
ı sürer. Çocuğu fethetmek mevzm~ ra/yadan igi numaralar alı- neri şundruı ibarettir: Esash olanı = 
E bahistir. Kavganın ilk davetı yor. Ve bu derslerin tesiri muhafaza etmek, teferrüatı unut- İ! 

1 çocuğa hitab etmelidir: altında evvela nasyonali51 k s' 
ma. = ' "Alman çocuğu, kendinin bir Al- o luyor, saniyen de tarihin ı= 

Benim bütün hayatım ihtimal ki. il man olduğunu unutma,.. hakı"ki manasını anlamayı 
tedrisat ''e imtihanlarda bu müla-

Eii "Kız çocuğu, bit' gün bir Alman ve buna nüfuz elnıeyi öğre- hazalara atfedilmesi son derecede ~ 
;: annesi olacağını düşün,,. niyor. Artık Avusturyada !İ 

mühim olan alakayı nadir gürünür = 

1
.. Gençliğin ruhunu anhyan böyle H a bsburolar hanedanının b ~ 

o bir surette anlamış bulunan ir i55! bir daveti ancak onun büyük bir ı"n hı"lalını go-rügor. H a lbuki f es 
tarih hocasına tesadü etmiş olma- 5 sükun ve neşe ile dinliyebileceı;rini ırkan A iman olan A v us- . . · = 

1 d 1 Ge rk ·· de mm tesın altında kalmıştır. Lınz 5iS 
e an ar. nç ı sonra muca - ı turyalıların za/eri için Rayh R ı el ı ' · d d kt Le ld 5i!l 

1 · b' .. k .. 1 ltıd ked'' eusıuesıne o or opo .._ 
51 eyı, ın muş u a n a, n ısı- A imanları hiç bir şey yap- p h bti ·· b 1 f k lAd = 
!5!!I ·• k d' T ı l ile id re oetsc tun un an ev a " e 5§ Sil ne gore ve en ı sı a ı ar a mıyorlardı. b" hh . . d := 
!!! edecektir. Ecnebi şarkıları teren- ır surette teşa us ettırıyor u.. :=; 
.,.... nümden imtina gösterecektir: ___ a Azimli manzaralı fakat kalbi iyi- ~ 
Ei kendisini Alman şan ve şerefinden iken, hanedan '\'atanperverliği ıle Jikle dolu muhterem bir ihtiyar ~ 
= · k - rk D'""'"'Onalizmi'ni biribirinden a- icli, göz kamaştırıcı cerbezesi es = uzaklaştırmaga ne adar ugraşı- ...... =: 
a hrsa o bunları o kadar tebcil ede- yırmağ~ ve ırk nasyonalizmi Je - bizi hem teshir ediyor, hem sürük- ;; 
== cektir. Kendi yemişlerinden tasar- hinde gayet sarih bir temayül leyip _götüriiyordu. Bu1F~l1_ bile ç~k 1 
!! ruf ederek büyüklerin harb hazine- beslemeğe muvaffak olmuştum. ker~ ızahatının a~e~lerı ıçınd~ bıze 

1 :: sini biriktirecekt.ir; ecnebi mual- Habsburg monarşisinin dahili hah unutt~ıran, .. b~~ı tılsımlı bır su-
e timlere karşı asi ve gayet uyanık vaziyetini tetkik zahmetini hiç ih- rette. mazıye goluren ve asırların == 

I
= bulunacaktır. Kendi kavminin Uyar etmemiş olanlar böyle bir sı_slerı. arasından bulu~ çıkardıgı =ı 

memnu alamet ve işar.etlerin} ta- tercihi anlamaktı;. zorluk çeker- hır taınrn kurumuş tanhi hatırala- = 
şıyacak, bu dava uğrunda ceza lcr. Bu Devletin içinde lıöyle bir rn canlı bir realite . veren o kırlb.ş
görmekten, hatta dayak yemekten temayül ancak mektebde umumi mağa başlamış adamı çok kere he-

5! saadet duyacaktır. Binaenaleyh, tarih tahsilinden doğabilirili. Çün- yec:ın içinde gözlerimin önünde ;I 
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büyüklerin küçük nisbette doğru kü Avusturyanın gerçekten hususi canlanılırınm. Zihinlerimiz mcczub la 1 bir örneğidir: hatta çok kere il- bir tarihi var mıdır? Bu devletin bir halde, gözlerinizden yaşlar ge- ı 
= hamı daha iyidir ve daha iyi sevk mukadderatı Alman olan her ~yin Jecek kadar müteheyyic, onu din- !!!!!! 
;;;;; sa ..... ve tevcih edilmiştir. hayat ve inkişafına o derecede lerdik. l!!!!I 

l==-

:!§1 İşte ben de nisbeten genç oldu- bağlıdır ki tarihde Alınan tarihi Bundan ·.1.ı.ha iyisi vardı. Bu pro- ıE5 
ğum halde eski Avusturyanın mil- ve Avusturya tnrilıi diye bir tefrik fesör yalmı maziyi hal ile aydın
liyetler arasındaki mücadelesine yapılabilmesi ıfüşünülemcz. Alman- !utmak yolunu b:lnıczdi. Maziden 
iştirak fırsatını buldum. Cenub ya iki devlete ayrılmağn b:ışladı-11 hıı.l için denıler çıkarrnıya da va- i5 

1 
Serhaddi ıçın ve mektebliği ğı zaman. Almanyanın t:ırihi par- """"' 

kıftı. O bizi heyecan içinde bıra- ....... için iane toplandı. "Bluet,, !erle ve çalanınışt.ır. 

1 siyah, kırmızı ve sarı renklerle Eski impaı·atorluk azametinden kan aktüalite meseleleri her uey
İI zihinlere galeyan gelmiş bir halde Viyanada muhafaza edilen nişıı.ne- den iyi izah ederdi. Bizinı küçük 

Heil diye haykırıyorduk. lmpara- ler ileri bir cemaatin teminatı ol- milli taassubumuzdan terbiye va-
§ tor marşı yerine, ihtara ve cezaya maktan ziyade harikalı bir pcres- sıtalal"l çıkarıyordu. Çok kere, a- 1§ 
15§ rağmen, sevgili Deutsehland iiber tij hasebile tesir icra ediyor gibi- r~ml7.Ja intizamı temin için, sair ı 

lı:= alles'mizi söyledik. Gfıya milli de- dir . 
va&ıtara nisbcten çok daha ça-

nilen bir devletin tebalarının ırk- Habsburg'larm yıkıldıklaı:ı g~, bıı'h müessir olan bir çareye, milli 1 
~ larına dair d illerinden başka bir Alman A vusturyablann sınesın- ı::eref hissimize mUraeaat eyliyor-
§1 şey bilmedikleri bir devrede işte den ana topraklara iltihak lehinde du. -== 

1 gençler böyle terbiye ediliyorlardı . sevkitabiiye müstcnid blr ftorya.i B"' 
1 

b f .h. ~ 
Aşikardır ki ben hiç bir zanıan yükueldi. Herkesin kalbinde uyuk- .oy e .•. ır p~o e.EIOr tn~ı ı benim = 

g gevşekler arasında bulunmadım. lıyan derin hissi tercüme eden bu en sev_dıgı.~. bı~ c?e.rs halıne aoktu. ı 
§1 Biraz sonra, mütaassıb bir "Milli - müttehid arzu ancak tarih ter- ~nı, bı~aıhtiynr, genç bir ihti- =: 
Ei Alman,, oldum. Maamafih bugün biyesi ile o, hiç bir zaman lafoı yaptıgı da muhakkllktır. ı-1 bu ismi taşıyan partiden bu ayrı kurumayan, hatta nisyan gU.n- ( De'\'IUIU var j 
- bir şeydi. !erinde bile, o dakikanın rahatı / 
, . ~ Bu tekamül bend~ pek seri birlötesinde mazinin sesinin yavaşça P.,,?r' ~ 
'81iimlUmılıiliiumUllnimiıililloülunlılnıııllü81lliimfiôôllliiLill.Da.ıuıııw.ıımınlftsuııuııımıH111•ınHH1Ho.I 

!!i_ -- O,iluın; insandır ... Bazan hırsa gele
tek nezaket.sl71ik etmiş olur_ 

- Sat, dedılim ıibl hnrekc! etmekte 
kusur eyl~ıne ... 

Velir:hd, ı~ı govdcslni, iki 13rara yalpa 
y•pan d 1lu i•lcpleı· gibi sa!i('l::rnk çımen
Jeri çi.~ ıcdl. Yat lbriklerinın basına dl -
kildi. 

Veliahd Azi:: efendi. çok zekı bir adaın-, 
dı. Mabeynci Fahrı beyin, -"n•nvutoğlu ile' 
bnşbaşa kalmasından ve bu yalnızlılın 

her halde biqeyler doğu:-duıuna l:aııi olan 
bir L"vırla : 

-,. ·SULTAM AZİZ ~ 
NAJIL PEHLiVAH ouu? 

tA, ikide birde hocası Sarleddln et• nclye ıurura ıe~r •. nr:n tahtı .\tasmanı; gcç
sorardı: üil znmnn neler yapınajn kadir olabıle

- Hocam; gelmiş ıeçmi~ ılevir:er~e b• - 'eline c'.oılr hay:ıl.:ıtn kapılnı::ğa tevkcder· , 
nim kndar heybetli imp::ratcr, k•a i ve p-.- di. . 

dis:ıh ,.ar mıydı?.. Bu dcrec" mntrur olıın ALiz efendi; ço~' 

- Efend.lcrlmize daim:ı kusur etmeme
. , Çalışmalıyız, de<:i. 

- Ne o ~·ahri?. Ali pehlivana nezaket 
dersi mi veriyorsun? dedi. 

No: ee YAZAN: M. Sami KARAl"EL 

S<ldeddln efendi, miiıküJ \•az1•·ett..? knl!r ı kere, hnzrc.!J Fnti!lln oğlu, Cem Suluma 
\·e: 1 1.ıskanır. ve ondnn dar.a ltu,..-vetU clup ol-

Hnyır efer.dimi::... l.:tUdlğ!JU C:enemek için çılgıncn kuvvd 
Diyerek, işt savs:ııtlard•. O, hı;u~.rıın h:ırekt:lıcrint ı...ıllo.a:'1:fı. 

vcrdigı bu cevaba knnıı::ıt getirmez şJnları Cem Sul• n.n Sll\"Urc.•"iu yüz okkalık 

Arnavutoııu, Fıhrı beyin na..ihatlerini 
hurrnetıe dinlediti halde kulak bile asmı
Yordu. O, aylardanberl saray idatını ve 
\:clfohdin \"aziyetlnl \ e ahvalini öğrenmiş
ti. Bu so::ler, ınabeynciyl ,n,ırlmıtlı. Kıp- - Haddini bil, karşısında güre~ yaptı- ı - Lain, bir giln seni de soyacağım, sıs-

kırmızı olmuştu. •le cC>vnb vereceğini bil- ğın ndnm :itıdur, budur... 1 kn vucudünil ynğlatncağun .. 

söylerdı : !ı!ı.l.·J~e be~el, çeki tnslannı üirJic: ;yerden 
- Hoc:ım; dordüncil ~:.ı:.:m :.tu~dın, ~esmde ç....._cıı. 

~'ahri beyin söyledıklcri hep kendi şahsi 
llet:ıketınln doğurduCu fikirlerdı, esas.en, 
~·aı.n t.ey ı:ok nnzılc \ e kıbar bir zat ol
dufuııdan hoyratlıl:lnrdan hoşlanmazdı. 
'Rı...: ııct:cıtJle Aziz efendinin de bir gün gclip 
~ ıtle.ındcn ga;aba celebılcc<-tine hük
a..d.\·ordu. 
Mnbeyncının nasıhati ynr ,ıa kalmıştı. 

'.4ı~rckct ver.ein ki, vcliahd, yanında l'•lıl 
h"', Si 'Unmuş ol.1u u halde gcliyordu. 
~Oksa; mnb• cı, :ı an isbfade eder•k 
~rıınvutoğluna dııhn çok şeyler söyliye -
~ku. 

Fahri bey, efe.disl-• geldiğini ıc-..""Ünce 
ttth ıl llfıc· kcsU; elpmçc divan durdu. 
Arn:wubğlu C:a vazi1c.-t alrnıl&J. 

mıyen mabeyr:i olıiu;u yerde yere baka- Diye, nezaket dersı vermiş olduğuna ka- - Ferman efendimlzmdır .. 
rak süküt etti. r;ıidi. Bu 11cbcblc, efendı hnzretleıi lfıfı u- - Bırok şimdı bu nezaketleri .. Seni 

Bunun llzcrıneo $.:ita f".ıylc dedi: \ ı:ılmıs bulunuyoıdu. mutlak yağlıyncoğım bir giln .. 
- Fuhrı; pchli\'nnlııtta ııezaıtct senin, Vcliahd, Arnnvutoğhına da kuvvet ver- Veliahd Aziz J:;fcndi, çok babayani bir 

bildiğin gibi de9 1ldir •. Onun ncznk· ti bus- mck ve belki Folırı beyın soyledıklcri var- adamdı. Küçukle kiıçilk olur. bilyuklc, bu-
bütlin başkadır. s:ı onlnrı kcsrctmck maksndıle de: yuk olurdu .. - ...... 

- Gilrcste birlbirini usulü dnlresiııde 

bogmnlc, zcdclcınclc nczak.ctsiz.lil: sayil -
mat. Cünku; ou pehli nnlığın icabların -
<San1ır. 

Vclt..hd, lif.ı uzatmıştı. Çunki.ı, fo.lnsı o
lan Fahri beyin ne ayarda bır bendesı ol
dUJUtıU bilı:r.ı:-Ylu. 

V#! •. :fırsatı Canilil(lt bilerek Arc:.vutoi
lunıı da. 

- Pclılıvan, ı>erı, talama bakma! .. 
bu gibi şeylerden hoşlanmaz ... 

O, Fakat; haddinden fnzln mağrur ve ce -

Dl> erek llıfı değiştirdı: 

- Lıila, bırak şimdı bunları ... Kızarıp 
bozarmn ... şu ibrıgı eline al da, dök bı:ıkn
lım ZC'ytiny:ığını .. . 

Arnn\ ut•tlunn donerek: 

ltılli olan Vclluhd, mumısızlıklara ve ri -
yak:ıı lıklnr:ı sinirlenirdi. 

Snmiıni ve cdebli olan insanlnrn daimn 
bnbuca muamelede bulunurdu. Veliahd, 
o derece rnaburdu ki; gunde beş on kere 
aynanın kartaına geçip Hergul gıbi ken
dini lişirerek dev cüssesini seyrederdi. - U.ıydi pehlivan, 1en de 7ağlan baka-

1..ım •• Jcdi. Ve •• kendisinden dalın .zlynde kalıplı ve 
Ve, :::'ahri Beye de al:ıylı bir surette: · kı7afeW adam olmadı~ın:ı k!}llİ idi. Hat-

Çelebi Sultan l\Iehmcdin, ha~U Genç v •· ı Aziz. EC.:-d.ı•i•,, orla rn:1> ~'"ile çeki ı.ı
mnnın <:ak heybeUI \ e "•••I •ldukl· - şı:ıı , eı--Jen lu.at i, •ir • ıan,f".lkta o:!%l çl'l!'l 
bılmiyor ır.u..'"UTI? 1 m.-nnc.r uışla-ı•.ı ~~ı vııılöfctrr. 

Hocn cfcn:lı, ce·.:; 'fe!b!-d:n 6U • J1.leri11• Bu d•rccı: m•°'\"<'.r ve ı.uvvttlı brı aJ•·• 
ne yold:ı id~.reı k •f.nı cıl~c~ı-.ni fıış.r.ı "-'I hlı _.\ph• yel~ ki; ko1,y ~•'ay hasın ... ~ 
şu yolda ce\'abl:ır verl:-Jı : f ır.aglG• olr.mazdı. 

- E~endlmiz, de<t~: rlniz içir.<.e cenn~t- •'e .. ı.otay, ?~•Y •a mc.rdar.ı bir b< s-
mcldln Sultan ::>öı-"\11cil M.ııad .,._.."C.c- ı.M-:.-,o "Jlrı>k:ımın.dı. Atiz •fendi ccki de
rinin çok knvl bir pehllvan oldugunu zıil> "'rler .fW bir rndi~:ıl- ı, sporcu ve :orı.;azu 
rcdcrlcr ..• HattJ; •agc:ad sc!o--'..rıe gi~>· olmaSJ •:ao •t-:ı' <nn .. ıııt.ni ~şıyordu. 
kcn, Konya ovasında yuz bin kJ<-i• k orJu- .ı'..ı..lz ?!cill.li, devrı. padı~.ıhı St.ltnn Ab-

1111a yaptuclığı pclıl.ıv:.ır-lık !'al!•d'.Al'lr .. arın dulmcclıti i.e alay &-'er, dur .:rdu. 
da b:ışpchlivanl..ııı eldıpm taı ihlcr kav- !-l.'-"-cyncl F nhri Beye ve Halli P.e:e sı-
dedcr.. Faknt, elend!.mlz her h~ttlcOrda rası gelclıti zn.ı:ıan şun1ın söylerdı: 
da11!!1 heybetli ve daha iskerıdera..·' btt - Bu !W'llce lsre'.e ve kndına dUşkun 
kuvvete mnliksiniz?.. tsı'okA "ir pa~ ~u millet rıa~ bel baı· 

Hocr.ııın ba ~.ieri, v.:Wmıdl dl>.ka zly.de Jaı ?.. · ~.v .. nı var ı 
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940 Olimpiyadı Atletizm Müsaba
kalarına Nasıl Hazırlanıyorlar ? 

Bu Mevaim Elde Edilen En Biiylk 
Dereceleri Y a%ıyoruz 

[Baş tarafı 4 lincü sayfunı:ıda] Gülle atma: Hackney (Amerika) 
kermann (Alman) 10.3. 17.04, Watson (Amerika) 16.47, Wal-

200 metre: Jeffrey (Amerika) lke (Alman) 16.45. 
1atanbul Belediyesi IUalyesi, efradın hava hücumu karşısındaki tecrübelerini 20.7, Lewis (Amerika) 20.7, Ledford Disk atma: Fox (Amerika) 52.55 

arttuınaıc ilzere iUai7enln ı.tanbul merkezinde bir cSılmak kurşu> açnuıtır. Bu (Amerika) 20.8. Watapek (Alman) 51.53, Berg (İs-
kurata itfaiye kumandanları ve bu işde ihtisası olanlar ders vermektedir. 400 metre: Harbig (Alman) 46.7, veç) 51.18. 

Kuıs ameli ve nazari olmak üzere devam edecektir. Resimde kurstaki talebeler Lanzi (İtalyan) 46.7, Woodruff (A· Cirit atma: Jarvinen (Finlandi • 
1 rübnektedir. · merika) 47. ya) 74.79, Nikkonen (Finlandiya) 

800 .metre: Harbig (Alman) 74.67, Otonen (Finlandiya) 73.60. 
1.46.6, Lanzi (İtala) 1.49 Brandsche- Çekiç atma: Blask (Alman) 58.05, 
it (Alman) 1.50.3. Slarch (Alman) 57.10, Hein (Al -

1500 metre: Anderson (İsveç) man) 56,23. 
3.48.8, Jonsson {İsveç) 3.49.2, Har- Dekatlon: Müller 7276, Glötzner, 

MekteplerinHava Gönüllü 
'f ehlikesine Karşı Hasta bakıcılar 

tikka (Finlandiya) .3.50 (Alman) 6790, Hilbrecht (Alman) 
~ !)()()()metre: Maki (Finlandiya) 6682 • Korunmaları 

fstanbul lise, orta mektep ve ilk mektep 14.8.ts, Pekuri (Finlandiya) 14.16, Listede maraton derecelerinin bu-
lerinde ha\a tehlikelerine karşı tedbirler ' jJonsson (Fin), 14.19.8. lunmayışı bu mesafenin bütün mem-
•hnması bundan bır muddet evvel tebliğ ~ 

4
' 10.000 metre: Maki (Fia) 30~.4, leketlerde başka başka sahalarda ko-

edilın.işu. BütWı mektepler bu tebligata ri- Sahminen 30.35.6, Tillmes (fsveç) şulmuş olması ve bu memleketlerin 
~~erek eimdiye kadar tedbller almll- .. 30.~.2, ikllın farkları göstermesinden dolayı 
Buıun Maarif müdürlülilnde bir top_ ~ 3000 metre mlnialı: Laindl (Al - neticelerin biribirile mukayese imkan 

~~tı yapılarak şimdiye kadar abnan ted- ..,. man) 9.6.8, lso-Holla (Fin) 9.8.8, sızlığındandır. 
uırler etrafında muhtelif meseleler sörü- Larssan (İsveç) 9.9. Bu şekilde çalışma ile bir çoğu dün 
l(ilecekti.r. 110 metre minialı: Battisle (A - ya rekoru olan yukarıki derecelerin 

-!111111 t 1 

ihtikirla Mücadele 

~caret Oduwn dtınldl içtimaı 

(Bq tarafı 1 had sayfamızda) 1 kil içtimaında 31 atustostaki fiyatı rın 
Aldığımız malümatn göre 31 atustos ta- bun~an böyle aynen tatbikine karar v~r

rihinden sonra fiyatlar üzerinde her ne şe- miştır. Bu karara nazaran iU son ay zar
knde olur a olsun gdsterılecek olan !arkı fında yapılmış zamlar varsa bunlar in ı
fiyat ve bu fiyatlarla yapılan satışlar ihtl- rilecek, fıyatlan indirmıyen vey:ı m lmı 
kar telAkki edilecektir. bu :fiyata sntmıy:ın, yahut saklıyan tucc:ı-

rın ticareth neleri seddedılecckt r. Bu k -
31 ağustostan sonra gelen malların mali- aIAk d 1 t fh ed'lm ld Jn. . rar .. a ar ara e ım ı ış o u6 ... g -

yetlcrı Mıntnka Mudurlu ilne vesaıkıle bi b t h lk d b bil 1 1 . . u un a ımızın a unu me -
arzedılecek ve bunlara makul bır satı~ fı- 1. 

1 1" ld elmi 
11 

t t b ·t ed 1 kt zımge ır. ey u en sonra g ş m r yn ı es ı ı ece ı r. . 
v. ~ a bunların maliyetinin eskıslne nis -

Dun Vah Lutfi Kırdar bir muharririmize betle fazla oldu u te bıt edildi i takd rde 
şu beyanatın bulunmuştur : :fiyatları ancıık komisyonun karıırile değış

c- thtıkfırla ınucııdcle komisyonu dun- tırılcbilecektlr. 

Şair Tevfik 
Fikretin Aşiyanı 

Ne Halde? 

Saracoğlunun 
Moskovada Dunku 

Gezintileri 
tc;Uınaa şehrimizdeki bütün lise ve orta 

'1ektep müdurleri, hususi liselerin sahib merika) 14.1, Walcott (Amerika) 28 temmuza kadar değişeceği birçok (Bat tarafı 1 hlclde) Mosko,·a, 3 (A.A.) - Tass ajansı bll-
•e müdürleri, bundan bqka ecnebi ve•- J14.l, Lidman (İsv~)14.2. . yeni is~lerin k~ndilerinden alika ile ~n bir kısmını Galatasaraya, diğer dirıyor: 
'-Uiyet mektepleri müdür muavinleri il- • 400 metre mlnıalı: Höllıng (Al • bahsettireceklen muhakkaktır. Nite- bir kısmını da Kolejin kUtUphanele- Türkiye Hariciye Vdcili Şıikrü Saracotıu 
Cirak edeceklerdir. manya) 51.6, Cachran (Amerika) kim ağustos ayında Finlandiyalı Tu- rine hediye ettik. refakatinde Tilrkiyenin Moskova bü;Jilk el 

tBı: mekteplerin hava müdafaasına ait 51.9, Glaw (Alınan) 52, ominen, Salminen ve Pekurinin 10000 Guetelerin sık sık bu mevzua te- çisi Ali Haydar Aktay ve protokol şefi mu 
~birleri etrafında da bir baıka gün top- 4X100 metre bayrak yarıtı: Al ·ımetrede yapını§ olduktan 6. 10. 30 mas etmeleri beni müteessir ediyor. avini Pontıkov olduiu halde, diln Mos -
~aktır. kova metrosunun cNaiakovski• ve cDina-

man takımı 40.1, İtalya 40.8. luk rekorunu 30.07 ye Alman Har • Bugün Fikretin bir dostu tarafın- mo stadı• istasyonlarını gezmiftir. 

IKTlSAD iŞLERi: 4X400 metre bayrak yanşı: Al • big de 400 metrede kendisine ait olan dan aranılmış değilim, bir iki sene Bundan sonra Hariciye Vekili, refaka-

T 
man takımı 3.10.4, İtalya 3.12. 46.7 saniyelik rekoru 46 ya indirmeğe etrafımda ufak bir alaka gördüm. tinde Ali Haydar Aktay, Cevad Açıkalın, 

Üccarlann Jisanslan Uzun atlama: Watson (Amerika) muvaffak olmuştur. Ondan sonra, tamamile unutuldum. Feridun Cemal Erkin, Zeki Polar, Sovyet-
geç kalıyor 7.75 metre, Brown (Amerika) 7,72, Finlandiya sahalarında Veirila Bu arada yalnız Rober Kolej eski bir lerln Ankara bilyuk elçisi Terentiet ve pro 

r.. ){affei (İtalya) 7 58 çekici 2 58 67 atarak birinci mevki hocasının ailesile alakadar oldu. Aşi- tokol -fi mua,·lni olduJft· halde, Klmkl 
.rıyasada ddr.en şayialara gore tüccarla- ,.... & .. 

l'lJruzın VekAletten yaptıkları lisans taleb- tstanbul Haatabalucı mektebinde g&ıüllüj Yüksek atlama: Steers (Amerika) ini ihraz etmi§tir. yan satılırsa, bedeli ile bir ev alaca- nehir limanını gezmiş ve Vol&a - Moskova 
lerı ıeç gelmekte oldujundan bu işlerinıhastabakıcı olmak lstiyen kadınlarımw ye 2.03, Wison (Amerika) 2 metre, De- Diskte ise dünya rekordmeni Alınan ğım ve bu evde kısmen kendim otura- kanalı üzerinde bir tenezzuhte bulıınmuş-
~tle intaç edibnesi için alAkadar ma - tiştirmek üzere bir kunı açılmıftır. Birinci vall (Amerika) 2 metre. Schröder Amerikalı Fox ile Aleman cağım ve kısmen de kiraya vererek tur. 
-mlara mıiracaate karar verilmiştir. kurs faaliyete geçmiştir. Sınk atlama: Warmerdam (Ame- Walapeke arasında yaptığı bir atışta geçinmeğe çalışacağım. Metroyu ve kanalı bıiyük bir alAka ile 

Deri ve kUtJ•ml Öğrendiğimize göre gönilllil haatabakıcı rika) 4,42 metre, Day (Amerika) derecesini 51.90 a çıkarmağa muvaf- • • • tetkik eden Türkiye Hariciye Vekili, bu 
lhr•ç ettik olmak üzere müracaat eden kadınlarımızın 4.40, Meadowa 4.38. fak olmuet;ur. Bakalım olimpiyadla- Belediye Aşiyanın mUze halinde muauam ve mükemmel eserler kaJ'fı ın-

Şimal memleketleri için Usanse tlbl o- miktarı çok fazladır. 3 ay sürecek birinci Üç adım atlama: Rajaasari (Fin- ra kadar bu dereceler nekadar yük • muhafazasını bir zamanlar dtl§Uıı _ da ha,.ranııtını izhar etmiştir. 
lan ve ihracı •~rbest bulunan maddeleri - kursu takib edecek ikınci kursun kadrosu landiya) l5.52, Kin (Japon) 15.34, selecek? müt ve binaya beş bin lira kıymet Tıirkiye Hariciye Vekili, aksam büyük 
~en külliyetli miktarda göndcrilmeğe ıimdiden dolmuştur. Resimde gönüllü has- tlavaara (Finlandiya) l5.ll, SPORCU takdir etmişse de bilahare bu fikrin- tiyatroda cKarmen:t operasının temlillndı 
~~~~~~~~~~~~~~ ==============================denv•~~~-. ~~~~~ \'aPUnına dün 6,000 keçı ve 5,000 koyun wwwwwwvvvvwvvWWW:,.., --e--ııı""9W& 

derisi ile kuşyemi vesaıre yükletilmiştir. DENiZLERDE : Romanya Ordu- .-zmı·rde Evveli binada Fikrete ait pek az -----
••• eşya kalmıştır. Bu eşyalarla hakiki Yeni ltalyan Zırhlısı 

lfaber aldıgımıza göre b\11Ünlerde de ln- Etr•• k Al sunu Terhı·s Yı·ne Zelzele bir müze vUcude getirmeğe imkan Roma 3 (A.A.) - 35 bin tonluk IUtercye cenub vilAyetlerimızden maden US manyaya kt Fik · k d' l'l ' 
IÖnd yo ur. retin en 1 e ı e yapbğı . 1m . hl b • ..-..-a .... """ 

erilecekttr. gidemiyor tablolar bile sablmıştır. yem per~ zır 1:'ı. u ay. ~"" ~ 
Yapalı ve yUn plyaaaaı Avrupada harbin başlaması üzerine tadil Etmiyor OJdu Saniyen müzeyi ziyaret etmek için novada denı.ze indinlecektır. 
Son ıünlerde tstanbulda ,.apağı satışla- edilmek için Almanyaya ıönderilmesi lcab A11iyana ayn bir yol yapmak istiye- ••••••••-•••-.. - ••••••••• ..... 

tında Bükreş, 3 (A.A.) - Yeni hUk1lmetln bu Izmir, 3 (A.A.) - Dün şehrimizde bir Y 
Yalnız yerli fabnkalanmwn faaliyeti eden Etrüsk vapurunun hareketine imkAn , __ , Za i t kt ce._.'-. Bu••n.. Kole·;m· --~-' ı'çı'nde GAİP ARANIYOR 

löıe gün bütün Rurnanyalılara hitab eden bir zeuae ohnuştur. ya 70 ur. """- auaa .1 G&cu.&IN 
Çarpmaktadır. görülmediğinden bizim havuzlanmızda ta- · d in 

Fabrikalarımızın vadeli olarak aldıklan mir ve tadil edilmesi düşünülmektedir. beyanname neşrederek ıimdiki beynelmi- Diklllde de lk1 zelzele olmuı ve eski en bulunan Attyanın yalnız yoluna kW· ebolunun Çatalzeytin nahiye • 
>'ap lel ihtilAfta tam bir bitaraflık muhafaza et yıkılmak üzere kalan dört duvar daha çök- liyetli 'ktarda '·ti-'ıı.k bed ı· · d H lb ahi .ır...11 ....... d 
ltrı.:gı ve yünlerin yekünu son aylarda Vapur bir kazanında huaule gelen A • mı .. Uü& e ı ver· sın e acı r m 06 .u&CU.u.1 an 

"" baly balii olm Bu allar mek niyetinde olduiunu ilAn ve beynelmi milıtür. k ti hasıl l kb Uır aya uştur. m ın rızanın tamiri için havuza aluım.qtır Va- lel vaziyetin tevlld etmiı oldutu müşterek Pamuk Miibayaa&1 me zarure o aca r. Mustafa oğlu kardetim Cemil bun • 
o)d:~ He,.eti Vekile kararile menedilmiı purun burada tadiline karar veril~ tak- tehlike karııısında tek bir büzme halinde tzmir, 3 (A.A.) - Müstahsilden pamuk Binaya Kolej idaresi bakmakta • dan Uç sene evvel 1zmlre gitti. Ad • 

dan ihracat yapılamamaktadır. dirde önümüzdeki av içinde faalivete baı- dır. '""-4Aen sene 11111iyanda Rober Ko- . . _ . 
1141 ı tanbulda 15 000 An d 1 " " bulunmak üzere eski ideolojilerini ve al- mübayaa etmek üzere Ankaradan tehrimi- ~ ..,,, b h l ld - dan b 1 

en s • • a o unun lanacaktır. leJ·ı·n n·y .. .1••e muallimlen'nden Mıs' • resı ızce meç u o ugun ı en· ll'ıUlıteJ.if mmtakalannda tae 35,000 olmak yul ihUraslarını ·unutmalarını bütün Ru- ze bir heyet gelmiş ve Ziraat Bankasında -J. 

Gıere cem'an 50,000 balya yapalı ve yün Şirketi Hayriye ile Deniz- men vatandqlarıaa tavsiye edecekUr. çalışmalarına başlamııtır. ter Bamum isminde birisi oturuyor· lerin insaniyet namına aşağıdaki ad-
ltokuınuz mevcuttur. JOll•" araaındakl lhUlll Bu beyanname, Kumanyanın harbcuya- Heyet evvelA pamuk pıyasası üzerinde du. Bu muallim geçen sene vefat et- rese bildirmesini rica ederim. 
~enid lisans erilmil lan tiftikçll ne hiçbir niyeti olmadılını, şiddetle sulhü tetkikat yapacaktır. Ve sonra 11rasile Di- ,.. d da b' bo Be k zda Yalıkö Mezarlık üaUt 
~-cı: yenidmv mal m:bayaa etmete; hakeme havale edlldl arzu etmekte bulunduğunu, ancak diler kili, Berpma ve Menemen havalislnden m'9 ve on an sonra ına 1 kal- Y 0 Y 
... lanuşıardı Bundan bir ay evvel limanda çarpııan milletlere nazaran dıln bir m.vkie ptiril- daha sonra da ödemiı ve Nazilli mmtaka- IDlfbr. Bununla beraber bahçesine 26 numarada Asiye 

r. • • • şirketin 73 numaralı vapuru ile Devlet De- mesine rıza göııtermiyeceiini bildirecektir. sından mübayaatta bulunacaktır. gayet itinalı bir surette bakılmakta· ll••••••••••••-
8utda7 mevrudatının azalması yiizün- nizyolları İşletmesinin Kadıköy vapurunun Binnetice vatanın kendilerine mezuniyet Mübayaa başlayınca pamuk piyaııasuwı dır. 

Gen birkaç gündenberl piyasa kuvveUen _ her ikisi de hasara ujrarruşlar ve bu yüz- verilmelerine imkin mutasavver olmıyan biraz düzeleceti tahmin olunuyor. Tevfik Fikretin, refikası, Bebekte 
rn1ııtır. Son iki gün zarfında cinslerine ıö- den her lki idare arasında husule gelen lh- ve hilen silAh altında buluna nbüUin va- lzmlr Polis Mektebi Açıldı Kırmızı yalının ilerisinde Tahsin Bey 
l'e bütıin buidaylarda 7-8 para yukselme tilUın haW için mahkemeye müracaate tandaşlara ihtiyacı vardır. tzmir, 3 (A.A.) - tzmirde tesis edilen yalısı naınile maruf yalıda oturmak· 

Dr. Hafız Cemal 
Cllnıuetur. karar vermişlenil. polis mektebinin dün küşat resmi yapıl -

Ticaret Odaaı Almany• Haber aldıtunıza göre her iki idare bu R T bl.""I mıı ve derslere baflanmlfbr. İlk den tz- tadır. Divanyolu 104 esml e lg er da ·1m· Öğrendiğimize nazaran Kolej sıııü. M u · il I ihtilAfın aralarında halli için bir hakem mir Emniyet Müdürü tarafın n verı ış- .....,. uayene saa erı pazar hariç 
8 ' 'fa1N1n IUCC•rl•"· heyeti seçerek bu iti balleıtmeie karar ver- tit. yana on bin lira teklif etmiştir. Bina, her gün 2,5 _ 5 salı ve cumartesi 

Dahlllye 
Lolmwı Bekim 

MUteh••••• 

llHzın v•zl~etlarlnl mitlerdir. Seçilen hakem heyeti ilk top - ı... .... içinde kalan azıcık eşya ile hem Fik- sabahlan 9 - 11 hakiki fık~ 
tnbft ediyor lantısını önümüzdeki cuma ıünü yapacak- Paris, 3 (A.A.) - 3 Tepi- laP11rlll ........... n retin hatırasını yaşatacak hem de kabul olunur. T. 22398 

'l'i tır. nievvel akşam tebligı··: h lk •n•nd•· Kolej muallimlerinin ibatesi için bir •••••••••••• ile caret. Odası !.ilccarlarım~~·n ~anya Danlzyolla" ldareal tll•p • daire olacaktır. hak olan ticart munasebetlerinin vazıyetlerl Mozel .. Meselle-in doğusun • Isparta, 3 (A.A.) Vilayetimiz me-
kında malfunat toplamaktadır. flrkeUnl aabn •lacak da ve Sarr'ın doğusunda diit - busları intihab dairelerinde tetkikat-

Tüccarıar hA1en Abnanya ile yapmakta Elki Denizbank zamanında üç milli ban- manm ansızın yaptığı hUcUmlar 
~Okları Ucarl mübadelelerin bütün saf- kamwn 'otfraklle kurulan ~ete Şilebin ta bulunmak Uzere buraya gelmiş • 
&ili "" ._.J pUskUrtUlmUştUr 1 di Un Halk · d · ~ ...... 1..: Büyükadada Sakar,.a eokatuıda 1 nu -
' ve §ekilleri hakkında Odaya malılmat Denizbanka ait olan hisseııi bankanın lal- • er r. D evın e parti ~- marab evde oturan Nesim polise mUraca-
erıtıete bqlamışlardır. vmdan sonra Devlet Denizyollan ı,ıetme- Ayni bölgelerde iki taraf top- litı mensublarile müeeaeee müdürleri 

Meal8k kural•"nlla sine intikal ebniftir. Haber aldılınuza •ö- çusmıun faaliyeti kaydeıditmj.,. ve ttıccarlatın ~ .... '-kile yapılan top- atle evine tanunadıtı bir sarhopm taarruz 
"9.-&• ettiğini ~yllyerek tikbette bulunmuştur. 

, 0000 1, ,..1 dere re Devlet Denizyollan ltlebnesi lirketin tir. 18.nbda bulunan mebuslarımız mmta-
,,. diğer bankalara ait olan hiaeleriııi de 88_ nH-- Ta---1. E'\'e tarruz eden adam yakalanmıt, ya-

gllrecek tın almap karar vermlftir. Bu ıuretle lir- .,~ u-~r kamm alikadar eden işler tızerhıde pılan tahkikatta, Kadıköyünde oturan Jo-
ıoo kiıtden fazla 1tç1 cahltıran müeue- ketin Bakır, Demir, Korom ilmindeki va- Paris, 3 (A.A.) - EyUll •· tonqmalar yaparak bu teşekkUlle- zef otlu Karlo oldutu anlaşılmış, Karlo, 

~eklletln karartle aCJlmuı karar- purları da Denizyolları lfletmeaine geçe • yına ait hava muharebeleri rin dileklerini tetkik ve teabit et- adllye7e verilmiştir. 
tıı- ltçl kura1arı ~ baflam11- ~;.:' tıp pıep1erin adedi ona ıbıat e- bilintir çoau resmen neoreclilmil • millerdir. Huaual otomobil çarpll 

· Cırak, kalfa ve usta olmak Ozere üç ...._._ • • .1 u buslanm bu ö·"- l rd Şlıllde Rumeli caddesinde 31 numarada 

~~ nınw.um ltç1 yetlftirecek olan bu 1111•111 bllfladı Mezld1r ay zarfında 8 Fran· -.e ız g ·~ 1o19aue e en oturan Poleplclialn kullandıtı 1230 numa-
,_ ak sonra kazalarda tetkikler yapmak ~ müddeti altı ay o ... c ve mee- Dün ecnebi bandıralı vapurlarla Hına- eız ve 24 Alınan tayyaresi dttttl· ralı hususi otomobil Sipahi Ocatı 6nünde 

hrd bllıDerden bqka, okuma, yamıa ve nımıza mOhlm miktarda iUııılAt efY8SI gel rWmilştilr. üzere şehrimizden ayrılmışlardır. Harun otlu Ahmede çarparak bapndan ya 
~ bllıiat otutulacaktlr. Bu kurslarda miftir M•n ... ınezbah••n•• ralamlf, yaralı GQmüpUJU hutahanealn• 
aaau 10000 ltçl den ıörecekUr. So~t bandıralı tsvanetya vapuru ile Berlin, 3 (A. A.) - Büyük temell •llldı kaldınlmıs, Polepiclia 7•kalanmıftır. 

Evine t.arruz elmlf Ankara da 

AKBA 
Kitapevi - KAatçıbk - Tllrkçe 

ve yabancı dil gazete, mecmua, 

kitap aipariflerini en dofru ya-

puı bir yerdir. Erik& ve ideal 

yuı niakineleri sabı yeridir. 

Telefon: 3371 

muhtelif mamul etYa, Felemenk bandı _ Alman umumi karargihı, diğer 
I' Tehdit ralı Titüs vapuru ile Şap, eczayi tıbbiye, bir takını Alman kıtaatının 2 

lte •tlhte lakenderpap mahallesinde Tek- llııtik, Yugoslav bandıralı Lovçen vapuru ilkteşrinde Varsovanın mUstah· 

Manisa, 3 (A. A.) - Mantsanın 
mühim ihtiyaçlarından birini karşılı
yabilecek olan mezbahanın temeli 
dün vali Faik TUrel'in elile atılmıt -
br. inşaat martta bitecektir. 

P. T. T. Levazım Müdülüğünden : 
~'°~da 9 numaralı evde oturan Baki çimento, madeni eeya, cam eşya, inşaat kem mevkiine girmi§ oldukta -

7 Y8f1Dda Muzafferle annesi Emine malzemesi, Rumanya bandıralı Transil - rını bildirmektedir. 
~ nıüracaat etmifler ve Abmediyede vanya vapuru ile limon, kınakına, karabi
~~al evde dokumacı Mustafa tara- ber gebniştir. Bundan başka 57,000 kilo 
.. tehdid edildiklerlnl söylemişlerdir. mangal kömürü de gelmiştir. Yalnız eylfil 
"1ı-llstata yakalanaraJı; tahkikata baliıımmıı ayı içinde limanımıza 4,6 mil.yon kilo kö-

• "llOür ıelmifUr. 

Varsova ve Modlin'de yaka
lanan esirlerin ve zaptedilen 
mal.zemenin cedvelleri henilz 
yapılmıe değildir. 

Garb cephesinde sadece tay
yare ve topçuların hafif faali • 
yeti görWmüştUr. 

1 - Talibf çıkmıyan 1.000.000 adet mulalna masura pazarlıkla mQbaJU edl• 
lecekUr. 

2 - Muhammen bedel 2500 lira, muvakkat teminat 187 .8 liradır. 
3 - Pazarlık 23 Birinciteerin 931 pazartesi IÜDÜ saat 11 de Ankarada P. T. '1', 

Umumi Müdürlü\'. binasındaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Taliplerin prtlan g6rmek üzere her gün Ankarada P. T. T. levazım ve 1-t 

tanbulda P. T. T. ayniyat ıubesi müdürlüklerine ve pUPrlıta fltirak etmek igla 
me;ık.Qr .nn ve saatte o komfllJ'O!la müracaatlerl. c4853> d'121> 



• 
SUite : a 

AADY·O 
p~~ 

4/10/939 ÇARŞAMBA 

12.30 Pıogram vr. memleket saat ayarı, 
12,35 Ajar s ve meteoroloji haberleri, 12,50 
Tuı k rnl.ızilı (Pi.), 13.30 - 14.00 Milzık 
(Kucuk orkestra), Şef: Nccıb Aşkın, 1 -
Slcde· Aşk haberi, bnlet mUzlği, 2 -
Offcnbah· Mu et~ (17 nci asır dans ha
vası), 3 - Gounod: Ave Mana, 4 - Nıelsen: 

Ma~nr:ıde komlk operasından tsp:ınyol 

d:ınsları, 5 - M;cheli: Buseler ı::crenııdı, 
6 - J, Slrauss: Şark hlkôyeleri vuls, 7 -
Eduard Kunneke: Teessür \"alsl, S - Drigo: 
Arlokenin milyonları, balet süiti No. 3, 9-
Drlgo - Esmernlrn, balet süiti No. 2, 10 -
Schmldt Gentner: Bana daimo. söy~e (A
ğır '\als). 

YENi 8ABAH 
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:i Harb Panoraması •= 
~ ····~ ········· .. ••• .. -· .. ···········~............................................................. ~Et ! 

§§'. .i ;:' ::::::= 

~ En son harb resimleri, Leh ve Alman ordusuna, donan- ' 
~ masına aid resimler, Alman ve Leh kumandanlarının, h 
~ devlet adamlarının meşhur simalarının fotoğrafileri, biri- ! 
~ birler!le b~ğuşan iki taraf kıtalarının müheyyiç enstanta- ~~ 

e=~ nelerı, tayyare bombaları alhnda yanan şehirler, hayat- ~= 
~ farını vatanlarına armağan etmiş kahraman askerler ve- r 

== . . ===== c ~ saıre vesaıre... = 
~ 4 i 
il~,. Her Yerde 10 Kuruş ·• ~-

~ , ~-
-~ RESiMLİ L. 

~i Harb Panoraması ~~ 
. -~ ,_ ! 
=1:. ~= 

~".j Bir iki güne kadar size harbin bütün heyecan- r -
~~ ~= 
;:-~ larını, dehşetini yakından temaşa ettirecektir. &~ 
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- - .. .. - - Tepeba ı Dram Kısmmda 

DEVLET DENİZ YOLLARI 
UMUM MÜDÜRLÜGÜ 

lŞLETMESl 
İLANLARI 

Karadeniz Hattı Dördüncü Postası 
tslanbuldan 6/10/939 cuma gü111.i kalkacak postadan itibaren Kar:ıdeniı. hnt· 

tında me\·simlik dördüncü postanın tatbikine brışlanacaktır. Rtı postrılar her cu· 
nıa gıını.i saat 1 O da Galatn nhtımından krılkarnk do.,ruca Trnbzona gidecek 'c 
d5nuşte yalnı:t ineboluya uğrıyarak istanbulıı geleceklerdir. c8031> 

••• 
Mersin Hattı Postaları 

6/J0/939 tarihinden itibaren Mersiu hattında eskisi gıbi haCteda iki po ta 
yapılmağa ba~lnnacaktır. Postalar salı \'e cuma gunleri Sirkeci rıhtımından s"ıtt 
10 da kalkacaklar ve Rodos hariç olmak üzere gidiş \e donüşte mutad iskele:erc 
ugrıyacaklardır. c8030~ 

C ökaUranıara • Katran Hakkı Ekrem , 
Hakkı Katran Pastilleri de vardır • ..1 

18.00 Program, ııı 05 Mc.rrlckct saat ny1-
n, ajans ve meteoMlojı haberleri, 18.251 
Turk milziği: Çal:ınlar: Vecihe, Fahire Fer
san, Refık Fcrsıın, Cevdet Çaglar, Oku -
yan 1 - Semahat özdenscs: a - Hızır ağa

H caz peşrevi, b - Şemseddin Ziya - Hi- 1 

cıız şarkı - Anılsın yôr ile, c - Şc•:ki Bey -
llica::. rkı - Kudretin kufi degıl, d - Şev 

kı Bey - Hicaz şarkı - Kıs celdi firak, e -
.... .. - Hıc:ız turku - Şu ltöylilnün yosma 
da kızı, 2 - Necmi Rıza Ahıskan: a - Ru
şen Kam - Kemençe taksimi, b - Zckfü 
Dede - Huzzam şarkı - Ey hilsııil cemııl e
leme sen, c - Tatyo - Huzzam prkı - Suyl 
kdtanede, d - 1''nıı Kapancı - Hunam şcır
l;ı - Büklum buklum sırma saçın, e - A
rif Bey - Muhayyer şarkı - Ey ateşi gam 
bagrımı yak, f - Halk tUrkusu - Şu dag
lıırı delmC'li. 3 - Melek Tokguz: a - Ali 
Rifat Bey - Suzınak şarkı - KAr etmt'di 
zalım, b - Arıf Bey - Suzinak şarkı - Oö
zumdcn gılmiyor bir an hayali, c - Sadct
tın Kayn k - B Jat! şarkı - Karsıda kara 
yonca, d - ..... - U<-şak tuı kü - Gitti de 
gelmcyiverdi (l\l ı tC'rek), 19.25 Konuşma 1 
(Dı polıtıka harlı lcrı ), 19.40 Turk mOzi-ı 
~i (Fnsı1 heyeti), '20,20 Tcm .. ıl, 20,50 Ko
nuşma (Haftalık po:.•:ı kutusu), 21.10 Mu
zik: (Rıya eti cunıhur bando ... u) Şef: lh on 
Kilnçcr, 1 - V . Turine - Marş, 2 - S. Yı·a- 1 

di(!r - La palom:ı (1 pnnyol scrt'nadı) , 3 -
Berlıoz - Benvcnuto ccllini uvcrtilru, 4 -
Schumanıı - Re\ t'rfe (Kamış sazlar için) 
5 - Reycr - Sigurd (Fantazi), 22.00 Ajans 
ziraat, esham - t:ıhvılat, nukut - kambly" 1 
borsnsı (Fıyat), 22.20 Serbest saat, 22.30 
Milzilc (Cnzband pi.), 23.25 - 23.!:0 Yarın
lti progı om \ 'C kapanış, 

4 10 939 çarşamba gü
nü akşamı saat 20.30 da 

İnhisarlar lJ. Müdiirlüğünden : Romeo - JUlyet 
• • • 

Cinai Miktarı M uh. bedeli % 7,5 teminatı Ekı;lltmenln 

Ankara Borsasının 
3 BIRINCITEŞRIN 939 Açılış\"e, 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırık lık Ye bütün ağrılarınızı derhal keser 

f tiklil Caddesinde Kome'li 
Kısmında 

4 10 939 çarşamba gündüz saat 
14 de 

Lira Krı Lira Krı. Şekli sıııatl 

Kırını1.ı av 
kovanı 70 ın/m 400 kutu sif 1008 75 GO Açık J4 
65m/m a\• kovanı 600 > > 1512 - 113 40 > 15 

Fl'tA.fLARI Kapanı$ icabında günde 8 ka..~e alınabilir. K .EI~ OGl~AN 

Akşam saat 20.30 da 
İKİ KER}~ iKt 

Mor av kovnnı 300 > > 6300 - 472 50 
I - Şartnameleri mucıbince yukarda miktarları yazılı 

hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

K p:ılı zarf J6 
muhtelıf cins av kcı\'an• 

Londra 1 Sterlin 5.24 Her yerde ımllu kutulan ısrarla iste) iniz. 
New-York 100 Dolar 
Parls 100 Frank 

130.80 
2.96875 - _ .... -- II - Muhammen bedelleri, muv kkat temınatinrı, eksiltme şekıl ve saatleri hı

uılarındıı yazılıdıı. 
Mllano 100 Liret 
Cenevre 100 lıvlçre Fr. 
Amaterdam 100 Florin 
Berlln 100 Rayfmark 
BrUkıcl 100 Belga 

29.3975 
69.68 

21.99375 

, =

1
;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~F ~~~~3büSulliHukuk 

Devlet Demiryolları hanları 1 Hakimliğinden: 
Davacı lst. Suıtanhnmam Rıza pa-

İİl•••m:1••••••••••••••••••••••• şa caddesi No. 117 de Aşer Nnhimya 

III - Ekslltme 13/X/939 cuma günü Kubataşta lcvnzım ve mtlbay:ıat şube n· 
cleki alım koınlsyoııuııda yapılacaktır. 

iV Şurtnamclcr her gun sozu geçen şubeden parasız alınal>llcceı;ı gıbı nil11nı· 
ne de gurulebllır. 

V - Kapalı zarf munakasasına iştırakedeccklerin mühürlu teklıf mektuplarını 
kanuni \"esaıkle "ô 7,5 gUveııme p:ırası maltbuz veya banka teminat mektubunu ıh
tivn edecek zartlarını ihale saatinden bir saat evvel mezkur komisyon başkanlıgın.ı 
makbuz mukabllınde verınclcrı, dığcı· cksıltmelcrc gireceklerin "'o 7,5 teminat pllr • 

Ati na 100 Drahmi 
Sof ya 100 Leva Muh..unmen bedeli JOOO lıra olan elektrik motörlü SantrfCuj pompa, komple elek- 1 vekili avukat Aşer Habib tarafm-

trık tesısatı, yangın ''e p:ıtlama tehlikesine karşı lazım olan emniyet tesısatı molzc- dan İst T k · d Abd Ih k H: 'd Prag 100 Çek Kor. 
Madrld 100 Pezeta mesi, hortum, bpru vesaireden mürekkcb benzın boşaltma tesisatı malzemesi 18/10/ · n sım e u a amı 

1939 tarşamba gunü saat 15 te Haydarpaş:ıda gar binası dahilindeki komisyon ta- caddesi Uğurlu apartmanda şoför 
rafından kapalı zarf usulilc s!ltın alınııcaktır. Bekir vesaire aleyhlerine 939/ 1039 

Inrile 1.nrlikte yuk rda adı g('Çcn komısyona gelmclerı ılcın olunur. (7G27) 
Varfova 100 Zloti • • • 
Budapefte 100 PengU 
Bükreı 100 Ley 
Belgrad 100 Dinar 
Vokohama 100 Yen 
Stokholm 100 laveç F •• 
Moakova 100 Ruble 

.. 1.19 

Bu işe girmek istıyenlerln 75 lırnlık muvakkat teminat, kanunun tayin ettiği No. lu dosya ile açılan (263) lira 
vcsikal:ıı:'la teklıflt'rinl muhtevi zarfl nnı ayni gı.in saat (14) de kadar komisyon zararın tazmini davasmm yapılmakta 
reisliğine \"ermeleri lfızımdır. olan muhakemesinde şoför Bekirin 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. c7845• ikametgahının meçhul olmasına bina-

ı - Şartname ve me\•cud krokisı ınucıblnce 1 tııkım kanyak etiketi klişesi uçılC 
eksiltme usulile yaptırılacaktır. 

JI - Muhammen bedeli (3000) lira, muvakkat temınotı (225) liradır. 

III - Eksiltme 5/X/930 pazartesi gunü sn:ıt 15.30 da Kııbataıı;~ıı Levazım ve 
mübayaat şubesindeki alım kumisyonunda ;vapılııcı:ıktır. 

en ilanen davetiye ve arzuhal suı·cti 
ESHAM VE TAHViLAT 

Muamele olmamıftır. 
Orman Koruma Genel Komutanlığı 

Sahnalma Komisyonundan : 
İstanbul tebliğ edildiği halde mahkemeye ge

linmemiş olduğundan müddei vekili 
tarafından getirilecek şahitlerin cel
sei ntiyede dinlenileceğinden bahisle 
(20) gün müddetle ilanen muameleli 
gıyab kararının tebliğine ve muha
kemenin de 3 11 939 tarihine mUsa-

IV - Şartnıımeler her gun sbzıi geçen şubeden p!lrasız nlınabılec1.:gi gıbi kroki 
de tetkik edilebilir. 

v - isteklilerin eksiltme itin tayin edilen gün ve saattt' % 7.5 guvenme P"' 
rasıle birlikte mezkur komisyona gelmt'leri.. (7922) 

Yt~Nt N}::. l~tl'AT: 
C 1NS1 

Yemlik arpa 
Kuru ot 

MIKTARI 

17000 Kilo 
12750 > 

Yeni TUrk Çıkh Samıın 8452 > 
istan bul Telefon Direktörlüğünden~ 

!139 ..- 940 lstnnbul Telefon rehbel'inin tcv~iine başlan ıcaktır. Ancak Sürp:ı 
goptan Mecidiycköyüne kad:ır olan saha d:ıhilındeki abone telefonlarının num.ını 
!arı Şışlı santralına göre (80000) den başlamak uzere tadıl \ e o suretle yeni rehber• 
yazılmış bulunduğu itin fıınliyetı gUnü gıızetelerle ayrıca lldn edıl.cc<:k olan Şışlt 
santralının açılış gtlniıne kadar bu tevzi olunan rehberlerin kullanılmamasını rıc.-ı 

Emınonü Halkevı tarafından her ay çı
k<ııılan Yeni Tüı it mecmuasının 82 inci s<ı
yısı fe\•kalade mundrrecatla \'e yepyeni bir 

Kuru gurgcn odun 10000 > 
dif cuma günü saat 10 a talikına 

mahkemece karar verilmiş olduğun -
dan tarihi ilandan itibaren 5 gün 
zarfında itiraz edilmediği ve mah -
kemede bulunulmadığı takdirde gı -
yaben hüküm ve karar verileceği ila
nen tebliğ olunur. 

lertıb ılc intişar elmıştir. Hakiki bir kül
tür \"e sanııt mecmua ı okumak istiycnlere 
Yeni Turk'ı.i bılha sa tavsiye t'derlz. 

ı - Zeytinburnu Onnnn koruma talimgAhı ihtiyacı itin yukarda cins ve mik
lrırlurı ycızılı olan 4 kalem erzak 2490 sayılı knnuııuıı 46. maddesinin cA• fıkrasına 
göre pazarl:kla satın ı:ılınacaktır. 

2 - Paza;-lı ı 9 Birincitcşrln 939 pazartesi gunu saat 14 de Sirkeci Demirkııpı
dakı Orman Koruma Genel Komutanlrtı İstanbul satın alma komisyonunda yapı
lac ktır. 

ederım. «8032• Miidiriyet 

-
Sahibi : Ahmet Cemaleddin SARAÇOCLU Yeni Turk bu s yısındıın itibaren yeni 

bir çığır açmış bulunuyor. 
3 - Evsaf \'e şartııaru~i her gün parası7. olıır:ık komisyonda gôriılebllir. 

c8014.t Neşriyat müdürü: Mucit ÇETİN Basıldığı yer: Matbaai E~üzziya 

Kureyş, harekete geçince: Demli. onlar da : 
- Kabilemin efradı beni görünce, bi - - Muharebeye airdiğimiz zaman nasıl 

dm tarafa aeçeceklerdir. hareket edeceğimizi görürsünüz. 
Diyerek harb meydanına gelmişti. Demişlerdi. 

Peygamber, onu: cEbQ Amir Fnsık• diye Kuı.ınaıı'ın kahramanlıgından, Evs ka-
celkıb etmi ti. hilesinin Ehil Amir ile yanındakileri kaçır-

Ebil Amir, kabilesinin karşısına çıka - dıktan sonra sancaktar Talha lbnl ebl 
rak : Talha ileri atıldl ve Müshlmanlardan er 

- Ben, Ebıl Amlr'im! diledi. 
Diye bagırınca, Evs kabi lesi efradı: Ona kaı·liı Hazreti Ali çıktı. Bunlıu· ){1-

- YA Fımk ! Yl Fasık 1 lıç kılıca çarpışırken, Ebu Silfyan'ın ka-
Diyerek taşlama a, üzerine ok atmaia nsı Hind, Talha'nın arknsından def çala-

başladılar. Otlu Hnnzale bile, babasının rak kııhramanlık &ilrleri terennüm edi
yaptı mı be cnmedi. yor, Kureyş sancaktarını ccsaretlcndlrl -

O, böyle bir muameleye maruz kalınca: yordu. , 
- Yazık .. Ben gbrmiyeliberi, kabilem, Hazreti Ali, Tulha'mn, sonra onun yerine 

fikrini değiştirmiş. çıkım kardt'şl Ebu Saad'ın hakkından gel-
Dcdi ve maiyetindeki efrad ile, kabilesi- di. (Bir rl\•ayete ıöre, bu ikincisini Saad 

nin üzerine ok yaidırmağa bajladı. Evs lbni ebi Vakkas katletmiştir.) 

knbtlesi, bu eski relslerile ı:ıkrabalarına Kurenin sancalı, bunlardan senra, Os
fiddetle mukabele ettiler ve yagdırdıkları man ibni ebi Telha'nın eline geçmiş ise 
okl:ırla onları kaçırdıktan başka, bunların de, onu da Hazreti Hamza, MeJAfiğ ibni 
yanında bulunaıı kureyşin diğer bir kıs- 1 ebi Talha ile CülA ibni ebl Tnlha·yı Asım 
mını da geriye pu kürttUler. lbni SAbit, diğer alh kişiyi de MuslUmnn 

ZAF'ER - Kureyşln sancağı Abduddar yiğitleri katledince, yt'kdiğerinin nrkasın-
o •ulhı.ır.da idi. l.'bü Sulyan, daha Mekke- dan on bır sancaktannı kaybeden Abdüd
de iken, o.'\lııra: 1 dar oğullarından sancağı tutacak kimse 

- Ey Abduddıu- e1tlSdı ! Bedr günü de kalmadığı içi~ . sancak yere düşünce, 
ıancn.tımız ı!tin elinizde idi. Başımıza ne- ~ureyş dı>.hşet ıçınde kaldı ve bozuldu. 
ler geld[iinl g!:irdllnil:t. Mı.:hıırebede, askc- Bu bozgunu ıören Kureyş kadınları bağ-
rlıı ba,trul ne ıeHrae ıancaktarlarl )'Üzün- rışarak dağa doıtru kaçmaya başladılaı·. 
den gelir. Sancııktar seb._t etmC411e asker Bu muharelıede, Ebu DUc ııe, Kuzman, 
de ı;ebat etmez. Ya sancatıınızın hakkını Hazreti Ali, Hazreti Hanııa ile dı~cr cs-
7erl:ıe ·~ttrlıih, yahu.:! onu bize ı.liın c-t hab on bir kişi d ha öldürdüleı·. F.bü Du
dınlz. eane, duşman saflarını yararal: Hind'in 

~tos 

Müslümanlar bozuldui;'U zaman bile 
Hazreti Hanız.anın yanına kimse sokulaını
yordu. O, önune geleni bir kılıçta deviri
yor, herkt'S, önünde çil yavrusu gibi dağı
lıyordu. 

Köle, bu dehşetli anlarda, bir taş arka
sında saklanmış, Hazreti Haınza'nın hare
ketlerini t4kib ediyordu. 

yanına kndar sokulmuş ise de bir kadını rivayete göre de, birkaç defa hucum etti- Hazreti Hamza, kendisine karşı kurulan 
oldurmeyi ağır bulduğu için ona kılıç sal- ği halde ok ile puskurtulm!lş. Halid ibnı pusunun farkıııda olınad:ın, kılı ç sallıya -
lamaktan vazgeçmiştır. Velıd, okçuların yağmaya koştuklarını gö- rak ortalığa dehşet verirken, Vahşı'nin bu-

Ebü Amir Fasık'ın oğlu Hanzale de Ebü rüncc, fırsatı ganimet bildi. Abdullah ibnl lunduğu yere yaklaştı. O, bu ana kadar 
Siıfyan'ın üzerine saldırdı ise de Şeddad 

1 

Cübeyr ile nrkadnşlarının üzerine hücum sekiz müşriki tepelemişti. 
ibnl Evs tarafından şehid edilmiş, Kureyş ederek, onları şehid ettikten sonra tslilm Vahşi, Hazreti Hamzanın maUQb mesa
reisl bu suretle ölümden kurtulmuştu. kuvvctınln gerisine geçti. Bu defa, MUslU- {eye geldiğini gör{ınce har~slnl fırlattı ve 
Kureyş bozulup knçınıyn başlayınca, manlar şaşırdılar, karıştılar. göğsune isabet ettirt'rek şehid etti. 

Müslilmanlar, Peygamberin tenbıhlerini u- Bu hali gorcn Kureyş efradı, kendilerini Hınd, Hazreti Hamzanın şehadetinden 
nutarok ganimet peşine düştuler. toplıyarak geri donduler ve hücuma g('Ç- o kadar memnun oldu, ki üstunde bulu-

GA LE BEOEN SONRA MAOLOBIYET- tiler. Hind ile dağcı kuc:ınış olan kadııılnr nan zlyııellerirıi, y;ınındukl eşya lımııın 
Okçular, Milslilmanların muzafferiyetıni d~ yetişe:ek def çalmaya ve şiirler teren- hepsini köleye verdikten başka Mekkcye 
gorünce: num ctmıyc başladılar. dönurıce kendisine daha birçok scyler ve-

- Ey cemaat! Arkanıza bakınız! 
Dıye bir ses işitildi. 
Bu ·~ uzerine mu tamanlnr arkalaı ın• 

dönunce, HAiid ıbnl Velid kuvvetıııın ı.r• 

kalarına duştügune gurduler \'e şaşırdıld 
tıeri gitmiş olanlar, geriye dunerek, duf• 
nıan diye musltiman aı·kadaşlurıııa saldır· 
dılar. Bu suretle biribirlni kırdılaı. Bu n1e· 
yanda Ebu Bürde, yanlışlıkla, Uscyd'ı y -
raladı. Ebô Burde'ye de ens~l'dan birı ıki 
kılıç darbesi vurdu. 

Hazreti Peygamber, bu muharebede de, 
bir parola teı tıb etmlsti. MüslUmanlar, şııs
kııılıklarından parolayı hatırlarına bile ge· 
tlrmedllcr; biriblrine kılıç sıılladılıır. BU 
muhaıebedeki parola cEmed .. Emecb yani 
cöldur .. Öldun idi. 

Hozeyfe'nin babası Yemanel Absi'ye bil 
kaç kisi hucum ederek kılıçlarını indırdık· 
leri sırada, Hozey!c: 

- Ne yapıyorsunuz. Bu, benim b:ıbııın• 
dır. - Ey cemaat! Ne duruyorsunuz! Gani- HAZRETi HAMZA'NIN ŞEHADETi - reccgiııi söyledi. (2) 

met!.. Kureyşin gozü H.ızretl Hamzada idi. On- HALID'IN HÜCUMU - Hfılid fbni Ve- Demişse de, is işten geçmiş, adamrnğıı., 
Deyince reisleri Abdullah lbni Cubeyr: dan çok yıldıkları içın, Hazreti Hamza oı- ı lid'in lıucwnu ile ynğ~ay~ çıkaı~.lar böy- Otbe ibni Mes'ud'un kılıcı altında cıın ver-
- Reın'\lüllahın emrini ne çabuk unut- meyince muvaffak olamıyncaklarına inanı- le perişan old~ığu gıbı dığer musluman- mişti. 

tunuz? ı yorlardı. ları da biı-ıbiı ine saldırdı. Resulü Ekrem, 1.ıunu haber nlıncıı, Ye • 
Dıyerek onları yngnınya koşmaktan me- , Hazreti Haınznnın Bedr ınuhnrebcsindo Duşınıın ku\•vcti, gcrılcrinde görününre: man'ın dlyetinın \•enlmesinl emretti. Ho· 

netmek lstcdıyse de dinlemedıler, her Uil'i katlettı •i Tuayme'nln biraderzade!ii Cu - (2) Hazreti Peygamber, Mekke'yl fet- zeyfc de aldıgı diyeti fakirlere dağıttı. 
bir tarafa dagıldılıır. Abduiıah, yanınd3 bcyr lbııl Mutğim, Mckkcden dııha çıkma- Bu Yeman ile Sfıbit ıbni Kays (•) ak ıuı-

hettikten sonra Vah9l'yl affetmemit. kanı· kallı bırcr pirı fıinl idiler. tkisi de ııeınt 
bulunnn yedi sekiz kadar arkada~ı ile ye- dan, harbe atmal.tn çok maharetli olan 111 helAI ilin etmlttl. Fı1kat sonrıı MUalU-
1 d l d h b t k"l · V ı · b ll b' olmak, cennete knvuşmak için harb~ gclrnie r n cm ayn ma ı. a eş v esı 3 ışı ı 111 nr e : man olunca affa mazhar olmuo::, fakat onun 

" !erdi. !kisinin de, lıu suretle murııdlan yc-
Halbuki, Kurey in kum~•ndanlannctan - Eğer Hamzayı oldurürst'n köklıktcn gözline lıiç görünmemlftl. EbO Beklr'in 

rine geldı. ( Devamı var) 
Halid ibni Ve!Jd, :Cıraıt kolladığı hıılde ve azadsın! hilifet nde, yalancı Peygamber MUseyle· 
~çulnrdan korktuğu için, ls~m kuvveti-ı Demiş. Ebü Sufynn'ın ~re ı Hınd de, pek metüı Kezzab'• o öldürdU, Ni hayet, fazla' (•) Kıaa11 Enblya'da bu nt Slblt ilU' 
nın sol yanına taarrUL edcmıyvrmu~. :3ır çok ınilldifaU:ır vAdetmı;Jtı, 1 prab içmekte., öldü. Vakı diye glkterllmtttlr. 


