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Etmiyecek 
Netice Verecek ? Rus Hariciye Komiseri Molotof un Yakında 

Herhangi bir gUn, her 
hangi bir mUnaaebeUe 
Darb demokraatlerlle 
Sovyet[er araaında bir 
harb çıkması takd!rln
de, TUrklyenln g2rbh 
ve ,arkh doatıa·rın• 
karfı halla ve samimi 
•urette bll•raf kalmak
tan ba~ka yapısblle
ce~U bir hlzınet olamaz. 

Yazan : Hil8e;)1n Oahld YAI.-ÇIN 

L.m arfcive l"t-kilimiz • ükrü Sa
&J.~ racoghı'yu Sov~ et do tlanmzı 
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J:i'l!ha o.;,,racoglu 
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Moskovaya 
''as l ~ •-:- 1 olduktan sonra, Sov·ıetıer er-
1\.Cl.nı ile tam bir efkar müdavelesi 
Yaıımağa vakıt bile. bulmadan araya 
ı\lnıanya lıaııciyc. nazın Fon Ribbcnt
ı·o • 

Berlini Ziyaret Etmesi Bekleniyor 

Hitler, Rudolf Hes ile bir nutuk dinlerken 

Môskova Müzakereleri 
Hariciye Vekilimizin Ankaradan 
istediği Tali mat Dün Gönderildi 

Moskova, 4 (A.A.) - Türkiye hü- öğle yemeğini davetli bulunduğu lraıı 
kumetinin Sovyet tekliflerine cevabı BUyilk Elçiliğinde yemiştir. 

bugün Saracoğluna gelmiştir. Türki- Molotof Berline Gidi~ or 
ye Hariciye Vekili_?_in ~~l~tof ile lı~ - Berne, 4 (A.:ı\..) _ National Zcı _ 
men temas edecegı bıldırılmektedır. tung gazetesinin Berlindcn aldığı bıı· 

Moskova Müzaken-leri De,·anı habere göre, Sovyet Ba§vekil ve 
Edecek Hariciye komi. P.ri Molot.of'un yakın-

Ankara, 4 (A. A.) - Avruparlan da Berlini ziyareti bekleniliyor. 
bugün gelen bazı haberlerde Haric·i- 1 Lord Halifa..x'.uı Tiirkire Hakkındaki 
ye Vekili Saracoğlunun Moskovadan l\ltitrur3J;rı 

Londrıı, 4 (A.A.) - Rc:.ıter bildirlyo .. : bu akşam hareket edeceği bildiril
mektedir. Lordlar kaın:ıı ·~ındıı harb vıu:lyeli h k

Bu hususta yaptığımız tahkikata kında c<>rcyan eden mtiznkcrclcr csn m
' nazaran Hariciye Vekilimizin Mos . da J.ıberal Samı.el, 'fl,rkiyc .ıc So\•yetıcr 

kovadaki müzakerelerinin birknc,: giin Birlığı nrıı ındıı cereyan etmekte olıın ınu-
zakerat mcsclcsın11 temas ederek dcınişlır 

.- daha süreceği ve bu müzakerelerin ki : 

en dostane bir havn içinde inkişJ.f et- - tngııt .. rn bukümetinin, bu mu~ke • 
mekte olduğu anlaşılmıştır. relen, :ınlayıs \'C kaunyışla karşılıyııca ı· 

HariciJe Vekilimiz İran Scfaretindo nı Omid ediyorum. Tuı:kıycnin Karadcnı:z.· 
dt: \ e Asyad:ı buyQk bır alllkusı \ ıırdır vt 

Moskova, 4 (A.A.) - Türkiye Ha- bu alAka kendısıne lıakıkıılcn icnbettıgi gı-

ticiye Vekili Şükrü Saracoğlu, dün 1 ( So:m 3 üncü sayfamızdn ) 
. ~ un seyahati karıştı. Saracoğlu 
lkı gün güzelce dinlendi; geceleri o- e '"'-ıııiıiıii------~~~!'8-lii!!!iii!!!!!ii~i!!!!!!!!!!!!!!!~~~"""'""""""!ilii!!~~i!!E!~~~~~~~!!!!!!!!!'f!llii_,......,...,..~ ....... 

Perada ruhunu eğlendirdi. Sonra bir B lk oı· . dl d Türk Heyetine 
F = 

MEKTEB KiTABLARI 
-

~or~me vulrna gcldı. Galiba bunun a an ımpıya arın a 
d:e~~r~~;~:ü~c ~~c:~mk7·~~~:c~ğ: - Londrada Bir 
~:t~:~;:.::/~:~:!~.~b~:= ~:ı;;:ı; İlk Muvaffakiyetl Nasıl Kazandık? Ziyafet Verildi 
Moskovauan tebliğ edılen bir telgraf Maliyet Fiyatları ile 

Satış Arasında 
Ç~k Büyük Fark Var 

llaridye vekilimizin Moskovada meş- Londra, 4 (A. A.) - Orgeneral 

~~r yeraltı şimendiförini gezdiğini, Yunanlı Dostlarımızın Türklere Ki.zım Orbay ile refikası n Türk u'.r ~chir limanını dolaştığını, kanal heyeti azalan şerefinf', dün öğleden 
z~rınde c~ntliğini ve gece de Car- Go"slerdı.klerı· Ala"' ka Ç k Bü üktü sonra cıa.ridge otelinde hiikfımet ta-

ıncn OJ?C't·asım seyrettiğim büyük bir O Y rafından bir kabul resmi tertip edil-
~~ka ve :riı&mM.Pi~et ıle bize öğretti. mi~ \e misafirler milli müdafaa koor-

h~(;~:,~n~i :~~~1~:~~·: Ge 1 ece k Sene ki Oyun 1 arı Türkiye Hazırlı yaca~ 1 ~°:i: :.;::....ı;;::. Ch•tli•ld ta-

rilz~n bundan daha f azlasl!" atı- ~·--------------·----X 3 a----·--------------... 
~. getirmek zordur. öte wa , bir ,..,-
'1.Ufak muahedenamesi ya.._~ " • üş- ı 

ek beyannameler 11CŞ#~J koca 1 
"'lllemleketi payl~mll;!: gj,bi işlerin 
~~,, içiqde, ~ndau mal kaçı-

~lı. ~~la e fasledildi-
tiru görünce. eta bir yorgun-
tuı~ hisscd\yor. Eğer Saracoğlu ya -
lllnda eskiden kalma meşhur uzun 
Çlıbuktardan birkaç tanesini ve el
~~t:rnş bir iki nargileyi de beraber 
totürmeyi ihmal etmişse gerçekten 
~~k. Rahat rahat, karşılıklı ne ala 
ll' keyif edilirdi. Beri tarafta da ara· 

da sırada, Estonya kapı çuhadarın:an Yahud Çin tercümanından vakit 
llldılcça, dostane müzakerelere de

''arn olunurdu. 
I• :Fakat Moskovada böyle cennet 
·-lYı.tını andırır asude bir tenezzüh 
~al·nel<.'ri devam ederken, -icad eden
cre nasıl beddua etmeli, bilmem-
rnayolar bizi bir türlU rahat bırak
ınıyorlar. Roma, Paris, Londra rad
ro~arı Moskova müzakerelerinin zor
usıa uğradığından, müzakereye de -
~ a:n ectilcınedii:rinden, Türk murah • 
asının Ankaradan yeni talimat iste-

Büseyln Cahid YALÇIN 
~ ( Sonu 8 üncü sayfamızda ) ,. 

BÜYÜK ŞAiR 

levfikFikret 
~eykelini Ne 

Vakit Dikeceğiz? 
OkuyocuJanmızdıuı Recep 

Kanı iımasile aldığımız bu çok 
lllUhim mektubu yana oeşrede
~ 

••• - --....-...----

Finlandiya sefirimiz 
itimatnamesini Cüm

hurreisine verdi 
Helsinkfors, 4 (A.A.) - Yeni Türkiye 

elçisi Agah Aksel bugün mutad merasimle 
1 ~'inlandiya reisicumhuruna itimadnamesinl 

takdim etmiştfr. Merasimde Hariciye Na
zın da hn:z.ır bulunmuştur. ===== :::-.:..-:::::: :::::::::::::::::: 
HER SABAH 

imzaya hürmet ol
madıktan sonra .. 

Kültür hayatlmıza zarar veren ve talebe. 
yi kitabsızhğa mahkum eden bu derde bir 
son vermesini ve gençlerimizin Uimde 
kaybettiğini milddi refah olarak birkaç 
müesseseye kazandırmamasını Maarif 
Vekaletimizden rica ederiz. 

:---------------------------..... ------.-----................ ...; 
M ekteb kitablannın çok pahıı.i.ı- cuk. Bu iş üzerinde çalıştırdğınm: bit 

olduğu etrafında yapılan şi- ar1:adn!l yaptığı tetkiklerinde talc-be
kayetler çoğalmaktadır. Talebe ve- nin ve velilerin son derecede haklı ol· 
lilerinin gittikçe artan bu şikayetle:·i dukları neticesine varmıştır. 
ortaya tetkike değer çok ciddi bir Kitabcılnnn, bilhassa mekteb kitat 

Avruı>adan gelen haberlerde 1tal- mesele çıkarmıştır. ları satanların ifadelerine göre, dev· 
yanm Türkiyenin de i~tlrakile bir Yüz binlerce çocuğun pahalılık yü- !etin kendi hesabı'1a bastığı kitablar 
konferans akdini teklif edeooği bil- zünden bazı kitablan alamaması ihli- nn bile çok fnY.ln pahalı olduğu, ma
dirilmektedir. malini de düşünerek bu mesele etra- liyet fiyatlarının hemen bir misli; dl· 

Pata,·atsız bir hareket neticesin- fında biz de ciddiyetle alakadar ol- ( Sonu S üncü sayfamızda ) 
!te ürkütülüp uçurulan sulh kumru- xxxxxxxx:xx:xx:xx:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Cô~ 
sunu tekrar ele g~irmek için yapı& 

1 cak herhangi bir teşebbü!iii alkışla -
~ mamak, t--.andan sulh dostu olduğu

! muz için, biz Türklere diişmez. 
Ancak sulh masaları etrafında bin 

hir rasinıe ile imzalanan resmi ' vesi
kaların henüz mürekkeblcri kuru -
nıadan, bulaşık (>~anasından fark
sız sayılmasına o kadar ~k 1>3.hjd ol
duk ki konferan~larm ,.e miizakere
lerin kerametine artık inanamaz.sak 
mazur görülnıeli)·iz. 

Baltık Devletleri 
Endişe içinde 

•• 
Yeni Ualerde Teşkilat Yapmak 
•• 

Uzere Bir Rus Heyeti Estonyaya 
Muvasalat Etti 

Müstakbel sulhü bir konfcnuısm 
remin edebilmesi için her şeyden ev
vel mualıedeye konulacak imzalara 
riayet olunacağına dair bazı devlet 
:ııurahlıaslanna as;ıd içirilmek icahe- Sto~~olm, 4 (A.A.) -· Sovye~lerln Del
d y k b ·· · 1 k bi tıktakı ıcraatı tsvcç efkfırıumumıyoı5lnl en-
er. o sa ugun ımza anaca r dişeye dUşürmcktcdlr. 

ösel adalıınru tamnmılc işgal etmek ate 
diğine dair gazetelerde çıkan haberleı· bu-
rada muhtelit ~ckillerdc tefsir edılmekte
d.r. - ahidname yarın. yırUbp a~ılacak ol- Estonya tarafından SovyeUer Birllğinrı 

~oktan sonra mılyonlarca ınsaru bot terkedilm~ oluan yeni üslerde teski!At yap 

10 seHdeoberi ilk defa yüz metre fA1Dpiyonlnğuııun kaza.un lbir ümide düşürmü§ ohııaktan ba§ka mak Uz.ere Tallin'e gelen Sovyet heyetinin 

Muzaffer milli IDlıl'jllD.lZI çaldınrken 1 bir netioe elde edilmiş olma&. flmdi sahil mm ta kalan ve evvelce tesblt 

Rus • L"Sto;t Müzakereleri 
Moskova, 4 (A.A') - Letoeya Harlc~t 
___ l.~u 8 üncü sayfamada ) 

.(Yazıaı 4 onca •)'f•m.-a) ~. CE'/ılALEDDIN BARAÇOGLU edilen limanlarla iktifa etmi7erek Daıo v:e 
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Y'Dl'" 8AB&R 

Çinliler Mukabil 
Taarruza Geçtiler 

Varşovadan Gelen 
Zavalh Talihsiz 

Bir Kuş 

.,.ı 

Mekteb Kitabları 
(Ba.~ tarafı 1 inci sayfamn.cla) 

ğer tabilere aid olanların ise hemen 
bir iki misli fiyatla satıldıkları bir 
hakikattir. 

Tabilerin bu hali; Devlet Matbaası· 
nm az çok bir farkla ayni şekilde pa· 
hah kitab satması dolayısile müsa • 
mahn ile karşılanmaktadır. Bundan 
dolayı kitab fiyatları hiç bir kontrole 
tutulamamakta; ve tutulsa bile fiyat
lar üzerinde tam ve isabetli bir ten
zilat yapılmadığı, daha doğrusu ya
pılamadığı söylenmektedir. 

Dün fikrini aldığımız mekteb kitab
lan biyelerinden biri, Babıalinin en 
eski ve tecrübeli bir kitapcısı sıfatı 

: Bir Şehir Aldılar Ve Japonlara 
Büyük Zayiat Verdirdiler Varşo\'&11 oedbant yoıca ile bize bazı kitaplar üzerinde mali-

---s;> yet fiyatları ile satış fiyatları ver • 

d 
Cunking, 4 (A.A.) _ Ch .. kial aj:ınsı' bil· tal b til iln Ki 1 l h l t Dün öğleden sonra matbaamıza bir genç . t' k' b 1 .. 1 b" .. d ... arı u n g as ı n se r ne aarruz ldl K d' . 1 ş· l'd HU • t t . d mış ır ı un arı şoy ece ır goz en 
ırıyor: t 1 1 dl D . b da bl k ..,., ı;:e . en ısın , ış ı e, rrıye epesın e 

e m ş er r. uşmnn ura r aç ,, .. z · b' N • ğl g""irmek insana son derecede hayret 
Cin ku\'VeU•rl K~tfnng'dan sonra Honan ki ' Uhi . ta d bh k b t gazın'cu bay Gar ıs evruz un o u ve "'1ıl 

.. ... il ve m m mık r a ce nne ay c - Lüks b' kült f b 'k 1 il 1 d 18 kt d" eyaJcUnln en mühim ,,,.hrl olan Kallang i U c > ıs a rı ası şç er n en verme e ır. 
i&t k .,.. m 6 r. yaşında b:ıy Artin Nevruz diye takdim et- B t k't l beh f ı ametınde mukabil taarru7.n gecmlşter- li ., ı ı · d il 11 ç· Ul ni u za : ı ap arın er orması • 
dır. on .. n eya e ın e er yen ın er ye tikten sonra elinde tutmakta olduğu ölü 

bi k nın altmış paradan, coğrafya gibi iç-Ja r mu\•affrı iyet knzanmı5lardır. Baskına bir kuşu göstererek: 
P<>nların anudane mukavemetine rağ- ul{,rıyan dücman alelfıcele ricat etmle ve }erinde fazla klişe bulunanların ise nten Cin 6 .. " - Bu hayvanı, dedi, sabahleyin saat ye-

Salllıe : S 

liMDiLil<:~~ 
~~~su KADAR 

Propaganda 
Silahı 

Propaganda sllalıının bugün f'D 

müthif; hnrb slliıhJarmdan biri hııline 
geldiği muhakkaktır. Bunun en l.ıariz 
misali, tii Berlinin üzerine kadar so- • 
kulan ingiliz tuyynrelerinin, şehre ' 
bomba yerine kilğıd par~aları atma
yı tcrcllı etmeleridir. İngiliz hükfı - ' 
metl, bu serpiştirdiği milyonlarcıı 

kağıdın, halkın manc\ i kun eti üze
rinde milyonla.rr.a bombadan daha 
tesirli olduf;"llllıı innnımş bulunmak -
tadır. 

İngilizler sadece tayyareler \'a~ı
tasile beyanname atmakla da iktifa 
etmiyorlar. Bu gııycleri uğ11runcla 

radyo istasyonlarmı da seferber et -
nıiş bulunmal>.tadırlar. lngitiz raclyo
lnrı mua~·yen aatlerdc almanc:ı ne..5-
riyat yapmakta \'e Almn11 halkına 

hit:ıb etmektedir. 
m to~u kuvvetleri şehri tahrlb et- sahada 200 ölü bırakmıştır. di buçukta Hürriyet tepesinde avlanırken ikişer kuruştan mal olduklarını hesab 
so~t~ı muvaffak olarak Kailııng şehrinin Çinliler çok miktarda cebhane ve birkaç vurdum. Sinek yiyen ve tncirku~ dedıği- edilerek maliyet ve satış fıyatlannın Mektep n.ımpaarı satan kitapçılardan Acaba bu propaganda harbi haki· 
tlc~·O:rında cereyan eden muharebeler ne makineli tüfek iğtinam etmişlerdir. miz kuşa çok benziyen bu hay\•tmın sağ fahiş farklarını gayet açık bir suret- biri katen zannedildiği kadar tehlikeli hir 

ı e Cinlller şehri kAmilen işgal et - Bu eyaleUn cfmalinde Cin kuvvetleri se.\' midir! İngilizlerin bu husu ... ta 
nıı1ı dl v ayağında bir halka \•ardı. Dıkkot ettim : t d k akt:ıdır ~ 
Yal ~~ r. Cin kuvvetleri şimdi Honan e- Siangchenıı ve Sisianachen şehirlerini la- Bu halkanın uzerinde «Polonya - Varşova> e mey ana o~.m • . . . 37,5 kuruş tutmaktadır .• Satış fiya- sarf<'ttikleri biiyük mes:ıi herhangi 
ler~ın~~t:~rkezi otan Kaifeng'e doğru i- Urdad etmişlerdir. kelimeleri goz.ilme çarptı. Ben de kaptım, Bu hesaba gore de laalcttaym bır tından dilşürecek olursak maliyet fi. bir müsbet netice verdi mi! 

li rler. Bir Japon hava filosu diln Chanaklablen kuıu İi.ze ıetirdim. kitabın maliyet fiyatını bulalım. Mese yatı da çıktıktan sonra t1ibia 65,5 gi- Propn~andamn, bir millet için ze. 
Ta Ortgkong, 4 (A.A.) - Cin kuvveUerl şehrini bombardıman etmiştir. Cin muha- Filvaki ıencln uzattığı ölil kUŞun sat a- la lise kitablanndan biri olan "Edebi ı bi pek çok bir para kalmaktadır. Bu hir kadar tehlikeli bir""~.· olduğu mu-
• Wangchwang'da dilşman mevzllerine ta- rebe ve avcı tayyareleri derhal harekete ya'"mn bU->Wne ı-irllm10 minimini hal- t ta 'h' d sler· ni ele alalım Bu :r· •rntz. ed mil •· .... ~.. "' ya n ı er ı., · ise cidden azami bir pahalılık \'e aza- hakkaktr. Bunu bir 0 - .. -t haline t~ erek bir Japon taburunu tama e geçmişler ve ha\•ada cereyan eden muha- kanın Qzerinde Uç sıra yazı \'ardı: Birinci 28 r d Kr 1 . f la d '-'LA•" 
.. uba elm'·Ierdir b ti ı d bl d kitab orma ır. ışe erı a n a mi bir kazan" olur. getiren \'e .__ .. b b'u'd.-inden sonra en 

~ · re e ne ces n e rkaç ü.iman tayyaresi ıırada cPolonya>, ikinci sırada cVal"iO - 1 f it -s mu- ~ 
Clıcklana eyaletinde muntazam Çin kı- dütümaüalerdlr. viet, kelimeleri vaz.ıhan okunuyordu. Bu yoktur. Böle 0 u~ca 0'..~~sı ~ mış • Yine bu tertipten başlrn bir kitab geniş büd~yi bu nezaretin emrine 

Mussolini Tavassut 
Etmiyecek 

tki kelimenin altında da cG. 429218t nu- paradan olmak uzere ~utun kıtabın 1 alalım: Mesela lisede okunan Türk tahs.is eden Alınanlar da billrler. O· 
maruı vardL maliyeti • kapak da dahıl · olarak an- 1 edebiyatı antolojisi. 40 forma ve cild- 1 nun içindir ki iki gün e\'\'el Kitler, ta

Bu erçe büyükliltundekl minimini mah ca. k 45 ~uruş bulun~aktadır. Halbu· li. Klişesiz olduğuna göre forması 60 giliz ta.n.·arelerinin Almanyadakl bu 
lOkun Lehistanın talihsiz merkezi idaresı k b k t b satış fıyatı 148 kuruş 1 ı u 1 a ın • paradan cild parası 20 kuruş ve is- ciir'etkirane D"UQlanna mani olnıak Va[lOvadan nasıl olup ta buraya kadar ge- • . 1" ~ 
teblldittne hayret eden bay Artin bu kuşu tur. . . .. konto da 37,5 kuruş hesab edilmek ~in bUtüa tedbirlerin alınmasını Gö· 
doldurtup Ankara hayvanat müzesine he- Kitab bayılerıne : yuzde on beş, ilzere 117,5 kuruş kadar bir fiyat tu- ringe bizzat emretti. Ve başta yahu· 
d11e edecefinl söylemektedir. yüzde on yedi, yüzde on doku.z veya tar. Buna rağmen bu kitab bayilerde dilerin olmak üzere birçok kimselerin 
Vareovanın cehennemi muhitinden kaçıp yüzde yirmi beş gibi muhtelif dere- ! 160 kuruşa satılmaktndır, ki 4'.:!.5 ku- radyoları müsadere edildi. Yine be -

( Baş tarafı 1 incide ) sakin ve lısüde Türk yurduna ıltıca ettik- 1 · k t 'kd . .. • 
bi l'> ~ • • • 1 celerle yapı an ıs on o mı arını - en ruşltık bır fark derhal goze çarpar \'e nüz hııtırln.rdan Mkmaması 18.zımge-
"· ~'usya ile son senelerde yaptığı veçhlle R T hl•._ 1 tan sonra genç bır avcının mermıs.ıne hedef • .1 k' I :>" 
--vstluk münasebetleri idamesine imkan es mi e ıg er olan talihsiz kuşun ayağındaki halkaslle bır 1 azamı olanın.ı knbul .etmek şa~ı e ı j bu da sade kazançtır. Devlet Matba- lir ki Berlinde ve Alrnanyanın belli 
"ermektedir. Türkiyenin ayni zamanda Ak _ resmini okuyuculanmıza sunuyoruz. bu dn bu kıtabın fıya.tına nısbctle asının olan bu kitabın satış fiyatı bu başlı birçok şehirlerinde bir hafta 
deniu:ıe de büyük bir alAkası vardır. Ve F kadar pahalı olursa şüphe yok ki ta- kndnr enel birçok infiliklar oldu. 
bu alAka, kendisini 1ngiltere ile Fransa- raOSIZ CepheSİ lehe ve ebeveynleri şikayette haklıdır. Sayısı bir hayli yüksek fabrika ,,e 
~ın hüsnü niyetlerini ve icabında yardım· DUnkU v•zlyet ( Başmakaleden Devam ) Kaldı ki bu hesabı bize veren kitap- mUesseselcr ha,•nya uçtu. Yine bütün 
1 
arını takdire sevkeylemektedir. Bazı an-

. ıı:dn telifi imkdnsız fiözükebilecek olan bu Pa.ris, 4 (A.A.) Umumi ka· k 
1 

çı ; hiç bir zaman cildiyeyi 20 kuruş gu.et.eler Hitler aleyhine hazırlaonuş 
1ki aerı;ek alaka ve menfaat nrasında ı;ar· rargah tebliğ ediyor: M k M •• • ve iskontoyu da yüzde 25 gibi aza- bir sulkasd hareketinin meydana çık-
lltşnuı husulüne mani olmak için Rus hü- Gece sakin geçmiştir. Zweib- os ova uza ere erı mi miktar üzerinden hesab etmeyi mış olmasından bahsettiler. Bütün hu 
~Cıntctine yardım etmek zor değildir. Tes- rücken'in cenub mıntakasında doğru görmemektedir. Binlerce, yüz vakıal:ır, İngiliz propn.gandasımn e· 
im edelim ki Türkiye kendi menfaati kabı ol her iki tarafta topçu faaliyetin- dı·gın·· den bahsederek zihnimizi karış- lara doğru müthiş bir istila tehlikesi binlerce kitabın birden cildlenmesi ile serleridir \'C dahıı yenileri de bekle-arnk butun komşularilc do tluk rr.ünase-
b<'tıeri idame etmekte hJklıdır ve biz Tur- de bulunmuştur. tırdılar. teressüm edince, Türkiye sulh cebhe· 1 pc·r: kende kitab cildlenmesi arasında- ı nebilir. 
kiyenln Frnnsaya ve İngiltcrcye karşı ta- DUn geceki vaziyet Radyoların bu neşriyatı beynel - sine iltihak ettı. Fakat bu iltihaka ya- ki farkı dikka te alarak bu cildin da- Olmyucularmun, hu noktalara dik-
lhhtitlerlnl tutmakla beraber, bu dostluğu Paris, 4 (A.A.) _ 4 teşrini • milel münasebetler ve bu münase - kın dostu Rusyanın da girmesi için ha çok ucuza mal olacağını ve bu sa- ı kat ederek, memleket haricinden ~e-
~eınınc çalı masını bizim için asla gayri evvel sabah tarihli Fransız teb- bctJerin idare tarzı hakkında kafi elinden geleni yaptı. Tiirkiyc garb de- lışlardan azami yüzde yirmi beş is- len \'e ne 'fnnksad taşıdığı belli olmı-
0stane bir hareket tclAkkl etmeyiz. 
Saınucl'e ccvab veren Lord Halifax, de- liği: malumata sahih olmamalarından ile- mokrasilerile bu anlaşmayı uzun koııto alan kitabcı adedinin hemen yan propagandalara kat'l;ryen kulak 

ınıştir ki: Gece sakin geçmiştir. Deux- ri geliyor diyeceğiz. Çünkü tabiidir müddetli bir muahedename hatme hemen iki veya üç zengin kitabcıuan asmamalarını ta.\'siye ederim. 
- B. Saınuel, Turkiye ile Rusya ara - Monts'un cenub mıntakasında ki Türkiye ile Sovyetler ötcdenberi kalb için t.emaslarda bulunduğu sıra- ıb: ret bulunduf;runu, mütebakisinin MURAD SERTOGLU 

sında mevcut olan ve bugun tazelenen te- karşılıklı topçu düelelosu yapıl- pek dostane ve samimi bir temas ha- da, işin bütün s:ıfhalanndan dostu ancr.k yüzde on beş iskonto alabildi- :::::=::============= 
nıasın ıdra.k ile kafli1lanmasını istemek su- mıştır. tinde idiler. İki memleketi alakadar Rusyayı haberdar etti. Bu hususta ğini iddia etmektedir. Düşünülecek Q d B ı d 
~etil~ buyıik bır kiyaset gostenniştir. iki eden meseleler hakkında biribirle .lsovyetler Birliğinde <le tamamen olı.:rsa bu iddia da kısmen haklı ve r U e e İye 
BU.Y\ik komşu olan Türkiye ile Sovyetıer Alman tebUQI d t b' 'b af k t 1 d • ] 
. ırtı~i orasında dostluk münasebetlerinin Berlin, 4 ( A.A.) - Ordu baş rile görüşüyorlardı. Moskova seya • os ane ır tasvı ve muv a a . o~• ll< uı. .. d 
lclilınesini görmekle şüphesiz dnirna batiyar batinin prensipi lizerinde iki mem - ten, memnuniyetten başka bir his- Uığer laraftan fikrini aldığımız i- Reı·s1·ne ış en 
oı kumandanlığı tebliğ ediyor: d d' Ti.l k' b d k' · 
1 
acn#ız. Bu munosebetlerin bir taraftan leket arasında bir itilaf olmasa idi se tesa Uf etme ı. r ıye gar ev- ıncı bir kitabcı zümresi de kitab for 

~ı:Utcre ve Franıa ve diğer taraftan Tür- Şarkta Almanya ile Rusya a- ne bir davet vaki olurdu, ne hariciye !etlerine bağlı olduğu kadar komşusu ınd:.rının bu kadar ucuza mal olamı- El ç kt• •ıd • 
Ye arasında mevcut sıkı munasebetlerle rasında tesbit olunan eski hu • nazınmız işini gücünü bırakır da Sovyetler Birliği ile de samımi mü- ya. ·r ğını ileri sürmektedirler. Bunlar e JrJ ) 

muhakkak taarruz etmesi icab etmiyeccği- dud ile yeni hudud arasındaki b ti 'd · h · t b h f 3 5 k ·· · d lll \'e hiçbir zaman da taarruz etmiyeceğini Rusyaya seyahat etmeyi düşünür- nase e er ı amcsıne e emmıye ve c c.-•· ormanın . uruş uzerm en 
lanncdiyoruz. arazinin temizliği sırasında Po • dü. Onun için, işin bir çıkmaza gir • kıymet vermektedir. Türkiye hiçbir hcsab edilmesini ve esasen bunun res-

DaJadier hariciye komisyonunda lonya kıtaatının dağınık beka - diği haberinde pek isabet görülemi· zaman bu şarklı ve garblı dostları a- meu böyle kabul edildiğini söylemek· 
llarb Hakkında İzahat Verdi yası ile çarpışmalar olmaktadır. yor. rasında behemehal bir tarafı intihab tc ineler de binlerce baskı sayısı o • 

Parı.s, 4 (A.A.) _ Daladıer, bugUn öi· Garbde, Sarrebrück mıntaka - S .. akerc için davet edil . etmeyi ve diğerine karşı hasma ne 1 lı:ı.n kit.abların herhalde iki kw·uştan 
lCd d d" h fif f onra, muz b' · k •· · te 1 
b en .sonra meclis hariciye komisyonunda sın a uşmanın a topçu a- miş olan Saracoğlunun bir taraf.a ı.~ v:ızıy~t almay~ a~ ıyye_n ıs me~. faı:ln}:a . çıkmayacağı birçok kitab • 
•rbin sebeblerlnl ve muharebenin başlan- aliyeti istisna edilirse hemen b e.k 1 ak Alman Hariciye Na • Turkıyenın prensıblerı, cografi vazı- cının ıttıfak eyledikleri bir vahid ola-

l!cındanberi Fransarun diplomatik lcrrıatı- hemen tam bir silkünet vardır. ır ı ar t' k t'" tt Ih b ·ı k " "lm k 
Ilı izah eden geniş bir beyanat 1apmııtır. zın Fon Ribbentrop ile bir müzakere ie 1 ~~u a 1 s~r; .. ek?u .~ ag ~m~ş· nı goru e tedir. 
llaıvekil, harbin acbebi Polonya _ Alman- Deniz harbinde, Alman deniz yapılmasını ve bizim iş bitmeden bu- ır.k ın~en~ley ~ ~~e.;t~f g:r e- ~u hale göre kitab fiyatları şüphe r: thtuatı ise de esas sebebin Almanyanın kuvvetleri 30 eylilldenberi yeni- nun ilan edilmeaini Fransız ve İngiliz mo rasılerı arasın a ı ı ı ~ es~- yok ki pahalıdır ve yüksektir. Bu yüz-

hakkum arıusu olduğunu kaydeylediktcn den 72 vapur yakalamıştır. diplomatları ve generalleri ile bir it- ları~ın So~·yet .Rusyayı muteeesaır den birçok talebe birtakım kitablarını 
'°nra daha yeni hfıdiıelerc geçmiş ve Al - Bunlardan harb kaçağı taşıyan tif k ahedenamesi müzakere edi- etmış olabılmesıne ve bu esasların alamamak gibi bir vaziyet karşısında 
"1an - Sovyet ıınloşmnlarının A\TUpanın bir kısmı Alman limanlarına lirkaenmbuu murahhasların bir tara.fa. taraf.ımızdan reddedilmesine kat'iy- dırlar. Birçok zorluklara uğramakta-
lilna1 dotusu ve cenub dolusu vaziyeti ü- • • 
:indekJ mümkün neticelerini göstenniı- getırilmiştir. bırakılarak Almanya ile bir ademi yen ~mk~ ~:oktur. . . . dırlar. Biz çok mühim ve cidden tet-

tecavüz misakının imza ve ilan edil· Tilrkıyenın aynı ıttifak .esas • kike layık gördüğümüz bu mevzuu 
8'. Daladier, Türkiye ne miızakerelerin bayrak asılarak Polonya harbinin BO· • benzetenlerin de bu fikirle . larını Rusyaya karşı da tatbık ve yarın da incelemeye devam edeceğiz .. 
~ni anlatm11 ve Ankara hükfuneti Ue ına ermesinin tes'idini emretmiştir. ~e:ınehaklı lmadıkları kanaatinde- kabul etmesine hiçbir mani tasavvur .............. ••••••••••••••••••• .. ••••••• 
clürua münasebeti vasınandıran dostluk ve tTAI~YA AJANSL~IN TEKZİBİ ".

0 
e o edilemez. Herhangi bir gün herhangi A k . d e· E f 

~irtlüiü kayd \'e bilhassa ifaret eyle • Roma. ' (A.A.) - Birçok hıgUi:& yız. .. .. . . rl ör" - bir münasebetle garb demokrasilerile n ara a ır sna 
:aa,~ekil, müteakiben Kont Cianonun gazeteleri, ~ıusso. lbıiuin bir Millı kon . -~u~ku hızım SovyeUe e g. uş Sovyctler arasında bir harb çıkması o . kka ı y 
~u f tetkik ttfM.. d- 1- tilgumuz mevzularla Sovyetlerın Al- takd" . d Tür' kı' e ·n garblı ve u· n arı apı n ıeyahatine temu etmiş ispanya 1le eransı pro.ıesı e e--e a.u- k 1 tırdıkl ırın e, y nı 
Olan. rnünasebeUerin tedricen 'normal hale bir haber vermlt ve hatt.& bana kon- manlarla son a~ar. 83 . an me- §arklı dostlarına karşı halis ve sa -
::•tini \'I Japonya ile olan milnasebet· fenuısa iftirak edecek olan milletle- aeleler arasında hıç~ır mil~asebet bu- mimi surette bitaraf kalmaktan baş- Kooperatifi Kuruldu 
IÖ e de mahstk.I blr sallh hasıl oldutunu rtn bir llat.Mlni de Uive eylemiştir. lunamıyacağına emıniz. Bınaenaleyh, ka yapabileceği bir hizmet olamaz. 
iiay~~ittlr. B. Daladier, niha~et Amerika Bu haber tama.mile uılsızdJr. Şimdi- Fon Ribbentrop'un s~yahatin~.n a~a- İşte Türki enin bu kadar halis, Ankara, 4 (Hususi) - Ankarada bulu-
tn larallık kanununun tadili hakkındaki . l . ya karışmasını sırf bır tesadüf diye Y nan esnaf cemiyetleri bir Ankara esnaf 
~liılkerelcrden de babliettlkten sonra lik talya bu neviden hıçblr teşebbli&- · dürüst ve samimi hattı hareketi kar- dükkAnları yapı kooperatifi kurmıığa karar 
~ tısa için harb etmenin kat'I blr \-azlfe te bulunmıyacaktır. kabul edıyonız. _ 1 şısında Türk · Sovyet mlinasebetle · vermişlerdir. Kooperatifin esas mukovclcsi 

Uiunu bildirerek demı,tir ki: Fransız Kablne~in lçtiınıu Fakat doğrusu aranırsa, Saracog- rinde ve müzakerelerinde bir tered- ıcra Vekilleri HeyeUnce kabul Ye tasdike 
~~nııı, liddet v.e emrivaki 6niln~e bo- Pariı;, 4 (A.A.) - Na:urlar Meclisi, bu lunun Rus!ada. bu kadar. kaim.ası dUd husule gelebilirse bu ancak kom- iktiran etmlştir. KoopernUf ortaklanna mü 
'-\11.z llneyt reddediyor. l&tedili ıey ıkf te- ıabah, Lebrün'ün riyasetinde toplanmış - eldeki malumat ıle kolayca ızah edıle- şularımız tarafından ihdas edilmiş teahhide ihale suretile dUkkdnlıır yaptıra-
~llcu=~~:d:m~~:~=:md~~~:~~ ~d~~a:!ıe;; 1~~,~~ as~:~ı :'~ye~ h::: mez. Bunun tabiidir ki pek makul yeni bir noktai nazardan inbias ede- cak ve bunların bedellerini en çok on yılda 
u -nı . z "e • run un m •a.beblerl olacaktır. Ancak muhtelif b'l' u ı k t· 'ddt u· \'e a lık taks'tl ı t hsil ttikt cı.~··• Yeti mutlak bir ıekllde sırantl eden sına birkaç kararname arzedilmiştir. Bun- """ . . ı ır. zun sene er ıyme ı, cı ye Y ı ere o . e en sonra 

"•ınlı bir banıtır.~ tarın arasında Abluka Nazırının vazifeleri- ve hatta muharıb memleketlerın hep- ve samimiyeti sabit olmuş Türk dost- ortaklarına mal edecektir. Ortak olanlar, 
Bitler Var§Ova'da nl tayin eden bir kararname de bulun - sinden gelen haberler hlikumetimiz luğuna kar§ı Sovyetlerin yeni bir nok- 2 mayıs 1940 tarihine kadar birinci ay on 

.:ı A.ınsterdam, , 4 (A.A.) - Berlin· maktadır. tarafından tamamen ve aynen mat- tai ne.zar kabul edebilmelerine ise ~a, mateaki~ aylar beşer lira verecekler-
~eıı AI lsbl a~ıa. 01 R N --•·f bl' - ed'l ed'ği h ld hl biri . . dir. Kooperatife ortak olabilmek te Ankara 
8. gemeen Hande ad gazete - ouauQJNM usya e yapa~ buata te ıg ı m ı a e Ç • ihtimal veremiyeceğim.iz ıçın, rad - esnaf cemiyetıerınden birine mensub ol _ 

Ordu, 4 (Hususi) - Viliye\ 
fukara ve acezeye yardım tahslsa
tmda.rı usulsüz sarfiyat yapan ve 
hinlerce lira t-lektrlk pa.rasmı be
ltdiye memurlan '&ioımetinde bıra· 
kan Ordu belediye rel!iii Naouk 
öztunca q,den el ~tlrilmi!}tir. 
Tahkikat devam etmekte ve bi~k 
yolırmzlukl&r tesbit edilmektedir. 

Baltık Devletleri 
Endişe içinde 

( Ba.5 tarafı 1 tnelde ) 
Nazırı B. Munters, dUn saat 18 de Kreın
lin'e giderek B. Molotof ile iki saat kadar 
görU:ımuştlir. 

Baltık Memleketleri Ve Rusya 
Moskovn, 4 (A.A.) - Bu sabahki İz\•es· 

tla gazetesi, So\',Yetler Birliğinin Letonyı 

ve Lit\•anyanın So\•yeUer ile birer kll?lı· 
lıklı yardım paktı imzalamalarını Uıtlyece

ğini teyit eder tarz.da bir maltale neşret -
mlştir. 

Polonya Memurlan Rusya.dan 
Aynbyorlar 

Moskovn, 4 (A.A.) - Polonyanın Mos
kova büyük elçiliği memurları, obür gün 
Moskovayı terkedecek gözükmektedir. Po
lonyalılara, Kiev bqkonsoloslarının bulu
nacatı haklcmda teminat verllmiştır. 

Lltvanya ll&riciye Nazın 
Moskovadaıı Döndli 

Kaunas, 4 (A.A.) - Litvanya Hariciye 
Naz.ın Urbsys, hüldlmeUe görüşmek üzere 
hususi bir tayyare ile Moskova'daa Kaa -

t.ı:ıe bildiriyor: Londra, t (A.A.) - T.tmes ıaıetes.inin nin hldiseyi izah etmemesi bilhassa yolann bahsettikleri inzanın ehem- mak, hayatını sanatın kazanmak, a'-'Ili .... _ R iri ö K c ., .... naa'a dönmüştür. Hariciye Nazırının tekrar 
"Hitıe b v gid oterdam muhab ne i re, ont ıan~, eu buhranlı zamanda bUtUn cihana miyetsiz bir teferrüattan ibaret kala- manda idare meclisinin muvafakati bulun- Moskovaya gitmesı· muhtemeldir. 

ce]( r u gece areovaya e- sulh taarru%Wlun akamete utraması takdi- . 
ve eerefine bu .,,.\.irde bir gerid . d Alm 5 tl B' rx.·1 b merak verirse buna hayret etmeme- cağını ve Moskova müzakerelerinin mak şart olacaktır. Kooperatıfin müddeti =================== 

l'esznı ~~ ~ nıı e anyanın o\.-ye er ır ı6ı e era . , . . on beş sene olacak, icabında milddet uza- M il 1 M 1 G 
. Yapılacaktır. ber aldıCı taahhütler hakkında sarih ma- lidir.. .. . . . . . . yakı~da eski dos~uk ~n ~nelen !çın- tılabilecektir. u••O n •refa rO· 

d lii~lerin cumartesi gUnU Reichstag ldmat taleb etmiştir. Kont Ciano, Mussoll- TUrk Cumhunyetinm sıyasetının de nıhayet bulacagını wrud eylerız. Kooperatif ayrıca ortaklar arasında bir zlanlyl Kabul EHi 
tr.~.bır nutuk söyliyeceği zannedil - ni'nln cevab verebilmesi için HiUer'in nut- en büyük kuvveti takib ettiği açık, Hüseyin Cahid YALÇIN yardım sandığı da kuracaktır. Sandık, ya- Roma, 4 (A. A.) - Mussollni Mareşal 
~tedir. kunun metninin cumartesiden eV\Pel kendi- dlirü.st, sulh taraftan h&ttı hareket· nan, yıkılan evleri yeniden yaptıracak, ta- Grazlaniyi habul etmlııtir. Mareşal kumaıı-

Alnıanya Bayram ı·apıyor ıin• verilmesini de 1.stemiıtır. tedir. Çekoslovakyanm istilaya uğ • Dlkillcfe zelzele devam mir ettırecektır. Sandıta her ortak ayda dası aıtındaki ordu hakkında raporunu ver 
Sertin 4 Tirnea muhabirinin aandıtına göre, umu- ası Almanyanm hayat sahası ediyor bir lira vermek suretile lfrebilecektir. San miştir. llecare . ' . (A. A.) - Propaganda ml kanaat, Mussollni'nln Alman - Sovyet ram ' tzmir, 4 (A..A.) - Evvelki gece, Dikili. dık muhtaç ortaklarına 50 lirayı geçme - ltalyan ordusu timdi iki grupa ayrılm11-
~ ti 10 ilkteşrindon itibaren Al- 1Ulh teklifleri için uminllk vuiteeini ıör- davasının ortaya çıkması, Arnavut.. kaza merkezinde_ bet defa bafil ıarıınb. mek ve beş taksitte ödenmek üzere banka tır. Bu gruplardan birine vellahd, d.iterine 

Yada.ki bUtüıı .nıunl 'Wıalara m•yi kabÜl etml7ecell merltezlndecUr. luğun mahvedilmeal üzerine Balkan- lar olmuatuı". fatzlle yardımda bulunabilecektir. de lılaretal Gn.ziant kum.anda etmektedir. 
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8iB!Y.OIRAF. 
Folklor ve Edebiyat 

latanbul Ha!kevl Nesriyatından. 1989 

Fiyatı: 100 kuruş. 

tstanbul Hal!te\i neşriyatının on ikinci..~ 
olan Pertev Naill Boratav'ın 317 sayi'a]J]( 
bu mukcmmcl eseri on sene zarfında muh
teli! mecmualarda ne~redilcn makalelerinin 
bir araya toplanmasile vücude gelmiştir. 

Geçen sene kanunuevvelin on ikinci gü
nü Gedikpaşada İplikçi hanında bir cina-

-----=::.. --- yet oldu. Kunduracı Ali eski eniştesi Ah-
HULASA J ediniz Paşa, diyordu. Böyle asıl~~ ~e medi sustalı ile öldürdü. Kavgaya Ahme: ' 

Yunanlı Dostlarımızın Ti1rklere 
•-:österdikleri Alaka Çok Bü:yüktfı 

Yazılar öyle bir şekllde seçilıni:,; ve öyle 
bir tarzda sıralanmıştır ki dolklor ve ede
biyııb mevzuu bütün vahdetile ortaya çıle
makta; ayni zamanda memleketimizde he
nüz kısa bir maziye malik olan tol.klora 
ait bütün meseleler tahlil edilmiş, ortaya .lzmırt... ltiliif kuvvetleri t.ara.- ı müheyyiç şayia ve iş'arlar~~ bızı ~~ eski karısı ve Alinin kız kardeşi Fatma .... 

fmdan işgali tstanbulda Damad gal ve fikirleri~izi teşevvuş ettıgı Alinin karısı diğer Fatma da iştirak etm iş - . 
konulmuş olmaktadır . 

Kitab folklor ve halk edebiyatı ile uğ
raşan bütün gençleri alAkadar edeceği gibi 
bu mevzuun heyecanını duyan herkesi se
vindirecektir. 

· · !erdi. Ağır ceza mahkemesi dün bu davayı 
Paşaya tebliğ edildiği gibi ayrıca. ıçın. . . · sona erdirdi. Alinin kasden Ahmedi öl -
İzmirdeki kolordu kumandanına. Damad Paşanın bu celallı halınden durdıiğü sabit oluyordu. 
da tebligat yapıbyor. Kumandan ürken Harbiye Nazırı fena halde sar-
istical ile Harbiye Nezaretinden sılmış ve sararmıştı. Zavallı adam
t~at talebinde bulunuyor. Da - cağız söyliycceğini de şaşırmış, otur
mad Paşa, Jfarhiye Nazın ile ve- ı duğu yerde büzülü~ .kalmışt~. Da 
rilecek talimatı telefonla. müza -! mad Paşa, salon~n. ıçınde soluyarak, 
kere cttilderi &mı.da ayan reisi Alı- ı somurtarak gczımyor, homurdanır 
rned Rwı. Bey S™laret konağına gibi söyleni~o~d~·- ~<olord~ k~anda
geliyor. Söz arasında Jzmirin diğer ı nının becenksı~hgınd.e~, ıd~r~~- mas
bir devlet fara.fmrum işgal «'dile - . l:\hat yolundakı kabılıyetsı .. lıgınden 
ceği hakkındaki ~ayiadan bahisle 1 şikayet ve H~rbi~e Nazırını d.a. ku -
tedbir ittihazı tavsiyesinde bulu- mandana katıyet ıfade .eder bır tarz
nuyor. Fakat, Damad Paşa bu şa.-, da emir ~erememc.kle ıtbam ve n:ıu
yiarun JıjJafı hakikat olduğunu ic1- ah~ne e~~y.?r~~~ .. Bır aralı~, Harbıye 
dia ve alınması fovsiye edilen tcd- Nazırı buzuldugu koltuktan yavaş 

birleri reddediyor. yavaş doğrulmuş ve ihtirazlı adım-
larla Damad Paşaya sokulmuştu. As-

- Hayır, öyle bir şey yok. Olsaydı, kerliğini ve nazırlığını unutmuş, bir 
herhalde amiralin bunlardan bahset· köle hal ve tavl'ile Sadrazamın karşı
mcsi icab ederdi. Hem biraz evvel, smda el pençe divan durmuştu. Tit
İzmirdeki kolordumuzun kumandanı ı rek bir sesle: 
tarafından Harbiye Nezaretine gön- __ Bilmem, bir hu~usu arz ve 
derilen telgrafta d::ı., işgalin İtilaf kuv istizan etmckliğime müsaade buyura
vetleri tarafından yapılacağının ken- cak mısımz Paşa hazretleri? .. demiş
dilcri11e bir nota ile tebliğ edilmiş ol- ti. İnşallah böyle bir musibete maruz 
duğundan bahsediliyor. kalınmaz ya. Fakat, farzı muhal ola-

- Demek, onlara da ayrıca bir teb rak, müttefikin kıtaları tarafından 
ligat yapılmı11 öyle mi?.. _ işgal edilen yerler Yunanlılara teslim 

- Evet, mevki kumandanı, amıral edildiai veyahud işgal hareketine on
Galtroptan bir nota aldığından ~ah- lar a: iştirak ettirildiği takdirde, kol
sodiyor, tabii İstanbuldan da talimat orduca takib edilecek hattı hareket 
talebinde bulunuyor. hakkında ne irade buyurulur? .. Tel-

- Çok müşkül ve tahlikc1i bir va- grafın son cümle:.;i manzuruiiliniz ol
ziyct paşam. Hak muininiz olsun. Ka- muştur tabii. Kumandan talimat ta
binenize, maddi ve manevi mesuliyet- leb ediyor. 
li çok nazik ve tarihi bir vazife teret- Koca h:ıin tercddüd bile etmemişti. 
tüp ediyor, demektir. Tabii, bu vazi- Sert bir ses ve arimane bir tavırla: 
yette biraz olsun mukavemet göste- _ İşgale katiycn mümanaat olun-
receksiniz değil mi?.. .. mıyarak sükunetle neticeye intizar 

Damad Paşa, muhatabına taaccub- edilmesi şeklinde bir talimat veriniz. 
le bakmış ve mütehayyir bir tavırla: Bilhassa herhangi bir hadiseye mey-

- Mukavemet mi? .. dediniz. Ben dan verilmemek üzere efradın silfilı
cinnet getirmedim Beyefendi h:ızret- larınd:ııı tecridile kışlalarından hari
leri. Bizim için yapılacak yegane !;~~ ce çıkarılmamalarının teminini de 
mukavemet değil, bilakis vakıayı su- kat'i olarak tebliğ ediniz. 
kfınetle kabul ve tebliğata mutavaat- Emrini vermişti. 
br. Hatta, mutavaat emrini Harbiye 1331 yılı mayısının on beşinci sa-
Nazırma verdirdim bile. Beyhude ye- bahı idi. Güneş henüz doğuyordu. Müt 
re kan dökülmesine hiç de müsaade tefikler tarafından !zmiri işgale me
edemezdim tabii. mur edilen devletin, askerle dolu bu-

Ahmed Rıza Bey, bu ihanet itira- lunan nakliye gemileri, torpidoların 
lı karşısında teessüründen boğuluyor 1 himayesinde olarak, Yenikale önün
muş gibi morarmış, başı dönmüş, göz 1 den limana doğru yavaş yavaş iler
lerı kararmıştı. Ve dudaklarından: 1 liyorlardı. lzmirin o vakitki Rumları, 

- Pek fena yapmışsınız paşa. Ü- başlarında Metropolid Hirrisantos ile 
zerinize büyük bir mesuliyet almış- Metropolidhanenin diğer ruhani ve 
sınız. Çok yazık. cismani azaları bulunduğu halde, ih-

Sözleri gayri ihtiyari olarak dö- racıo yapılacağını evvelden haber al
külüvermişti. Artık Damad Paşa ce- dıkları pasaport mevkii ve civarlarına 
lJ.llenmiş, hele, görüşme çetin bir mü öbek öbek yığılmışlardı. Dualar o -
nakaşa şeklini almıştı. Ahmed Rıza kuyor, çığlıklar koparıyorlardı. 
Bey, tarihin affedemiyeceği büyük Saat sekizden sonra, gemiler sıra 
bir hatanın irtikab edilmiş olduğunu ile limanda demirlemişler, ihraç ha
söyliyecek ve damadı vatana ihanetle , reketine girişmişlerdi. tık alay, tabii, 
itham edecek kadar ileri varmıştı. 1 hiç bir mukavemete maruz kalmadan, 
Hele, kolordunun mevcudu ne olursa 

1 

biraz sonra, pasaport civarında, Kre
olsun, eli kolu bağlı, lzmir~e bırakıl- mer otelinin önünde karaya ayak bas 
masını acı bir lisanla tenkıd ve da-

1

· mışlar, oracıkta bekliyen Rum teşek
mad paşayı şiddetle muahaze etmişti. külleri ile palikaryalar, papazlar ta-

Tam bu esnada Harbiye Nazın rafından karşılanmışlardı. Bu sırada 
Şakir P~ da ansızın salondan içeri Metropolidle papazlar, gelenleri tak
girivermişti. Paşa, çekingen bir tavır- dis için hürmetli bir ayin yapmışlar, 
la ve mecalsiz adımlarla Damad Pa- 0 gün, işgalin ikmaline kadar, Müslü
şaya sokulmuştu. Elindeki kağıdı u- man halkın galeyanını tahrik ve his
zatırken titrek bir sesle: !erini rencide edecek her türlü taş-

- Kolordu kumandanının ikinci kınlıkları yapmağı da unutmamışlar-
telgrafı ! dı. 
Demiş yıkılır gibi bir koltuğa yı- Kolordu kumandanı Nadir Paşa, 

ğılmıştı. Kolordu kumandanı bu tel- işgal işi esnasında İstanbul hlikfıme
grafında, müttefik devletler tarafın- ti ile Amiralin emirlerine körü körü
dan vukubulacak işgal keyfiyetinin ne itaatle bir kargaşalık çıkmaması 
muvakkat bir mahiyeti haiz bulun- için, cidden çalışmış ve hükumet ile 
madığından ve işgal edilecek yerlerin Amiralin takdirlerini ve bilhassa iş -
Yunanlılara teslim edileceği şayiala- galcilerin minnetlerini elhak kazan -
rının deveran etmekte olduğundan mıştı. Herhangi bir müdafaa teşeb
bahsediyor ve Harbiye Nezaretinin büs ve hareketlerine meydan ve im
bu hususa nazarı dikkatini celb ile a- kin bırakniiyacak şekilde etraflı ted
cele talimat talebinde bulunuyordu. birler almıştı. Esasen bir gün evvel 

Sadaret konağının küçük bir salo- işgalin şayi olınası üzerine, civar köy 
nunda kurulan bu tarihi sahne peh ve kasabalar ahalisinden olan erler 
ibretli bir manzara hasıl etmişti. Ah- bir gün evvel memleketlerine gitmek 
med Rıza ve Ali İhsan Beyler, yaşa- üzere kıtalarını terkettikleri için şe
ran gözleri ile biribirlerine baka kal- birde pek az asker kalmışt. Onlar da, 
mışlardı. Harbiye Nazırı endişe için- kolordu kumandanı tarafından veri
de kıvranıyordu. Damad Paşa da kol- len emirle kışlaya kapatılmıştı. Şehir
ordu kumandanının bu haklı iş'ar ve de kalan zabitanın bir kısmı askeri 
ilıbanna fena halde kızmış, kudur - mahfele ve diğer kısmı da kışlaya çe
muş kara bir manda gibi soluyor, ak kilmişler ve o gün, işgalin devam et
gözlerini Şakir Paşaya dikmiş haykı- tiği müddetçe de, tabii, fevkalade a-
rıyord11; cı ve helecanlı anlar geçirmişlerdi. 

- Bu kumandanı tekdir ve tecziye t Devamı var) 

Kendisine ceza kanununun 448 inci mad 
desi mucibince 18 sene hapis cezası veri
yordu. Yalnız ölen Ahmedin Aliyi tahrik 
~Lmi:ı olması hafifletici sebeb olarak kabw 
ediliyor ve cezası on iki seneye indirili -
yordu. İki Fatmalar da ikişer gün hapse :.. l .. ~ ~ 
mahkum oldular. ~ 

Glzll randevucular 1 -
1 

mahkOm edlldller ı ı 
Beyoğlunda oturan madam Sultana ile ; 

Dimitri gizli randevuculuk yaptıkları ve 
on beş yaşını doldurmıyan kızları yabancı 
erkeklere çıkardıkları için geçenlerde tev
kif edilmişlerdi. Ağır ceza mahkemesi dün 
davayı neticelendirdi. İkisinin de suçları 

sabit oluyordu. Dimıtri 2, Sullana bir bu
çuk sene hapse mahkum oldular. 

Hapa• mahk Om olan 
hırsız 

Vefata sebebiyet veren 
m Uaademe 

Şoför Şükrünütı idare ettiği kamyon ge
çenlerde Beşiktaşta tramvay amelesinden 
Recebe çarpmış ve 30 metre kadar sürük
lemek suretil öldürmüştü. Asliye dördüncü 
ceza mahkemesi dün bu davayı neticelen
dirdi. Şükrü 8 ay hapse mahkôm olmuş ve 
tevkif edilmiştir. 

TUrklUğe hakaret etmlt 
Virjin isminde bir kadın türklüğe haka

ret ettiği için müddeiumumiliğe verilmişti. 
Birinci sorgu hakimi kendisini tevkif et
miştir. 

Bir komUnlatllk davaaı 
Polis dün Şeyh Kerim oğlu · Mehmed A

kankan isminde bir genci komünistlik id
diasile yakalıyarak müddeiumumiliğe tes
lim etmiştir. 

Şadi, Mustafa ve Cavide isminde üç suçlu 
da tzmirde kitab dağıtmak suretile propa
ganda yaptıkları için yakalanmışlar ve ağır 
ceza mahkemesine verilmişlerdir. 

Bir tayin 
İstanbul hukuk stajyerlerinden Saime 

Bulan Samsun aza muavinliğine tayin e
dilmiştir. Saime yarın Samsuna hareket e
decektir. 

llll 118 00 

16 yaşında bir hırsı
zın yaptığı işler 

Yeşilköyde bir müddettenberi muhtelif 
yerlerden yapılan hırsızlıkların faili olarak 
birkaç gün evvel iki kişinin yakalandığını 
yazmıştık. Dl\n de, yine Yeşilköyde batı 

yerlerden yapılan hırsızlıkların bakkal 
Kümenoğlunun yanında çıraklık eden 16 
yaşında Ali tarafından yapıldığı anla:ııl -
mış, Ali, yakalanarak adliyeye verilmiştir. 

Ali, Yeşilköyde Osmanın evinden pence
reden girmek suretile ceket cebinden 70 
lira, Marselin evinden bir altın saat, Yer
vantın evine de balkondan girerek yine bir 
altın saat çaldığını itiraf etmiştir. 

lllr mektep çocufiu 
raralandı 

Usküdarda ilk mektep talebesinden 10 
ya~nda Hayati mektebin bahçesinde oyun 
oynarken düşmüş, başından yaralanmış, 

Haydarpaşa Nümune hastahanesine kaldı
rılmıştır. 

Zehlrlendl 
Eyüpte oturan 15 yaııında Kadriye evde 

masa üzerinde duran saç boyasını su zan
nederek bir miktar içmiş, zehirlenme alAi
mi göstermiş, hastahaneye kaldırılarak te
davi altına alınmıştır. 

Otomobil çarpıfm•aı 
Şoför Kadrinin idaresindeki kamyonetle 

şoför Muammerin kullandığı taksi otomo
bili Tophanede çarpışmışlar, her ikisi de 
hasara uğramışlardır. 

Otomobil kazası 
Karaköyde kumaşçı Pardo, kullandığı 

Olimpiyadlann açıldığı gün her milletten bir atlet meş'ale ile 
yakmağa g~yorla.rdı. Türkiye namına meş'aJeyi getiren 

Firuzan Tekil'dir 

ate~ 

Atina, 2 (Kafile ile beraber- giden arka· ı dört kıymetli koşucud~. mürek~eb ol:n 
dagımıf yazıyor) Rumenlerle ayni vapurda Yunan takımına ancak ıkı metre ıle mag
yolculuk ederek cumartesi sabahı Pireye lüp olduk ve ikinci geldik. 
geldik. öğleye doğru Atina Belediye Reisi Neticede Yunanlıların 25, Yugoslavların 
Balkan atletlerini kabul etti. Öğleden son- 13 ve Rumenlerin 8 puvanına karşı 14 pu
ra takımlar ve delegeler meçhul asker a- vanla ikinciyiz. Bunda amil olarak iyi bir 
bidesine çelenk koydular. Yaya kaldırım- mevsim çıkaran Naili Moran ve Semih 
]arını dolduran halkın gösterdiği alaka ve Türkdoğanın gayretlerini ve takımdaki di
merbutiyeti hiçbir yerde göremediğimizi siplini olduğunu söylersek hiç te hata et-
burada söylemeliyim. mis olmayız. 

Balkan oyunları on senedenberi hiç ak-
samadan devam ediyor. Bilhassa yaşadığı
mız bu endişeli günlerde, harb fecaatinin 
ve çirkinliğinin yanında temiz bir kitlenin 
asil idealini gösteren bu oyunlar şüphesiz 
ki pek büyük bir kıymet taşıyor. 

Atina öyle bir şehir ki rıereye baksanız 
insan güzelliğinin nümunelerini teşkil e
den değerli heykellerle karşılaşıyorsunuz. 
Bunlara alışmış olan halk da stadda can
lılarını gördükçe bittabi heyecanlanıyor, 

takdir ediyor ve alkışlıyor. Bu alllka dola
yısile hemen her sportmen insan kendi at
letlerinin son formlarını telınik olarak bil
dikleri ve anlattıkları gibi diğer devletle
rin, hattA sizinkini de kendilerininki kadar 
bilh·orlar. Yoldaki polisten tutun .. cadde
dek0i bakkala kadar hepsi, herkes böyle. 

Oyunların açılmasına gelince: 
Kralın ve Başvekilin de hazır bulunduk

ları Balkan oyunlarının onuncu senei dev
riyesi cidden güzel olmakla beraber bizim 
için de ümidin fevkinde bir muvaffak.iyet
le pek parlak başladı. Her zamanki mera -
sime ilaveten bu sene; Olimpden gelen bir 
me§'ale ile yakılan dört milletin meş'alesi 
sahadaki Olimpiya ateııi tutuşturularak yep 
yeni bir hususiyet verildi. 

Evvela şu mühim noktaya işaret etmek 
isterim ki girdigimiz her müsabakada pu
van almış bulunuyoruz. Bunların en ba
sında Muzafferin; biç yorulmadan, büyük 
bir enerji ve azimle kazandığı 100 metre
lik koşu bulunmaktadır. 

800 metrede Rıza; 150 metre kalıncaya 
kadar en önde idi. Asıl 800 cü olmadığı 
için sürat itibarile kendisine faik olanlara 
tabiatile mağlüp oldu. Rızanın başta iidi
şinden Yunanlı istifade ederek Pavoni Gor 
şeki mağlüp etti. 

Yüksek atlama da bizim için çok ümid 
verici idi. Son dakikaya kadar çekişen beş 
müsavi atlet 5.80 atladılar. Bizim Polad Ba 
raj da Lekatsasa mağlup olarak ikinci gel
di. Süreyya da ayni irtifaı atlamasına rağ
men beşinci oldu. 

Gülle atma en çok ümldlerimizi üzerinde 
toplıyan bir konkurdu. Son dakikada ta
kıma iltihak eden ve idmansız olan Ateş 
ancak 14.26 ile dördüncü olabildi. Yedinci 
olarak, yani müsabaka harici yapbğı atışı
nın 15 metreyi aşması bilhassa hayret e
dilecek bir hadisedir. Çünkü birinci gelen 
ancak 14,66 atmıştı. 

10.000 metrede bizim Mustafa formun
dan iyi netice aldı ve dördüncü oldu. 

Bize §ampiyonluk verecek müsabakalar· 
dan biri de 4X400 dü. Dokuz senedir dör
düncüli.lkten daha iyi bir derece alamadı
ğımız bu müsabakada Melih ile Gürlesi o 
kadar bariz bir klas farkı gösterdiler ki 

F. TEKiL 

Gelecek Seneki Oyuiıları Türkiye 
Hazırlıyacak 

Atina, 4 (A.A.) - Balkan atletizm kon
gresi, dün ilk içtimaını yapmış ve Balkan 
oyunlarının organizasyonuna Türkiyeyi me 
mur etmiştir. 

Bu sabah Balkan atletizm ekipleri aza
sı, Atina vaİisi Nazır Koozias tarafından ka 
buJ edilmiş, öğle üzeri de ekip :ıefleri Baş
vekil Metaksasa takdim olunmuştur. 

öğleden sonra Atina stadında Dekatlon 
müsabakalarına devam edilecek, bilahare 
delegeler şerefine Kifissiada bir kabul res
mi yapılacak ve akşam da Atina valisi bü
yük bir ziyafet verecektir. 

İkinci Günümüz Pek Talihli Ge~medi 

Atina, 4 (A.A.) - Balkan atletizm mü
sabakalarına devam edilmektedir. 

Atina stadında yapılmakta olan dekatlon 
müsabakalarının ilk günü neticesi şudur: 

Lekatsas, Yunan, 2350 puvao, Nikio Yu
goslav, 3179 puvan, Klinas, Yugoslav, 165 
puvan. 

Pannellenik klübünün atletizm saha~ın
da yapılan çekiç atma müsabakası neticesi: 

Stepenik, Yugoslav, 49 metre 55, Coits, 
Yugoslav, 47 metre 99, Bira, Rumen, 4G 
metre 96. 

Bugüne kadar umumi tasnif: 

1 - Yunanistan 26 
2 - Yugoslavya 20 
8 - Rumanya 
4 ~Türkiye 

DENiZLERDE 

19 
14 

Boğaziçi halkının şir

ketten bir şikayeti 
tstinye, Emirgan ve Rumelihisarında o

turan memurlar sabahları vazifelerine gel
mek için müsait vapur bulamadıklarından 
şirkete birkaç defa müracaat etmi~ler ve 
yeni tarifelerde değişiklik yapılmasını is
temişlerdir. Dairelerin saat 9 da açıldığına 
göre bu iskelelerden kalkan vapurların 

bir Köprüye saat sekize on kala, diğeri de 

dokuza be:ı kala gelmektedir. Birinci va
purla gelenler tstanbula bir saat evvel gel
miş bulunuyorlar ki bu da memurların is
tirahat saatlerinden bir hayli fedakArlık 

r-ı;ıı:·.alarını icabettirmektedir. Köprüye 

dokuza beş kala gelen vapur da e~eriya 
beş on dakika rötarla geld1ği için memur
lar vazifelerine yetişememektedirler. Şir

ketin tarifelerde değişiklik yapması muh-

tinde giderken önüne birdenbire bir oto- .ıııl temeldir. 

Eser üç kısımdır: Birinci kısımda folit.Ior 
ve edebiyat umumı başlığı altında altı ma
kale vardır. ikinci kısım halk edebiyatı ve 
saz ııairlerine ait tetkiklere hasredilmiştir. 
Burada da yedi makale vardır. üçüncü ın
sımda kitab tahlll ce tenkidlerile bibliyog
rafya notları vardır. On makaleden mü -
rekkeptir. Eserin sonuna Romain Rollandın 
iki yazısının tercümesi de ilave edilmiştir· 
Kitabın tahlilini müellifinin ağzından din 

liyelim: 
Yazılarım daha çok umuml meseleler ü

zerinde durmayı, hatta kitab tahlil ve ten
k.idlerinde dahi herkesi alakadar edecel;t 
şekilde metodoloji meselelerini münakaşa 
etmeyi gözetmektedirler. Hususile 1 inci 
ve III üncü kısımlar bu vasfı taşırlar. 11 nci 
kısım da, Köroğlu ve Kerem'e ait metinler 
ve onlara mukaddime mahiyetinde yazıl
mış notlar istisna edilirse, muhtelif folklor 
ve halk edebiyatı meseleleri ve mevzuları 
üzerinde «umumi> mahiyette tetkikleri ib7 
tiva eder. Yazılış tarzında da ihtisas mec
mualarının ve etüdlerinin :ıek.il kuruluğUn 
dan ve ağırlığından kaçmaya çalıştım. Bu
nunla beraber yine yazılarımın çoğu, sa
dece yazılmış ve münakaşa edilmiş şeyleri 
kolay anlaşılır şekilde hülasa ve tekrar et
meyi değil, yeni meseleleri de münakaşa 
etmeyi gözetmektedir. Uğraştığımız Türlt 
folkloru sahası geniş bir okuyucu kitlesi
nin alakasına muhtaçtır. Bu küçük eseriJ'Jl 

1 kendisine ve, namına söz söylediği bilgi 
şubesine karşı böyle bir alaka uyandırın~ 
hususunda son senelerde gösterilen gay -
retlere yeni bir hamle ilave ederse ben de 
vazifemi yapmış olmakla sevineceğim. 

Gayesine erdiği için Pertev Naili Bora-
tav'ı tebrik ederiz. 
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5/10/939 PERŞEMBE 

12.30 Program ve memleket saat r yarı 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12.5! 
Türk müzigı: Çalanlar: Cevdet Çağlar, 

Fahire Fersan, Refik Fersan; Okuyan: 1 -
Sadi Hoşses: a - Tamburi Cemil - KürdiU 
hicazkar peşl'evi, b - Kazm Us - Kürdill 
hicazkar şarkı - Kani değil, c - Zeki Arif 
Kürdili hicazkar şarkı - Yıllar geçiyor, 
d - Salahaddin Pınar - Kürdili hicazkfit 
şarkı - Akşam, e - .. . .. . - Kürdili hicazkat 
şarkı - Niye küstün söyle bana, 2 - Me• 
lek Tokgöz: a - Nuri Halil - Hüseyni şar
kı - Artık yetişir, b - Tamburi Cemil -
Hüseyni şarkı - Yıllar geçiyor, c - ...... 
Türkü - Girdim yarin bahçesine güller, 
d - .. ... . - Muhayyer türkü - Niçin mah· 
zun bakarsın, e - Neyzen Salim Bey - Mu
hayyer saz semaisi, 12,30-14,00 Müzik (ka
rışık program - Pl.). 

18.00 Program, 18.05 Memleket saat a
yarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 18.25 
Muzik (Radyo caz orkestrası), 19.00 Ko
nuşma (Ziraat saati), 19.15 Türk müziğiı 
(Fasıl heyeti), 20.15 Konuşma, 20.30 Türk 
müziği: Çalanlar: Fahire Fersan, Cevdef 
Çağlar, Refik Fersan, Okuyan: 1 - Radi· 
fe Neyd ik: a - Usta Andon - Hüseyni peş
revi, b - Sadeddin Kaynak - Hüseyrıl 
türkü - Ayrılık yıldönümü, c - Sadeddin 
Kaynak - Hüseyni türkü - Bağrıma ta:ı 
basaydım, d - Arif Bey - Muhayyer şarkı -
tıtimas etmeğe yare varınız, e - Refilt 
Fersan - Türkü - Kız büründe şalına 

(Mustafa Çağlarla beraber). 2 - Mu•
tafa Çağ l ar: a ~ Salahaddin Pınar - Hicat 
şarkı - Sızlıyan kalbimi sev, b - Şevki be)' 
Uşşak şarkı - Bu dehrin germü serdindeDt. 
c - Şevki Bey - Uşşak ııarkı - Bir katre i
çen, d - ...... - Uşşak türkü - Akı;am ol~ 
kervan iner yokuşa, 21.15 Müzik (KüçüS 
orkestra) Şef Necib Aşkın. 1 - Mirosla\f 
Shilik - İspanyol dansı, 2 - J. Strauss -
Artist hayatı (Vals), 3 - Walter Noack -
Romantik uvertür, 4 - Max Schönherr -
Alp köylülerinin dans havaları, 5 - V{. 
Czernik - Güzel sanatlar töreni (Uver '" 
tür), 6 - Cal'l Rydahl - Melc.ıdi, 7 - J. 
Strauss - Bizde (Vals), 22.00 Ajans, ziraat. 
esham - tahvilat, kambiyo - nukut bor
sası (Fiyat), 22.20 Müzik (Küçük orkeS
tra), Yukarıki programın devamı, 22.35 
Müzik (Cazband Pl.) 23.25 - 23.30 Yarın
ki program ve kapanış. 

Tenzllltll göç aeferlerl 
b•tl•dı 

hususi otomobilile Zincirlikuyu istikame- ·-~~~;;-~;;;;;~~-~ 

mobil çıkmış, Pardo, çarpmamak için di
reksiyonu kırmış, otomobil, yol kenarında
ki bir agaca çarparak hasara uğramıııtır. Gülnaz Sultan 

Devlet Denizyolları İşletmesinin Adadat1 
İstanbula göç edecekler için yüzde 50 ıen
zilath vapur seferleri dünden itibaren baş~ 
laınıştll'. Bu postalar pazartesi, çarşamba 

Karadeniz koyun seferler i ve cuma günleri olmak üzera haftada u~ 

Y•ralama 
Küçükayasofyada Liman caddesinde otu

ran Fikri ile arkadaşı Cemil arasında çı
kan bir kavgada, Fikri, Cemili kürekle ba
şından yaralamı§, yaralı hastahaneye kal-

dırılmış, suçlu yakalanmıştır. 

Devlet Denizyolları Karadenizdelti nak- gün yapılacaktır. 
liyat.ı kolaylaştırmak için bu sene de ko- Saat 10 da Kınalıdan kalkacak bir vıı
yun seferleri ihdas etmiştir. Bu seferlere pur bütün Adaları dola:ıltktan sonra Bil4 

tahsis edilen vapurlar tstanbuldan doğru yükadadan Modaya uğrıyacak, oradan dıt 
Türkçe söılü Ye ıarkıh Trabzona gidecek ve doğu vilayetlerinden Köprüye gelecektir. Bunun haricinde )'~-

gelen koyunları yükliyerek avdette tnebo- nız cumartesi gi.inleri Büyükadadan bit 
••• Büyük Şark filmi .... luya uğradıktan sonra istanbula gelecek göç sefeııi yapılacak, bu vapur 'ı!eyb~ye 

, ve hiç yolcu almıyacaktır. uğrıyarak köprüye gelecektir. 
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Son Harbin iktısadi 
Cepheden Tahlili 

lngiltere Ve Fransa ile Almanya Harbinde Deniz 
Afırı Topraklardan Elde 

• 
Edilecek istifadeler 

tnllltere - Fraa. ne Almanya arasında 
baeh7Bn harb her iki zümrede de barb 
~i ve pi& maddeleri teçhizatında 
Dliihiın meseleler ortaya çıkarmaktadır. 
Alnıanyada salAhiyettar devlet adamları, 
Aıınan milletinin önümüzdeki seneler zar
flbda ancak mahrumiyete maruz kalaca
bıu, dahill efkAnumumiyqi tatmin zım -
IUnda beyan ederlerken. lncillz otoriteleri 
4e Uç ııene sürecek bir harbin idare ve tan 
Ziıni için bir programın derpiı ve milll fa
albetin bu istikamete sevkeclildilini llAn 
ettiler. 

Muvatfaklyet unsurunun kısa sürecek 
Oir harbde mündemlc oldutunu bilen bir 
devlet birkaç sene uzıyabilecek bir müca
deleye hazırlanırsa, dünyanın diler nokta
lalile olan başlıca temas vasıtalarından 
llıabrum bir hasmı yavaı yavaş ez.ici ve 
1lpratıcı bir faaliyetle amana getirmek ls
UJen zümrenin de bu hususta nekadar ça
htacatı ve fedakArlıkta bulunacaiı "1 -
klrdır. 

ŞüPbesi.z bu suretle sürecek barb halinin 
bir nülletin milli ekonomisi ve lçtimal ba
hta Uzerindeki tesiri de malfundur. MeselA 
hart> halinde olan Fransız, tngillz ve Alman 
hakanıet merkezlerinden ahalinin bir kıs
lrlnun çıkarılması, sanayi merkezlerinde za 
l'llrl kayıd ve prtlar altında faaliyet gös
leruıneaı ve ezcümle faal unsurların ceb-
helerde bulunması, bu memleketlerin ik- Fransanm denizlere bA'kim oldukları müd-
tıaadı hayatında ister istemez hafif de olsa detçe buna imkln vardır- tahrib edilecek 
bir durgunluk vücude getirecektir. YAZ AN: istihsal vasıtalarının, yeni bir tahrib ese-

llaıbuki bir memleketin mukadderatının rinin vukubulamıyacatı mmtakalarda yani 
~u bahsoldutu bir devirde, milli is- Dr. RE' ~AD müstemlekelerde yapılabilmesi ihtimali 
tibsaı ve imalitın biWda hem cebheyi tat- "'/ çok kuvv~ bir surette mevcuttur. Ve u-
ırıtn edecek ve hem de milll ekonomiye lü- nutmamalıdır ki bu topraklarda, sanayi 
2Uınıu altını dahile sokacak ticareti besll- SA G A Y bayatı, en az ve mükemmel olarak altı ay 
~k mahiyette olması nazarda ehemmi- içerisinde lnkipf ederek faaliyete başlıya-
JetJe tutulmaktadır. bilir. Halbuki gıda meselesinde bu müd-

Bu ııebebden karıı karşıya blr mücade- dahilinde tanzim edilmektedir. det çok daha uzun olabilir. 
lede bulunan devletleri gözden uzak tut- Bu noktada, müttefiklerin evvelemirde Bu sebebden, Almanlar tarafından tah
llıanıalıdır. Bu devletler arasında tngiltere ehemmiyet verdıkleri cihet, metropol ile rib edilen veya böyle bir tehlike karıısın
Ue Fransa, muau.am müstemleke toprakla- müstemlekeler ve bitaraf devletlerle olan da bırakılan sanayi merkezleri, Fransa 
rına malik olmakla beraber, ayni vaziyette ticaretin ve münakalAtın sekteye uğrama- Afrikasında, Hindiçinlde, Madagaskarda, 
bulunmaktadır. Her iki metropol de, kendi masıdır. Şüphesiz, ılmdlki halde, milletler Avustralya ve cenub · Afrlkasında veya A
lanayi merkezlerinin ihtiyaç duyduğu ham arasındaki münasebetlerde tam randımanlı merikada yeniden kuruldutu, büyük nakli
lrıaddeleri ve ayni zamanda gıda maddele- noqnal bir ekonomi teması beklenmemeli- yatın, denizaltılarının tesirinin asgarl bad
l'illi bu toıv-aklardan çekmektedirler. dir. Fakat Londra ile Paris ihtiyaçlarını a- de indirildili Okyanuslarda vukua ıel.üii 
Yalnız lngilterenin vaziyeti bu noktadan şatı yukarı tatmin edecek mahiyette bir ıün, Almanya harbi çok muıkül .prtlar 

~k daha nazıktlr. Bllhaua 11da maddeleri münakale ve ticaret sistemini organize et- altında idame etmek vaziyetine düşecek -
lncıuz adalarına hariçten ıellr. Sanayi ve mekle meşguldürler. Bu sebebdendir ki tir. Zira düşmanın can alacak nQktaları 
bliW müdafaa noktasından da İngiltere herşeyden evvel denizleri, korsan gemile- tayyarelerinin vesair t4ıhrib vasıtalarının 
harice tlbıdlr. Maden lı:ömOrü hariç, de- rindeıı ve denizalıalardaDıo ı.ndzlmıek ta - ezici ve yıpratıcı tesirlerinden uzakta ka
ınır, bakır, petrol. kauçuk, kereste, pamuk, temeleri buna dayanmaktadır. lacaktır. Buna mukabil Almanlar, hasım 
YUn .• hepsi imparatorluk topraklarından Almanyanın vaziyeti de çok müşküldür. tayyarelerinin ve aıe,li vasıtalarının altın-
\teya bıtaraf memleketlerden gelir. Onun, ham maddeler ve gıda maddeleri ıe- da. maden cevherlerinden istihsal yapmak 

Fransa bu cihetten daha musait şerait tirtecek mustemleke toprakları yoktur. ve tabrib edilen imal merkezlerinin inp
aıtıhdadır. Gıda ve ham maddeler nokta- Harbin istilzam eltili mi.ıhim malzeme is- sına tevessill eylemek mecburiyetindedir. 
lından duçar olacajı mahrumiyet daha az- tihlAkinl ve teçhizatını milli topraklardan Halbuki rakibleri müstemlekeleri saye
dır. Zira topraiında bazı maden cevherleri karşılamak lmkAnı hemen yok gibidir. Son sinde bunları daha tabii ııerait ve unsur
alınası ve memleketin ziraoıte elverişli bu- aylar zarfında Alman lşgallnin kendisine lar altında yapmak imkAnlarını haiz ola
lunınası keyfiyetine lnzimamen Belçika ve temin ettiği topraklardaki ııda istihsalAtı rak ıörülmektedir. 
1
•Panyadan da muhtaç oldutu bazı madde- ve ham maddeler derhal istifade temin e- Sulh halinde anavatan istihsal kuvvetıe
lerı, zencin altın stokuna dayanarak her decek ıekılde değildir. istifade temin etse rinl ltmam eden ve fazla mamulüb çeken 
&aınan alabilir. de bu mahdud bir mikyas dahilinde milm- j denizaıın toprakları, bu yeni harbde bam 

Fakat buna rajmen 1938 senesinde 8 kün olabilecektir. Almanya bu terait da-• maddeleri anavatana yetiştirmek hususun
lbil)oar franklık ııda maddeleri ithal etti- bilinde civarındaki bitaraf memleketlerden 1 dan ıayrl bir de, miW müdafaa kuvvetle
tinı de unutmamalıdır. ve ezcümle Sovyet Ruıyadan muhtaç oldu- rinln sarsılmadan devamına imkAn vere -
Şüphesiz hariçle olan bu sıkı ekonomi tu malzemeyi ve maddeleri almak için uj- cek ve icabında tehlikeye dilfecek fazla 

oatlılıjı muhtelif Amiller tahtında meyda- raşacaktır. nüfusu sinesine çekecek bir mahiyet gö&-
lla ÇÜ(maktadır. Bugün, her banıi bir mem Yalnız burada da para meselesi ve im- termektedir. 
leket araz.iainde, mllll faaliyete lüzumlu kAn daireleri kendisini ıöııtermektedir ki Bu, garb dernokruilerinin, Almanyaya 
lııevac1 ve mamulibn büyuk bir kısmını bu da halli çok ıüç bir keyfiyettir. karp ellerinde tuttukları milbim bir fai-
1enıerküz ettirmenin ıüçluiü ve imkln - Bundan başka harbin tam manasile bat- kiyet unsuru olmaktadır. 
llalıtı meydandadır. ladıjı andan itibaren de memleket dabi-

ı..a..~en Fransa ve tnınterede müstem- UndekJ sanayi merkezlertnın ve 11da istib- Mereln ve lekenderun 
-.eser uzun müddet, metropolün istihsal sal mıntakalarının tahribi de dülilnülme-
~e iınal kuvvetlerini itmam edecek bir lidir. eeferlerl baflıyor 
~ba olarak tellkkl edili;yordu. F.ak~t bu Bunu nazarda tutarak, Fransızlarla in- Mersin ve tskenderun seferleri yarından 
~.ın.üstemleke siyaseti çok dejışm11tir. gilizler, basım tanare vesair tabrib vw- itibaren bqlı7acaktır. Bu postalar cuma ve 
:--aua. lnci~ ve Fransız müstemleke müa- t.aları~n nıetropol arazilerinde yapacalı: - salı günleri olmak üzere haftada iki gün 
~halihazırda anavatanla genli mik lan tahribata ve sanayi merkezlerinin mab yapılacakbr. tık seferi yarın Konya vapu
:-ı- bir rekabet mücadelesine girişrniı- vma karıı yeni bir plAn bazırlam~ der- ru yapacaktır. 

• Pİi ediyorlar. 
ı.te, barb hal1nln devamh bir bAdise o- Bu husu.ta iki u.uı ıörünmektedlr. Bi- OlobUe durak yerlerl 
~-~ müddet devam edecellnl nazarda rincl uaul, dilllnanın tahriblıbıa rqmen Belediye, otobüs durak mahalleri-
1:....~ ınıntere ile Fransa, müstemleke- mütemadiyen fabrika ve diler imal müea- Diyeni bqtan tetkik ettirmittir. Bun 
--ue olan faaJ4yetlerln dajıtılması ~uau- H9eleri lnf8 edip faaliy9'e ıeçlrmektir. larcla bul tadillt im _. - - - ·-' 
...... liatematik harekete geçmişlerdir. Londra ve Parla, kendilerini A1n)anya - yap-•- w-ıu-ı 

ltıt harbinde müstemleke ile sıkı bir nın vaziyetinde gördükleri anda bu usule addolunmaktadır. Yeni tadllitta My
~t tesia edilınilti. Busün de, iatib-ı müracaat edebilirlerdi. Fakat münakale l'Üllefer niumnamesi eaaa tutulacak
!!_ kuvvetleri uzalı gören bir rüyet sabası yollanna hlkim olmak prtllıe -lngiltere ve br. 

m .....,;;:;. ~ 
lii: .. Is; ... 
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Türkçeye çeviren : HÜSEYİN CAHiD YALÇIN 1 
Avusturyanın En Büyük Düşmanı1 
Grandük Franz Ferdinand idi 

- e - derin istikrah• takviye ettiler. Bir 
HULASA memur deresinin içine girmekle biç 

Fakat kim Almanya tarihini bir zaman saadet bulamıyacağı-
böyle bir profesörden tahsil ederek Hltıerın babHı &e yaıında tek•· ma gittikçe daha kuvvetle kanaat 
milletin mukadderatı üzerinde o üd olmuı bir memurdur. Hltlerln 
kadar ld - tahakk k ed de memur olma11nı ıetemektedlr. getiriyordum. Realscbule'de de te-

muzır 0 
ugu u en eyyüd eden desen istidadım kara-

b . b ed d""- k 'l zd"? Hıtler daha on bir yaıında iken 
ır an anın ....,.uanı esı me ı · nmda sebat etmeg· e beni sevkedi-Mazi ve halin bize menfur şah- babHının bu arzuıuna muhalefet 

etmlftlr ve Realachule'de tarih ve yordu. 
al menfaatler uğrunda Alman men coOrafyadan baıka de ... ıere çalıı· Rica ve tebdidler artık biç bir 
faatlerine daima ve daima hi- mamıttır. DIOer taraftan Avue · 

§eyi değiştiremediler. 
yanet eder diye gösterdiği bir ha· turyadakl Habıburg hanedanının Ressam olmak istiyordum. 
nedanın kı·m sadık tebaası kala memlekete faydalı olmadıOını da 

- Dünyada, biç bir -y pahasına, bıJirdi? müphede ederek mütee•lr olu • v-
yor ve hattı Alman milli marıını memur olmıyacaktım. 

Biz gene; olduğumuz halde, A- aöyledlOI için ceza görüyor. Yaşım ilerledikçe de mimariye 
vusturya devletinin biz Almanlar Hltler tarih deralerlnln okutu • daha çok ali.kadar oluyordum. 
•·çın· 1..:Ç bir mahabbeti olmadıgın-1 luı tarzına muhaliftir. Llnz'dekl 

.ıu ' O zamanlar, mimariyi resim sa-
lamıyıa,.Ainnı bı"lmiyor muyduk? hocaıının kendt.lne l50rettl6i uıulü 0 

---.,- • t natının tabii bir mütemmimi te-
H ,.,,u.. ed hail beOenlyor. Tarihi hldlıelerln ae • 

er e .... cereyan en er j ı• '-ki ediyor ve artistik faaJiuet beblerlnl tetkik etmek. ve mazi • aa .T 

Habeborg'lann hareketleri hak· den hll için de ... ıer çıkarmak... çerçevemin bu suretle genişleme-
kında tarihten çıkan dersleri 1 Profuör Leopold Poeteh ıımln· sine içimden seviniyordum. 
teyid ediyorlardı. deki bu adımın Hltlerln lhtllllcl Bir gün işin bUtün bUtUn başka 

Şun. alde ve cenubda ecnebi olmHında mühim teelrl oluyor. 
' türlü olacağı }Jiç aklımdan geçmi-

zehiri bizim kavmimizin bedenini ••• 
bı.hrib ediyor ve Viyana bile her biç bir zaman hali kalmadılar: yordu. 
gün daha az Alman bir şehir olu· Cennenllğln selimetJ Avustur- a enim için meslek meselesi 
yordu. "Mübarek Avusturyıı ha- yuun mabvolmul IU1ma baib beklediğimden çok çabuk 
ncdanı,, her vesile ile Çeklerin işi- kil. bir zamanda halledilecekti. 
ne yarıyordu. Avusturya Alman· Sonra, milli biBelyat ile bir ha - Birdenbire babamı kaybettiğim 
• üb' lik dn- Gran neclana sadakat arasında hiç mü- vakit, on Uç yaşında idim. Bir felc l 3SlDID en m '"9u.aanı, . k t . . de 

d .. k Fr Fe~=- d'ı ebedi hak muıebet yoktu. darbesi onu tam uvve ıçm 
u anz nuuan , ik rdi •• Und ki ha 

ve aman vermez ceza mabudesinin Ve bllhau~ llabHurg'lar ~ en yere se • Yeı: yuz e : 
yumruğu yere sermiştir. o dökül- danı Alman m.Wetinlıı feliketiae ya~. azabe~a . mbayeted e~bir 

· ardım tti'.. k nlarla sebeb olaeakta. ve bızım hepimizi gayet enn ~anne y e gı urşu • • · 
0 

· 
d lik d "k ld y k d ı.... .. _ O devreden itibaren, aşağıki his- kedenn ıçıne attı. nun en azız ar-

e eşı o u. u arı an --..y • 1 k di "Ik anlan 
lıyarak aşağıya doğru ilerliyen A- siyata, i•i hakkile müdrik bir hal- zusu og. unu, ~n ı zam -

t Is'"' ı · · · de vasıl olmuştum· Vatanım olan nm mıhnetlennden kurtarmak vus uryanm ıa.v aşması ışını o · . . •. ·b 
h . tıni ydu., Alman A vusturyasına karşı ateşin ıçın, mesleğini yapmak ususun-

unaye e yor mu . da ard k · B lini fi 
ı iman kavminin yUkU pek mu- bir aşk; Avusturya devletine kar- . Y un etm~ ti. u eme -

dı O dan . te a ve en derin bir kin ıle çıkaramadıgını görmek ıztıra-azzam • n ıs nen par ~ · • 
k tedak• ı · · "dilme"";'" şeyler- ••• nnda kaldı. Fakat, gayet gayn an ar ıgı ışı .......,, • ' tte benim içim ikimi 
dj. Eıı körler bile bunun faydaaız- s onralan, mektebe borclu ol- ~eş ur sure Jd . e • • -
lığım görüyorlardı. Bizim için en duğum bir telikkiler saye- ~ .de. akb.mı'- an geçmnediğimiz 
elim tarafı Habeburg'lann bbe sinde umumi tarih zamanı halde b.ır ıstikbalm tobumlannı serpmi§-

karşı manen müdafaa edilmekte tarihin tesirini yani siyaseti anla- ti.. . . . . • 
olmasını görmekti. Almanya ibti- mamı gittikçe kolaylaftırdı. Tarihi tp.tida, zahıren hıç bır şey değiş-
yar mon~ içinde Cermenliğin a- öğrenmek için benim uğraşmama medi. 
ğır ağır kökü kazınmasını adeti hacet yoktu. O bana kendisini öğ- Anam terbiyeme babamın arzu-
tasvib ediyordu. İmparatorluk ha- retecekti. su dairesinde yani beni bir memur 
nedanı, harice A vusturyanın bir Siyasette vaktinden evvel lakı- yapmak maksadile devam etmeğe 
Alman devleti olduğu intibamı ver· llbcl olduğum gibi, sanat sahasın- kendisini mecbur hissetti. Ben iae, 
meğe mUraiyane çalışırken diğer da da inlullbcı olmakta gecikme- biç bir Mbeble memur olmamağa 
taraftan ona karşı isyan, istihkar dim. her zamandan ziyade azmet.mit bu
ve kin hislerini idame ediyordu. Yukan Avusturyanın idare mer- lunuyordum. YUksek ilkmektebin 

yalnız Reichi idare edenler bU- kezinde o zamanlar bir tiyatro var- program ve usulleri, idealimden 
tün bunlann hiç farkına varmıyor- dı ki, şöyle böyle, fena değildi. Bu· uzaklaştıkları nisbette, beni az 
lardı. Körlüğe tutulmuşlar gibi, rada sık Blk oyunlar veriliyordu. ali.kadar etmeğe bqlamıtlardı. 
bir Daa§ID yanısıra yürüyorlar ve On iki yaşında, ilk defa olarak, o- Birkaç hafta sUren bir hastalık 

infisah aliJııetleri içinde, bir defa rada GulD•ame Tell'i dinledim. benim için istikbal meselesini bir
öldUkten sonra dirilme nişaneleri Birkaç ay sonra da hayatımın ilk denbire halletti ve bUtUn aile ihtı
ketf ettikleri nnnma düşüyorlar- operası, Loheagrba. Birdenbire, laflanna nihayet verdi. Ciğerlerim 
dı. meshur oldum. Bayreuth üatac:bna vahim surette basta idi. Doktor &-

Genç Reiclı ile çtlrllk Avuaturya karp gençlik tevk ve galeyanıma nama beni Derde biç bir bahane 
Devleti arasındaki h\l mu.tf 1t- payan yoktu. O samanda.nberi her ile bir kalem odasına kapamamayı 
tifak dUnya harbinin ve izınthlll~ vakit, eserleri beni hep meclöb et- ve bilhassa, en az bir sene Reala-
tobumlannı tqıyordu. ti. Küçtlk bir villyet eehrinde bu chule'de t.aluülim4t fasıla vermeyi 

•.. oyunlann bana ilerde çok daha tavsiye etti. Gizli arzulanmm ve 

E serde bu meseleden esulı ytlkaeklerinl dinlemek imklnını daha sonra sebatklrane mllcadele
aurette babeedeceğim. Şiın- bırakmıf olmaları benim için bir lerlmin hedefi itte bu Buretle bir 

diden 1\1 kadarını turib ile iktifa pnatır. b~ede temin Milmiı bulunuyor-
etmek faterim ki ilk gençliğimden Fakat bütün bunlar - hususile o du. ( Deocımı wr) 
itibaren bazı eualı fikirlere sa- nankör Yat devresinin elim geçi- P..y 
bib olm- Sonralan bu filrlr· ı dinden aonra - babamın beni hazır- 2~ 

lerim gittikçe kuvvet bulmaktan ıamb meeleğe kariı beslediğim ı - -,. 

lha lkleri bendelerine söyliy~ıı veliahd, 
~ bot gözükmek. devrın padişahını. 
~ bırakmak için ikide birde heybet
~ ata biner genli omuzlarını ıerer, dev 
~u filirlr, kalın emeslni kasar, ter
~-. iri pençelerlnin içine sıkıştırarak 
:':_kalabalık caddelerde rnaiyetile bir yan
-ıı, bir yana geçerek dolaflrdı. 

yin Pqa iamJDde biriainin rlyuetinde te- Bütiin bu kuvvet ve kudret, imparator- k17ordu. Hakikaten; Veliabd. zatlanmıstı. 
şekkill eden bir hafi cemiyetin tetebbüsi- lutun deruni boflutun•. ve inhitatına rat- Kelle, kulak yerinde idi. 

h 'llaık. Vellabdln geçtitinl ıörünce, oldu
~~ kemali ihtiramla durur ve •Ikıl 

.\ılz efendi. ballan bu tezahüratı ka.rfı
~ ~ ziyade aunır duyarak kendini 
~ bazır1am11 olurdu. 
'-a lfattt; Az1ı ..ıendinln bu barekltı, Sul
a-... ~ülmecidin IOD devirlerinde halk 
~ oldukça tesirini artlımul bulun
~"llelan ortada büyücek dedikodular ol
~• .,..lanuttı. 

""'1: ~. ve bir kıaun rical. kumandan-
IÖJle diyorlardı : 

~bdühnecld, lirete, sefahate dilitü .. 
' görmez oldu. Avrupadan istikraz 
an.....:.- ~onlarca lira kapanın elinde kal
~lldlr. Veliabd Aziz efendi, Yıldırımlar, • 7::1-· l'atibler gibl bir sultandır. Bu 

11 ..... "!1 evveı ona tevcih 1erekt1r. 
--~ bu Wlar b07üdü. Bir ıün Bilse-

le Sultan Mecldi tahttan indirerek vellabd s u 1 TAM AZIZ men Sultan Azizin, •ld devirleri andıran Ehi .. Kendisi de fena delfldi, Her halde 
Aziz efendiyi saltanata getirmek letebbil- 1.1 A pehlivan! phslyeti ile matruran• duru - gıcın bükme bir boiulma olacaktı. Aziz e-
lilnde bulunuldu. Bu vakaya Kuleli valı:a- ft yordu. fendi, 7atlanmayı bitirdikten IOllra; ala-

sı derler... p E HL•\/ A M o L D uı, Yani. Sultan Azizin, veliabdlik zamanın- yına devam etti: 
Cemiyetin bu tqebbüsünü; korkusundan N AJ 1 L 1 TAn e da ballc ilzerinde vücude ıetlrdltl ihtar, - Fahri; ne olacak derain buıün?-

Topbanei Askeri dairesi memurlarından •ki devtrler1 hatırlatır fe)dlde hareket - - · ·•··· 
birisi lfp etti. 8qta Hüseyin Pqa olmak lerle dolu olduju cihetle herkesi ona rab- - Yoku; 7ln• boyunduruklar bqlayuı. 
üzere cemJyet azaları yalı:alandı. No: 80 YAZAN : 'il. Sami KARAYBL tı ulb qlemi.U. ca kıvranacak mwn?-

Ve.. Kulelide mahkeme olundu. Hatıl; Ne ise; biz 7lne Arnavutotıunun ıüAli- Halil beye de dönerek: 
bu istintak ve mahkemede, metbur l81'1lan dl. Fakat; çok nezih ve kibar olan Sul- Ne yapıp, yapıp Arnavutotıunu mal - ne pJelim; Aziz Efendi bir yandan 7811a- - ~ Falırinln Asabını teskine çaba 
ve bence oldukça düf(lncqe deler bir tan Abdülmecid Mitat Bey ve daha bil- lQb etmeli. ve kendisini çok seven halkın D170I' ve bir yandan da etrafır>Clakilerle olmaz mı. 
fabalyet olan Mitat Bey cPqu istintaka yüklerinin verditi mahkeme kararını pı dilinde destan olmalıydı. alay ediyordu. Hele, Amavutotıuna neler Arnavutotıuna da dönera., 
memur idi. sureUe reddetti: Okuyucularımın Veliahd Aziz Efendiyi, MSylemlyordu: - Pehlivan hazır mıauı? 

Yani; lltibdada, keyfi bareklta k&J'll - Teeebbüa etmiıler ... Fakat; icra olun- yalnız lllrelteki bUIUllyetleri ve pbsiyet- b bltm U Ali peb- - Ferman efendimizin .•• 
koymak latlyenlefi Mitat Bey cbilibare pa- mam11tır. Binaenaleyh; idam kararlarını lerl itibarile tanımaları kAfl delildir. - &. artık buıün u il e - Eh ... Haydi tutupbm. 
18 olmuttur, tarafı padiphiden istintaka kalebendliie tahvil eyledim. Sultan Azizin, ıiyasl, içtimai. idari, ah- livan.·· Diyerek, mqdana )'(lrQdO ve peşreve 
memur edllrnl.U. Bu tarihi vakayı buraya ııkııtırmaktan llkl vasıfiarım yakından tanımamız bize - ···· ·· balladı. Amavutollu da çırpınmaıa ko -

Veliabd Aziz Efendinin, pehlivanlıtı, cen kasdim ıudur: bu devrin ve bu şahsiyetin taribin1 daha - Zorla, kendini aıkı tut!.. yuldu. 
ıAverlili, müsrif olmadıtı, iıret ve sefaha- Veliahd Aziz Efendinin; sporculutu. ve ziyade vuzuhla vermiı olur. - ······ Vellahd, evvelkf ıüretıere nazaran ba-
te temayül eylemedili cihetle tahtı salta- pehlivanlığı daha veliabdlıji zamanında Sultan Aziz devri, Osmanb imparatorluk - Hem, çabuk bitirelim ..• Saatlerce sür kikaten çok keyifli idi. Koca gövdesile bir 
nata ıeçirilmesi teşebbüsünü yapanlara halk üzerinde azim tesirler vücude ıetir- tarihinin son b8llM& ve ihtlpm devridir. meain.. keklik çeviklllile aata, sola çırpımp du-
kaJ'll Mitat Bey cpaşa, tarafı pa~hiden mlıU. Ordusile, don•nmaslle, pebllvaniıtUe, - ...... ruyordu. 
~bdad idareyi temsil eden bir mustan- Bu derece majrur ve haris olan veliabd, ananeperestlllUe Sultan Aziz devri; impa- Amavutotıu. ses çıkarmıyordu. Ne söy- Vellahdin, bu ke)'finl esen Halil be7, 
tik olmu,ıu. öyle kola7 kolay, Arnavutojluna, Türkiye ratorluk devrlnbı devrilmek Qzere bulu- llyebWrdi? Falı:at; Arnavutoilunun heme- Fahri beye hitaben: 

Nihayet. batta Hüseyin Pqa olmalı: üze- imparatorlulu ~vanl.ılını veremez- nan 90D enkuını desteklemeye ça)ıfllll dense bugün içinde bir endite dolaJJyordu. - Beyefendi. bU8iln efencHmjz cıok ke-
re, ileri ıeıen etbaa idama mabkQm edil- di, seneleridir. tklde birde Aziz efendiye yan •özle ba- Jifil... ( Dev .. ı ver ) 
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'' '' Y•zın : MlcellA YAKAR 

"llAIJllt~ll I~ 
-~ ıllND; 

N•kleden : OLVIYE SAKAR 

- Allahıın, ne kı:ıdar korktum, diYt 
aöylendl.. 

Mehmed, direksiyondan gözlerini ~ 
mıyarak ce\·ab verdi: 

- Görüyorsunuz ya, böJle yerlse gel
memek lazım. 

Ve kendi kendialle ala7 eder ııbi iliv' 
etti: 

- Demin hiç bir ş~yden yılımyan ölt 
ta\ ır tak111c.hm wmma, ben de \ a.ıiye~ 
pek emin deiildlm. ;Bokı lle, eUreşle ~ 
hoş deiıl, aynı zamand;ı sllilhım da yok• 
tu. Bir il çıksaydı, muhakkak alta ııcMr 
dım. 

Genç kn, şo!oı"UDe takdirle baktı. 
- Fakat ne kadar kendinizden emin P-

veznedarı Şükrü Akaunun 11,432 lira • 
kUl'Uf pul Atlflanndan ihtlJb yaptıJıd' 
blldlrmlftim. 

Bu defa muhakemesi nilut7et bulmuştur• 
Veznedar Şükrü Aksuya altı sene d6rt '1 
atır hapis cezası verlldJ. thtllAı ettlği 11 
bin küsur lira ile emlAk ve akar a1dıP 
mahkemece sabit görülmüştür. 

~ alalanndan birisi •kt Moskof mu- buluruz. (Ali Molla~ hitaben) ıeç otıum Telr llua Noı •• kaza merkezine haber salmayı ihmal et- - Yandım anamı 
barebeslne aid bir batırunıı naklediyor, Molla; buyur bir kahvemlzl iç... medJ. AH Molla çetesi çok fena vaziyete Sesleri birkaç zavalluun J'eniden .,_. 
oc19daki,_ bu babrQı allka ile dinledik- - Bizim vaktimiz 7olt da71. Cabuk o- dülfDQstü, ııerlldiklerini 16steri7ordu. 
ı.rindeD mecli8e clertn bir _..,ilk bAkim lun... ~· ~ • GAvur tmam evden eve ıeçerek kızan- l'ilh4kika vurulan vuruhna idi. Eşki.,. 
olu.yordu. - Peki 

0 llwn; sen bilirsin. ı,te k6Jiln c u l iM A._ M !arını 7erleştiriyor ve •tefe •tefle muka- IQet isabetle ıdlAb kullanıyor, ~ 
Bu sesaizlili birkaç ayak sesi lhW etti etrafı. bam hep burada... lltenealz he- . 4i1t belede tereddüd etmiyordu. Güllil köJ'Ü bir kurşun atmamala bilhassa dJkkat edl10r• 

•e berk• ıelenlerin kim olduklannı merak plmlzle birer, birer ıelin, evlere llderek muharebe me7danı halini almlfh. du. Bu vaziyet içinde pek çok kurball 
ederek bqlarını kapıya çevirirken müsel- para Warlk edelim; lstenenlz PdiP bls Müsıaderne sabaha kadar devam eW. Et- vermek mukadderdi. 
Wı Qç Jdtinln kapıya dlltildili 16r01dıi. a~ teleUm... raltaki üç kö7 halkı da imdada kopUf- Kevfiy ti d"" .. •ft'-'b Uf i ~· 

llm al kilın' :Iakikaten Ali Molla bu clheU ~ d<l- lar ve Güllü kö)'(l balkile beraber liWıa ., e U§Unen ..._ m reus 
- Se ün ey ... Pinmemı.u. K•unlar cami ociuuu muba- l"AZAN : ZBYNBL BBBIJI BUN sanlnuflardı. Fakat k17anın .ea kesil- maııdanı karanlık bumadaıı evvel b_. 
- Ale7küm lellm aplar; buyurun... sara etm1tJerdi mnma ataJaruı Gatiinde . .. ttuıl mehal bir netice almak isti7or, muııasar-
- Bana Ali Molla derler. Canım kur- pa,.. bubınmudı. Haelin nine birw, mnm. Paralar yanın saate kadar ıelmez-,baltasuu, nacaiıw kapan kö7 halkı k67Q mi7ordu. Oo bir aiWı Ala, IOla mu _ çemberini daraltmak için her Ç81'e7• ..., 

lumak istiyen paralaruu venin... birer litmcık bmı w.u0 117dl, )lem de cok M kö~ 7akacatun; &ınme ıelenl de &- derhal merkezden muhite dolru bopltma- ate, ederek korunmasını bllmlyen zavallı VU?U)'ordu. Fakat maalele1 ott bir aiJAbtaıı 
Evet· Ali Molla71 onlar da lfltmlflerdl. vakit islerdi. Bunun an iyisi keadilerlDe dClrecttim: lfte 0 kadar... la baj]Q"arak Süleyman alanın kumanda- lan mütemadiyen Jen serl7ordu. henüz bir tanesi bile ekallWmif ddlJdii 

Bahar~ köyünün imamı olan bu adam yarım uaWk bir miilale& v....- paraları Yapalaeak blr fe7 1oktu. K67 etrafı bq- aında harekete &çnifti. .itte ~et jm~ mOfrezeWl de 11kf7a muttuıl 61Qm 7ajdır17ordu. 
bir tahaUdarla bir zaptıJeyi 61dilrerek da- t.>plamaktı. lar önde, meltll mahzun, ayala kalktılar Köyden çıkıt noktalan kçamnlfb; bu driinmilatü. Artık .. lkibet 7aklnc!L Gelen Alqama kadar devam eden m~ 
la çıılrm•l*L hat Ali Mollanın b6yw k6y Ali Molla bu müWıaza ile: ve cami odaluu bop.ltarak karanlıklara vazi7ette. Ali Molla ceteli lçln, 78 te.lim jandarmalarla köylülerin 8decl1 yOzQ bul- o ıecıe de durmadı ve mubaııırlarün ~ 
....,. balkı IOJ'JDAla tefebbOa edecek - Size; dedi, 7arını saat millaade ... Şiın- daldllar.. olmaktan veya bllmilsademe t.mizJenmek- plUI ve leceleJin klmllen bopltııdıtı için eok kurban pahasına ertell ıeceJi de blll-
pdar ileri lldebilecelini biç dillünnıem.it- dl hepiniz evlerinhe lidecekainlz; zaten rakat bu mildhlı ıafletlıı Akibeti ıe- ten bafka çare kalmnntlb. içinde etkiJ'•dm bqka klm9e bulunmıJUl du. Kırk eekiz aaattenberi dunnak, diO"' 
ı.rdi. XO, etrafa lciade p lk'm<lf. tec- vakit geldi, müezzin de yata eaııuu oku- clkmedJ, SüleJ'DWl atanın aiundaıı çıkan Hata ltlkArdı; fakat mOnakapmn a- OOWl k6y(l ıediksiz bir muhuara,a alın· Jenmet 70ktu. Husule ıelen delipkHlt IJ//) 

ıGM t1G1rm1f .vat ftl'dl. Bele 1çleriDde 1Un. Yarım 1Ut içinde tekrar burQa top- ld1çOk bir tmlta bir anda t.ekmll k6JU do- raa c:t.tlklL Btmıenaıe,tı Olvur tnııun çe- mıtta. bir alllhtan blrillDln if1emez oJm•p .... 
buJ1men SWe,Jma .... tiJldp pc19tunu ten lanarnksınız ve bana ekallcaiz iki bin dtm lqtı w on dülka lçlnde k6yltller tara- t.eaf de tereddüdü bırakarak mukabe19" Sebaba clotru leJ'Nkh!fen atef lfmcll lbanW. 8u halde kırk ~ sut .....-
ılJdirecek derecede zeki ve tecrübe ahi- getirecekslnlz. tından muhasara altına .ıınaıı A11 Molla lirifU. mGdblt bir kesafet peJda etm1fU, ilah· da etld7adan sadece blrl.a on.dan - • 
bl bir ..._dı. Jflleldm Dk c:ıwu v-.ı de Sille7maD JiDe atıldı: cetesW.n o.tOnde ilJc kurfun vızladı. SOJe7maD ap bir tarattm ~ kur aarlann kurtulmasına lmkln 7oktu unma llUfb., Damdan dama PGINk IMlm ,,,.. 
o oldu: - Aman efe; ,.qlt oiJum; pek eok iN K6J'(l muhasara eden çete. köJIQniln 1UA altma almetıe beraber diler tanıtma bu çarplfma mubaura edenler için cc»lt c1aran ı.e)'bek]sde mtunuı .-ı...a tJltlll" 

- aa;,urun; oturun ...... Bot pW- ,..... aıullauruma dilpnflltü, lıhrtlniDi, Glıte- da civar köylere adam çıkararak )'ardım ,.m11~ mal otuyordu. bdde. ~ aura- aafb'ordu. 
ats, _,. ........ ktecltialz para obıun. - QGk laf Wı•-: ,a ,...ı.ra. ,a ca- aini, dolma Uifelhıl. karadal taban.cuma, Jatem87i. derhal J'OlladJll Ud. ati& U. de ciala burada ~-· • Otvaını ,,., ) 



......... 'Dolı'tt ~ 
tııı'' il ... -.....,_ lmd ,. 
DU bugln bir t.ıDlllltı J&parak muh • 
telif ......, et.rafa* .......... 

IYUIC&k1tlr .• BUglblktl t~ IÜ· 
rimllde eeayı ~ w JdmJe•l)'e 
........ ,.... tlDau' .......... . 
u.blpleri davet edilecek1erdir. 

Sem 1UD•nl•n1a ltlmlAta ...... 
• JUaUnılm eca)'l tı'blllJe ftyatlan 

JOD Dd 7lle kadar flrJaıme fakat 
ba fl,at ,........ .... 1ll1lhteklrler 
tarafmdan memleketimhde latlhul 

Harb Panoram 

.-Her Yerde 10 Kuru 
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EKED HASTALlfjl OLANLARLA FAZLA 

Glühzn <ıkm<ıq İ. Gevr<ıqİ (biılıKW Makarnası. S<ı hrİyuİ . Pİ rİncİ. f İyonqosu. Kuskusu . . . . . 
ŞEKERLILERIM VE FAZLA Ş IŞMAHLIK ISTIDADI OLANLAAIN GIDASIDIR . 

TAMIHMIŞ ECZAHANE ECZA DEPOLA AI İLE BÜVÜIC BAKKALİYELERDE SATILIR . 

UMUMi DEPO : İNGİLiZ KANZUK ECZANE si . BEYOGLU - İSTANBUL 
IZMİR A c entem i z Türk Ecza deposudur 

Savaş ~ayet müheyyiç bir manzara 
arzetmektecfü. 
Her tarafta hücumlar durmadan te
vali etmektedir. 
Zırhlı kıt'alar her mamayı ezerek iter· 

Qiiaij .. liyorlar. 
Zaman çok naziktir. Milletlerin mukaderatı kenh 

lsavaştn neticesinde taayyün edecektir. 
Bu sırada herkesin radyo başında verilen haber
leri heyecanla taakip etm~si kadar tabii bir şey 
olamaz. Her vukuab birkaç dakika içinde her ta
rafa yayması itibarile, radyonun, en müessir ve 
en seri muhabere vasıtası olduğu şuphesizdir . 

Radyo bügün en medeni bir ih· 
t:iyaç haline gelmiştir. 
Sizin dahi her halde .,ir radyoya 
ihtiyacınız vardır. 

BOURLA 

! 

Fakat ha 1.1gi.s ecme11 7 

Bütün dünyada olduğu gi: 
bi, mf.!mleketimizde dahi 
R.C.R .. radyosu, en yüksek 
marka~1ın timsalldır. 

Büt:f~r, dünyada olduğu gi
bi, bizde de, R.C.A. radyo-· 
su t'•erkes tarafından en. 
çok sevilen ve en çok raQ-) 
bet görendir. Buna kanaat 
getirmek için, R.C.A. rad-1 

voıarını görmek ve dinle-ı 
me&< kafidir 

STANB U L-A N KA RA Z MİR 

====================================~======--========================================================= 

Gümrük Mu haf aza Genel Komu
tanlığı Istanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Kornisyonuııdan : 

Türk Maar if Cemiyetinin 
Z engin ikramiyeli 

Büyük Eşya PiyangQSU 
Çekiliş 5/11/1939 .ikramiye 15400 Lii:a 

IEMNIYET SANDIÖI ILANLARJJ 

o/o 5 faizli ve sekiz sene 
taksitli emlak satışı 

S E M T 1 CiNSi kıymeti 

üsküdarda Dabaklar mahanesinde Camii- İkt ~rntta dört odalı ahşap 
şerif sokağında eski 24 mi.i. yeni 30 No. 1ı bit· evin tamnmı 400 

Kasımpaşada Biiyükpiyalepaşa mahalle -
sinde Serdengeçti çıkmazı, Seigeçti soka- İki katla dört odalı ahş:ıp 
ğında eski l Mü. yeni 3 Na. lı bir evin ta:namı 50L 

Beyoğlund:ı eski Hüseyinağa, yeni Şehit 
Muhtar mahallesinde Altınbakkal soka - Dört katta yedi odalı kurgır 
ğında eski 19 yeni 23 No. lı bir e\'in tamamı 2500 

1 - Arttırma 10 Birinciteşrin 939 tarihine düşeıl salı günü saat 14 ten lf v~ 
kadar yapılacak \'e gayrimenkt:ller en çok bedel vereııle:-in üstünde kalacaktır. 

2 - Arlt:rmaya girmek için muhammen kıymetin % 10 u nisbetinde pey akçe..~i 
yatırmak lı'l7.ımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede sekiz mü· 
savi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tabidir. 

4 - TakSIU~r ödeninceye kadar guyrimenkul sandığa birlnci derecede ipo • 
tekli kalıı'. \ 

5 - Fazla ,taf~ilat almak ve binaların fotoğı·aflannı görmek için Sandık Binalar 
Servisine mürncaat edilmelidir. «7210• 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal kest!r 

İcabında günde 3 kaşe almabilir. _ ._ .. ----
İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 

I - Şartnamesi mucıbince 12/IX/939 tarihinde kapalı zarfla ihale olunaını

yan 3 adet kamyonun muhammen bedeli değiştirilerek yeniden paımrlııda eksıll

meye konmuştur. 
II - Muhammen bedeli (9450) lira, muvakkat teminatı (703,75) liradır. 

HI - Pazarlık 7/X/939 cumarteGi günü saat 10 da Kabataşta levazun ve mu
bayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktı.-. 

JV - Şartnameler her gün sözü geçen ııubcden parasız alınubilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme pn-
ralarile birlikte mezkO.r komisyona gelmeleri ilan olunur. (7581) 

• • • 
1 - Şartname ve mevcut resmi mucibince 50 takım zımpara taşı açık eksilt

me usulile satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedeli sif 2900 lira, mu\'aki<at teminııtı 217.50 liradır. 
III - Eksiltme 25/10/939 çarşamba günü saat 14 de Kabataştn Levazım \'e ınü

bayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılnc<1ktır. 
IV - Şartname ve resimler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gıivenıne paru· 

sile birlikte ınezkür lrnmisyona gelmeleri il.an olunur. f8074» 

• • • 
C 1N S1 Mlk. Eksiltmenin şekli gün saat 

Rondel Kükürt 550 Kg. '?azarlık 20/X/939 14 
Asit Sitrik 950 > > > 15, 
Asit Taı·tarik 650 > > > 15,30 
tyot 70 > > > 16 
Fosfor BiaınonyaK '1.50 > > 21/X/939 10 
Nuvar anirnal runpat 50 > > .. 11 
Bojole 32 Şiıı > ) 
Verjenay 150 > > ) 11 
Alkolozatris 65 > > ) 

Romone rcınti 30 > > ) 

I- Şartnamelcrı mucıoınce yukarda cins ve mi 
yası ve eczası pazarlıkla mübayaa olunacaktır. 

.rı yazılı ,ıO• kalem şarap m .. -

II - Alım şekilleri, muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme ~i.ırı 

ve saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

III - Pazarlık Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonun· 
da yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - tsteklilel"in pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme pa 
ralarile birlikte mezkQr komisyona gelmeleri. c8076> 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Levazım Amirliği Salın Alma Komisyonundan : 

ı - Teşkilat ihtiyacı için satın alınacak 175 çift çizmenin 18/10/939 çarsamb• 
günü saat 14 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmini bedeli 138-1 lira ve ilk teminatı 104 liradır. ... • ':.tı 
3 - Ni1mune ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
4 - tsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları \le kanuni vesikalarilE 

Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci kattaki komisyona gelmeleri «7357ı 

~-=-=-~===============================================--:::::: 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
4958 lira 80 kuruş tahmin bedelli 19 kalem &ıat1 tersimiye 16/10/939 pazartesi 

günü saat d4> de ihalesi yapılmuk üzere açık eksiltmeye konmuştur. tlk teminat 
c372> liradır. tstcklilerin ilk teminatı yatırmak, şartname ve nümuneleri · görme~ 
üzere eksiltmeden bir gUn evveline kadar okula müracaatları. 

isteklilerin mezkür günde eksiltmenin yapılacağı Yüksek Mühendis mektebin -
deki komisyona gelmeleri. c7860> 

=========================================-===================-;::::. 
Gümrük Muhafaza Genel komutanlığı İstan· 

bul Levazım amirliği Sahnalına Komisyonundan: 
ı - 8-16 adet erat yazlık elbisesinin 29/9/939 cuma günü saat 11 deki açıl• 

eksiltmesine talip çıkmadığından yeniden 9/10/939 pazartesi günü saat 11 dl? el~ • 
siltınesi yapılacuktır. 

2 - Tahmini tutarı 4441 !ıra 50 kuruştur. ilk teminatı da 33•1 lil'adır. 
3 - Nı.imune ve şartname komisyondadıı-. Görülebilir. 
4 - isteklilerin gün ve saatinde kunuııi vesikaları ve ilk teminat makbuzlariltl 

Gal<ıt:ı ı·ıhtıın caddesi Veli Alemdar han ikinci kattaki komisyona ı:;clmelel"i ~eo39' 

Eyiip orta okulu birinci sınıf C Şişli nüfus memurluğundan aırrıı~ 1 - 1000 adet kıl kc.bı., 900 adet zincir yul~.r shpı, 1000 adet de ka~:ığının 
müteahhidi nııır. ve hesabına 16/ 10/939 pazaı ~esi SÜ"lÜ saat 14 tc açık eksiltm"si 
yapılt:.:aktır. 

2 - Tahnıin cdi1en bedeli 70~ lfra ve ilk t:?minatı 53 lir~dır. Şartnamesi ve 
e·ısa!ları ve nümuııcleri komlsyondadı.r. Göd.t?elılir. 

ZAYİ 1 ZAYİ 

Biletler piyango bııyilerinde, Cemiyetin merkez ve şubelerile Yeni Postahan(' 1 şub.c~inden 19~9 yılına aid 7 /9/939 olduğum nüfus hüviyet cüzdanJ.lll 
karşı.sında Erzurum hanında resmi illln işleri bürosunda bir liı·a mukabllinde sa- 1 tarıhınde aldıgım 854 numaralı tas-ı . tt" y . . . 

1 
_ d es-

t · ki d 7669 . . . . . . zayı e ım. enısını a acagıın an 
~=ı!~nı=a=a=ıı=\=~==~=~=====~========(==·===~ &kn~~k~~bm.Y~ınınıç~~I ...... . 

3 - tsteklllcriıı gun ve st•atindc ilk teıı1inat makbuzları ve korıuni vesik:ila
rile Galata Uılıtıın c-...:ıdı.ı~ Veli Alemdar tıao ikinci kııtt::ki kcmisyona gı>lmelerı. 

f'i801b 

~ --·-- _ ____ racağımdan eskisinin kıymeti yok - ıkısının hukmu yoktur. 
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