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GONLUK SIYAST HALK GAZETESi IHer Yerde 5 Kuruş 

Hitler Nutkunda Diin 
Ta b Etti 

,, . 
Almanya Milyonlarca insan 

Telef Ve Şehirler Harap Olmadan 
Silôhsızlanmıya Hazırdır,, 
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ADALET· 
S LHU 

Führerin Sözleri Demokrasiler Nezdinde 
Hiçbir Tesir Yapmadı 

Berlin, G (A.A.) - Rayştag Meclisi saat 
12 de KroU operasında açılmıştır. Bütün 
tribıinler dolu idi. 

Saat 12 yi beş dakika geı;e Hitler yerine 
ıeldi ve Göring celsenin açıldığını bildirdi. 
Mareşal Göring cebhede ölen mebusla

rın vı Hitlerci te~ekki.ıler azasının hatıra
larını yAd ettikten sonra saat 12 yi yedi 
dakika &ıeçe Hitler nutkuna ba~ladı ve de
di ki : 

Bitlerin Nutku 
Rantag mebusları, 
1 eylU!de size bir devl.,tın tahrıkamiz 

hattı hareketi dolayısile almaga mecbur 
olduğum kararları bildirmek zaruretinde 
kalmıştım. O zamandanberi be~ hafta geç
ti, size bu beş hafta zarfında olup biten
lere dair izahat vermek ve miımkün oldu-

' ... __ . 1 . 

ıtahraman askeı1erlmlz tribD.mrn aııttnden g~rlerken 

·iSTANBULUN KURTULUSU 
DÜN COŞKUNLUK IÇiNDE 

MERASiMLE KUTLANDI 
ğu takdirde istikbale göz atmak istiyorum. ı ı 

Alınan milleti nev'i arasında emsalsız ~~~ ~lliiiii~iliiiiiiijfiii~i!iiiiiii~!iiiliiiiiiiiii•iiiiiiiiiii 

Yazan : Hüseyin Cahid YALÇIN 

• l talya devlet adamlarının düşün-
celerine terciimnn olan bir ga-

!ete bugiin A vrupnda bir sulh yapı- ı 
lnbUcceği ümidini müdafaa ederken 
harb fliinındnnbcri epeyce günler 
geçmiş olmasına ı·ağmen tamiri im
kansız bir şey vukua gelmediğini ile
ri sürdükten sonra şu miitaleada 
bulunuyor: 

mtıer 

bir zaferi tesid etmektedir. Dıişman tard 
ı-e imha edildi. Polonyalılar Varşova ve 
,Modlinde tutunmu~lars:ı, bunu kabiliyet
lerine değil, luzumundaıı fazla adam feda 
edilmemesi için emir alınış olan ordumuza 
mcdyundurlar. Varşova kumandanı nez -
dinde delice bir mukavemetin faydasız.lığı 

hakkında yaptığımız tcşebbi.ıs akim kaldı. 
On beş gün sonra Polonya ordusunun en 
buyuk kısmı tahrıb edllmışti. 1 teşriniev
\'clc kndar tutunan dıger kıı ım. bu tutuq
masıııı Alıceııablığımıza medyundur. l:ste
seydik. Varşovn mukavemetını ıki üç gun
de lnrnbilirdik. 

( Sonu 3 üncü sayfamızda ) .. Milletlerin meşru emellerine te
kabül edecek ve Avrupaya uzun ve 
berrak bir emniyet ve mütesanid te
rakki devresi temin eyliyecek adalet 
Uzerine müesses bir sulh fikri hiçbir 
hükumet tarafından ve bilhassa hiç 
bir ka\'im tarafından reddedilemez. 
G_arbin mul~a.~tP ~le~cri arasında 
bıle bi{i ~~ !;~· -(:ligeW-~~ıcı iki 
cerey~Şurada bun':cfa ~c~i a -
ç·Fyot'. tlmiıl olıfu!!' .ili se· 

~ ~V'V~~""-~.....,..,,,...,,~..,..,,~~"""~~"" 

MEKTEP KiTAPLARI 
lı etlerin ve A \ ed~ -
Y ıin menfaatlerinden lu1 kuv-
\retlcr tamiri imkansız h ~ doğru 

Pahalılığın Önüne 
Süratle Geçilmelidir 

az çok şuurlu bir surette eyi! gös
teren fikirlere galebe çalsıttlfT p·· 

Eğer bir akademi il~1tijj başı
na otııcup ta nazari \-p:. ~1ar ser-
decTilse ve ~..l.f.1 ye bağlan
tn:ık istcns h~ıki fıkra bütün 
reylerin ittifa'lCile kabul olunur ve 
l:rı.uhtelif milletlerin murahhasları 

tara.fınclan altına kaınilen imza atı
lırdı. 

j H H H 
Mektep Kitapları meselesi bir kültür ve 
amme işidir, amme işlerinin yürüme
sinde hususi müesseselerin normal hu
dudu aşan karlarla Türk çocuklarını 
zarara sokmalarına Maarif Vekaleti 
e!bet müsaade etmiyecektir. 

Filhakika bugün hiçbir münevver, M ekteb kitablarının pahalılığı . 
hatta sadece muhakeme ve vicdan -====:::""=-=--'"-."'.!'= 

etrafında yapılan şikayetler 1 r----- -~ 
ıahibi medeni bir adam yoktur ki 
milletlerin meşru emellerine tekabül üzerine başl.~dığımız ı:eş~iyata ve tet- !.·'""''. , ... ı • .. ~.' .!..:.! ı.: , , 11 ~~. 

kiklere bugun de yenı bır safhayı e-
eGecek ve adalet üzerine istinad ey- " 
liyccek bir sulhe taraftar olma.sın.Fa- le alarak devam ediyoruz. EDE B 1 
ı. . . d b d . . d b" Dünkü sayımızda devlete aid. ve '-T E N 1· 1, 1· (~', 1· M 1· z 11.at gelınız e u esas aırcsın e ır ı L 

devlet elile bastırılan mekteb kitab
suıh hazırlamak vazifesini diplomat-
lara havale ediniz ve onları bir kon- !arının ne derecede pahalı olduklan-
ferans masası etrafına toplayınız. nı tebellür ettirerek bunların arasın· 

Böyle bir şey yapacak olursanız da göze çarpan üç dört tanesini de 
Yeni bir Babil kulesi bina etmiş olur- saymıştık. 
sunuz. ÇünkU muhtelif milletlerin Bugün, devlet kitabları haricinde 
"" ı h l b" ·b· 1 · · d"ll · kalanların ve dışarıda basılanların ••• ura ı as arı ırı ır erının ı erın- . . 

1 
t tı "k 

aen anlıımıyacaklardır; hepsi ayrı malıyet ve satış fıyat arını . e ~~ ~-
bir hava çalacaktır. decek ve ~~nların ~rasındakı mudhış 

Prensip üzerinde tcrcdı:iüdsüz der- farkları gosterecegız. Bu suretle çı
hal elde edilebilecek itiliif ta~bikat kacak neticenin şimdiden ne olaca
sahnsına kabil değil ç:kanlamaz ğını da söyliyebiliriz. 

İ\,\l\İl il \Bİi' 

1 9 1 ! 

bevlctler henüz meşru emellerle ik~ Bu fahiş kar düş~cesile satılan 
tifa etmeğe, meşru emellere hürmet son d~rece.de pah~lı kıta~la~ yanında L _ . 
etmcğe, adaleti istcmeğe yükselecek devletın bırkaç k!ta~a .. ınhısar ed~n _. -=-=----=-

Maarif VekiHetinin bastırdığı 

ı 
lı 

ı 

' 

kadar medeni değildirler. Devletlerde pa~alı sa~şı adeta gorunmez ve hıs· 
inkişaf ve terakki eden şey insanlık sedılmez bır değerde kalacaktır. 
fikl'i değil riyakarlık kapiliyetidir. (Sonu G mcı sayfada) ... .
Bir dev~Un en hodgiın ~vki tabil- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~ 

lerine hangi §ey uygun geliyorsa o A k J s l l • 
ll:ı.cşrudur; bir devletin menfaati neyi n ara a a po r ş er ı 
icabediyorsa o adalettir. Bu prensip-

Kitapl11rdan biri 

ler dairesinde hareket eden heyetle-

Hiiseyin Oahid YALÇIN 

( Sonu 8 üncü sayfammla ) 

100 Bin Liraya 
Terbiyesi Binası 

Büyük Bir 
Yapılacak 

Beden 
Yazısı a de 

ATATÜRK'ÜN 
ANIT-KABRi -·-Anıt için beynelmilel 

bir müsabaka 
1 

açılacak 
Ankara, 6 ( A. A.)-Ebedi 
Şef Atatürk için Rasatte
pede yapılması muka"er 
anıl - kabir yerinin istimlak 
işleri tamamlanmıştır. 

Bu iş için Başvekalette te. 
şekkül eden komisyon bu
gün toplanarak inşaat işle. 
rinin tesrii etrafında tet. 
kikler yapmış ve bu me
yanda pek yakında inşasına 
başlanacak olan anıt - ka
bir' in Türk milletinin şe
refine layık bir mükem.me. 
ligette olmasını t.emıne_n 
projesi için beynelmılel mu-
sabaka açılmasını karar 
altına almıştır. 

Ruslann Türklerden 
lsted iki eri 

Bir ltalyan Gazetesi 
Neler Yazıyor? 

Journale d' 1talia'nın Londra mu
lıabiri 3 teşrinievvel tarihinde yazı
yor: 

Askeri olmaktan ziyadediplomatik 
gibi görünen bu harbin karışık çer -
çevesi içinde, Türkiyenin Rusya ile 
imzalamak üzere olduğu itilaf ile 
Rusyanın Bnltıktaki yeni emelleri 
esaslı noktalar gibi göze çarpıyor. 

Türk • Rus münasebetlerine gelince 
Taymis gazetesinin Moskovadan vu

Bahriyelllerimiz resmi g~~idde 

Dün; 1stanbulun kurtuluşu yıldönümü ı Şehirdeki bütiln nakil vasıtaları da bu müd 
büyuk tezatıurat içinde kutlandı. det zarfında oldukları yerde durarak bu 

Sabahm sekizinden itibaren Sultanah- hürmet hareketine iştirak etti. 
med meydanında toplanmağa başlıyan kı- Batarya yirmi bir atımını bitirdikten 
tant, mektebler ve esnaf cemiyetleri saat sonra merasim kıtaları kumandanı bulu
tam onda, tamamlanarak yerlerini almış nan merkez kumandanı meydanda içtima 
bulunuyorlaı·dı. etmiş olan kıtaatı teftiş etmiş ve bunu mu-

Saat tam 10 da mevzilenmiş bir batarya teakib alay harekete geçmiştir. 
atışa başlıyarak 21 atım yaptı. Bu :sırada Alayın önilndc motosikletli bir polis 
limanda bulunan bütun gemiler düdük ot- mtifrczcsi 100 metre mesafe ile yol nçarnlc 
turmeııe başladılar. ilerlemekte idl. 

Top atışı basladığı anda bütün kıtaııt, Yollar hıncahınç kalabalık bulunuyor ve 
ınektebler, cemiyetler ve halk oldukları daha saat ondan ıtlbaren İstanbul ile Be-
yerde bir hurmct ve tazim vaziyeti aldllar. ( Sonu 3 üncü ~ayfamızda ) 

SATIE DAVASI 

Dünkü Celsede Sorgu 
işi Tamamlandı 

6,000 Liralık Komisyonun Kimin 
Tarafından Alındığı Belli Olmacb 

ku bulan istihbarlarına göre Harici- Satie yolsuzlu •u davasına dün ö&led~n 
ye Vekili Saracoğlu tekrar Molotof sonra saat on dortte Bırinci Ağır C~• 

mahkemesinde devom cdilınıştir. 
ile görüşmeden evvel Ankaradan ye- Dunku celsede, maznunlar, heyetı Jı~ -
ni talimat -bekliyor. Görünüşe naza kime karşısında şu şekılde sıralanmış bu
ran Sovyetler kendilerile mütekabil lunuyorlardı: 
bir yardım misakı imzalamağa mu- Mülga Denizbank sabık cmum ınudurü 
k b'l T"" k" ta f d d İn ·ıt Yusur Ziya onış, ınuıwini Tahir Kevkeb, 

a 1 ur ıye. ra ın an a .~ı e- Dcnizbank heyeti !cnniyesinden Ncş'et Ka-
re ve Fransa ıle alınmış taahhudler- sımgil, umum müdur muavinlerinden Hem
den sarfınazar edilmesini istemekte di Emin Çap, Milli Reasurans umum mü
ve Boğazların kapanmasında ısrar et- dür muavini Malık KevkC'b, J •rans şirketi 
mekte imiş. müdilril Motcos, Dcnızbnnk hukuk mtişa-

....._ viri a\·ukat 1smnil 1sa Caniş, Milli Rensu-
• • • ' rnns hukuk tni.i:iavıri avukat Atıf ödül, 

Tevfl k Fikret Denizbank idare meclisi reisi Ziya Taner, 

in eaerlerlnl yakmak 
ıazım 

Diinkii kariimize cernp \·eren 
başka hir okuyucumuzun yaza
sım bugün 8 üncü sayfamızda 

okuyunuz. 

idare meclisi azasından Scdud örcl, Dcniz
bank umumi katibi Sadun Gulib ve Mılll 
Reasürrıns sabık umum muduru Refi Cefıu 
Bayar. 
Diğer maznunlar daha evvelki celseler

de islicvab cdılıni:;lerdi . Refi CclM Baynrln 
Jerans şirketi ınüduru Matcos da dun is

(Sonu 7 nci sayfanuzda] Dü.Jı sorgusu bitirilen Refi Bayar 



TE:NI 8.&aA• 

VAHiDETTi N 
Yugoslavyaile Almanya 

Hatay Seferleri 1 Nakliye Buhranı 1 Sığınak Siperleri ar~s;:'!t.,~~riet . No.: ee Yazan : M. 81FIR 

Şeyh Efendi Padi,ahın Tekli BafgÖ•terdi .. .. .. Yagaelavya .., AJmaJv• ~ 
Ettig., i Bir Mebldgı., Da Reddetmiıti l~~l~lerde fazla yük bi- Bulun kazalardanumune Wr müddettenberi yapdmalrta obll 

ktiğind ... _.. 1 ak - d"• d ._ri mösakereler chum1IŞ ve ilıl 
BütUn b isim}

• • • dı- n en munzam va- .,.. ..... ar a•vlunlannı o m uzere or er .-ııeket •yal&de bir tleaftt anlaf" 
u ennı say gun a· ) ahrib ed•l k vOzde 110 rthrtl lar damlarla görü§tü ve anla§b, yapaca- pur ar t ı ece 1 • 

1 tane yapbnlacak nw·ının t.Makhku bul ~,. 
- · • bU Un · lak-'"'-- Bir müddettenberi ller tarafta prülmek- uğramıştır gum: 1§IJl t zemın ve vasıtaları- ~ ve ilenin seferleri dünden te olan deniz nakliye vasıtaları buhranı İstanbul vilayeti tarafından her kazada -..-a.ı.·: A 

nı tamamile hazırladJ. Şeyh efendi, itibaren ba1Jamıp. Dftlet De:ıizyoDan bu bazı ecnebi acentelerin limanlarımızdan halka Jribnune olmak Uzfte yapılacak (nü- ~-u beymelmilel tican tema&" 
gönderdiği aon mektubunda, Celil batta uzun mliddetteDberi vapur çalıJtır - vapurlarını büsbiltüıı çekmeleri üzerine yi- mune ~k siperler) inin pliDJarı vila- lar ve bu setıedeld Jca.rşılıklı a~ .. 
Beyin kendisini, civardaki bütün Dil- =~ ~~~ fazla mik- ne şiddetle hissedilrneğe başlamıştır. yet~ tebli.t ~~· . . malar töpllelb Mnnal bir devirde• 
fudu bey ve ağalarla görüftl1rdilğl- ...... ........,.... Bazı memleketlerle yapılan ticari anga:J- ;:v;~er bı~er, ~ ve altışar kişilik yapılabilecek anlaşma.lana istilzalll 

Bu RbebJe eualarm nakli için haftada manlar vapur olmaması yuzun"den aksa - 0 a uzere uç .nevıdir. . . edeceği şartlann tahakkukuna \'e 
nü ve heP6inin zatı hazreti padipJıi- bir sOn tarife harici olarak bir de :yük ıc- makta hariçte ve dahildeki müesseseler bu Bunlar umumıyetle 1,80 metre derınli - ...... d tutulac-'· k"--'- vi-
nin ferman ve .işaretini dört gösJe feri 111pılmaa kararlattırılmıstır. Krom yüzd~ taahhütlerinde kat'l bir temin.at ve ğinde ve ı metre geni:iliiinde olacak, boy- g~nun e . aa DO ·uuann 
beklediklerini, yazıyor. Plebl bu makudla ille seferini yarın yapa- remetMktedirler. larının U2Unlufu içine ıirecek insanların Clidaae JM,id ol8lml:L Bilhassa iktı· 

_ Çok güzel Fakat, Şeyh efendi- cak ve gidişde ayrıyeten Payas için deyi.ık Limanımıza ugrıyan bıızı vapurlar dıı adedile. çoğııhp azalııcaktır. _ sadi ve mali büyük menabie malik 
nın bu yazdıkları doğru mu acaba?.. alarak Mersin ve ısıtenderuna uğrı:yacak- navlunlannı normal hadden yüzde 50 Tahrıb bombalarına karşı çok mukemmel İngiltere ve Fransa ile Jıarb haliJl'1e 

tır. Avdette Payas, Mersin, Antalya, Feni- :fazlasile taleb etmektedirler. Buna sigorta bir sı~ınak teşkil .ed~~ siperlerin üzcrleri bulunan ve ayllİ zamaııda dahili iktl• 
- Ondan yana emin ol Abdilrrah· ke, Küllük, İzmir ve lüzum olursa Alanya- primlerinin de yfiksekrın: ilave ed J"rce ih mermı mhıketlerınm ıçındckilere zarar ver --·• bak d 

Ş h
. · k besled·-· · • ya u.,...,.acaktır. 16

' 
1 1 ~ - • it · t k ·· ld k h- -... ımm an ~ok teeani ile hare-man. ey ımıze arşı ıgımız ı- ,.,. . .., racat imkanları busbütun muskül bir sekil memesın emın e me uzere o u ça mu • • 

man ve itikad bizi bu gibi §Üphe ve MAAR}FTE : nlmaktadu:. Şehrimizdeki hır çok :firmalar kem b~ ııckılde kapanacak ve yalnız bir ket etnıesı icabeden ~lmanya. ıle. 
endişelere düşürmiyecek kadar sağ • mallarını harice gonderememek 'l:azıyetın- medhali bulunacaktır. komşusu olaa ve keodısmden bırçok 
lamdır. Sen de oraya gı·ttigı-·n ve -yhi 29 T • • 1 h ) k de bulunmaktadırlar. Her kazada 3 'l:eya 4 er tane yapılacak ziraat mahsulib \e mua.y~en lıaJJl 

d 

.. v - eşnnı evve e azır 1 vvvv ol n siperlerin her birinin 200 liraya mal maddeler aldığı l'ugosla\~'a arasın-
gor ugün zaman sözlerimi tasdik e- BELEDiYEDE : olac3gı t::ıhmin olunmnktadır. .. .. • .. " 
deceksin. Yalan söylemez o adam. 29 Teşriniev'wel Cümhurlyet bayramı bu Dıger tarııftan pasif mudafaa i§lerindelda, bu ınu~kulat goze çarpmaktadır. 

sene her seneki gıbi bütün Tu kiyede bü- Alma ·u· I U --1
" 

Ol b
"lir F k t, eeı::ı be be ük B ıed· h Ik hh tı•ı ça~ınak \e bu hususta teşekkül edecek nya, .augos 3.\")'a e yapım-

- a ı . a a ö.I yi n Y merasimle kutlanacaktır. e ıye a JD Si a e ekıplere şefiııt yapmak uzcre staj görecek- istediği ticari anlaşmada bazı nokta· 
esinden tanırım. Pek özüne ,re sözü- lstanbulun bütün rcsmt 'l:e husu li eleri } "k d ) b } d 1 · • l · in t bili t ı gibi )a ı · · C . a a a ar 0 mıya aş a ) crın ıs m Cl ın CS amam anmılj - rm ta ıakkUkUDD istemektedır: Jla• 
ne inanılacak bir adam değildir o. umhunyet bayramında• yap lacak me - dir. Bunlarn tebligat yapılmaktadır. Mn - k"k t.e bi ti t 1 d 
Gerçi ben gormedim amma çok işit- rasime hazırlanmaktadırlar. 1 Belediye Reis mua'l:ini Lut!i Aksoyun halle pasif konınma ekiplerine ,·erilmesi vı a .n r care an a~asın a a~ 

Bu sene l t. nbuldaki burun resmi lise - riya eti nltında teşekkül eden bir komis- di.ıcüni.ılen tulumbalar uzerinde ıtraiye mil gıdaki hususat ba~bca dikkat edile· 
tım. Kaypak bir adamdır, derlerdi o- " . . S . . lcrle hususi lısclc.re nıt izcılcr Ankaradald yonun uzun tetkiklerden sonra hazırladıgı dutluğu tetkikler yapmaktadır. Bunların cek mahiJettedir: 
nun ıçın. akın şeyhınızı aldatmış ol- mernfilme geruş mıkynsta iGtlrak edecek _ bclcdıye zabıtası talımatn:ımesı halkın sıh evsafı tesblt olunmuştur. 1 - S.tıa ahnacak veya satılacak 
masın. } llerdir. baUle alAkadar yepyenı hükümleri ihtiva Tulumbalara 'Ottılmek uzere tngıltcre - maddeler. 

- Hıç zannetmem bunu. Belki dÜ§· I Halid Bey Bundan başka her llie ista:nbuldaki me- etmektedir. ye 20 bin metre hortum sipariş olunmuş - 2 - Tediye va.sıtası. 
rnanlandır bu sözü söyliyenler. Hürri- kilat yapmah. Nuri Paşa ile fırka rasim için de bir miktar izci:ti ayırmak - Halkın temizliği, sıhhati ve iaşesıle ug- tur. 3 _Nakil mesele&L 
yet ve ltilif fırkasının Erzurumda kumandam Halid ve murahhas Hilıni tadır. raşan dukkAnlar çok sıkı bır kontrole tabi 4 - thüy4U'. 

M kt ,._,_.. tzd tutulacaktır. DENiZLERDE : ~ 
bulunan ve ŞC\ ketlimize karşı itaat ve Nail Beyleri ve bilhassa teşkflat· e eua:um e izcner şımdiden faali - 5 _ Rekabet. 

d k 1 
. .. d b • b' yete geçmışlerdır. Her ay bu ne\ i dukkanlar, beledıye dok- M d B f } . 

ve sa a at erı ote en erı ızce ma- ta Erzurumluları temsil ettiği söyle- y I d b I torlan ve belediye zabıta memurları tara- U anya- ursa se er eri İşte, Yugoslavya ile Almanya ara• 
Jfım olan izalanndan birçogu- Celal nilen Cafer Beyı· tez elden ortadan a ova a a, yan bndan mutc:ıdclid defa ve haber vcrılmek- !!lllldald müzak· ereler b k"--1-...:ıa 

ld 1 
Mudanya hattı kı• tarifelerinin tatbikine .. • _ U DO ~. 

Beyin sözü gıibi özü de domı bir zat kaldırmakla İIM> ba.Qlamalı. Emın· o - me •P yapı ıyor sizin kontrol edilCC'cktir. .,, L:- ·-···-- tır F J'-~-o· - - :1 dunden itıbaren başlanmıştır. muuauı zor UJUACa ugramış • ı •--
olduğunu bildirdiler bize. Sana daha Junuz ki, bu saydıgı-m kimselen·n bı· _ lstanbul M arıf müdurlugunun Yalova - Bu sureUe halkın sıhhi ve gıdai ihtiyaci- klka. AhruuıllU' Yu la ad -vtcıı 

d 
Yeni tarifeler Bursa ve civan halkını gos vy an, eı•-

açık söyliyeyı·m. Celal Bey, bu işi de- ıibiri ardına yok edilmesı· aı·-er mu·· _ a ycnıden ın asın. a karar 'erdıği beş n_k ıe alilGdar muesseselerin belediye zabı - madd =•- harb 
•V• • • • • • , ' g mekıebın yerlennı tesbıt etmek uzere bır tası talimatnamesine tam şckılde rıayetı memnun etmiştır. Çünkü .haftada uç gun esı.u:, endüstrisine lüzum• 

ruhde cttigıne daır, Şeyh efendı va-ıteşebbislerın ctlr et ve cesaretlerini komisyon bugun Yalovnya gıdecektir. temin olunacaktır. sabahleyın tstanbula gelecek olan Bursalı- la bazı ham maddeler ithalbd isje. 
~ıtası~e Padiş:ıhımız Efendimiz haz- derhal kıracak ve kök sahnağa baş· Ynlovada son 3 sene zarfında 4 mekteb &edlkpac.anın _vazJyeU l:ır akşam yerlenne domnek ımkarum bu- mekte ve buna mukabil silah ve_.. 
ctlerıne bir ariza gönderdi ve bu a· lıyan fesadı söküp ortadan kaldıra- yapılmıştır. Son beş mekteble beraber mik T ~eklerdır. nayide istimal edDecek ımuldeler 

il caktır Gedıkpaşa, lst;ınbulun arkeoloJik mm -
rızası e, zaten bizce maliım olan sa- . Zaten, padişahımız efendimiz tarlan 9 ohı • ktır. ONı'y·rRS/T'rDE: vermegwi arzu etmektedir. takasına yakın olduğundan tarıhı bir kıy- r. L 

dakat ve itaatini teyid ve şeyh efen- hazretleri de, işın el altından dağda- llkmektep t~lebealne mctı hnız gorulmcktedır. Borada, anlaşmaya zıd gelecek bir 
dinın teklif ettiği hizmeti, can ve baş- ğaya meydan vermeden yapılmasını takalle maske sat&l'acak tstıınbulun tatsıl3t planları hazırlanır - Üniversitede ikmal iın- nokta ilk nazarda göriilmiyebilir. Fa-
la kabul ettiğini bizzat tekid etti. Da- ve bilhassa çok kan akıtılmamasım Dün M if üd . 1 . nd 1 t bul 'Ik ken bu mıntaka için bazı husus:ıyetıer du- h } kat tediye meselesi mühim bir rol 
h .. li . b t aar rn ur ugu e s an ı şunulmektedir. ti an an asını soy yeyım, u husus için şeyh arzu ve erman buyurmaktadırlar. mekteb mu. mmlerinin jştir.ıkfle \ e Maarif oynamaktadır. Hakikaten Almanlal' 
efendinin atebei padişalıi olmak üzeer Merhameti phaneleri daha fazla ca- müduru Te\fık Kut'un rlyasetı nltında bır Tramvay tarlfelerlnde tstanbul unhersıtesinde ikmal imtihan- maH vaziyetleri dolayH1ile, satm al • 
teklif ettiği mühim bir mebliğı da na kıyılmasına müsaid değil. Fakat, toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda ilk mck lleğltlklik lnnn:ı devam olunmaktadır. İmtihanlar mak ist.ediklerl mallan trampa usu-
kabul etmiyerek bu işe sarf edilmesi- vaziyetin icabettirdiği lüzumlara go- tebl~de hava tehlı1t~ne Jrorşı alınacak t tnnbul belediyesi tram' ay idaresi tram azamı olarak 25 teşriniewele kadar devam ille ödemek istemekte ve bunland 

ni dılemek gibi büyük bir göz toklu· re bu imha ve üna programını siz tedbııler gorüşulmuştur. . 'aylarda me\'simhk seyrüsefer 1arıfelerini edecektir. naklini de Yugosalvlara tahmil et '" 
luğu gösterdi. İnanılmaz mı rt.ık bu biraz daha genişletir .. lediW• d·- İlk mek1ebltt bu hususta mustakıl ola- hazırlarken bir takım esaslara istlnad et - il d~ler 

.. .. . a - . . - ' soy gıın ı rak çalı cak ~ icabeden buti.ln tedbirleri mekte idı. Bu esaslarda tramvay tarifeleri- B•l•dlye muh•••be ~ . 
adama, duşun hır hele?.. ger ısımlerı de bilihare yok edebilir- alacaklardır. tık mektcb tal"'bcler nı'n m·'s- Halbuki Yugoslavya, -""n ikleBle ... " nin ihtiyaçlara uygun bır şekılde tanzime UdU U A ka idi r-;ı• 

Bu esnada söze Kambur Mehmed siniz. Bu, sizin takdirinize ve Erzu - ke alabilmeleri için kendılcrinc teblıgat ya kMi olmadığı anlaşılmıştır. Tramvay ida- m r n raya g yor ,.e mahn müşteri tanı.fmdan nkll 
de karıştJ. Celil Beyin aleyhine söy- nmıdakilerle birlikte vereceğiniz ka- pılacaktır. Mekteb talebelcrınin maske a- resı yeni esaslnrla takviye olunan bır :for- Belediye Muhacebe müdurü Muhtar A- "prensibini ileri sürmektedir. İşte bG 
lenılen sözlerin bir iftira olduğundan rarlara bağlı bir §eydir. labilmesi içın Kızılayın memurlara yaptığı mulle yeni bir seyrlisefn tarifesi hazırlı- car birkaç gune k::ıdar Ankaraya gidecek- iki zıd pl'ellsib derhal birlbirile ~r • 
uzun uzadıya bahsettikten sonra Ab- A ..... ~ bah akın1 ft., - taksitli satış muamelesınden ı tıfnde olu- yacaktır. Bu tarifelerde mekteblerin yem tir. Muhtar barem ced-.:ellerinin tasdiki me pıtanaktadır. 

•• nul sa Y "'"9mış, gun ay- rıacrıktır. ~-· 
durrahman Efendiye hitab ile: dınlanmağa başlamıştı. Fakat, bili talimat_name ile d~işen açılış ve kapanış sclesile meşgul olacaktır. Bundan sonra ihtiyaç meselesi or• 

J 1. J 
&aatıerı de nazarı ıtıbara alınacaktır. Yeni ekmek nUmuneal ta ...___. 

- Pek yakından tanının ben onu i~iliyor, görüşülüyordu. Dört baş KT 'SAD ŞLER/: H•mamcdar ka~.ak ya çıkmaktan banda da iki Qlnl& 

efendi ağabey. Çok meni bir adam- mamur bir hareket plim bütün te • ,...- Yeni ekmek numunesi dün tstanbul fı - a.ra.stnda za.blnle bir ihtilif mevzU11 
dır. Her halde o zamanlar siz Celal ferrüatile hazırlanmış, öldürülecek Borsada sabş]ar durdu lurkçetm• suyu rıncılarına teblig olunmuştur. Yeni nümu- görünmemektedir. 
Beyin düşmanları ile yüz yüze gelmie simalar damgalanmıştı. 1ş artık vazi- ihracat maddelerinin tahdid edilmesi ü- kullanıyorlartnlf ne en yakın bır zamanda tatbik olunacak- Fakat bu arada, mühim aoktalar-
olacaksınız. Eğer Celal Bey, bu iş için fe taksimıne kalmıştı. Bunu da yap- zerine son gunlerde Anadoludan harice sa- İstanbul bcledıye ı hamamların ucuzlu- tır. dan biri süratle ke&dislal göstermell· 
çalışmağı ve çalışanlara yardımda mak pek güç olmamıştı. Yüzbaşı Ab- tılmak uzere gelen malların miktarı aznl- ğunu temın etmek üzere hamamcılara ter- Adllye aarayının enkazı tedlr. o da, rekabet mesele8idir. l'ul 
bulunmağı vadetmiş ise, hiç şüphe dürrahman Efendi, teşebbüsünün ve mıştır. Bu ıebeble Ticaret 'e Zahire bor- kos suyunun tonunu 7,5 kuruta \'ermekte- ne Olacak 1ngilterenin Yogoslavyaıua ihraca .. 

sasında sauı muameleleri gayet azalmı~tır. dir. Fakat buna ıagmen hamnmcıların ka-
yok, dediğini yapar. Esasen, öteden- hareketin Erzurumda amirliği ve i- Ege 1n1nlakaaınd• tulün çak olarak Kırkt"eşnıe suyu kullandıkları Suıtanahmedde yanan adliye sarayının tanda rol oynamak cibetladen sarfet-
beri lttibadcılan sevmediğini, hilifet dareciliğini ve ayni zamanda Cafer, nnlaşılmıstır. Belediye SU fşleri müdürlü- ankazı hfıllk durmaktadır. Belediye Aya _ tlği gayrettir. l'ugoslavya bu smetle 
ve saltanat makamına kal'§ı derin bir Hilmi ve Nail Beylerin imhasını üze- 8 ıbfl ğu Belediye riyaseti rnsıtasile B:ışvekAletin sofya camiinin sabık adliye sarayına ba - Almanyalllll doğrudan doğruya ti-
muhabbet beslediğini çok iyi bilir ve rine almıştı. Kamu Mehmed, te§ki· Ege mıntakas:ında bu &enenin yeni tütün ve Evkaf umum mıidürluğünün nazarı dik- lcan kısmındaki dilkk:Anlan lstimlAk ederek eari t:esirl altında kalmamak vasiye-

.. • pıyasası bu günlerde açılacaktır. katini celbedcrek buna mani olunmasını tf gi ~-..u.. 
sozune inanırım bu adamın ben. İşin latırun yanına katacağı adamlarla kaldırmayı düşününce camiin hemen di - ne reınuı.,..,.:;uu-. 
Celil Beye aid olan kısımlannı bana Nuri Paşayı öldürmeğe memur edil- Bu seneki rekolte geçen senekine naza- lstemıştır. bindeki bu toprıık yıfınını da ehemmiyetle Diğer tarafdan Almanlar, YugO&-

ran daha az olmakla berııt>tt ıtame mba- Boiazl-1nln planı bırakın. mi(:ti. Bolulu Hüseyin ,.,.vıuı da Kaf- .,. a nazarı itibara almaktadır. lavyadan alabilecekleri ham madcJe.. 
:ır ~ - rıle daha yuksekUr. + d k ek Erzu 

1 
K ak Beledıye .mar mu tirlugü Prostun \er- Buranın bir an ewel tesviyesini temin teri \'e ziraat mahsolatmı Sol"'·et 

Uzun bir görüşmeden sonra, Ab - asyaya geçec , rum U av Mahsul bu yıl g""'en senekine nazaran d ği d" ktlfi le n...ı; · ı R eli A . ., İmam -,, ı ıre er A.IV&azıçın n um "e - edecek çareler üzerinde ehemmiyetle du- ! Rusyadan alabDecekle.rbd ele cfümiati-
dürrahman Efendi de Celal Bey hak· ızade Mitat Beyi ahrete yolcu bir ay e' \ elınclen idrak edılmektedir. nadolu sahillcrınin ımar planlarını hazır- rul hkt d l ~ ed m.. a ır. 1 V b .. no...ı- thti 
kmdaki noktai nazarını değiştirmiş· ecekti. Fakat, bu taksim keyfiyeti Amerlknn firmalarının eksperleri bu mın lamıştır. Prost bunları esaslı şekilde tetkik Molozların kaldınlabılmesi için asgari 1Y0~ ader. ke 

0 
:!la.._, .... y _!.3! .~~ 

ti. Artık müzakere sırası vücudlcri Kaınu Mehmedin hiç de hoşuna git- takalarda faalıyetc geçerek mübayaata ba$ <!dccck ve luzum gorduğU takdırde bazı ta- • esın , omşu n ugUD1AVuuuam 
. . . 1 1m lam l d H b ld A dilat yapacaktır. 30 bin liraya ihtiyaç gönılmektedir. '-bmda yuz·· ":evirebi:t--'t. vazi..:e•· 

yok edılecek kimseleri tayine gelmiş- memış ve ışıne ge memi§ti. hası • ı:ı ar ır. er a ıgımıza gorc meri- _ n.u ~ ·~ .• ..., 

k d
. · d" ·1 kalılar bu ene memleketimizden 16 .mil Bundan ba ka Bogaz rı·nı·n pl .. nlan ha - Belediye Ayas0fya camıinin etrafını gu- g""lebı·•--•·Jen"ni de .. -mmül ve ·m:ı _ 

ti. Kaymakam Zeki Bey uzunca sil- en ısıne tcv ı cdı en fırka kuman- k lod d h f - ... .. ~ ~~ ııır:ıı: ..-. • d . . . yon ı , n , a azla tutun alaca.klardır. :zırlanırken Çubukludaki Hıdh; koşk.il e _ zelleştirmek için camiin karşısındaki bah- zak 1 i t - d d. 
ren bır mukaddemenin nihayetinde anı Halid Beyın ne yaman ve bıa- Pi I fi U Uk 1 1 ere er uza magı a arzu e ı)or-r nç ya arı y sel hcmrniyet e nmmrııt bnra alınmaktadır. Hı- çenin tretunrlarının asfalt olarak yapılma- I 
baş(ta Nuri Paşa ile Halid Bey olmak man bir adam olduğunu pekala bili- • dıv koşkunden Boğaziçinde yapılabilecek sını da kararla:ıtırmıştır. ar. 
li7.ere birçok isimler saymış ve: yordu. Diğerleri kendilerine verilen eğe bafl•dı ıstıfııdelcr hakkında şehircilik mutehassısı Fa.kat bunun kat'iy~t kesbetnıes1nl 

_Fakat, demişti. Tabiidir ki bun- vazifeleri tcrcddüdsüz kabul ettikleri Pirinç fıy tlannda bir muddettenberı baş Prostun :fıkn alınacaktır. Nikah beklerken de, Yugoslavya~ .. elden~ 
arın hep birden ve aynı· gun·· de'ıza· leı· h_alde, o, hala .acı acı d.üşün. üyo.rdu. go t.crmckte oı.n düşukluk son iki gun Taksim kıtlaaı beledlye- merasimi çmnamak isti}orlar. 

. zarfında durmuş ve hattA nevilenne gorc B bebd Ahn .ı..t- • =~-·•·--
. dl · · k. kt Kamu Mebmedın bu endicu-h halı çc ye intikal etti . İstanbul polis ~ncl şube müdilru Şu"k- u. se en. .. ~n a.~r• m.~ 

\'UCU erı ım anı yo :ur. Bu imkanı . .,.., • • kiloda 40 pnra yukseklık hu ule gelerek 25 ~· _ temın için uzun müddet çalışın k kıngen tavrı kaymakam Zekinin dik· kunı:i.1. çıkmıştır. Diln yenıd n yerli firma- Taksim kışlasının belediyeye devir ve rü Saib Boran dün Beyoğlu belediye daire- relennde, nazı hukometi, tediye ve 
esaslı bir teşkilat yapmak Ia.zı:ı;r~ kat gözünden kaçmamıştı. . Fakat, tar 20 bın kılo plnnç mUbay. a etmişlerdir. ferağ muamelesi dun tapuda ıkmal olun _ sinde nikAhlanınıştır. Mumaileyhin nika - rekabet sahasındaki müşkülleri ye
Bu da biliyorsunuz ki zam .. _ sormaktan ve Kamu Mehmedm vere- Bu pirınçler mak nelenmiı, iyi cıns mal - muştur. Belediye Maliyeye Taksim kışlası hmda tstanbul valisi LilUi Kırdar, polis ne.medik~, yani Yugoslavyanm iste-

' ana mu -· bl l a·- l · · d tardır. için 50 bin lira verecektir. mildilrü Muzaffer, hukuk mudurü Te .. fık diğl şartlarla kendi tediye ve nakil 
~w"d~H~~~wtl~~~~c~rew ua ~r~nın e~n~~~~~~~~~5~~~~~~~~5~~5~~~~~~~5~ · 
2
ara tahammWU yoktur B . . I vıyatlannın sarsılmasına sebcb ol - ~ şahid olarak bulunmu:ıI:ırdır. imkinlannı telif etm.edik!:C bir an • 

l!ize şunu tavsiye ederi~. ~ıı:nun:: maktan çekinmi§ti. Nihayet bir ve- c . H 1 1 la§manın hosulü biraz zorlu gözük• 

gıder gitmez hemen küçük bir teş _ sile bularak onu, salonun bitişiğinde Okuyucularımız amı a a arının Avrupadan Dönen mekredir. 
~;;;;;;;;~~~;;;;~;;;;~~;;;~ ki odaya doğru çekmiş, kapının aralı· k B Dr. Reşad SAGAY r. ~ ğında ve tosunvari bir jestle, muha- Acınaca , akımsız Talebem· ========== 
Yeni Sabah :,ın:;,~~asın.ıan tutup ailkeıedik- Diyor ki: Hallerı· Ankara, e (A.A.ı -'~aarif v .. TAKViM 

., 

Abone Bedeli 

SENELiK 
SAYLIK 
8 AYLIK 
1 AYLIK 

Türkiye Ecnebi 

1400 Kuruı 2700 Kuruı 
760 lt 1450 • 
400 
1&0 • 

800 
300 

• 
• 

Posta itUhadına dahil ol.mıyan ecnebi 
memleketler : Seoelil1 3600, altı aylıiı 

t:::= 1900, üç aylıfı 1000 kuru,tur. = 
Adres tebdili için ;rirml bet kurualuk 

pul g6ndermek lAzundır. 

- Ne o be Kamu Mehmed. Demiş- killiğinden tebliğ edilmi§tir: 
ti. Keyfin birden kaçıverdi senin. Aldıjjımız bir tlklyet mektubudur: çılmamııtır. Almanya ve Fransadan dönen ta-

Deli Halid! 
Kemankeı Karamuatafapa .. camii· letanbul .. lbl daiınık bir -hlrde ı..:benin lstan 

e uğraşmağı göze alamı- ne gltmlı ve abdest almak için soyun. ve bilha .. •halkın aıhhatlle al';°kadar ~ . bul üniversitesinde mü-
yorsun galiba?.. muftum; mualukları bozuk buldum, bi5yle bir lfde Evkaf idaresinin aöa· te§ekkil komisyona· en geç 15 te§rini-

Kamu Mehmed, çok durgun ve he- Ayda IO kuruı gibi az bir para ile bu terdi§! kayıdaız ve allka11zlık pyanı evvel ve Belçika, İngiltere, İsviçre, 
le yüzü pek solgun görünUyordu. Fa- itlere bakmajja mecbur olan allkada- tenkittlr. ltalyadan dönenlerin de en geç 30 
kat, Zeki Be · b la lı "" vazıyetlne acıdım. Dotruaunu aCSy Ayda JO kuruı maaı verilen bir in· te§rinievvele kadar müracaat etmele-

yın u a y sorgusu o- lemek llzımgellrae lstanbulun bir çok 
nun kabadayılığına dokunmuş, gu _ yerlerinde belediye abdesthaneaı ol- aandan ve tamirat için tahılut ayrıl· ri llzundır. Bu tarihlere kadar mü -

mıyan bir lıden bundan fazlası bek· racaat edenlen'n talebelik huk k 
rurunu ezer gıöi olmuştu. o anda, madıöından halkın yeglne def'i ha· u u 
dövüş yılgını bir Hind horozu gı·bi cet ve taharet yeri cami hail ve mua· lenemez. Eıllfımızın Aaarına olaun mahfuz tutulacak bundan sonra ya-

luklarıdır. hUrmet etmesini bllmellylz. pılan müracaatlar kabul edilmiye -
kabarmış, geri geri çekilerek, duvara Yıkılan Yenlcaml abdcathanelerlnln Allkadarın nazarı dikkatine vazet• ekt· B l c ır. u surete müracaatta bulun-
dayanmıştı. Yılışık ve sırnaşık bir yerine ,yenileri yapılmamııtır. GOya meyi bir borc bilirim. mıyanlar Vekalete karşı olan taah-
tavırla ~ümsiyerek: tamir edilmek üzere kapatılan Beya- Oaküdar 8UmbUI aokak 4 numa· 

zıt camllnln hallları ıenelerdenberl a ralı hanede Mehmed Nazif hütlerini ifa etmemi§ addedilecek • 

rneunu var] --------,-----~------------.... lerdir. 
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Y.EN I SA B AH Sahife : ·:S 

ADALET SULHU Şair Tevfik Fikretin l 1MCt'-//1o,ul 
(Baş tarafı 1 incide) E 1 • • y k 1 _J 

ile 
• • • 

gırışmıyor 

l itvanya İse Tekrar Müzakere
lere Başlamak Kararında 

:ını:0:~a~m~:S~!\!~~n - Ser erini 8 ma 1 Menedilmesi 
Lazım Gelen Milletlerin meşru emellerine teka-

bül edecek adilane bir sulh kurmak Tevfik Fı.kret, Amerı·kan Mı·s-
ümidini izhar eden bu İtalyan gaze-
teleri Lehistanın paylaşılmasını alkış- p ) T • • d 
Iamıyorlar mı? Bu istilayı qevletle- yoner apaS a?JDJD eSJ1JQ e Da.ha yıJb~ma üç ay olduğu lraf· 
nn "dinamizminin., ve "coğrafi va- K 1 B z }( d -b • de muhtelif hayır cenıly••tlcri men -
ziyetinin,, icabı diye pek tabili, ma- a mış ir ava 1 an l arettır faatine ~ı1an takvimler ve mnhh· 
kul ve adilane bulmuyorlar mı? ralar piya.-.aya çıktı. Dörder. be}f'r 

Bir Ticaret 

Bugün meşru mefhumu da, adalet Sayın gazetenizin 5/10/939 tarihli de nasıl bir oğul yetiştirdiği meydan- kişiden mürekkeh heyetlerin diik-
mefhumu da, hak mefhumu da di~- nüshasında, ertesi günü Receb Kani dadır. Vatan münevver evlada bu ka- kan_lnn ziyarete Ye bu tak,·iınle~i. sa.t-

Tallinu, 6 (A.A.) - St.efani ajan· yet Rusya, icap eden kararları almak lomatla~·ın v~ d.~vlet adamlar~ın ag- imzasile almış olduğunuz bir mektu- dar muhtaç olduğu halde oğlu tah.cıil maga ~aşladı.kları_ ~abcr Yerilıyor. 
sından: !hakkını muhafaza eder. ~d~ bır~r . ~ustefre~,, haline gel~ bu neşredeceğinizi yazıyorsunuz. Bu için gittiği Amerikada yel'leşmiş ve B.e~ e~l .. ıd~~ bu ~-a~vım satıcılarını, 0 

Moskova r"dyosu Finlandi,,.a baş- . . . ınıştır. Hiçbırı ona hurmet etmez, mektubun şair "Tevfik Fikret in milliyetini kaybederek Amerikanlac:ı- fıa~ır cemı.}etlennuı azalarından sa-
... • .J Litvanya Harıcıye Nazırı Mosko\•a h · k di h ta " ""' k · ı · t k Vekilini S vyet Rusya ile müzakere- ~ · epsı ona en ırs ve maı, men- heykelini dikmek tezini müdafaa et- mıştır. nır ve ta 'un erı sa ara · mensuh ol-

Ye gir~e~ten kat'i surette imtina Yolunda . faati. ve hodgamlığı ile. temell~ et· tiği anlaşılıyor. Bu ilim okuyunca İşte Tevfik Fi.kretin eseri! d~klan lıaY?'. cemi~eti~e ~enfaat te-
etmiş olduğunu söyledikten sonra şu Kaunas, .6. (A.A.) - Litv~~~ ı:a· mek ıst.er. O de~ecede. ki meşnııyet, kalem ye kağıda sarılmaktan ve Tev- Tevfik Fikret, bazı şiirlerinde va- mın e~mel' ıçın eski koJ>r~ memurla-
ln.Utaleada bulunmaktadır: zırlar meclısı Sovyetler Bırlıgı ile adalet, hak kelımelen bazı muhar - fik Fikret ht.klunda bir iki satır yaz- tanın bulunduğu elim vaziyetten kur rım golgede bmıkan cansıparane gay 

Finlandiya lıükCımetinin bir ticaret m~e~eye devam edilmesine karar rirlerin, b~ devlet adamlarının at- maktan kendimi alamadım. tulacağına dair ima ve temennilerde retlerini büyük_ bir hürmet ,.~_hay -
tnukavelenamesi tanzimi maksadile vermışlır. zında artı_k ı~a nefret ver~ek. ıg- Bugün vakıa ortada "Tevfik Fik- bulunmuştur. Fakat bu yazdıklarına., r~tle ~cyrederdıru. Sonr.ı.dan ob;--en -
M.oskovaya göndermekten kat'i su - Litvanya Hariciye Nazırı Urbsys, r:nç ve çırkin bır ~efhum, b.ır n~a- ret,, adında bir şair ismi vardır. Ve telkin etmek istediği fikirlere ken - dım kı bu. n~amlar, muayyen bu· e~
l'elte imtina etmesi kar§lSIIlda Sov - bugün Moskovaya hareket etmiştir. ~arlık nakaratı ha.lin~ t~reddi etmış- bunun iyi kötü birkaç manzumesi a- disi de asla inannuyordu. Nitekim naf sı~ıfı ımlŞ. ~unla~ ? hayır cemı

""'"""~~----.,,..,,,.V"!'vvY'w!Y'w!~Y°"!vvvvvvvvvvvvvvvv tir .. Bu hususta e~ ilen gıdenler de to- ğızlarda dolaşır. Fakat Tevfik Fik- oğlu Haliık'a hitaben yazdığı bir şü- yetlerındcn taı..-vimleruu ,-c molıtıra-

Hitler Nutkunda Dün 
Sulh Taleb Etti 

taliter devletlerdir. retin ne bu manzumeleri ne de ha- rin son satırını: larmı basmak ,.e satmnk hakkı;u u-
Avrupanın sulhü ve tesanüdü iade yatta sadık kaldığı ve mlldafaa etti- inan Halük. ebedi ılfadır aldanmak! fak bi~ ücret mukabilind~ satın ~~-

edilmek için toplanacak konferans ği prensipler, hiçbir zaman gençliğa Mısra.ile bitirmektco. ~e.ndisini ~-,~ar, ~ol:ıe~ o hayır ,.m~~~:~esesının 
ilk iş olarak Lehistanı, Çekoslovak- bir ders bir imtisal nümunesi ola _ manuştır. Bu da kendısının, gençlige ısminı ıstısmar ederc.n. bu3 llk men
yayı, Arnavudluğu kurban mı kese- maz. ' aşılamak istediği Cikidere bi~bir za- faatler temin ederlermiş. llinaena
cektir? Künkü bugün totaliter dev -

1 
Evvela şairliğinden bahsedelim. man bizzat inanmadığını gösteren en le) lı göı;te.~di.kleri .gayret ~~ celidet'. 

Jetleri bir sulh masası başına getire- Tevfik Fikret bir rüknü oldufru Ser- 'büyük delildir. o hayır muessesesinin degrl, kendi 
(Baş tarafı 1 incide) r . . ., bilmek için şimdiye kadar vukua gel- vetifünun ed~biyatında bir z:man -ı Sonra Fikretin bir de lıayatmın liasnlnrmı şi-;imıeğe matuf imi~;. 

tlitler, kadınlara \'e çocuklara acıyarak Hı·ııerı·n Teklıf lerı ı ı miş emri vakilerin hepsini kabul et- lar vakıa pırıltılar yapmıştır. Fakat sonlarına doğru yaptlğ1 acı bir hare- .. ~~nhdnd bir iki istisnadan mu.ada 
sivil halkın tahliyesini teklif ettitini, fakat mek şüphesiz ki en birinci şart ola - bir hidise teşkil eden bu şiirleri, sırf ket vardır. Bir Türk irfan müesse- butuıı ha~,r cemiyetleri namına sa.tı-
Polonya kumandanının buna cevab veı- - ul edi la. takvimi • htı d ft l n"ıeğe tenezzül etmediğini söylemiş ve de- 1 - Emri va.ki kah • caktır. Şu halde, Avrupa için bir em-j 0 zamana göre haiz olduğu nisbi ye- sesi olan Galatasarı;y Sultanisinde n enn ve mu ro e :er e-
lı'liftir ki: lecek, niyet ve tesanüd devresi değil bir em- niliklerinden dolayı na.zarı dikkati hizmet etmeyi red ve bir Amerikan rinin. iç ~-üzii. işte budur. 

o zaman yalnız askeri hedeflerin bom- 2- Müstemlekeler Ahnan- ri vakiler devresi açılacak demek olu-1
1 celbctmiştir. Bugün bu şiirleri oku- müessesesi olan Ame.ri~nn kolejinde B ir -~~yı~ cemiyetine k:ırşı ~alkın 

b;ırdıınan edilmesini emrettim ve Praga ya.ya verilecek, yor. İyice hazırlanacaksınız; zayıf duğwnuz zaman hiçbir zevk duyınu- çalışmayı kabul etmıştır. Galatasa· ı besledıg1 lıiirnıet ve muh:ıbbeü bu 
buniiyosunün harekattan tecridini teklif 8 - Alman.ya artık hl~ bir bir komşunuzu gözünüze kestirecek- ıyoruz. Her türlü his ve heyecan aşıla-! rayla rabıtasını kesmiş ve kendisini şeklld~ şahsi menfaatlere aıet etm~, 
ettim. Bunu d:ı reddettiler. • d bnlun tah "kl · d zuı· · ı T.· l ·· t t h -·'d te h d arazi ta.lebm e ~ siniz. Onun rı erın en, um e- maktan mahrum olan bisiklet gibi ıtanıamile AmeI'ikan n::o eJıne rapte - o cemıye. e .. em nıau e n, em e 

Ş~nsöliyc bundaıı sonra, V:uşovanın tes- b J J ri .M d 
l.lıııı hakkında tafsil.at ,·ermiş ,-e biribirini mıyacak, tinden. tecavüz emellerinden bir müd ·manzumelerini okurken hatta gül • 1 miştir. Bu hareketini, kendisini bir ah manen ü~"U ' :zarar ar ,.-e r. a de-
lak.ib eden üç teklifin ccv·nbsız kaldığım 4 - Bir konferan~ yapıl- det feryad ve şikayet edeceksiniz. lmekten bile kendimizi ~lamıyoruz. lak ve far.ilet nümunesi olarak gös- ten ,·erdiği zarar , bu işi bir ticaret 
bildirmiştir. masına taraftardır. !N ihayet biitün , kuvvetinizle üzerine Tevfik Fikretin şiirin asıl gayeai termek istiyenler nasıl izah edebilir· haline sokanlann moaz7:am karl:ıri· 

Ilitler, Varşovanın 48 sruıtte teslim oldu- 5-Tahılidi tesJihat müza- !insafsızca atılarak işini bitireceksi • olan "san'at., bakımından kıymeti-,ler bilme.m .. Her akli ~eli~.sahibinin l~ s~~~ttir. Nitekim ~unlardan b~r 
tunu söyled.Ikten sonra, Leh askerlerinin kereleriııi kab:ıl ede- iniz. Sonra, sulh taraftarlığına baş • nin sıfırın pek a.z (cvkinde olduğu bundan 1stihraç edebılccegı mana, bır iki sene 7arfında bu i~dt>n temu 
şecaatini teslim ,.e zırhlı teşekküllerle ha- tt• ~· f- ı..· k~ la ·· dd"d 
\·a ordı..sunu med.hetrniştir. cektir. lıyacaksınız; kimsenin hududlarmda bugiin bütün edebiyatçılar tarafın - şair Tevfik Fikrctin bir Amerikan e ıgı n.1.ış ar mutea ı apart 

HiUer: C - Demokrasilere uzata- gözünüz yoktur, mevcud hududlan dan kabul edilmiş bir hakikattir. Bi- müessesesinde çalışmayı bir Türk manlnr yaptınlığı sabittir. • 
•Orduınuzun ı~u~eti s:ı.:resinde kend;mi- lan el reddedilirse har- kat'i olarak kabul ediyorsunuz, tari- naenaleyh bu hususta fazla bir şey- müessesesinde ~alı~m:ı.ya tercih et- Manc\•i 7:arn.rına gelince, bunın 

ti tamamen er.miyette hissediyoruz.> · be de\·am edecektir. hin hatalarını düzeltiyorsunuz, coğraf ler yazmağa ka.t'iyyen lüzwn yoktur. tiğidir. Bir milliyet kalmı.manı ro!iinü hududu ~ok daha geniştir. .!Jadf'Cc 
demi~t~r. . . . -] . . . . ya vaziyetinin icabına riayet eyliyor- Tevfik lı""'ikret hiç bil' za.man bır "şair,, oynıyan Fikrctin bu hareketine ne ceplerinin menfaat~ni. dii~iinen sa~~-
Şonsolıye, Al"lan zayıatının beklendı lesı, bu topraklann emnıyetının garanU e- di .k ld - .. t . d -·ıd· An k k t d buyuruhn·" cıların vaptıkln.rı çırkın ısrarlar mu-

iird 1, ... ~ "ddin etmiş ve demi"- i 1 1 R Al .. b u . 1 sunuz, namı o ugunuzu gos en - egı ır. ca ve anca or a ere-ı · • ' 
t .• ı~n az o .... ~~·u ı ' , l ı mes ' \'e us - nıan mw.~se e enn yor"unuz ve bunun gı"bi hadsiz hesap- ccdc bir "nazım dır Bu itibarla Daha fazla bir şeyler yazmağa lü· teaddid t.lt-fafar şikayetleri mucib ol-
ır <ı: bozmıyacak esaslara dayıınan bır Polonya ., ' •• · < • 

(.Gf'rçi bazı Alman fırkolan faik ku\ - Ievletin!n tekrar tesisi. sız daha bir sürü ::;açmalar ve t.eker- Hamid gibi bi.iyi.lklerlc kabili muka- zum görmüyorum. Üzkh-fı mevtaklıır. ~uılf;ur. B?ıilitr ~a o h?'y~ _cemı:tc_!l-
\'eUP.r ç,..,finde ağır zayiat YermlşlerC.tr, fa- A\'nıpa, Rusya ve Almanya gibi iki bü-j lcmeler. yese bile değildir. bilhayr. fehvasınca yazıma nih:ıyet ıa;. mauc~·ı varlıgına ındırileu agır 
kıı.t bu hal Alınan kıtantrnrn yalnız taar- yiık devle;:11 biıtün bu şeyleri halle mu- A . . 00. 1 b' . t t • Gelelim clirrer cepheye: verirken Tevfik Fikret h:ıkkında ba- darbelerdir. 
ru d - ı ·ıd f da m cbu kalma f ka . d d ' lm vrupa ıçın y e ır sıs em e o • B l -1.:1. .. .. .. ~ • za egı ' mt a aııyn e r - va a t etMesın en l;ayı ml!mnun o a- ı . d.1 bT . ., V b .. .. Birçok safderunlar TeYfik Fikreti zı masum dimağlarda. mcvcud olan u 1l1Aı.H.atler onun<le hüJm ... -netın 
tarından ileri gelmistir. lıdır. j mcnnı e ı e ı ır mı . e unun yuru- .. .. . .. . ' .. .. . k. t· d ~. t· ·1 . ı·· . yapn.caf!ı ~:\>· bu lıürmet sa,,,,,.. sev-

Fuhr(.>l', bir çok Alman !ırkal.ıırının bil- .Almıınya vaziyeti aydınlatnııığa ve si - yeceği akıldan g~irilebilir mi? To - buyük bır mucahıd, buyuk bır kah-r ann.a ın ~gı~ ırı mesı uzu~una ı~n- . ,, r· ' t C . : ·' '"' ' 
hassa Vistül önlınde Rckhenau'n ve Bfa- 13hsızl::mnıağa te ... ·essül etmeğe Amadedir lit d 1 tl . 'h . tT . raman gibi bilir1cr Onun pınltılı bazı ret etmek ıstıyonım. Aınerıkalı mıs- gı ve mer ıauıc ıcaretinı menetmek
~owi:ı'ir. kumandası altıllcla yapnıağa mec- .Ba··ış~~ esasl~rını l·urmak için bır konle~ıl~. e~ li~~- e ~tıkrm cı anı ıs 1 aksıyatse- mısralarını iddial;rmın yes~kası ola-lyoner protestan pn.p:ız\annın tesiıi tir. Hayır cemiyetleri ialnimlcrlai 
b . _ b 1 .. t ·r . tinin ıp gı aı pazara çı mış ır. , - . b kild ··ı'-~ · le _,_ ur kaldığı sungu muhare c ennı ııvsı ey rans l:lzımdır. Fakat top seslerı arasmda .. . . ~ . . .. . rak gösterirler. Hatta Fikretin dah:ı altında kalan bu adamın lıeykeııru u ~.e e rnu Le'~ re s ......... m:ıma-
l~iş ve burada Leh merkez ordus~~ de"&(l ,.e milyonlarca insan hayatı feda e-ı Tecavuz ve ıstiillya, tahakkume meş- müfrit taraftarları varılır Bunlar dikmeyi bir tarafa bırakalım fakat lıdırln.r. Bu işin geni11 bir organiz:ıs
~~sipe.rane bir şekilde muharebe ettığinı dilm~en \~ şehirler harab olmadan önce.jruiyet, hak ve adalet maskesi giydiri- çoğunu anlamadıkları m;sralannd~ mevcud eserlerini yakmayı biİe t:lV· yona i!Jtinad ettiği mı.zarı itibara ah-

:> lemışUr. . Daıma bır Fransız - Alman hududu !erek cihanı aldatmak kabil olacağına · d · n:ı.rak icabında bu islerin idaresi res-
H"tler, mebuslardan Alman zrıyıatını a- me\cu:.tur ve bu beyanat, münderecatını,. .. .. büy·ük bir mana tevehhüm ederler. sıye c enm. • . .. :.: . .. 

Yakta dinlemclcrini istt?miştlr: ıo.ooo ölü, anlamazlarsa, sonuncu beyanat olacaktır. ~~nma~ c~ ~uyük alı~aklıktır. Bu- Size mektup yazan Rcccb Kam is - Kamran Demir mı hır mue5.SeSede kurulacak hır bu-
30.ooo y;ıralı ve 3.ooo k'.o,ıb. 'Oövu;jeccgiz ve 191S bir daluı tekerrür et- gun, mustevli devletlenn propagan- mindeki zatın da bunlardan biri ol- NOT: roya bırakılabilir. Bu büro, bütün lıa-
Muh:ırebenin neticesi Polonya ordusu - m!yecektir. daları istediği kadar faaliyet göster- duğu muhakkaktır. Yeni Sabah bu davada, tıer mCınahıtada yır ce:nıi)'C~leri ıcı:mrna mü~terek ob-

:~n ~aınameu ortadan lrnlkması ve 600.000 HiUer sö.lerini.~il~ri~~en ~an zaferin sin; gazeteleri istedikleri kadar riya- Vakıa Fikretin Sis gibi Millet Şar- olduğu gibi tamamile bitaraflıOını muiıa· rak t.Ak\•im, mı:Mıra defteri gibi şey-
s.trdir. den şuphe elmedıgıru wylemı~ ve harbden k~ lık ts' k dil . . ak k fa:ı:a etmektedir. Tevfik Fikret, ü:ı:erlnde ler bastırmalı ve bunları yı·ne maaşlı 
Fuhrer, müteakiben eski Versailles mu- galib çıkanların da mağlüplar kadar ezile- ar e ın, en erme ınanac pe kısı gibi bazı vatan manzumeleri var- çok kalem yürütülen, lehinde ve aleyhln-

ahedesinden doğan devletin yıkılm::ısından ~'i:ıe inanan milletlerin \'e onlann şefle- az safdil bulurlar. Dünyada biraz vic- dır. Vatanperverlik duyguları ilhanı de büyük dedikodular uyandırmı~ olö.1n bir memn_r~ vas.ı~ile hallan Ye tüc
bahsetmi~, Polonyayı cGÜY'.'1 devleb ı.ıfa- rinın, kendisi tarafından uz:ttılan e1i ka- dan sahibi . biraz akıl ve muhakeme eden satırlarına tesadüf edilir. Fakat şairimizdir. Aşlyanının Kolej tarafından carın ?.<;bfatlelcnne koydurmahdır. 
tl!t tav.!!f ve Le.h hül~1imetinin ekalli~ bul ettiklerini bildirmiş, cdiğerleri isterler- k b'l' t• ~ h . k. 1 di de bütün bunlar cali cıeylerdir. Hakiki satın alınmas ı milnasebetl le ortaya çıkan Halk, işin rid.diy.'tine \'e \'ereceği 
•- ı d kI ull . . t k·t ed. ~ de b eli -""d-.. · b"li ı d . t· a ı ıye mı aız ımse er nez n 1 " 1 t.:ı,. t. b" h .. q,:~· ~ı:ıkk.ın a us l!nnı en ı ere.. ııe .u r.::u .:u.e ı ren emış .'~· . . , Fikret: iki şayanı dikkat ve blrlbirlnl tenkit eden p!Unnm tali.illa en l!' ayır muesse-
1\'\ıştır kı: llitıer, nu.kunu saat 13,25 te bıtirmı$tlr. Almanya davayı kaybelmış ve manen 1 •. l 1 • mektup münasebetile bu halledilmemig da· sesinin k:ı&>-Sm'l g:ttig-ine inenacal' 

B ·· hi b" k d b-Jtün ,. .... t k.b a·· · .. lm h""'-:h -ı· h.k" lm t o~- Toprak vatanım, nev ı beşer m 1 etım . -< u rcJıın ç ır zaman ar asın a , .. u eC4 ı en onng soz a ış ve: ....., u - mag up ve ma um o uş ur. rL<:t· ı D' F'k tiı V T'. k li vaya hızmet etmek i.imidile harekete geçlik l ,,. d"kind . li 
11 - d hn..ı d f zl8) bula · •Ak'b cd ,,.. d • t' ıyen ı ret ·. e ur · genç - o ursa. o zaman :1IDl ı en on mıs 

ıa an yuz e on .....,....:ı en n ~ını - rer, scnı .... ı ece51Z> emış ır. daki mukateleye nihayet vermek gibi -· . . ·-· _ ve bu meseleyi tanınmış edlblerimi:ı:e cor- • 
ıtıamıştır.> Bundan sonra celse tatil edilmiştir. . . .. .. _ . gme sembol olarak yetiştırdıgı oglu mağa karar verdik, aldığımız cevabları bu daha semih davr.uıır. Bundan cıı 

<Polonyadaki Alman ekıılliyetlerln~ kar· Jtlihrer'in Va.rşova.'yı Ziyareti ~ bır duşunce ugrunda teklif Haliik'a bu telkini vermiştir. Netice- laütunlarda aynen okuyacaksınız. büyük istifadeyi edecek oian da. yine 
il yupılan zulüm ve iüsarıarc7an> bahseden roı!in, 6 . AA.) _ Alman ask:?ri ku _ edilen bu komedyaya muvafakat et- bu hayır cemiyeUeri olacaktır. 
l~Uer. bu ckalli!ellerin vaziyetini ~s1'.b i- mandanlığımn bildirdiğine göre Führer mek, işin içindeki ahlaksızlıktan baş- • b 1 K 1 Vnkit gelmişt.en harekete geçil 
Çın 19~4 dc?Il~n yapılun .. ~~yretıe:ı kay - dün Varşovadaki sekiz.inci ordu kuvvetle- ka, hiçbir maddi menfaatte temin Jstan u· un _urtu uşu mesini tavsiye edeı!::n. 
cleyfodılcten sonra, Leh hul-.umet!nı harbcO. rini tertiş etmiş ve Varşova mi.istahkem t ç·· k .. b ·· ·· ·· il MUI~AD SERTOOLU 
ol:ııak ve hutta doğu Prusyn"t:-n ilh.11mu mevkiinin z:abtır...a iştirak eden fırkalara . e ~ez. un u . ugun onune geç en ., 
istemekle itham eylemiştir. mensııb mü!rezelcwin g~id resminde haur felaket yarın yme muhakkak suret- ........ .... -,...~--....... "'._•-• 

Polonyalılar Dnnzig meselesini hallet - bulunmu;jt'..ır. te tekrar yüz gösterecektir. Bugün- (Baş tarafı ı inci sayfaımzda) oir hayli geçirilmiş olarak merasime bas- Ank~rada 
~ek istememiş, Anti-Nazi mücad.:erde Lubllnin §arkında Ko::k civarında Po - kil facianın asıl kaynağı kurutulma- yoğlu arasındaki tramvay i:ılcıncsi kesil- ı landı. Alan direğine bayrak çekilme me- - "-~ 
Ulunınuşlardır. Alman ordı..sunun vve- Jon.rn generali Kleberin kumandasında tak . . .. diğinden ve otomobillerin de arka sokak- ı:asiıni yapılırken bando tarafından ça!ına:ı s ı• l • 

ti istıh(af edilmi~tl. r1·bcn 8 bm' k.ı~a:k bı'r ' ~" kU\'Vetı· __ .__'-_ dJk~a_, yanı milletler arası ffiUnaSe • t l b ta f d .. 1 0 tik1 Al por Jl erı " ~ ......... ,,...,..u lardan geçmeleri mecburiyeti konulduğun- ve a : c . r~ '.? an .soy.er.en ıs Ld :n~- "tf 
Muteakiben Alman - Rus 1:1ün:u:!.~l.,. leyin sut ıo da silahlarını Almanlara tes- bellerde en kuvvellinin haklı olduğu dan alayın geçtiği ana yol serbest bulunu- şı derın bır nurmehe dınlae.rek b\Jl;\ın 

tine temas eden Hitler, iki rejimin kar~- li.m ebni;.tir. iddiasının kökü kazınmadıkça insa- yordu.. meyde:'lı gür \'e hür sı:o.:ılerlc dôl::lurdı~. AnJr.rA, 6 (A.! •. ) - Vilayet dahllind.·ld 
~l olarak biribirine hür:net ett~kleri.ni v• Vıstüitin ç..·~.mda Alınan - &>vyet men- niyetin rahata, istikrara, emniyete Halk bütün kalabalığa rağmen hepsi ya.- Bunu takiben yilksek tah.~il gentleri na- büt::.u ~par kl~.»leri __ t "d~n. tcrbı.r~ ka· 
~ memle.:etin barış Y•~unda bırl!~~a yü·· but mrut:ı.'n,,;ı.1 hududuna kaoar or_,n saha- kavuşması ihtimali yoktur B kök ya kaldırımlar üzerinde idi. Sü•·ari polis- mına bir üniversiteli tara!ınw~ uzun v• nurı1~· ~uk.ıımlerı:-e ı;ore Y•'r.ı ııcklllenm al· 
l'üYerek her birini:. ktndt halenerının re- nm işgali iç'u ileri harekC"tine f~.ilmiştir. · U ler tal'atından temin edilen inzibat çok iyi hararetli bir nutuk söylenerek :tstanbuh.n 811

.' ıır ır. . . . 
~ına hizmet ettikledni söylemiş, pr•I'.ai- Garbde gün. süküneUe geçmiştir. Yalnı:ı artık kazınacak ve Almanya behe • idi. kara günleri hatıralarda aks~tıirildi ve or- K"z1lar d;:hılınde'ti klü?.a-ir. idaresine 
l>inc rioyc) edilmesi ·~ab~ milliyf<tler to,~u ku.V\·e~l!ri haiı! bir faali.) ~ue bulun- mehal mağlup olacaktır. Taksimde du;ya minnet ,.e s;ükran cl.o!u. sııy&ıtar ııu- oıta o.lcul bıılı;aı:. • yerlerde cı.nn:ıst:k öf-
lı.1eselesinin hallin'1an ıorua lhi mem.~et muşwdıı- . Hüseyın" Cahid YALÇIN nuldu. retmenıeri, diğer y«lerde. ae öj'r!'bne."l ih· 
l: . . il til. f rul t a _ •• IDtle . Sö' t • Alay Taksimde loplıındıklan sonra saat . . tiyat sübaylurı getiı:ilD".iştir. 
:-:ısında butün l a nev. erırun or" ._, n.nıe.tf&a nn 7. en.e .. . ~unu tnklben şehir .n~ bcledıye mec Biıtün kazalarda ibt.~acı kare~lıyac•t· ı;·ı· 

fıın kalkacağrı.ı Mldirrnl,..\i4. 1namnıyor nm şimdiki akıbetini tanımadığını !arına uymıyan herh:ı.ngi bir ba.!1§ lisı azasından muharru- Re!ık Ahme-i s .. - k'ld 
1 

ıl --.; c t: - • b 
1 RiUer. Vcrsailies muahed4i1e ve millet- Waıth.ingtcn, 6 , AA.) c.t!ava.-> Ayan aza- beyan eylemişti. Jteklifinin, Hitler tarafından ileri sU- vengil bir nutuk irnd etti. ı e spor •. aı arı \ cu e ge .ıLt:esı ~ -let l ' N t kl -dn im . i b , gece kar:ırlaştırılm:ştır. Ve bun:ı aıt keşıf-

t.emiycti ile istihz..4 etmiş ve uzjlt~re- .ları ve mcıV..ıslıu, B. Hitlerin nutkunda gö- Ayni mebafilde söylendiğine göre rülmesinin faydasv. olacağını Musso- l d u u aı .. n sonra meras geç~ aş- ler luwrlamnıştır. M!rkezde de At.-ıtürk 
llıuı müstemleke istemenin 'l.ııklı -."ltl.uiun• 11t""'eier i,.in mümkün bir esas mevcut ol- p ı ·1 ç k ı ky Alın ti · b'l a ı. kı u " bil ı W. ..... " o onya ı e e os ova ayı an- ruye ı dirmişlerdir. par· p .... ı:ıu.a ... a o a.ı buyük stadyumuıı 

dLrmişhr. n·~ı :e B. Hitlere itimad etmenin im - hfiltlm' ti altınd b l d Alay sıra.sil~ ,.e kı~al takım kolu niza- iı)lılSlna bu yıl ""':!anact1kbr. ~ mdık.i. fut-
Hitler, 1'.giltefe ile yaltlaşmak için yııp- kansız b:ılunduğu kanaati üzerinde mütte- yanın. ıye . a u un ura- Bu tebligatın Rayştag nutkunu mı alaı·ak geçıd resmı yaptılar. Burö.da SOD bol ıalıasında yad.:• \'e r • .Ş~ spor !ai>ll-

biı goyreihrir\ de öLekilerincml az olma- fiktlr. cak bır sulh Amerıkada revaç bula- hazırlanmadan önce Hitlere tebliğ e- derece dikkati celbeden bir gençlik kitlesi yeUerine müsait olabilecek ş .. ki!d"! 100 ~:. 
dığıı.ı söyledikbn sonra cnizarrıc"an nçfret Roosevellin tara.ftarları B. !-!itlerin nut- maz. dilmiş olduğu bildiriliyor. halk tarafından pek ı:ok ~iandı. liraya bir beden te..: iyK- 'tinn.s.ı yapt..rtla-
~n ve nizamsızlığı arıu eden> tngilli kundan bilara!Iık :..anun~mın tadilinin her İngiliz Ve Frans rz Kunıanda.nlannm Nutkun Romadaki Aklı;lcri Bunlar .Başvekalet Beden TMbiyesi U- cnktır. Projeleri ikmal e<!iicn bını y;•kı::ı-
cl~v4et adamlarını tenkit •tm~ ve sözleri- zamanda!t daha ziyade luzumlu ve müsta- :&l'lizakereleri mum müdürlüğüne bağlı olan ve henüz Uç da l.'ıaleye ç.ıkanlaca.kbr. 
l:l.ın nasıl tefsir edileceği eneli sesini hisset- cel oldı..tu netice . . k' . ta - P . 6 (AA) İn ·1· . Roma, 6 (A.A.) - -Reuter • ay e\rvel tesis edilen Vanlköyündeki cBe- Bu sene bölge faaliyet programınL"l l lı 
t°Cleksizin İngiltere ve Fransa L.e olan mü- . s.ııu çı -.rmaır ınr. .. arıs, · · - gı ız ımpara- G · esmi ;;,., .. ı.>dl · .. ,_, 
l\a b . akk d .. k· ... , • ..: . b"ld. . t' Filıo1.,'l-1er• sorulanlar arasmda ezcümle torluk genel kurmay başkanı Sir ayn r m~.. enn muuuea.- den '!'erbiyesi, Spor Eğitmen KursU> t:ı1e- hususiyetı de kayak &ubesinin de ilh·e e-

se etler h ın - ı .uAJ.ınt ı 'rıTlli ır. R -... '"·'-'·- uha B ah .. Hitl . tk - ker bel rl .di dil . 1m .... _ . •. • OOS"\t~ .. u teı mu.w.ı.u m sımı ;>r • 1r . lı sına gore enn nu u, muza e e ı . mış o asıuu. Bu ~ çok elveri~ c.;!!ln 
~nsoUye bundan sonr:.ı yahudiler~ .<Bu -demokrat Kıng ve müstakil Norrps B. Edmund onsıde ve hava mareşa ihtimali · · ta il ı,_,.,tır Al Bunları müteak.ib üniversite ve d!"'er Kaz c:!ağında kayak sporlarına ait hı::ı..ıdık-

Gslri harb zanginlcrinc~ hücum etmistır. . . '. Sir G;ril Newall bugun·· gun·· ün me- ennı marn e yı .. ul.1.9 • • 6 

lt' . . • 1 HıUtre ıtlmad etmerun l'.1...'113Illen gaynk:ı- • ' . . . mekteblerle cemjyetler de ı~erek men.si- lar yapılmaktadır. 
tt\ ıtlcrın .~naatince, ı..u~ muhtaç ~amn ı:-ıı değılse bir.4 her halde pek güç olduğu- selelerini müzakere için müttefik or- manya ile Rusya ekalliyetle-ı· b-ıtıra.- me nihayet verileli. !!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!:!!~~!!!'!!'!!!!'!!!!!'!!!!!'!~~!"'!' 

.!Seleler ıçın boş yere mılyonlarca •nsan nu t b.uüz ettirmiptir d ı b k d ı G Un sını çizerken diğer devletlere Avru • lanblar yapıldı ve bugünU tcsid i;in t.am-
tecınsına mahal yoktur. Zira ne Versa.Ulıc e · u ar aş uman am genera ame Gece Yapılan ~eull.k 
<liı-J~~cektir, ne de Almanys ölecektir. Nut.':IAd Amerikfu~11Jti Akisleri Fransız hava kuvvetleri kumandanı panm §arkm:a karışmamaları hak~- Geceleyin bütün resml da'reler ve mü- siller verildi. 

liitıer, sözleriı• &u suretle dev' ın ~tmiı- Vl(. !1-..ıp.n, 6 tA.A.} - -Reuter -: general Vuillemin ve yüksek askeri da yapılan ihtar İtalyada beklenil • GGSeSeler elektriklerle donatılmış bull!llu- Or du Şerefine Verilün Ziyafet 
ttı- : İyi mn.lfun&t. ~ cnelıa.fil Ameri· şüra. azasından general Georges ile memiştir. yordu. Dün ıece bu mü.'lasebeUe belediye tara-
-Alnuınyanın ~ar·ttaki hcde!Jerini ve. Po kanın Ritls ta.raf.md",n yapıldığı §@- bir görüşme yapmışlardır. İtalya sulhu bütün samimiyeti.le Bilhassa Beyaıı.t, Tak~im meydanları cid fmdan ol'du ıerefüıe Perapa.1:.s salonların-

tyn meaeleleriDl, müteakiben m!lletıerin 'kiloo bir sulhu kabul edemiyeceğini Demokrasiler Sulh Yapınıyacaklar sevmektedir. Fakat Hitlerin yapb.ğı den gl.lzel ve şık donatılmıştı. Beyazıttak.i da muhtEıiem bir ziyafet verilmiştir. 
'1ltını it'.&k eda:ı .. diğer meseleleri hal- .. 1 ektedir Çünk .. Aın rik dalı L dr 6 (A..A ) D .1 Ex k ühim sulh teklül . . ltal havuz ve Taksimde Su!Gr İd:ıresin:n yap- Bu ziyafette askerl erkAn ve ilınera ile 

t.Jıcmek lft.wr.dır: Alman.nmın şarktaki 80Y em · u e a a 1 on a, · - aı Y press pe m enrun ya. tığı renkli su tesisatı halkı kendileı infl çe- belediye ve vllAyet ttk:Anı hanr bulunarak 
l~arınır. tesbi1i, d•v.et ve ınllliyetıer geçen ıünü Polonyanın fethini ve gazetesine göre, Fransız ve lngiliz tarafından müttefiklere tevdiine ihti- ken birer gü7.eJ _ tefk.il etmiflerd.i. çok nezih v. güzel bir ıece ı~irml'1a-clir. 
~-el~ 7illuai n..esel•sl, ~ı.onomi ır:ı.e.e- pa~uıı VC keza QekoslovaJtıa- hü.k.Um.etler i, kendilerinin asgari uart mal y oktur. l Bütün lst.anbulua Halkevleri..ııd.e de top- Zl.Jalet ıeç vıücte kadar dovam otın1ftir. 
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YAZAN : R. YALKIN 
Bir Otel Hırsızı 
Mahkum Oldu 
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ı C. A~;r~·93~~i~~~~~~.5!e~~I a an . y u n ar 1 n 1 n 1 Her biri takriben be~er formalık olan ve 
[içinde beş konferans bulunan bu seride se-

Mustafa Kemal Pa,a· Harbiye 
Nazırlığını Reddetmiş ve Müfettiş 

Olmak İsteğinde Bulunmuştu 

lzmirde bazı otellerden hırsızlık 
yaptıktan sonra İzmir polisince ara
nırken İstanbula kaçan otel hırsızı 
İbrahim Nezihi burada da bazı otel -
lerden eşya çalmış, yakalanarak dün 
Sultanahmet birinci sulh ceza mah -
kemesine verilmiştir. Yapılan sor -

T a r 1• h ç e s ,. ~~u::::a::::~r s::y:s:: in;::el::~;: 
çok yaradığı aşika.ı:- olmakla beraber bel 
nedense, konferansların bizde pek az din

Her vakitki gibi, söz arasında ta-j teklifimi kendilerine bildirmek üzere gu net~cesi.~~-e ~rahim Ne~ini.n ~u
rihden, bilhassa Osmanlı tarihinde gönderdiğim İzzet Fuad Paşa, Mus- ç~ sabıt gorulmuş ve tevkıf edilmış
görülen idari ve siyasi tedennilerden tafa Kemal Paşanın, şevketmeabımı- tir. 
bahsediyor, sözü 1.:t.mir işgaline inti- za arzı veda etmek üzere saraya teş- Yeni bir zimmet davaaı 
kal ettiriyordu ve yapılan idari ve si· rifleri haberini almış ve mabeyni hü- Sabık Beyoğlu birinci noteri Sa -
yasi kusurları tenlı:id ediyor, muka- mayuna gitmişlerdi. Huzurda bulun- lahaddin aleyhine açılan bir zimmet 
yeseler yapıyordu. Neticede, o da, Ah dukları sırada, tarafı şehriyariden va- davasına dün birinci ağırceza mah
med Rıza Bey gibi, Harbiye ve Da- ki olan teklife karşı, Mustafa Kemal kemesinde başlanmıştır. Bu dava, 
hiliye Nazırlarına çatıyordu. Damad Paşanın Harbiye Nezaretini kabul- 200.000 liralık bir kontrata pul ya -
Paşayı da bu tenkitlerden nasibsiz bı- den imtina ve bazı mazeretler derme- pıştırmamak suretile zimmete para 
rakmıyordu. Onu da, vükela heyeti yan ile, ordu müfettişliğini tercih ve geçirmek suçile açılmaktadır. 
ile istişareye lfu:um görmeksizin hod- bu hususta israr buyurduklarını, şim- Dün Niter Salahaddin mahkeme
behod kararlar vermek ile itham edi- di efendimiz telefonla acizinize ihbar ye gelmediği için, ihzaren celbine ka
yor, ve: ve listenin derhal tanzim ve arzını i- rar verilmiş ve dava başka güne ta-

- Emin olunuz ki, diyordu. Osman- rade buyurdular. lik olunmuştur. 
Iı tarihi şimdiye kadar bu kadar şai- Bu vaziyette Ahmed Rıza Beyefen- oo 8ll oo 
bedar olmamıştır. Tarihin hakkımız- di Hariciye. Şevket Turgut Paşa Har- Bir Çingene karısını 
da vereceği hüküm pek ağır olacak biye ve Ali Kemal Beyefendi de Da-
ve bu hüküm bizlerden daha ziyadel hiliye Nezaretlerini kabule muvafa- ağır surette yaraladı 
evlad ve ahfadımızı utandıracak, yüz- kat buyurdukları takdirde kabinemi Dün saat 13 raddelerinde Ayvan-
lerini kızartacaktır. ı teşkil etmiş addedebilirim. sarayda mühim bir cerh hadisesi ol-

Harbiye Nazırı Şakir Paşa, kendi Damad Paşanın bu teklifi hazır bu- muş, bir adam, karısını, bıçakla muh-
hakkında yapılan bu acı ihtimamlar, lunanları bir hayli düşündürmüştü. telif yerlerinden ağır surette yarala
verilen ağır hükümler karşısında kıv- Salonu dinlendiren ve birkaç dakika mıştır. Hadise şöyle cereyan etmiş
ranıyordu. Kendini müdafaaya çalı- süren bu manalı sessizliği, en evvel, tir: 
şıyordu. Damad Paşanın, hünkarla heyecanlı bir sada ve tutkun bir eda Ayvansarayda Hamam sokağında 
görüşmek üzere diğer salonda bulu- ile söze başlıyan Ahmed Rıza Bey ih- 44 numaralı evde oturan Kıpti Kara
ınan telefon odasına sık sık gitmesin-, lal etmişti. Evvela, umumi vaziyeti kaş Şevki ile karısı Sabiha arasında, 
de~ isti.fade ile,_ 1zmire verilen b~tün c.idden der~n bir _vukuf ile güzelce _talı- ötedtnberi kıskançlık ve geçimsizlik 
emırlerın Sadrazam Paşanın dırek- hl ve teşrıh ettıkten sonra, teklif o- Yardır. Dün yine bu yüzden arala -

Balkan Oyunlarında Muvaffak 
Olmamız İçin Atletiz min Mektep
lerimizde Yer/eşmesi Lazımdır 

Muzaffer Atinada 100 metrede birinci gelirken 

Balkan oyunları fikri ilkönce 928 sene-ı Balkan oyunları bidayette yalnız atle -
tüleri ile yazıldığını ileri sürüyor, ak- lunan Hariciye Nezaretini kabul et- rında bir ağız kavgası başlamış, fev- sinde Olimpiyadlar için Amsterdamda bu- tizm ve tenis müsabakalarını ihtiva edi _ 
Jlınca, tefriei nefse uğraşıyordu.! mek için bazı mukabil teklif ve şart- kalade hiddetlenen Şevki, bıçağile, lunan Balkan memleketleri murahhasları yordu. Türklerin teliebbüsile 932 de ala -
~atta, bir Harbiye Nazırı sıfatile iş- l lar dermeyan eylemişti. Bilhassa, da- Sabihayı muhtelif yerlerinden yara- tarafından tasarlanmış. Türk, Yunan, Ru- franga güreş bu oyunlar kadrosuna ithal 
.ıgalcilere karşı mukavemet gösteril- bil olacağı kabinede, beraberce çalışa- lamış, kadının feryadına yetişen me· men ve Bulgar murahhaslarının huzurile olundu. Lakin 934 ten sonra tenis (masrafı 
mesini, kolordunun birkaç çarpışma- cağı zevatın şahsiyetlerini, siyasi ka- murlar Şevkiyi yakalamışlar, Sabiha, aktedilen bir içtimada böyle müttefik bir korumadığı için) kadrodan çıkarıldığı gibi 

tezahürün tesisi kabul olunmu~ ve esas- Bükreşte yapılan nizamname değişikliği ü-
'dan sonra iç Anadoluya çekilmesini naat ve akidelerini tanımak ve bil - tedavi edilmek üzere Balat Musevi ların hazırlanması Yunan Spor teşkilatına zerine de bu oyunlar maalesef yalnız at-
ve bu hususun vükela heyetinde mü-

1 
mek lii.zum ve vücubu hakkında bir- hastahanesine kaldırılmıştır. Kadı - havale edilmiştir. letizme inhisar ettirildi. Nitekim bizim 

zakere edilmesini tavsiye ve teklif et- çok sözler söylemiş ve bu mevzu ü- nın hayatı tehlikededir. Şevki hak • Yunanlılar, uhdelerine aldıkları bu işi gevşetmemiz üzerine Balkan güreş müsa-
tiği halde, Sadrazam Pa~anın, bütün zerinde ısrarla durmuştu. Kendi nok- kında takibat yapılmaktadır. başardılar ve 929 da ilk Balkan oyunları- bakaları da yt1pılmaz oldu. 
bu teklifleri reddettiğini bile söy1ü- tai nazarına göre, memleketi ve mil· Bir ev arı hücumun• nın yapılmasına teşebbüs ettiler. Lakin iki Halbuki bu oyunların ilk tesisinde dü

memleket arasındaki siyasi münasebetler :;ünülen sey Balkanlara mahsus olmak ü-
yordu. leti halas ve selamete kavuşturmak Uğradı henüz düzelmediği için biz davetli oldu- zere bır nevi Olimpiyad oyunları yap -

Mübahase çok uzamıştı. Damad Pa- için takibi icab eden siyaset hakkın- Usküdarda İhsaniye mahallesinde ğumuz halde bu oyunlara iştirak etmedik. maktı. 
/fıa. hünkarla. telefon mükalemesi da da bir hayli malumat vermiş, ken- Mustafapaşa sokağında adliye ka _ Yunanlılar da bunu Balkan oyunlarının Umalım ki; Balkan memleketlerinde spo-

tapmak üzere_a_sabi hareket_ıe_r, teıa_ş- dince jsabe1.li gördüğu.·· f_ikir_ ve tasa·v·. tiblerinden Cemilin evi bir arı hü- bir nevi provası addederek resmi liseteye run göze çarpan inki~afı Balkan idarecile-

1 l d 1 d b h t t Nih t 
koymadılar ve asıl Balkan oyunları 1930 rini bu oyunl"rı d·lıa gcnı'• prog"ramlara 

tavır ara ıgcr salona gıdıp gelı - vur arın an a se mış ı. aye soz cumuna ugr-amıştır. Evin kapısının ... '' ' " senesinde Atinada başladı. göre etrtib etmege sevketsin. 
tyor, arasıra Şevket Turgut Paşa ile lerini şu teklif ile bitirdi: deliklerinde yuva yapan arılar bir- o tarihten itibaren biz muntazaman her Balkan spor hareketleri içinde bizim en 
Ahmed Rıza Beyi, bulunduğu salona 1 - Pek tabiidir ki, bu kabinede ve den bire e\.7in içerisine dolmuşlar, ev- sene Balkan oyunlarına iştirak ettik. Bu kuvvetli tarafımızın güreş olduğunu yaz
~ağırtıyor, gizli gizli görüşmeler ya- Paşa hazretlerinin etrafında bizleri dekiler derhal polise müracaat etmiş- sene onuncusu Atinada yapılan bu oyun- maI:a hacet yoktur. o derecede ki Balk.an 
pıyordu. Müzakerenin uzadığını, teş- ve diğer arkadaşları ancak, vazıh ve !erdir. Polisler, saman yakarak ve lar sırasile ~u memleketlerde yapılmıştır: güreşlerine bizi bazı ııikletleıde tehdid e-
kili icab eden kabine hakkında bir ka- sarih bir surette tebellür etmiş, esas- flit sıkarak arılan imha etmio::lerdir. Birinci Balkan oyunları 1930 da Atinada debilen Rumenleı· girmcz.;e müsabakaların 

,. İkinci Balkan oyunları 1931 de Atinada, neticesi değişmez iekilde tekerrür etmek-
.rar verilmediğini gören başmabeynci lı. his urette tertib v~ :anzim edilmiş Havagazı borus u p~tlamıf ttçi.incü Balkan oyunları 1932 de Atinada tedir. Bununla beraber şurayı da itiraf et-
Yaver Paşa da nihayet sözı:.- karışmış- hır program toplıyabılır. Affı devlet- y d'k 1 d k" h . k Dördüncü Balkan oyunları 1933 te Ati- meliyiz kı Yugoslav güreşçilerinde belki ,. · · ı · · t' d .

1 
k .. , . . e ı u e e ı avagazı umpanya-

'tı. ve umuma hüab ıle: erme ıs ına 1 e arzetme cur etı.nı t"" 1 . d 401 . . 1 H nada, de dahlll ve siyası keşmekPşlerinden do -

Ö
- · ·· t · k. b k ··k lA h sı mon or erm en · nunıara ~ a- B ş·ncı· Balk"n o ı 1934 t z gr bd ı g·· ··k · h'" t k b'l y -· gle vaktıne bir buçuk eaatim!z gos erıyorum ı, sa ı vu e a eye- lk" t 

22 5 
d H h e ı ... yun arı e a e e ayı ozu en ın ııa a rrıu a ı unanlılar-

kalclı d 
· · y l · • . 1 t" · k l · · · l" l san, evve ı gece saa · e or or Altıncı Balkan oyunları 1935 te 1stan- da güreş 4-5 sen" ı"•ı'nde cayanı dikkat d 

, cmıştı. e i~tgerı tcnkid ve ının gere zmırın ışga ı mese esin- dd . d H . 1. . d ki ~ "' " e-. ca esın e ayrı ye ısesı yanın a bulda, recede gelişmiştir. 
muahaze ile evvelce kaçırılan fırsat-ı d.e ve gereks~ Parıs konferansına iş- depoyu tamir ederken kazan boru _ Yedı:ıcl Balkan oyunları 1936 da Atina- Tenis müsabı:ıkalarında bizde tenisci a-
larm e~e ge~irilınesi ihtimali bilmem tıra~ ~aziyesınde P

1 

ek acı muvaffaki- ları patlamış, bu infilakın şiddetin _ da, . dedi, tenis kortları ve müsabakaları pek az 
var mı .. Şevketmeab efendimizin, cu- yetsızlıklerle karşı aşmalarının, hayal d . d k" 152 154 156 Sekizinci Balk.an oyunları 1937 de Bük- ve nadir olmasına rağmen bir defa çi!t er-• _ _ • en, cıvar a ı , ve nu -
ma selamlıgını mi.iteakib vükela he- rıukutuna ugramalarının yegane sebe- lı 1 . 1 k 1 b reşte, kekte Balkan şampiyonluğunu alacak ka-

. . . . mara ev erın cam arı ırı mış ve u o k u cu Balkan 0 ı 1938 d B ı d ık ·· t · t'k L"'·'-

leyicisi olduğundan bu değerli konferans
ları neşrederek faydasını tamim etmenin 
çok yerinde bir hareket olduğunu memı1u
niyetle keydettikten sonra kıymetleri bal<
kında bir fikir verebilmek ve herbiri muh· 
telif mevzulara ait olduğundan onları a
lakadarlarına bildirmek üzere buraya sı~ 
ralıyalım: 

Kltab: 1 - Ragıb özden: Dil inkılabı -
mızın bugünkü durumu - Sabri Esat Si
yavuııgil: Folklor ve psikoloji - Mazhar 
Şevket lpşir: Hayat felsefesi - Hilmi Ziya 
Ulker: Tabiat kanunu fikri - Ahmed Ca
feroğlu: Türk teemill hukukuna göre Türk 
lerde evlAtlık edinme meselesi. 

Kltab: 2 - Mazhar Osman Uzman: öje· 
nik - Prof. Dr. A. Süheyl ttnver: Selçuk· 
!arda tababet tarihi - D. Zeki Ragıp Ya· 
lım: Sıtmadan korunma çareleri - Prof. 
Dr. Fahreddin Kerim Gökay: Karakterolo· 
jinin terbiyede yeri - D. Zeki Ragıp Ya -
lım: Modern cemiyetlerde saadet ülküsü 
Sağlık. 

Kltab: 3 - Dr. Ali Nihat Tarlan: Şeyh 
Galib, hayatı ve şiirleri - Dr. Ali Nihat 
Tarlan: Sanat bakımından edebiyatımızın 

dahili tekamülü - Pertev Naili Boratav: 
Türk destanları tetkikinin bugünkü vazi
yeti ve. vardığı neticeler - Dr. Me1iı11at 
özgü: «Fausb insanlığın trajedisi - Dr. 
Sadi Irmak: Nitzsche ve fevkalbeşere dair· 

Kitab: 4 - Hazım Atıf Kuyucak: Düny• 
para meseleleri ve Türk parası - Prof 
Hüseyin Avni Göktürk: Evlenme birliğin· 
de eşlerin durumu - Ziyaeddin Fahri: Tüı 
kiyede içtimai siyasetin tarihçesi, ehem
miyeti ve başlıca meseleleri - E. Reuter: 
Komünlcrin kalkınması usulleri - Enver 
Ziya Karal: ttilaf de\'letleri ve tzmir. 

Kitab: 5 - Bekir Sılkı Bayl~al: Koca Ra
gıp Paşa - Büyük Friedrich 18 inci asır
da şark ve garb fıleınine kısa bir bakış; 
Türkiye - Prusya münasebetlerinin başlan· 
gıç ve 1765 senesine kadar inkişafı - Dr 
Cemal Tukin: Balkan harbinin teşeklriilil 
ve bu harbin zuhuru - Şinasi Altundağ : 
1841 Boğazlar Mukavelesi. Büyük devletle
rin Akdenizde mücadelesi (1839-1841) ve 
ingilterenin Palmerstonun politikasile katt 
zaferi - Prof. Houille: Fransız dil ve ede
biyatı. Chatcau Briand - Dr. Walter Ru
hen: Budhislik ve Şamanlık. 

Kitab: 6 - İbrahim Necmi Dilmen: Diliıı 
ve dillerin kaynağı, sorumu üzerine teori
ler - H. G. Gi.iterbocİc: Eti kültürüne bir 
bakış - Danyal Bediz: Egenin iktısadi 
coğrafyasına bir bakış - Salih Şendil: Mil
letlerin terakkisi üzerinde :.a<iınların te -
siri - Ercümend Ekrem Talu: Gazete. 

K itab: 7 - Saffet Dengi: Shakespcare 
trajedisi - Saffet Dengi: İngiliz köyü -
Clemens Möller: Alman halk bilgisi - Dr. 
Sadi Irmak: Alman spor teşkilatı üzerinde 
bir tetkik - Dr. Sadi Irmak: Spor ve ilim. 

Kitab: 8 - Şevket Bilgişin: 'Iürk inkı
labında devletçilik ve ticaret serbestisi -
Süheyp Derbil: Devletçilik - Kadın -
Prof. Dr. Hüseyin Cahid Oğuzoğlu: Mt::de
ni hukukta nesebin ehemmiyeti - Dr. A. 
Süheyl iinver: Selçuklular zamanında ve 
sonra Anadolu kaplıcaları tarihi üzerine. 

Elbette dikkat etmişsinizdir ki bu kon· 
feransların bir tanesi «Gazete~ ye da:rdir 
Otuz küsur senelik bir gazeteci olan Er· 
cüment Ekrem Talu'nun sözleri gazeteyi vı 
gazeteciliği sevenleri çok alakadar edecel. 
mahiyette olduğundan ayrıca da zikretmeyi 
bir vazife addederiz. yetı lıstesiııin takdimini irade ve bı, programsızlık ve bılhassa kabine ı . h lk k k . . t" 0 uz n yun arı e e ar var 

1 
gos ermı* 1 

• aAilJ sonraları 

ı 
. cıvar a ı or u geçırmış ır. gradda, bizde olduğu kadar diğer memleketlerde 

ferman buyurmuş olduklarını, efendi- azalan arasındakı tehalüf ve zıddiye- K I k il cfö~ U onuncu Balkan oyunları 1939 da Atina- de bu tavsadı. Yainız Yugoslavlar teniste 
!erime bir defa daha hatırlatmak mec ti efkar olmustur. Binaenaleyh, vü- iZi e me e wm f da, hakikaten dev adımlarile ve bizim güreş- metrede ve son oyunda ıoo metrede birin-

buriyetini hissediyorum. Çok rica e- kela heyeti listesinin tanzim ve ihza- Galatada Necatibey caddesinde Bu oyunlara bidayette Türkiye, Yuna- teki sürali.rnizden daha fazla süratle ilerle- cilik, 
derim vaktimizi yekdi"'eri tenkid ve rından evvel, teşkili arzu olunan bu 314 numaralı evde oturan Şaban kızı nistan, Yugoslavya, Bulgaristan ve Ruman diler. 200 de, maniada, üç adımda, 5000 met· 
itham ile lüzumsuz y~ere S"rfetmı·- kabinede devine başvekaleti deruhte Melek p.olise. ınti.raca.tıe.15 .yaşınd·ak· ı_· ya girerken 933 den itibaren Arnavutluk Şimdi Avrupanm en iyi tenisçileri ara- rede, maratonda ve son oyunda 4X400 deı "" "· l d ı ı· k b 1 d L"k" ··t k"b d 1 1 yüksek atlamada ikincililt ve bir çok üçün 

Ye
lim. buyuracak olan Ferid Paşa hazretle- kızı Safıyerun brahım ısmındo bırısı a s ıra e as a ı. .. ın mu ea ı sene- sın a sayı ıyor m·. 

af d l ler girmedi. 938 de ve bu sene Bulgarlar Atletizme gelince; biz Balkanlarda 4xıoo cülül<:, dördüncülük aldık. Lakin bizde .•t-
Damad Paşa bu haklı ve biraz da rinin, vaziyeti bazırayı tevlid ve intac tar ın an tekmeye yere düşürüle- da iştirak etmediler. de, güllede, ciridde, yüksek atlamada, 400 (Sonu 6 mcı sayfada.) 

acı ihtar karşıs;ncia biraz kız::mıı.ış ve eden esbab ve avamil ilP., takib buyur- rek yaralandığını. söylem.ış, İbrahim !" !!!!!!i!!!i!!!!!!!i!!~!l!!!!i!l!!!!~!!!!~!!!!~!i!!!~!i!!!!i!!!!i!!!!i!!!~~~~!!!!~!!!!~~!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!i!!!!!!!!!~i!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!i!!~ 
kızar gibi de olmuştu. Zorla güler yüz mak tasavvurunda oldukları siyaset yakalanmış, tahkıkata başlanmı~ur. L AA L E S ı• N E M A S J N J N ••••••••~ 
göstermeğe çalışarak: hakkında, bir nebze olsun beyanatta .... • • • .... 

- Evet efendim, demişti. Başma- bulunmaları taleb ve ricasL, elbette ki Ar:ıavudlcoyunde Kuçük Ay~a 
beynci paşa hazretlerinin hatırlatmak hakkımızdır. Maruzatımın biraz uza- sokagında .otura~ Aleksandr oglu 
liıtfunda bulundukları irade ve arzu- masından dolayı aflarını temenni ile Nester polıse muracaatle Kumbara
yu şahane, biraz evvel telefonla, tara- iradelerine intizar eylerim. cı yokuşunda 15 numaralı evde otu -
fı şehriyariden 'bendenize de tekid bu- Damad Paşa, Ahmed Rıza Beyin bu ran ..ı.~~a.~~~ oğlu. Temi~to~ ~afın- ı 
yuruldu. Artık, olmuş vakıalar üze- pek makul ve mantıki beyanatından d~n dovul.up y~ıalandıgını ıddia et.
rinde tevakkuf etmekten ve hiç bir sıkıldığını tavırları ile göstermişti.Ce- mış, Temıstoklı yakalanarak tahkı
giına suiniyet~ makrun olmıyan cf'- vab vermeğe, Ahmed Rıza Beyi ilzam kata başlanmıştı;·. • 

Şişlide 1zzetpaşa sokağında 67 nu-
alden dolayı yekdiğerlerimizi mua - ve sükota mecbur etmeğe yelten -
haze ve rencide hatır eylemPkten sar- mişti. Fakat, sözleıı'ini uzattıkça mev-
fınazar buyurulsa çok iyi olur. zuunu kaybetmiş, düştüğü tezadlar maralı evde oturan ~as~n ~ızı ~5 

Damad Paşanın bu sözleri, hazır içinde adeta yüzmüştü. Ahmed Rıza, yaşınd~ Makbule, H'.urnyetıebediye 
bulunanlar üzerinde derhal tesirini Ali Kemal ve İhsan Beyleri sık sık caddesınde pazar yermden geçerken I 
göstermiş ve Şevket Turgut Paşa ile bıyık altından güldürmüştü. Bir ara- Şakir odğ~.u Ahmedin

1 
kurduğu tente 

Ş k
. p d b d •

1
k. başına uşerek yara anmıştır. Yaralı a ır aşa arasın a zu ur ve evam · . . . . 

- .:ı "tt"k · v kt" ·· d · 1. - . beb" kadın Şışli Çocuk hastahanesıne kal-cuen ve gı ı çe çetinleşen münaka- I -· a ın musaa esız ıgı se ile, 
d k . . . d . ti s·· .. k k k h clırılmıştır. 

§ayı o an a estırmıştı. Dam.ad Pa- emış . ozu ı;a esme ve emen • • • 
§a da bu sükfuıetten istifade ile tek- icraata geçmek mecburiyetindeyiz B "kt t 0 t b h ed 45 
rar söze girişmişti. Ve ciddi bir ta- Beyler. Şahsi ve siyasi kanaat ve ic- lı eşd.1'kka~ ad kr a al çk ed 

1
n
9

uma-

l t .h dl d" k" .. ra u an a asap ı e en ya _ 
vıra: ı 11 arım, zanne ıyorum ı, cuınle- d H n -1 F h . k k 

- Efendilerim, demişti. Yeni ka- nizce malumdur. Takibi arzusunda şın ~ :.\ og u _ ~ rı azae~, a • 
bineme dahil olacak arkadaşlarunı bulunduğum siyasete gelince, bunun ~ap !fa~ el ~~agı~ a; h yar~ ~nmteış, 
bendeniz, daha bu sabahdan tefrik ve istif sarım ve tarafımdan tekrar be- d ey.ogltu e el ıye tas a anesın e • 
· tih b · "d dd d . H" .. avı a ına a ınmış ır. 
ın a etmış ve şevketmeaba arzile yanını zaı a e erım. ıç şuphesiz 

sözünü kesmiş, ve: 
- Şu halde Paşa hazretleri, de -

Size hazırladığı büyük fırsat. kaçırmayınız. 
Bugün fah•••rler ••rlalnln 2 bUyUk Fllml blrtlen 

BETTE DAVİS'in yaratbğı !! FRED AST AİRE - GİNGER RO-
•• 

Günahkar Kadınların hayatı !i GERS'in en son en mükemmel filmi 

f DAMGALI KADINLAR f 

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 
Seanslar 1 • 4 • 8 :: 

l_!ROOVA Y SERENAOll 
Seanslar · 2,30 • 6 • 9,30 •• •• 

l16veten : En son h•rR Raporları METRO JURNALDA 
Bugün Saat 1 ve 2.30 da tenzilatla halk matineleri 

Dünya Sinemacıhğının en güzel filmi 
NORMA S H E AR ERE ve TY RO N E PO WER'in en büyük muvaffakiyeti 

MARIE ANTOINETTE 
ŞAHESERLER ŞAHESERİNİ YALNIZ 2 G "ÜNDE 

İPEK ve MELEK sinemalarında 
muvafakatı hümıı.yunlarını bile is - ki, ictihad ve gayem, harici ve dahili 
t:hsal eylemiştim. Padişahımız efen- siyasetim Hürriyet ve İtilaf fırkası 
dimizin izhar buyurdukları arzu ü- programına tamamile tevafuk ve te
zerine, üçüncü ordu müfettişi Mustn.- tabuk edecektir. Binaenaleyh ahval 

mişti. Hürriyet ve İtilaf fırkası prog- 11874 kişi seyretmiş, alkışlamış ve bu kadar nefis bir filmi asla görmediklerini söylemiştir. 

fa Kemal Paşa hazretlerinden, Har- ve vaziyet... ... 
biye Nezaretini kabullerini rica ede- Altıned Rı~a Bey, manalı bir tavır
ı=ektiin. Fakat. bu husustaki rica ve la tebessüm ederek Damad Paşanın 

• 1 

ramına sadık kalacak ve tamamile bir Bu filmin 2 devre ve 17 kısmı birden gösterilmektedir. 
fırka kabinesi teşkili tasavvurunda Seans saatlerine dikkat: İPEK'te 11 - 1.30 - 4. - 6.30 ve tam 9 da MELEK'te 1.30- 4 - 6.30 ve tam 9 da 
bulunu~or.sunuz, demektir. ı DİKKAT: Muhterem müşterilerimizin muhakkak surette senas başlarında gelmeleri rica olunur~-- - - 1 

( Devamı nr ) ~- Bugün İPEK'te saat 11 ve 1.30 da, MELEK'te saat 1.30 da tenzilatlı matineler varda-. -..' 



7 lİ.KTEŞRIN 1939 -. 

ru 
-

Bugünün Döğüş 
Sistemlerinde~ HA Bi 

İmha Muharebesi Nazariyesini Bu 
Asrın Başında Ortaya Koyan 

Kont Schlief fendir 

z:ınmış yntnrken şöyle düşünilyordu: -- Az kalsın efendimiz •sayvanh a gi-

, SULTAM AZİZ 
NAJIL PEHLiVAH OLDU? 

No: &2 
b· 

~ıı 1Yerek söylendi... Halil !ley heye~n 
~ı:ı: olduğundan Fahri beyin sözlerine 
~ bile asmıyordu. 

tıı;ıtlayet Veliahd, oturak kUndesini asır
".t~ başladı. Kurnaz ve fevkaH'idc mahir 
>•tı \'utoğlu, hem zorlanıyor ~ hem de a-

ı.1 bir surette havalanıyordu. 
•ı;ıı· 
a ıı Bey, olduğu yerde duramaz oldu. 

~t,r r «dımlıı yürür gibi meydanın öbür 
v t:ıa, doğru yollandı. 

t <IJ.f!., iki pehllvanın karfısına ve yuzyüzc 

tı~li · \reliahdin yilzti Halil Beye mütevcc· 

ıs~ 
•tıııı tuı birdenbire karaısına heyecanla 
lt.,,ltıııdikiıdiğini gören velinhd, i5dc blr 
'1; ~delik gördü. Ve bir an içinde iııl 
t. 
l!ıhaı, kapana glreceilni anlıyan Ve-

YAZAN: M. Sami KARAYEL 

liahd, sayvanıttnn kurtulmak için kündeyi 
boıalttı. 

Ve .. tekrar biraz hnvalannn Arnavufoğlu 
yere uzanmış oldu. Lfıkin Aziz efendi kün
deyi bırakmamıştı. 

Fakat; ne yapm::ık istediği malClm değil
di. Biraz sonra da bu da anlaşıldı. Kuvvet
li ve ı;ok kudretli olan Vellnhd, kündeyi 
bırakarak hasmının ilzcrine olanca ağırlı
'1]c çullandı. Ve kurtkııpan değlı-di. 

Şimdi, Arnavutoğlu, kurt kapanına gir
mi§ti. LAkln, Aziz Efendinin oturak kün
desini neden bıraktığının da farkına var
mıştl. 

Çünkü; Halil beyin, efendisinin karşısına 
yer deği~rerek alelAcele geldiğini ıör

mOştil. 

Zavallı Arnavutotıu, kurt kapanında U· 

- Bir kişi ile değil, ikı kişile güreşlyo- recekti. 
ruz ... 

Hakikr.ten de iki kişile güreşiyordu. Ma
IJeynci Fahri Deyin efendisi \.Çin okuduiu 
du:ıları da hesaba katarsak, Arnavuto~lu, 
üç kişi ile çarpışıyordu. 

K..ırtkapanına giren Ali pehlivan kork
muyordu. Çünkii; velinhd onu bu gibi o
yunlarla mıığlCıb edemezdi. 

Bi!ha~!'a; alt oyunlarda Arnavutoğlunu 
mal;lüb etmek mümkün değildi... 

Çünkü; Ali pehlivan çok altçı ve usta bir 
pehlivandı. Veliııhd, hasmını ancak ayak
tan bir biçimine getirerek bozuk dıişüre
bllirdi. 

Oturak kündesinden, kapana giren ve 
Halil beyin telfışını gören mabeynci Fahri 
bey ortalıkta bilmediği ve anlamadığı bir 
takım tehlikelerin geçtiğini anlamıştı. Li
kln bu hareketlerin sebcbleri acaba ne idi 
diye düşünürken Halil bey yanına gelmiş
ti. Heyecanla sordu: 

- Beyefendi, neler oluyor? 
- Sorma; bereket versin, efendimiz teh-

likeyi atlattı. 
- Ne oldu ki?. 
- Çok mühim ıeyler oldu. 
- Ne gibi kuzum beyefendi? 

Deyince, mabcynci afallamıştı. Sayvant 
ta ne oluyordu? Bu ne biçim isim ve ha
reketti. Sordu: 

- Beyefendi, sayvant ne demek? 
- Hasmına ayak aşınp altta bıı·akarak 

yenik düşürmek .. 
- Böyle bir şey oldu mu? 
- Olacaktı. Az kalsın Arnavutoğlu, e-

fendimize tatbik edecekti. 

- Sonra, ne oldu? 

- Bereket versin efendimiz isi sezdi, o-
yunu bıraktı. 

- Amma; şimdi çok iyi vaziyette efen-
dimiz değil mi?. 

- Evet; kurdkapanında ... 

- Bu oyuna kurdk::ıpanı mı diyorlar?. • 
- Evet, beyefendi .. 

- Hakikaten de kapan gibi bir şey .. Ar-
navutoğlu, kollarından, ayaklaıından ke
netlenmiş bir halde .. Bundan sonra ne o
lur dersiniz?. 

- Eğer, efendimiz mebaretle idare eder 
se oyunu hasnunı mağlup edebilir. 

- Oh! .. Oh, inşallah!. 

~ Devamı var) 

S:ılılfe : ~ 

IEMNIYET SANDIGI ILANLARll 

oıo 8,5 faizli ve sekiz sene 
· taksitli emlak satışı 

SEMT 1 

Fatih Zincirlikuyu eski Atikalipaşa yeni 
Muhtesib lskendeı- mahallesinde eski ca
miişerif yeni Dersiam sokağında eski 1 
yeni 1 No. lı 

Balatta Karabaş mahallesinde Simitçi 
sokağında eski ve yeni ı No. lı 

C 1N8 1 

iki kotta dört odalı 
ahşap'blr evin tamamı 

Uç katta dört odalı 
ktlrglr evin tamamı 

Muhammen 
kıymeti 

eoc. 

8(10 

1 - Arttırma 13 Birinciteşrin 939 tarihine dilşen cuma g{lnü saat 14 ten 16 Yl 
kadar yapılac;;k ve gayrımenkuller en ı;ok bedel verenlerin ibtünde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek iı;in muhammen kıymetin % 10 u nisbetinde pey ak A 

çesi yatırmak laz.ımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede ııekiz mil• 
sevi taksitte ödenir. Taksitler '7o 8,5 faize tfıbidir. 

4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede jpotek:., 
kalır. 

5 - Fazla tafsiHlt almak ve binaların fotoğnfiarını görmek için Sandık Binalaı 
Servisine mOracaat edilmelidir. 



s:ilrife : 1 YENi l!&ABAR .... ._ 

IN!hı$:~e~ Mektep Kitapları 
•• 

Baha/ılığın Onüne SiJratle Geçmeli 
Gelelim bir ikinci kitaba: 

ÇİFTE iNTİKAM ---.::> --.~--
( Bas tarafı 1 incide ) 

No.7 Nakleden : 0LVIYE SAKAR 
Yazan: Ziya SEVER Muharrirleri tarafından tabilere sa- Lise üçte okunan J4"'aik Sabrinin, 

Sabahtanberi yağan yağmur, şid - _ Böyle bir drmadı. Bu kapsüllü tılan ve bunlar tarafından bastırılıp Türkiye coğrafyası ayni iı?ci ve mal-

- Z~mncdcrseın dünkil ziy:ıretimizi an
lattınız. 

- Borçlarınızı layıkile öclemck 11u;U· 
sundaki fikirlerinizle ileri r.ürdliğüın şeyıeı 
birlbirıııc uymıyor n u? Mchmed gnyriihtiynrl irkildi: 

detini gi\otikçe artırıyordu. Sokak - kurşunların kullanılması gülünç di _ talebeye satılan kitabların sayısı ma- zeme ücreti ile, 3,75 kuruş klişe para
larda arasıra geçen hınca.hınç dolu yerek güldü. atteessüf bir haylidir ve istisnasız o- sı da ilave edilince beher forma 120 
tramvaylardan, etrafa çamurlar sıç- Süratle cebinden bir şey çıkardı, larak hemen hepsi de haddinden faz- liraya mal olur. Kitab 25 forma oldu
ratarak arada bir gelip geçen oto _ namlıyı itti ve tabancayı yeıine bı _ la pahalıdır. Maliyet fiyatları Devlet ğundan 5000 adedi 3000 liraya çıkar 
mobillerden başka hemen hemen raktı. Matbaasına nisbetle daha yüksek ol- ki bir tek kitab da yalnız 60 kuruş tu

kimsc kalmamıştı. Yalnız, tek tük Bunlar ümid edilmiyecek bir ça _ ması icab eder gibi görünmekle bera-

1 
tar. Buna satıcının yüzde 15 den S 

geç kalmış yolcular paltolarının ya- buklukla olmuştu. her bilakis bu tabilerin basdırdığı ki- kuruş iskontosu, tabiin de yüzde 30 
kalarını kaldırmış, kirli su birikin - Nihayet üçüncü perde de ağır ağır tablar hemen ayni fiyata, hatta daha gibi yine fahiş sayılacak bir kar ve 
tileri üzerinden sekerek, saçak alt - açı!dı. Vakit geçiyor, oyun ilerliyor- nşağıyn da mal edilmektedir. Çünkü kazancı düşünülerek 16 kuruşluk hak 
lanna sığınarak hızlı hızlı, aceleci a- du .. Kalpler göbriisten fırlıyacakmış bu gibi müesseseler her zaman kfığıd kı ilave edilince 84 kuruşluk normal 
dı~Iarla ilerliyorlardı... Bunlara lgibi çarpıyordu. Dekor yarı ak;;;am bulunduracak ve ha.tta. kağı~ satışı b~r satış fiya~ zuhur eder. Halbuki bu 
ragmen; şehrin büyük tiyatrosunun karanlığında loş bir yatak odası pi- yapacak kadar zcngmdırler. Laalelta kıtabın kapagında 200 kuruş yazılıdır 
önü; her zamankinden fazla, şimdi- yesin kahramanı kadın yan çıplak, ı yin bir kitabcı gibi kô.ğlclı olurundan ~e on senedenberi t.fı.bii bunu bu fiyat 
ye k~dş.r görülmiyen bir kalabalık yatağa uzanmıştır. . 1 f~~!asına almaz bilakis tuta_:ından ek- uzerinden harıl_ ha_rıl ~atıp dur~u~
arzedıyurdu. Bir erkek yavaş yava.~ yatağa yak- sıgme olarak depolarına yıgmış bulu- tur. Bu yıl Vekaletın fıyat kırdıgı kı-

- Geçen gün size \"ermiş olduğum söz 
ıctıCi değil mi? Bundan başka ne yapabili
rim?. 

Hole ınnsanın uzerindc dura:ı çı:ntasırJ 
alarak: 

- Nekadar istlyorsıınuz? diye soıdu. 
- Sizin sözünüz mil?. - Çantayı bir kenara bırakın, her h:ıl-
- Ya, bundan şüphe mi ediyorsunuz? de bir genç kızın iffetini muhafazaya re· 

tccek kadar parayı ihtiv~ etmiyor. Öyle ise çekilmekten bnşka yapacak bir i
şim yok. Hnlc ym:ünil buru;,turdu, fakat mağrur 

ta\'rını terkctmiyerek: Kapıyn doğru yurüdü. Hale clile işaret 
ederek: - Bir rakkam sôylcyin, babamdan ısti· 

yect•ğlm, dedi. - Rica ederim Mehmed, lfıkırd:larım

dan fena manıılar çıkarma;,n. Kırılacak 

bir şey yok, dedi. 
- Bir rakkam mı? Kıymetinizi nekad:ıt 

para ile ölc;tilğunıizu bilmfyonun ki. a:ı
kikı;ten Galib beyin kızı Hale hanımın ha
kiki kıymeti ne olabllfr? Si1l, bu kadal 
mııgrur, yüksekten bakan ve giızel g5reıı 
bir kiınse, en aşağı babanızın scn·ctiniı: 
yarısile ölçebilir. 

Bu akşam, tanınmış bir san'atka- Iaşıyor. Kadını adaleli kolları ara _ nurlar. Binaenaleyh kitab işinde en tablar arasına girdiği için satışı 160 
nn sahneye koyduğu büyük bir dram sında kaldırıyor, göğsüne basıyor. b?yük ~i: bizime oh:n ve asıl para~ k~ruşa düşürülmüştür. _Buna rağmen 
oynıyacaktı... Aylardanberi dediko- Tam bu sırad:ı. kapı açıldı. yıyen kagıu mcselesı bu suretle mu- yıne meşru ve haklı hır kazanç ha-
'duları olan sütunlarca münaka5aları Sakallı perdeci boğuk bir sesle ke- emmen bulunan bir tabia da bastırdı- rici olan maliyetten bir misli fazla 
yürütülen bu büyük eser binlerce ki- keledi: ğı kitab hiç şüphe yok ki daima ucuza pay var demektir. İşte gayet açık 
'şiyi bu çatı altına topl&mıştı... _Ayni gördüğüm gibi, dedi. mal olur. görülüyor ki bu kitab hiç olmazsa yüz 

Bütün localar vaktinden evvel dol- Kapıda yüzü mosmor olmuş, göz- Fakat biz daha munsifane hareket kuruşa pekala satılabilir. Eğer yeri-
~muş. İkide bir saatler çalıyor; ba§- leri yerinden fırlamış, bir erkek gö- ederek bu gibi tabilerin de Devlet miz müsaid olsa hepsini ayrı ayrı he
lama saati sabırsızlıkla bekleniyor- züktü ... İki el silah biribirini takib Matbaası için hcsab olunan işçi ve sab ederek yazılacak pahalı kitablar 
du... etti, acı bir feryad yükseldi ve ayni malzeme ücreti ile iş gördükleıini ka- arasında bütiin lise coğrafya kitab-

Derinden, uzun bir zil çaldı ..• Eu - zamanda iki kalıp boylu boyunca ye· bul edeceğiz. Buna rağmen görüle- larını sıralayabiliriz, ki bunların sa
nunla beraber bütün sesler ke!>ildi. re yuvartandı. Ağır perde Üzerlerine cektir ki kitabların satı~ fiyatı yine dece on yılclanberi satılan fiyat mik-
Şimdi koca salonda bir mabed ses - indi. pek yüksektir. darile bu yıl maarifçe yapılan pek 

sizliği hüküm sürüyordu. Salonu uzun ve siirekli bir alkı~ Bunlardan birkaç tanesini alarak cüz'i tenzilli fiyatını görmek bile pa-
Işıklar söndü ve sahneye çevrilen tufanı boğuyordu.. formalarını sayalım, maliyetlerini bu- halılıkl:ırı hakkında gayet vazıh ka-

Şoför, genç kızdan sert bnkışlı nazarları
nı ayırmadan durdu. 

Hale, elini alnına doğru götürdü. 
- Sizin yüzünüzden ... Dün müthiş bir 

gece gcçl.·dim. Beni ele vermiyeceğinizclcn 
emindim; fakat, istemiycrck dahil olduğu
nuz hiidisclcri anlatmakta scrbesttini<.. 

- Verilen bir söz hakkında bu kad:ır 

tahminlerde bulunulacağını ümid etmez
dim. Her ne pahasına olursa olsun, verdi
ğim sözü tutacaktım. 

- Teminatınız göğsümden büyük bir 
yük kaldırdı Mcluned ... Size t~ckkür et
meliyim ... Dün tam istedigim gibi hareket 
ettiniz. Rica ederim şunu al•n ... 

Genç kız, elinde bir on liralık tutuyordu. 
Mehmro, gnyriihtiy:ırl biı Haleye, bir de 

on liralık kl'ıgıda b:ıktı. 

- Bana bir şey borçlu d~ğilJiniz küçük 
hamın, her halde yanılıyorsunuz. 

- Hayır, alacaksınız. Size tekrar ihti
yacım olacak. Sizi her halde yorduğum i
çin muayyen bir tazminatta bulunmak doğ
ı·u değil mi? 

projcktörlerin oynaşan ışık dalga- Canlı bir iskelet gibi düşünceli lalım, sonra da arka kapaklarındaki naa.tler ve fikirler verebilir. 
ıkl d - lfakkımı demek para ile mi ödlyecek 

c arı ar:sın a sırmalarla :i§lenmiş, jduran perdeci göz pınarlarından çe- satış fiyatlarına baklım. tşte size en Bu coğrafya serilerinden on yıldır siniz:' 
kırmızı, agır perde yavaş ya\'aş a - nesine doğru yuvarlanan iki damla çok okunan lise kitablarından biri: 225 kuruşa satıl~nı bu defa 160 kuru- Genç kız miltcreddld bir hareketle: 
çıldı. Oyun başladı... yaşı elinin tersiyle sildi. Sonra; kinli Ali Canib'in edebiyatı. Bu kitab 20 şa, 185 kuruşa satılanı 110 kuruşa, - Şo!örüme hediye de veremem ya, de-

Birinci perdenin ruhlarda yarat - bir sesle: formadır ve beher forması beş bin a- 113 ku"mşluğu 70 kuruşa, 72 lik olanı di. 
tıgıw heyecan .. zl rd k d - Biı· de ekkür ederinn söıü beni ta-

yu e en o unuyor u... - İntikam, intikam diyerek .. ag-ır ded üzerinden: 58,5 kurur:a, 81 kuruş olanı da 55 ku-H k · """ mamilc tatmin ederdi. 
w er ~1~· .eser!n .tesiri al~ında kaldı- perdeyi çekti. Fakat alkış tufanı a- ruşa indirilmiştir. Bu fiyatlar ara.sın- - Fakat beni tatmin etmezdi. Bir kim-

~ belli ıdı. İkıncı perdenın açılaca -ırasında meydana çıkan sahnenin d:ık.i fark gayet haksızca ve bir ihti- scye karşı borçlu olduğumu hissedince der 
g~. ihtar. ~en .. zil sinirlere bir ger - manzarasını, hoylu boyunca uzanan kar duygusu ve ihtirasile tam on yıl hol para \'ermek !'ıdetimdir. 
gınlik getirdı. 'Yavaş yavaş açılmağa iki kalıp bun.arın iizerine eg-ilen bir talebenin ve velisinin kesesinden çe- - Maalesef, terbiye gonnilş bir insana 
başlı d k .. G"ttik · ' tnbii olarnk kendisini gösteren bazı hiz-

ya,? pcr e, san ı: 1 5~ ına- kaç polis, tiyatro erkanı ve doktor kilmiştir ki bunun tuttuğu yekun çok metler için pnnı ıılınak adetim değildir. 
elma agırlaşıyordu. Nıhayet ıyıce a- teşkil ediyordu. korkunç bir mikdnrcla, tam yarım Genç kız. yorgun bfr tavırla elini salladı: 
~ıldı. ı . Hesab edildiğine göre yekun 6625 

S hn 
.. d . R .. .. . •. Yalancı Jestlerle başlıyan dram milyon lira tutmaktadır. - Haydi l\Tehmed, fıızl:ı yapmacık istc-

a e ıçın en. eJısor tıyatro mu- h k.k. b' f . .1 b't . t' kuruş tutar. Şurası muhakkaktır ki B h b p ak . b d 

1 

mez. Hakkınız olım ı;u parayı alın da bu 
d.. .. .d ·ı . .. .. 1 n ı ı ır acıa ı e ı mış ı. bu tabilerin muharrı'rlere verdı"klerı· unun Psa ını ya m ıca c er- . b·•·. uru \•e ı arecı erı oyunu buyuk bir . · . ış ı .. c;ııı. 
dikkatle takib ediyor, heyecanlarını --· .. •••••••••• .. - ................... telif hakkı herhald~ devletin verdi- se her kıtabın on sene znıfındakı sn- Şoför cc\ab vcnncdı. Her şeyi para ile 
saklı~~~ıyorla.rdı. • R A D y o ğinden pek tc fazla değildir. Hatta tış adedi üzerinden bu tcnzilli fiyat- ölçen, m.ıddi düşi.inccierden hariç olarak 
ReJısör gururla: belki d o kadar bile yoktur. Bunun ların farın toplanırsa I.olaylıkla mey- yapılım bir hareketin mevcudiyetine bir 

F k · k b ı d'l b'l f b dana çıkar. Bunun ie,in de: turlu in::ınmıynn Haleye gozlcrini kırpma-
- evkalfı.de oluyor! dedi. 2) a sı a u e : se ı e orma aşma dan baktı. 
Tiyatro müdürü: ı· 'h1_,..,1~ 50 elira hesapl?.r '\'e yekuna bunu ila- On bir'.n i f"ınıfta 6 bin. 1-0 da 12 - Deme. ctr rınızdaki her !iCYi para ile 
- Bu kadar varidat getiren bir ~;:[;_ \'e e<lersı..>k 11625 Jrurıı~n ~ıkar. Kitcıb bin. 9 d.., ..,() bin; 8 de 50 "bin, 7 <le 60 . atın olaclll, nıza koni iniz? 

gece hatırlıyamıyorum ! 20 forma olduğuna göre hepsi; yani bin, 6 d<t 80 bin talt'be bulunduğunu 1 - Fıkrimcc, in an zengin olursa, her 
CUMARTESl:7/10/939 h «'~I 1 l' d ht l Diye ilave etti: 5.000 nded edt'biyat kitabı 2325 lira- bilmek kafidir an..,ı r şc ' 1 cıe, ynr ımıno mu nç 0 uu:ın 

13 30 P l k t t · kim "crın bu yorguıılukl:ırına mukal.Jil bir 
İkisinin de memnuniyeti '"zl · ' rogram \c mem c ·e sao ayarı, ya mal olur. Bu da bir tek kitabın ffz b bah · bıral nk b ı · · go erın- 13,35 Ajnnıı \e meteoroloji haberleri, 13,50 >I u ı :ar u yı ıçın t.<ıkıın t. ız.ıtt:ı bulunması, onun için bir 

de ışıldıyordu.. Turk muzı i· Çnlanl r· Vecihe. Ruşen Kam ancak 46.5 kuruşa elde edildiğini mey satılmakta olan Jdtablara döncl"m: \ ıızifcd r. 
Bu sırada, ufak sakallı, meçhul Cevdet Kozan. Okuyan: ı - Muzaffer 11- dana çıkarır. İşte hır cofrr:ıfya kitabı daha size: - Denıck tıp'.ı h~.rhangi bir satıcıya 

bir adam sahnenin arkasını kaplı - kar, a - Pcşrc\•, b - Koptanzndc Ali Rıuı, T:ibi bu kit.:ıbı kendi bastırdıg-ı için A k 80 f 1 b. . d k:ırşı olılu u gibi sııdokat ve scmp:ıtıye pa-
nca say a ı ır cıl olan biiyiik n vcrılıvor. Tnbıi bC'rabcr aile kurul:ın er-

yan artist localarına doğru, sessiz a- şarkı - Leyi olur ki huzn içinde, c - ······ diğe s t ılara ist d·-· k d · k " şarkı _ Bır \'efasız yare düctüın, d __ Ni- r a ıc · e ıgı • n .~r ıs C:n~ atlas ki maliyet fiyatı azami 100 ku- kege rle pıııa \'erilecek. öyle dei:ll mi kü-
dımlarla yürüdü ... Uzun bir koridor- " to '-'apar ve bu da azamı yuzde 1 kogos - Muhayyer Sunbule şarkı - Ey goıı- J t> ı rustur·. ~atıJıı:-ı ise :JOO kuruş gibi çok çük h:ııııın:' 
dan geçti. Koridorun nihayetindeki cayi nazik tenin, ( - Muhayyer Sünbulc geçmez. 1 insafüız bir fiyatı taşımaktadır Buna H ılc, km ı ındaklnin yavaş ym·ııc: ş!d-
kapıdan girdi. saz scmnısi, 2 - Semahat özdcnscs, n - Bunu kitabın fiyatına ila\'e eder- . ""' . 1 detlcncn hıddet tczahurü ününde geriler 

Bir sczlong, iki geniı:ı l•oltuk, ser- Lemi - Hicazkar ""'rkı - cAn a kımı c.,n- k k ı· · d k "kd mukabıl Almanların ~ule Atlas,, da- gibi oldu • :.. , v- _. .. en em ısıne e azanç mı arı- .. . . . . · . . . 
nilmiş gibi bir kaç sandalye, bir pa- landıran, b - Arif bey - Suz.in:ıl. şarkı _ f 1 b. k~ .1 b .k. . 1. ha mukemmel bır basılış, daha zengın 1 - Evet, bcnım bu ısyanımın sebcbını 
ı: .. m - az a ır aı a - unun ı ı mıs ı •. d . - . . . 1 b"I · · y t 
ravana, büyük. bir tuvalet masası ve Çekme elemi, c - Sadet.tın Kaynnk - Huz 1 k .. d 30 d k mun erıcat ve saglam cıldı ıle _ Al- an ıy::ıınıyor .. unuz \'c ı cmezsınız. ap ı -

zam şarkı - Çıkıır yucclerden, d - Raif o ara yuz e an abu) etsek ki· gım hizmete mukabil para veı"iyorsunuz ya 
üzerindeki makyaj takımları odanın tabın normal satış fivatı 69 - ha·vdi manyndan buraya kadar gelme ücreti o size kiifı geliyor. bey - Karcığar liarkı - GillU\·cr sevdigim, J J 

bütün eşyasını teşkil ediyordu. 14,30 Müzik: (RiyaseU Cumhur bandosu) bilemedik diyelim - 70 kuruş olur. dahil olarak - ynlnız 100 kuruşa sa-
Alaylı bir sesle: Şer: İhsan Kunçcr. ı - v. Turine - Marş, Halbuki bu kitab on senedenberi tılmnktadır. 
- Aptallar tanıyamadınız ha?.. 2 - Oscar Strauss - Walzer Walzertraum, 125 kuruşa satılıyordu. Bu sene Ve- Görülüyor ya: bütün bunlar çok 

dedi, ve ancak kendisinin işitebile - 3 - Oscar Fctrns - Operetten rcviı (Pot- kaletin dikkatini çekerek güya ten- pahalıdır ve bu kitablann kazancı bir 
cegıW• bir sesle devam etti: puri), 4 - F. Lerouıc - Pour b:ırylon (fan- t k t"b .. a· r t k'"t•• h .. tezi), 5 _ M. Mosz.kowski _ Mar~ 15,15 _ zilat yapıldı ve fiyat 100 kuruşa dil- . e a. ıın ır. \.anaa u up anesının. 

- Fakat yoo .. sizi kucak kucağa 15,30 Mi.ızik (Dans müziği _ Pl.). şürtildü. Bununla beraber daha yüz- Memleket yavrularının ucuz kitab. 
yakaladığım akşama kadar. bana, en ıa,oo Program, 18,05 Memleket saat a- de otuz tenzilat yapılabilir ve fiyat iyi kitab almasını çok candan istiyen 
güzel aşk kelimelerini fısıldıyan, göz- yarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 18,25 üzerinden yine tiıbi de satıcı da insaf- ve bu isteğinden hiq bir zaman şüphe 
lerinin içine bakarak beni saatlerce Müzik: (Radyo cazı), J9,00 Turk muziği: lı ve meşru olarak kazançlarını alır- edilmiyecek eserler ve hareketlerle 
tatlı tatlı dı'nliyen k Se 1 (Geçid konseri) 12 okuyucu sıra ile, Ça -anın... ne erce lar. Bu hususta fazla söz söylemiye 
be be dı w - !anlar: Vecihe, Fahlre Fersan, Cevdet Çağ- yakından alakasını gösteren Maarif 

Vekii.Jctimizin bu hususa şiddetle dik
katini celbederiz. 

ra r yaşa gı erkegi tanımadı... hacet yoktur, rünkü hesab me'-"1an-la, Reşad Erer, Ruşen Kam, Cevdet Ko- ~ J u 
Acı bir sesle: zan, Refik Fersan. 20,00 Konuşma, 20,15 da .. 
- Haydi artık vakit geldi.. dedi. Türk müziği: Halk turküleri, Mahmud 'h..ı- ~.....,~"""'!"-~---~~~---
Şezlongun üzerine gelecek perde- rındaş, Sadi Yaver Ataman. 21,00 Müzik: 

nin, giyilecek elbiseleri bırakılmıştı. (Kuı;iık orkestra) Şef: Necıb Aşkın, ı -
Masanın üzerinde bir tabanca duru- Jose Padouk - Macar melodisi, 2 - J. 

Strauss - Artist hayatı (Vals), 3 - Hans 
yordu •.. Titriyen elleri yavaş yavaş Mainzer, - Sercnnd, 4 - Tschaikowsky -
uzandı. Tabancayı kaldırdı. Vals No. 5, 5 - Hanns Löhr _ Tempo -

Mahmud Bey iki adım geriye çekilerek 
Gavur tmamın yüzüne dik. dik bakmağa 
başladı. Ali Molla bu bakışın farkında bi
le değildi. O, yerde can çekişerek debele
nen zaptiyenln halini derin bir memnuni
yet içinde seyre dalmıştı. 

Nitekim istimanından sonra Boladanda 
kendisine soruyorlar: 

- Efe; ne diye durup dururken adam 
öldurürdiln? .. 

GAvur imam ağır ağır 5u cevabı veriyor: 
- tnsan debelenirken hoşuma gidiyor ... 
Ali Molla, zapt.iyeyi hareketsiz kalın-

caya kadar h:ızla, zevkle seyrettikten ı;on
ra Mahmud Beyin bakışile karşılaştı. Bu 
b:ıkışfardan ilrkcrck mütebessim bir eda 
ile ona seslendi: 

- Canım nallamak istiyordu; bırakma
aın. Herifi büsbütün elimden kurtarırsın 
diye bu işi ynptım ... 

- Buraya b:ık efe; sana yalvarınm, bir 
daha böyle olmasın ... 

gider, oralarda görünürdü. 
Bundaki maksad~ 
- O vak'ayı Gavur tmnm yapmamıştır: 

vak'a günü çete falan tarafta eörünmüştü. 
Dedirtmekti. Hakikaten vak'a mahal

lile çetenin göründüğü yer arasındaki me
safe başkaları tarafından bu kadar sürat-
le aşılamnzdı. • 

G4\'Ur İmam bu sefer de öyle yaptı ve 
zabtiye ölUr, olmez çeteyi derhal tahrik 
ederek Alaşahrin tnegöl 11ahiye$. civa
rında göründu. tki günlük yol bir günde 
katedilmiş ve çele, &QSeye hildm bir nok
tada ycrleşmlşU. 

Gavur tmam da, kızanları da 29-30 yaş
larında, genç, dinç ayaklı dclikanlılıır ol
duğu için çok yol yürürlerdi. 

İşin dikkate değer tarafı &u idi ki Ali 
Mollada softalığa ald hiç bir itiyad kal
mamış, sabık köy imamı bir müddetten
berl i!iü işrete de başlamıştı. Artık nerede 
düiün varsa ansızın oraya iniyor, ara sı-

Tempo (Galop), 6 - Micheli - tklncl kü
çük suit, 7 - Drigo - Esmernlda balet sü
iti No. 1, 22,00 Aj:ıns ve ziı aat haberleri, 
22,15 Konuşma: (Ecnebi dillerde), :?2,45 
Miızik: (Cazband - Pi.), 23,25-23,30 Ya -
rınld program ve kapanış. 

Tefrika No: 48 

Biz kendimize düşen Ya1ifeyi ikmal 
ve itmam için yarın da bu pahalılık 

derdinin izalesi çarelerinin neler ola

bileceğini araştırarak bu neşriyat sil
silesine devam edeceğiz. 

CAVURİMAM 
YAZA."l: ZEYNEL BESiM SUN 

\'& blr pnrti halinde F..ğirdlr tarafındaki kanrlarken Ali Molla yine bel bıçağjle 

Atamas dağlarından getiriliyordu. Bea ço- toprakları çizmeğe ba~lamı5tı. Bu Aciz ço
banın idaresinde gelen sürüyü Bucalı Va- banları öldOrmek istediği besbelli idi. 
sil isminde bir Rum yürütOyordu. Beri tarafta Mahmud Bey, çobanların Uç 

AH Molla sOrOyü Çe\'irtti ve çobanları beş kurşuna tenczzüldekl rezaleti düşü-

yanına getirterek so:au: ı n~~ken efe bir de adıım kesmek cihetl?.e 
- Sizin başınız kım ülen? 

1 
gıdıyordu. Artık bu kadarına tahammül 

Vasll ccvab verdi: edilemezdi. 
- Benim efe... ,Mahmud De:r derhal çobanlarla efenin 
- Bu sığırlar kimin?., arasına dlnelerek seslendi: 

Hiddetini güç zapt.ediyordu. Birdenbire 
dayanamıyar:ık: 

- Peki küçi.ık hanım, hizmetime mııka
bil para almııyı kabul ediyorum. Çünkü hn 
ynttü ondan başkasıııa ehemmiyet verdiği
niz yok. Paranızı kabul ediyorum. 

- Teşekkür ederim. Nihayet yola gele
b:ldlniz. Böyle hareket çok daha iyi. 

Bunl:ırı söylerken, Hale, on liralığı ken
disine doğru tekrar uzatıyordu. 

Mehmed gillümsedi: 
- Bu ufacık kQğıd ile mi l§den kurtu

l:ıcağınızı ümid ediyordunuz? Şerefinizi ve 
belki de hayatınızı kurtardım. Zira, o so
kaktaki adamların niyetleri çok daha baş
ka olabilirdi. Galib beyin kızının şeref ve 
hayatı zannedersem on liradan çok fazla 
eder. 

- Ve bu sözlerden şaşıran kızcağızın 

karşısında şoför müstehzi bir tavırla de
,·am etti: 

siırü geçemeı. Salhaneye çe\•lrlriz. Anla
dınız mı? .. 

- Anladık efe ... 
- Haydin bakalım; bu seferlik hayvan-

ları sürün ... 
Çobanlar gittiler. Ali Molla hAlA bıçakla 

yerleri kazıyor, Mahmud Beyin bu hare
ketine hiddetleniyordu. Çob:ınlar gittik
ten sonra ı;ordu: 

- Sen hep böyle mi yapacaksın Mah
mud Bey? .. 

Mahmud Bey küskün ve ciddi bir tavır· 
la ccvab verdi: 

- Hep böyle yapacağım; ne olacak? .. 
- Kimseyi öldilrmiyecek miyiz?. 
- Geleni, geçeni öldürmek efeliğin p-

nına yakışmaz. 

- Mahmud Bey!.. Seninle bir anlaşma 
yapalım. Ben birisini tuttum mu; sen ya
nımda bulunma, şöyle dolasıver .. 

- BHyle bir tahminde bulunınaktıın sizi 
menederim. Ben ciddi bir kızım. 

- Ben de ciddi \'e namuslu bir şofö
rüm. 

Gene; kız gülıı11·ğc başladı: 
- Muhakcıncnizi nereye kadar götiire

ccğinizi merak etmiştim Mclımed. Kücii1' 
hcsabıııız görünüşe nazaran çok i:;i yapıl· 
mış, fakat bir noksanı var. 

- Ne gibi? 
- O da, hakkımdnki kıymet tclakld • 

niz! Doğru olarak, noımal bir rakkam sö1· 
leyin, derhal kabul edeceğim. Yoksa, sizt 
tek metelik bile \'ermiyeceğim. 

- tşte, ben de bunu söyletmek istiyor· 
dum. Deminden bana hiçbir şey borçlu ol· 
ınadığınızı söylemiyor muydum? 
Mchıncd, genç kızın kaL"şıı:ında müte • 

bessim bir çehre ile, fakat terbiyeli tav • 
rındaıı asla ayrılııııyarak duruyordu. 

- Mehmed, siz öyle bildiğlın şolbrlete 
benzemiyorsunuz.. Ekscriyıı birilıirimizlc C1 

tış:ıcağımızdan korkuyorum. 
- Zira beni şoför olarak telakki ede

ceksiniz. 
- Ne ziyanı var. Şoför değil misiniz? 

Fakat l\lehmed, şu meselenin h::tllcdilınC

ınesinc canım sıkılıyor. 

- Borç meselesi mi? 
- Evet. 
- Bunu dah.1 sonraya bırakalım ... zjr:ı 

istlycccğlm melıi{ığ o derece bl.iylik ki, bl.111 

dan böyle, bir dohn yüksek para almalc i
çin faaliyet göstcremiycccğim. 

Genç adam da gülmcğc baş!amıştı. 
( Devamı var) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SPOR 

Balkan Oyun-~ 
larının Tarihçesi 

[Baş tarafı '4 üncü sayfamızda] 
letizm, ne mektebe, ııe kışlaya, ne de şe 
hirli halkın ınünc\'vcr t..-ıbnkasına dayan 
madığı için eldeki mahdud atletleri ıccsit 
ı:urctte çalıştırdığımız seneler nisbctcn dıı
ha iyi \"C gevşek bıraktığımız seneler dahli 
zayı( neticeler almak suretile muttasıl nu
manyahlardan ilçilnci.iluğü rumağa çalıştılC 
bunn ancak 9:l3 de muvaffak olnbildık. BU 
na mukabil 10 scnedcnbcri Yunnnlılar da
imn bu oyunların birinciliğini muhafaza et 
mektedirlcr. 

Bu sene onuncusu Atinndn yapılan ve 
ilk günü mu\•affakiyetimizlc nclkeleneo 
ve yarın bitirilecek olan Ballmn oyunla
rının on birincisi Balkon milletleri muralı
hnslarının son karan üzerine gelecek sene 
Ankarnda yapılacaktır. 

B:ılkan oyunları hakkındaki şu muhta· 
sar ma!O.matı bitirirken bu oyunlarda rnı.ı· 
vaffak olmamız için her ljeyden evvel bİJ 
mekteb sporu olan atletizmin liselerimizde 
yüksek mekteblerimizde ve ünh·ersitcın!ı· 
de yerleşmesi ve bu işe binlerce gencin a· 
tılması lAzımgeldiğini, bu olmazsa oradaJc 
mu\•aUnklyetlerimizin bir avuç gencin çaı 

!arcasına efonna ve iı:lerinde de tesadı.ı • 
fen bir iki yıldız çıkmasına bağlı oldu • 
ğunu yazmayı lüzumlu buluruz. 

••• 
Pazar günü başlıyan ilk günü büyük ınt 

vatfakiyet ve ikinciliğimizle geçen onunctı 
oyunlann 4 üncü karşılaşması bugün sor. 
karşılaşması yarın yapılarak neticclenecei' 
tir. Atletlerimize güzel şans ve mu\•affa .. 
ki yet. 

~ 

tulur, hapse tıkılır, hatta asılırdı. Bu ser
seri, bu gaddar, bu zalim adam sadecf 
cinayetten zevk alıyordu. Mahmud Bey 15' 
cinayetten müteneffirdi. 

GAvur tmnm bu kadar gaddarlığına r:ıJ
men Çakıcı Efeden fevkolüde korkardı.. 
Zaten Çakıcı Efe de böyle ırz düşmanı. 

uılim, haysiyetsiz cetcleri küçük görürdli· 
Onları nerede bulursa tepeler, katiyen ıı.

mo.n \"ermezdi. GA\'ur İmam çetesi de bun 
Inrdan biri idi; fakat yanılarak Çakıcı e
fenin şekavet mıntaknsına ayak basmıyor. 
dalma bu hududun dıpnsında habasetlet 
yapıyordu. Ali Molla, başka eşkiyanın, :ıa· 
hiren olsun, gösterdiği merhameti bile her· 
kesten esirgiyor; 6nüne geleni yakalıyarıııc: 

- Cıkar paraları!. 

Dedikten, paraları aldıktan ve: 
- Başka paran yok mu? 
Sualine: 
- Hayır, kalmadı. 

Ce\•abını telAkki ettikten sonra: 
- Peki ... • ra köylerden kadınlar kaldırıp oynatmağa 
Ali Mollanın hususiyetlerinden biri de koyuluyordu. 

vaka yerinden derhal uzaklaşmaktı. Çete tnegöl havalislne indiklerinin ücUııcü 
bir yerde bir vaka yaptı nu, vaka mahal- iilnü id.1. GAvur tmam aveneslle birlikte 
linden inanılmıyacak kadar uzaklara, lna- bir derede oıuru,ordu. KDl'lıdan blr sürü 
nılmqacak kadar kısa bir zaman ioinde stiır cörOnmiiltü. Bu sıtırlar tüccar malı 

- İzmirde c .•. > Beyin .• , .., - Buraya bakın çobanlar!. UstünUzde 
- üstünilzde para var mı?.. qka para kaldı mı? •. 
- üç, beş kuruo var ağa ... Biz çob~ - Yok efe! .. 

bizde ne para bulunacak?, _ Bak bizim efe diyor ki: Mal sahibine 

- Ben de ayni şeyi dUşünüyordum. Bu 
gidişle aramız bozulacak; bunu önlemek 
isterim. 

Bu konuşma biraz ncı elmuştu. Mahmud 
Bey, imkanını bulsa, Ali Molladan derhal 
aynlarak obasına dönecek ve orada maz w 

but bir bayat yaşıyacaktı. Fakat artık bir 
şaki idi, yerine dönemezdi. Dönerse tu -

- Madem ki paran kalmadı; bu dnrı
yada ne yapacaksın? Gel seni kurtarayıın 
diye zavallıyı bllAmerhnmet öldürOyordıJ• 
Çakıcı efe bütün bunları işittiği ıctrı 

- Ne varsa çık:aruı... haber vereceksiniz. Gelecek sefer sıjır ba- Glvur tnıaına adamakıllı düııman oıınu,«J· 
Cobanlar Uatlerindeld birkao kuru,.. G'- llJl& yarını lira bao yoııam•zsa buradan t Devamı var ) 



SATIE DAVASI 
\ 

l?ünkü Celsede Sor'gu 
ISTAnBUL DEFTERDARLıdınDAn:: 

Adı ve MJadı T 

İşi Tamamlandı 
Anikt 

( Bat tarafı 1 ID.cide ) diği müvacehe zaptı okunınut, Jerans pr
tlcvaıo -m-ı.1erdJ. eeıae a-·1 ... ır.. vakit keti müdOrO Mateostan sorulan suale, mu-llet ...._....,... ~•· Bil8e7in .ıton. 

i Bayarın sorgusuna ıeçlldi. Mumaileyh. maileıyh. IÖYle cevab vermlftir: 
IOrulan suale cevaben l\IDlan söyledi: - Tevkilbanecle pplaınıı, m~atı-

- Her seyden evvel şunu IMJylemek iste- mı kaybetmiftim. Atıf Odül de bana mü- .J. Daıtlnbtır 
l'laı ki ben bu dava ile hiçbir suretle all- temadiyen telkinatta bulundu. Ben de, ;-
kadar olmadım. Geçen ıene de benJm Ati- bunlar üz.erine, okunan bu zabttaki Atıf 
ııa leJahatimden bahisle bunun müteakib ödill lehine ve Refi Bayar aleyhine ıörll- Fnderlk 
ll1haaında benim komisyon aldıiınu iddia nen ifadeyi vermiı bulundum. Ben, mevzu-
lttuer. Bu varid delildir. Ben, Atina se- baıu. 8UO lirayı Atıf ödUl'e 7az.ıhanemde 
'lhatınde iddia edlldlli lfbi Mösyö Pi - verdim. Buna mukabil de, kendi anteW Nu:ım 
1Gala katiyen ıörllfllledim. Ben, Yusuf Zi- kAltdı ile bir makbuz aldım. Bu makbuzu, 
il Önişle mail ve idari, mealele müteallik Atıf ödül, hazırlanmış olarak getirml,U. Rıza Şal~ 
ilerden dolayı muhtelif vesilelerle tema Bunun üzerine, Atıf ödül, tevkifhanede 
tırıiş olabilirim. Ancak, aramızdaki ko - yedi kişi bulunduklamu, Matcosun, hepsi-
·~ada Satie binası bahsi geçmiş olabl- ne, a;rrı ayrı işin içyüzünü mütenddid de- • 
lirae de, teklif mahiyetinde bir sey dedi- fnlar anlatnu~ olduğunu söylcmiı, evvelce 1lebmed özbe 
tbn iddiası asılsızdır. Sonra, avukat Atıf mevku! bulunan diğer zevattan bu cihetin ~.. Azime Turan 
"'l\Ue 6250 lira aldığına dalr makbuzu im- ve kendisinin tevkifhanede Mateosa teı-
\lanıası hususunda da hiçbir şey soylc- kinatta bulunup bulunmadığının sorulma-
'1' degılim. Komisyon meselesinden kati- sını lstemıştir. Bunlar, avukat İsmail İsa 

ten malumatım olmadıgını katiyetlc söy- Caniştcn sorulmuş, mumnılc:yh demiştir ki: Şerafeddin 
Iİl>'orum. - Mateos, tcvkl~nede, bnnn bu İ!iin 

- Siz.in aldığınız komisyondan iade et- lçyilzünü belki yüz kere anlattı. Fakat, ben KAmil 
iiiniulen bahi le emanet dairesine para bu işlerden ikrah etmiş olduğum için, a-

'ts!irn etmişsiniz? ltıka ile dinlemedım. Bir tarafın leh veya Hulusi Koç~ 
- Ben böyle bir şey göndermedim. aleyhinde, batalı olarak söylemekten, ha-
Bundan sonra Jerans şirketı mudüriı :fızamın beni yanıltmasından korkarım. Mn 

~ateos'un sorgusu ynpılmış, Mateos, şirke- ama!ih, bunu anlnlıyorken, parayı kime ve Avni Kurtbil 
lln "Vaziyetini nıılnttıktan sonra sunları söy ne suretle vcrdlgıne dair bir şey söylemedi. 
!tın.ıştır: Zaten, Mateosun anlattıklarını bütün ar- M. Te,·fik Arsla\ 

- Alım satım işlerinde bir kişinin ko- kadrışlar da duymuşlardır. Telkin bahsine 
nıiayon almasile iş hıılledilmiş olamaz. m- gelince, benim de avukat olmaklığım do- Salih oğ. İbrahim 
~rıı şirketin alım satım işlerine delaleti, e- lnyısilc, benim ynnımda böyle bir şey söy-
8as faallyeUne dahildir. Aldığımız komis- !emeğe cesaret edcmiyeccği tabiidir. )' Bedrettin 
'Sonu da usulü dairesinde sirketten aldık. Bundan sonra, muhendis Neşet Kasımgil 
ınaenaleyh, bir suiistimnl mevcut değildir. de ayni hususlarda şunları söylemiştir: 
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Çorapçı 

Terzi 

Tubafiyec1 

Demirel 

Ga2ete bayü 

Bakkal 

Emlfık te11au 

Berber 

Terzi 

Kebabçı 

tekili lokama ,. 

Mahall.., 

Hocapafa 

" -
I 

, 
Hocapap 

) 

Hubyar 

Hubyar 

Jiocapaşa 

Bubyar 

> 

> 

Sokajı 

Sattetfpaaa 

Hocapqa S. ' 
I 

HOclavendigAr C. 

Sultanhamam 

Kurt han kat 

Ankara C. J 

Ankara C. 

Vezircami çııona2! 

Serdar S. 

Erzurum haıt 

Celal B. 

Hamidiye 

s.' 
ı 

i 
1 

\ 

No. 

- . 

17 

15/f 

31 

3 

80 

59 

9/f 

6~ 

27 

21 
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Matrahı 
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2'7.00 

17.0G 

90.00 
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190 ... 

1 
90.ot 

ae.oo 

80.00 

550.00 

1 
t 

lso.oot 

,,. 345.08 

90.00 

22.50 

'65.CO 

108.llO 

450.00 

.350.00 

80 

60 

110 

20 

; 

30 

80 

25 

25 

as 

35 

3Cı 

35 

Verılll Y•rılnl11 •ı.ıt ihbarname .... 

ve ahi mlkdarı 

8.7f K. 
10.00~ 

3.35 B. 
5.89 K. 
8.74 Mald~ 
2.13 B. 

11.11 K. 
2.38 :e. 

142..55 K. 
48.51 B. 

9.12 z. 
242.55 ıt 
talil B. 

1.12 z. 
2'7.63 K. 

5.53 B. 

99 K. 
20 B. 

18 z. 
6.73 K. • 
1.35 B. 

21.70 K. 
4.34 B. 

3.91 z. 
3G.8G K. 

7.37 ~ 
28.34 K 4 

5.67 B .. 
12.45 K. 

2.49 B. 
2.24 c. 
2.22 K. 

44 B. 

2.18 K. 
44 B. 

129.65 K. 
5.93 :;3, 

78.59 K. 
15.72 B. 

( 

"'llt 

·"11 

~15 

'7015 

%15 

4/50 

18/M 

14/U 

2'7/2J 

17/23 1 
l . 

21/30 

28/33 

~ 
1 • 

26/18 
1 

81/41 • 

21/55 

29/10 

27/5 

29/3 

27/19 

22/31 

22/15 

20/78 

I 

Men,... .. 
ne 

938 

138 

..,8 

939 

939 

938 

938 

939 

938 

929 

938 

938 

938 

938 l'C\'kifımden sonra Atıf Ödul tevkifhane- - Atıf Ödül Mate~ telkin yapmak is- tskender Davucyaı. 
ile bana geldi ve cRefi Bayar bu paranın tese, tabiidir ki yalnızken yapar. Ben, 25 
tendisi tarafından alındığını söyliyerek, gün Matcosla ayni odada kaldım. Fnlrnt, Turan Özpulat 
11eıılrniz kurtulacağız. Sen de Refi Bayn-ı bir defacık olsun kendisine: «Birader. Sen 

Kahveci Hoca paşa Nöbethane () 8 180.00 35 

9.61 K. 
l.92 B. 

25.20 K. 21/69 938 • 

rın aldığını söyle. Biz hepimiz böyle söy- de buraya neden geldin?> bile def!1edim. Mustafa Akalın 
"nıeıt kararındayız.> dedi. Ben de avukat Bu aralık, maznunlar ve snmiler gülüş-
0lan, kanun bilen bu zatın telkinlerine kajmüşler, Hamdi Emin Çap, kendini uzun Mustafa Turan 
Plldıın. lfademi, muvacehede, bu şekilde müddet tutamamış, Yusuz Ziya önişin ar-
detlııtirerek verdim. Halbuki, böyle olmı- kasına gizlenerek gülmilşfür. Muharrem oj. ~ 
>'an ilk ifadem doğrudur. Bundan sonra Satie binasının keşif rn- Mehmed 

I 
KııhYeci 

Tuhafiycı 

Kahveci 
Manav 

Bu sırada söz alan Atıf ödul, istintak poru bahsinde kendisine sual sorulan eski 
dairesinde yapılan bir müvacehede tutulan Denfzbank umum müdürü Yusuf Ziya öniş 
bır zapun okunmasını istemiş, fnkat bu sı- Belediye imar müdürü Hüsnünün en·elce, Muharreın "gtu Aziz Knh,·eci 
rada, reis, Yusuf Ziya önişten bazı iuıhat denizden dolma mahalle metre murabbaına İsmail Nalbantoğlu Berber 
ıılrnııı, Denizbnnk umum müdürü, kendisi-ı 60 lirn kıymet takdir edildiği halde sonra-
ııe \'erilen ikinci keşif raporunu aözden ge- dan satın alınan binanın kıymetini dü - Halit Arif 
t'ırınıı, demiştir ki: §Ürmek maksadile, asıl yerden bir kısmı-
• - Bunda bir yanlıslık olacak. Ben, ev-1 nın metre murabbaına 15, denizden dolma 
ıık:ın ilk sayfasını imza etmeden diğer say yere de 2,5 lira kıymet takdir edllmcsinde All B d 
latan imzalamam. Bu rapor, Vekalette tct Amil oldugunu \'e dolayısıle, kendisile ar- M W:C:~t 
itik edilirken, diğer evrakla karıştırılmış kadaşlarının buraya getirilmesine sebebiyet e 

Avukat 

Knh\eci 

\ 

> 

Hubyar 

Csğaloğlu 

Hocapa§a 

Dervişler S. 

Sultanhamaıı 

Yokuşu 

Ankara C. 

Calaloğlu cad. 
Hubyar Muhzırbası 

> Ananyadi hı 

Jocapaşa istasyon C. 

9 

. 
31 • 

38 
72/. 

48 
7 

8 

89 

180.00 

550.00 

135.00 
44.00 

135.00 
120.00 

135.00 

83.00 

85 

45 

35 
25 

35 
85 

110 

5.04 B. 
10.18 K. 

2.04 B . 

165.81 K. 
53.16 R 

u1 zıırw 
6.30 K. 
1.26 B. 

·1.60 z. 
1.06 z~ 

16.45 K. 
3.29 B. 

«17.50 K 
15.50 B 

10.00 :t.1' 
8.94 K, 
l.79 B, 

'7015 
%15 

lfcıl5 

9'15 

27/20 

21/89 

28/7 
28/6 

28/8 
29/27 

10/88 

81/35 

938 

938 

936 
938 

936 
939 

937 

938 

Dlacak. verdigini söylemiş ve şunları ılave eımiıı-
\'usuf Ziyn, bundan sonra, bu raporu, tir : Ali ve Hayd~ 

~~ndisinin lef olarak imzaladığına dair es- - Bu sureUe de, satış bedeline göre, sa-

Kahveci > lstasyon c.\ 
\ 

16/j 63.00 85 
uıı c1 
8.D4 lC 
1.79 a: 
l.61 c 

%15 
838 1 

1 iddiasını tekrar etmiştir. tın alınan şeyin kıymeti billltızam dilşı.i-

Tahir Kevkeb de raporu eline alıp evirip rülmüştür. 
:evirdikten sonra: Bunlarla maznunların sorguları tamam-

Aşot 

- Rapor değismlştlr. Her halde bunda lanmış oluyordu. 
>' -" ır Yanlışlık olacak demiştir. Mahkeme, duruşmnyı takdiri kıymet \'e Ahmed lia.,,.7 

llaparu, Hamdi Emin Ç:ıp ve Sadun Ga- ferağ muamelelerine ait e\ rak ve bazı ka-
db de gözden ıeçirmişlerdir. yıdların belediyeden ve tapu dairesinden 
Yusuı Zıya ve Tahir Kevkeb bu rapo- sorulması için teşrinisaninln 20 sine tnlik 

~n yanlı~lıkla değişmiş olacağı hakkında etmiştir. 
azı sözler söyledikten sonra, reis Refik Satle Du·asmm Hukuki Cephesi Ralaeı Abu' 
~ayın ikinci raporun tanzimine neden l\lülga Dcnizbank yerine kaim olan, De- tsmail 
lıuc:u~ göruldüğüne dair sordutu suale m\l nizbankın hukuk ve vecalbi kendisine mU-
~n~ıs Neset Kasımgil ;öyle cevab vermiş- devver Devlet Denizyolları ve Limanları 

İşletmesi umum mudi.ırlüğu ile mefsuh Sa- Rqit ot. J!:sa\ 

-
Avukat 

<'.;ramoron tamfrl 
Kahveci 

Manav 
- Binanın bUtün vesaiklni görmeden ve tie sirketi tasfiye heyeti arasındaki, Deniz-

~rtıı tetkik yapmadan ilk raporu tanzim yollaı·ı idaresinin Denizbank tarafından Karabet Zambakcıyan Kolonya,.~
~lııtik. Görülüyor ki, ikinci rapora na- 250.000 liraya satın alınan Salıpazarındaki mali ~ 
~ran, birinci raporda bazı noksanlar var- Satie binası satışının keenlemyekün adde-
llır. MeselA: parke taş döseme birinci ra- dilmesi talebile açtılt davaya dün Birinci Enver Yılmaz ve Ali 
::da yoktur. Rıhtımdaki beş tonluk cerri Ticaret mahkemesinde bakılmıştır. Satie özalır. 

al ve binanın içindeki Montşanj ve nh- ıirketi tasfiye heyeti vekilleri, bu satııuı 
~ kıymeti de ilk raporda gösterilmemiş- Denizbank kanununun 21 inci maddesi mu Ahmed Atamert 

· Bina satın alındıktan sonra Vekfılet, cibince istimlak suretile alınmayıp ayni 
~lak kıymetine göre binanın satın alın- kanunun birinci maddesi mucıbince pazar
ına bedelinin fazlalığı sebebini sordu. O lıkla alınmış olduğunu söylemişler ve bu 
\'lltit, biz, kendimizi müdafaa mevkiinde sntışın muteber olduğu iddiasında bulun- Kazlof ve Şiran\lfkl 
~dık ve binanın ne suretle yııpılıp neye muşlardır. 
11\r aı olduğunu yapan mühendisler ve sai- NeUcede, tnsfiye heyeti vckillel'i, bu sa-
tQe Serkia 
"ın n tahkik "e tetkil: ettik. Bunu, ayni tışa ait Denizbank meclisi idare Jcararının 
tı anda Denizbankta bina lqymeti hak - ve Denizbnnk kanununun Millet Meclisin-

Otelci 

Terzi ' 

Mezed 

Terzi 

tıda doğru bir vesikanın da bulunması deki müzakeresine ait zabıtlarla esbabı mu 
Qo1t+~- Dimitri Karamonopulos D. Hırdavai ) 

....:ımdan da lüzumlu görmüştük. Satie- clbe 13yihasının iddialarını tevsika medar 
~ bina satın alındıktan sonra, bazı kı- olacağını ileri sürerek bunlnn mahkemeye 
~lar ve eşya üzerinde yeniden hak iddia eelb ve tetkikini ve Satie binası tapu kay- M. Nuri KW'tula} 
•'-- C"i ihtimali vardı. Bu rapor, bu nokta- dı suretinin de bunlarla beraber celbini is-
~ d Onnik a ehemmiyet taşımakta idi. temlşlerdir. Bu istek mahkemece yerinde 
~~eşet Kasımğllin bu izahatını rnUteakib, görülmilıı, bunların celbi ve tetkiki için Salaınon Sicil' 
~"::'el At~t Ödül'ün okunmasını iste- muhnkcme başka güne bırakılmıştır. 

} _ b } s hh M Davlt kızı Viktorya 
ıstan u ı i Üesseseler Artırma Veysi Z. lhsaq 

ve Eksiltme Komisyonundan : 
~ 'Bakırköy akliye ve asabiye hastahanesine rnzım olan 2650 metre yerli kumaş ka

"ıırfla eksiltmeye konulmuştur. 
tııı Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında ku-

u komisyonda 18/10/939 çarşamba günü saat 15,30 da yapılacaktır. 

, >. 

> 

-

otelci 

lçkili lokan~ 

Tuhnfiyea'-

Terzi 

Dak1' 

> 
1 

>' 

llubyar 

> 

H. P. 
Hocapaııa 

Hubyar 

> 

Rocapaşa 

Bubyar 

Hoca paşa 

llubyar 

> 

Hocapqa 

Hubyar 

> 

> 

> 

l 

Reşitefendi H 

~elemciyan U. 

Muradiye Cad. 
Rampa Cad. 

Ankara c. 

Aksaraylı H. 

Türbe S. 

Meydancık H. 

Orhaniye C. 

Sel vili ban çıkmazı 

Eminbey Han, 

Türbe S. 

Hamidiye C. 

:Vakı!han C. 

Malatya han 

20 

2 
8 

1 

20 

2T 

21 

1 

19 

20 

21 

l/t 

il 

B. Kınaciyan han kapı a4 

> 
1 , ( 

.. 
, ı 

l 
> t 

ikinci ihbarnameler 

tıı l\.ruhammen fiyat: Beher metresi 250 kuruş, muvakkat teminat 459 lira 38 kuruş
~r İstekliler prtnameyi her &iln komisyonda görebilirler. istekliler carı seneye ait 
ltt ~ret Odası vesıkasile 2490 aayıl.ı kanunda yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvak
ıııı~ leminat makbuz veya banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarnarını ihale sa-

Abdürrahman Hatta9 Terzi ıelre n Jro1a Bocapaııa HüdavendiıAr C. 

R. Moncert, .. 

"<llden bir saa• evvel makbuz mukabili komisyona vermeleri. c7921> 
,.. .............. ~ .................... ~Ottofık 

DEVLET DENiZ YOLLARI 
UMUM MÜDÜRLOGO 

iŞLETMESi 
iLANLARI Mehmed ve H. fe!,lEI ...... _. ................................. . 

Şakir Temel .' lskenderun Hattına ilave Yük Postası 
Salamon. 

I 

,. 

Çuval imali Bub1ar Katırcıotlu B. 1). b1lA 

Deri tüccarı Hubyar Hanımeli S. 121 

Deri tüccarı Bubyar Banımell 8 121 

Xahved > 

'.Ankara c. , 159/1~ 

Hocapap 184 

60.00 

82.50 

870.00 1 

17.75 

45.00 
1 

' 282.50 

720.00 

83.00 

IS40.00 

f3.51 

169.50 

'20.0( 

'330.oq 

eoo.od, 

H.75 

86.00' 

88.06 

18.00 

125.04' 

l'l8.7G 

Ol.00 

1350.0f 

27.00 

-180.0f 

135.00 

80 

110 

40 
15 

•• 
2~ 

•• 

31 

10 

15 

10 

!l 

1 

18.00 "K 
3.60 t 
3.24 c. 
3.50 K. 

85 NI 
1 

75 c. 
87 B. 

28.78 K. 
6.76 B 
1.00 K 

20 :a. 
36 z. 

3.28 it. 

66 "· 

44.2t K.j 
8.85 B. 

89.26 K. 
17.85 K. 
ltl.07 z. 
4.66 K. 

93 B.. 
84 z 

82.H K 
12.43 B. 
11.18 z. 
13.05 K.; 

2.61 B4 
2.:15 z, 

81i!l2 K: 
d.18 R. 

166.30 :K. 
'3.28 B. 
9tl K. 
l.92 B. 

113.18 K. 
12.64 B. 
10.48 K. 

2.10 !'. 
9.00 K. 
l.80 B. 

9.01' K. 
I.80 B. 
1.48 K. 

80 B. 

82.81 K. 
7. 56 B. 

81.67 K. 
18.33 B. ' 
94.50 K. 
18.90 B. 

103.75 K. 
60.75 K. 
U:i K. 1.89 B. 
9.45 K. 1.89 B. 

'12.19 K. 
14.44 B. 
8.43 K. 
1.94 B. 
l.26 z. 

,9'15 

%15 

t3o 

9'15 

~15 

·""' 
,Y.15 

31/64 

31/43 

• ... # , 

24/79 

19/45 

22/25 

32/37 

33.'S8 

88/13 

21/8! 

33/17 

l9/78 

20/79 

32/23 

83/12 

27/28 

17/27 

16/24 

l/H 

l.'51 

15/11 

11/10 

1/99 

1/82 

2/79 

936 

938 

937 
931 

83'1 

1139 

939 

P38 

138 

9311 

9ft., •• 
938 

931 

13~ 

S37 

93i 

938 

938 

937 

93'7 

9~ 

937 
936 

İskenderun hattında gidiş ve donilş yüküne yardımcı bir posta olmak üze
l'e (KRC•1) vapuru 8 blrıncitcsrin 939 pazar akşamı ıstanbuldan lskenderuna 
ltaıkacaktır. Gemi gidi te ynlruz tzmir ve Mersine uğrıyarak lskenderuna gide
Cek; ve dönO~ Payns, Mersm, Antalya, Finike, Küllük ve tzmlr iskelelerine uğ
l'ıyacaktır. 

Not: Payas içi• gidişte yilk alınır. Lüzwn hasıl oluna dönu,te Alanyaya da 
\ı.iranılacaktır. (8129) 

Hocapqa MaliYt Şubesi lnilkelleflerfnden olup yukarıda adı, iti n ticarefglJi adresler! ,.azılı pl"MllU' terki ticaretle 7eni adreslerini blldinıiemı, .,. tebellüje 
salAhlyeW bir kimse de göstermemiı ve ;yapılan araıtırmada da bulunmamll olduklarından hl2alannda ıösterllen yıllara a1d kazaı:ıc, buhran ve Jiııtde zam1arıııı havi 
ihbarnamelerin bizzat kendilerine teblll1 mümktın olmamııdır. 
~6* aeaa ~kanunun ıo ft )J inci maddelerine tevfikaD ~ 1eıiu .eçmek üzere p.Anuı VbUi olwwr. (8131} 

• 
~ 



Yaklaşan CUMHURiYET BAYRAMI · münasebetile 

·Türk ve Parti Bayraklarınızı 
. S~ğla~ Ye kanuni enafa uygun ucuz fiatlar 1

'"\ toptan ve perakende olarak SÜMER BANK YERLİ MALLAR PAZARLARI 
• . lılOeaseseai fl'belerinden tedarik edebilirıioi7., Mektubla sipariş kabul edilir. 

Merkezi : latanbul. Şubelerl : Ankara, lzmlr, Adana, Meraln, Kadıköy. BeyoAlu. 

Tepebaşı Dnım Kı~mmda 

7 / 10, 939 cumartesi 
günü akşamı 

saat 20 - 30 da 
Romeo - JUlyet 

lstfüliil Caddesinde ifomedi 
Kı~mında 

7 / 10 939 cumartesi gündüz 
saat 14 de 

KEL OG LAN 
7 / 10 939 cumartesi akşamı ·- ·· 

saat 20 - 30 da 
İKİ K:EUE lKl 

Halk O~rcti 
Bu akfjam 

Beyoğlwıd:ı Halk pc .. eti 
tiyatı osnnı:ı.dP.. ıllı operet 

----
Dr. Hafız Cemal 

Dahlllye 
Lokman HeJ.ioı 

Mütehassısı 
Divanyolu 104 

Muayer.e saatleri pazar hariç 
her gün 2,5 - 5 sah ve c;umnrtcsi 
sabahJarı 9 - 11 hakiki fıkara 

kabul olunur. T. 22398 

Çocuk Hekimi -
Dr. Ahmet Akkoyunlu 

l'aksim - Talimhane Palas No. 4 

Pazardan maada her gün 

R U H .t~ SA P T A Y O K T U 

~~~0-pc_ret3pero~e~~~~~~~~~~~~~~~;;;~~~K~A~MjZ~U~K~E~CZ~A~N~E~Sİ~~~~~~~~~~;;;;;;~~~~~~~~~~~~ 
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15 ten sonra Telefon: 40127 

Cihanın 
. 

Yediği Kalori Seve Seve 
Dolu Türk Fındığını 

Ve Vitamin 

. . 

FINDIK TARIM SATIŞ 
Kooperatifleri Birliği 

Türk vatanının da her köşesine yayacak, herkese arzedecek
tir. Birlik, kuru yemişlerin her bakımdan en mükemmeli 
Türk fındığını her kesin alabilec~ği tarzda vatandaşlara 
sunmağa hazırlanıyor. 

AGARAN 
SAÇL.A..RA 

is ikl81 Lisesi Direktörlü" ünden: 
1 - Onuncu ve onbirinci sın fla da nihıri t lebe için 

yer yolctu . Diğ,.r ııaıflar için ya •ılı ve yatısız, k z ve 
erkek talcb! kaydı:u devam oJunmsktıtd r. 

2 - İat:yenle. e kayıd ıartlan ı bildiren tarifname gö•dc.· 
rilir. Adres : ş ... h7.adebaşı 1 olis Kar•lro'u ukuıTdc.fo..,:22534 

.. - . -", ,. , .. ~ J ~- n ** .. rz:x•• 

inhisarlar l1. Müdürlüğünden : 
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1 ~ ~ 
== ~ 

C Hiırb · Panoraması ~-
~-= &-.:& 

~ •••••• ............................................................................................. ~El~ 
:::::=.. "=: ;:- :: 

~ En son harb resimleri, Leh ve Alman ordusuna, donan- ~~ 
~ masına aid resimler, Alınan ve Leh kumandanlarının, 'i 
~ devlet adamlarının, meşhur simalarının fotoğrafileri, biri- ~ii 

-==.= birlerile boğuşan iki taraf kıtalarının müheyyiç enstanta- ~Eii 
1 neleri, tayyare .bombaları alhnda yanan şehirler, hayat- ~~ 

-
_= ___ 1 larını vatanlarına armağan etmiş kahraman askerler ve- ~; 

saire vesaire... """ ==-~ FfF:il 
~ ~Ei 

_§ g~ 
-=--~ f .. -?-

~ gfü! 
, f~ 

==:::.:. E.§ ===, =~ 

-~ RESIMLı· ' ~I -==-= :. =-=== 

l------= 
-~ Bir iki güne kadar size harbin bütün heyecan- i~ 

== --~ J larını, dehşetini yakından temaşa ettirecektir. ~ 
==~ ~~ 

Muham. B. 
C 1 N S l Mlk. Lira Kr. ----·-----

% 7,5 teminatı 
Lira Kr. 
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10 kalem 1238 .- 92 85 Açık eksıltrne 16 Mobılya 

49-114 Rapit 
Konık çivisi 30 Kg. 300 22 50 > > 16,iiO - - .. .. - - fi&~ll:::t:alll;;;t2~~kt#~ 

1 Ankarada 1 1 - Şartnameleri mucibınce yaptırılacak cıns \'C miktarı mufrl'dat listesınde 

yazılı 10 parça eşya ıle miktarı yukarıda yazılı Rapit konık Çı\•isi hizalarında gos
terilen usullerle satın alımıcaklır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan, eksıltme saatleri lıız:alarınd:ı 

Bas Diş Nezle Grip Romatizma ~ K~vi~aat~-~. 1 
gösteril'lliştır. 

III - Eksiltme 12/X/939 perşembe gunü Kab:ıtasta Levıımn ve Mübayaat şu
bcsindı•ki alım komisyonunda yapılac<ıktır. 

1 ' - Ş"rtname ve lısteler her gün ı;ozu ge_çen şubeden parasız alınabileceği 
gibi resimleri de r,orukbilir. 

V - lsteklilenn eksiltme için tayin edilen gun \'e saatlerde % 7.5 guvenme pa- 0N;ıralji kırıklık ıe b:ıiln . ağrıla:ınızı derhal keser ~ ve yabancı du gazete, mecmua, 1 ralarile 1.ıirliktc yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri. c7745> 

' İcabında günde 3 ka.';6 alınabilir. ~ kitap siparişlerini en doğru ya-1 • • • ( 

ç boyalan saçların tabii renklerini 
ade eder. Ter ve yıkanmakla çıkmaz. 
alına sabit kalır. Kumral ve siyah 

renkli sıhhl saç boyalarıdır. 

I - Şartnamesi mucıbince ve derhal teslim edilmek üzere {450) kilo jelatin 
pazarlıkla satın alınacaktır. Her )'erde pullu kutulan ısrarla isteyiniz. n pan bir yerdir. Erika ve İdeal 

INGtLtZ KANZUK ECZANESt 

Beyoialu - lstanbul 

il - Pazarlık 10/X/939 günü saa\ 14 te Kabataşta leyazım ve mubayaat şube- -
sindeki a1ın'ı komisyonunda yapılacaktır. ı 

- .. .. - - j;j yazı makineleri satış yeridir. 

Sahibi : Ahmet Cemaleddin SARAÇOGLU ~ Telefon : 3377 111 - Şartname her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 

lV - lsteklilerin pazarlık için tayin olunan g(ın ve saatte % 7,5 giwenme pa- Ne~riyat müdüri.\: M:.ı.cit ÇETİN Basıldığı yer: Matbaai Ebtizziya ~~~mmm*'1 rasile birlikte mezkur komisyona gelmeleri. c8120> 

Saadın o gün, bin ok attığı rivayet edil-ı Eshab, bu !ırsattatı istifade ederek Haz-
mektcdir. reti Peygamberi emin bir \•Adıye götürdu-
B~ sırada, müşriklerden bır kısmı şid - ı ler ve arkolarım Uhud dagına vererek 

~etlı bir .. h~ıcuma geçtı. Peygamber, bu teh- ı mevzi aldılar. 
lıkeyi gorunce: BiR KADININ KAHRAMANLIC.I - Bu 

- Bizim icin kendisınl kim iedi eder? muharebede, 'ümmU Umare diye şöhret bu
Deylnce, fedailerin rei.:.i Zıyad ibnüs Se- lan cNeseybe> isminde bir milslüman ka

Jcen, on dort arkadaşı ile beraber duşma- dın da pek büyük yararlıklar gösterdi. 
nın üzerine .. atı!dı. Hepsi de ş_ehıd oluncu- Neseybe, Môzin ibni Neccar evladından 
ya kadar muşrıklerl kırıp geçırdiler. Ziyad Kiıab'ın kızı \'e cns!\rtlan Zeyd ibni Asımın 
yere dilşünce, Peygamber, onu getırtli ve karısı idi. Hicretten e\·vel Mekke'ye gide
kucağına aldı. Ziyad, Peygamberin yuzu- rck Akabed~ peygambere bıy'at eden ilk 
ne baka baka can verdi. I Medinc"li müslümanlardandı. 
· Hücum eden bir tı:ıkımı da Hazreti Ali Ncseybe, zc\·ci ve iki oğlu ile Uhud ga
karşılayarnk reisleri Amr ibm Abdullah zasına iştirak etti. En bahadır erkeklere 
Ccmhiyi tepeledi ve a\ enesıni kaçırdı. parmak ısırtacak hôrıkalar gosterdi. 

Hazreti Ali, Beş.r ibni l\'Ialık'ı tepelemek Neseybe, o dehsetll ltargaşalık orasında, 
le, hUcuma geçen di

0
er bir ınuşril-. güru- horbcden kocasile oğullarınııı arkaların -

'"huqı.ı da k.ag\1-dı. 1 dan ayrılmıyarak onları cenge teşvık eder, 
Bu '1mrga alık anı ında, 1 lam kahraman sırasında onlarla bır S:lfda bulunarak mu~

lnrının, bu meyanda Huzretı Alinin gos- ı ıklerlc mucadele eylerdi. Bu yuzden bir 
leı·diklerl bahadırlık ı>ck mu tesna idı.. kaç yerinden yar..ılandı. 
Bılhassa Hnzreti Ali, şehid du~n c:Allahın 'Ommü Umiırc, muharebede, bılhassa pey 
aslanı Hamza> &ibi bir asi.ı.n olduğunu is- gamberi korumak u •urunda hiçbir !eda -
bat etti. kiırlıktan çekinmedı. Düşman, ne taraftan 
Düşman, M:uslumanların bu aslanca sav- peygamberin üzerine hlicum etse, yaraları 

telleri karşısında manevi kuV\'etlerini kay- kanadığı halde kocas1 ve oğullarile o ta
bettlle:-; geri cekilmiye mecbur oldular. rafa Je\iiir, onu korurdu. 

-.. ıoa -

Dedi. Hazreti peygamber, onun bu ce\·a-
bından memnun olarak: 

- öyle ise cennetini müjdelerim. 
Dedi. 
Veheb'in bütün emeli, peygamberin ya

nında şehid olmak olduğundan düşman ü
zerine şiddetle hamle etti ve bu üçüncü hü
cumu da önledi ise de kendisi de şeWd 

Neseybe, bir defasında, ı>eygıımberin ü- I V EHEB IBNI KABUS - l\tüzniyc Cebeli düştü. 

rln şerrinden ltorkarak islamiyetini i:ıltıır 
etmiyordu. 

O, Uhud muharebesi günü yahudi reisle-" 
rin yanına giderek: 

- Kütubü SemAv:iyeye göre, bugün tJ· 
hud'ta horbeden zatın ahır zaman peygaı11 • 
beri olduğu muhakkaktır. Ona yardıın et· 
ınek üzerimize farzdır. 

Dedi. 
zerine hücum eden bir düşman süvarisinin ileri gelenlerinden Veheb· ibni Kabus Mu- ,. .. .. .. ..... 

b ] .. .. . . t . Peygamber Vehcb ın du~up oldugu yere Yahudı' reı·sıer· ı'se · 
ayağını blr kılıçta kopardı; onu atından dil- zeni, peygam er er goruşmeyı ıs emış ve . • . • . ~ . ı · şürerek katletti. Medine'ye gelmişti. Onun Uhud harbinden gıtti. Ruhuna dua ettıgı sırada. - Bugün yevmessebt (cumortesi ıf~ıı.ı1? 

haberi yoktu. Peygamberin harbe "ittlı;'ini - Ya Veheb: Ben, senden hoşnudum. tir. Bir ic gören1eyi:ı:. Nasıl harbedebllirıı· 
Müşriklerden Abdullah lbni Kamie, ar- ... 6 " 

kadaşlarile beraber paygamberln üzerine haber alınca, kcndislle beraber gelmiş olan Buyurdu. Dediler. Muhayrık, dayanamadı: 
biraderzadesi Haris ibııi Akb'i alurak me- Hazreti önıer bile: cıı hucum ettiği zaman: n· . .- Onun şeriatı, bu memnuiyeti kaldır ' 
dı·ne'den ,.ıktı \'e harb meydanına geldi. - 1bni Kabus gibi ölmeyi en şere ı ö- r .. - Muhammed'! bana gösteriniz! Ya o, " Haydi gidelim; o büyük peygambere ~·a 

Ya ben! 
Amca, yeğen, miıslümanların bozulduğu him bilirim. dım edelim. 

. k ld d ,. .. .. N b zamana tesadüf ettiler. Hlc dı.işünmeden Demiştir. cııı 
Dıyerc sa .~r 1d6ırzamkaln, onullned :Seyde kılıçlarına sarıldılar ,.e muşriklerin üzeri- S:lad ibni ehi Vakkas ta öldüğü güne ka Diyerek müslUmanlığını meydona vur 

çıktı Ye ona uç c ıı ı ıc sa a ı ıse e t ld 1 dar .. Ye harb meydanına ko:iarak: , 
· 1 b' ·b· · ü ı· ·k· h · · 1 ne a 1 1 ar. · ııt ınuşrı c, ırı ırı s une ı ı zır gıyını5 o - - Yiı RcsulUllı:ıhl Eser şchid oıurs:ı.b1' 

duğu l·,.ı·n öldu··remedi. tbnl Kamie 15. e, Ne- Veheb"in bu muharebede gostcrdigl ba- - Ben, hicbir muharebede Veheb Mü- ,.1 
~ bütiln malım senindir. Onu istediğin o 

seybe'nin omuzunu kılıçla yaraladı. htıdırılk iki tarafı da hayrette bıraktı. zem gibi kahrnmanca dö\•üşen ndnm gör-
Hazrcti peygamber, bu kahraman kadın- Veheb, iki ~.ef~, pe:ga.mberin iızcrine h? metlim. cıhad işine sar!et! ldı 

la kocasının ve oğullarının fedaJcarlıklarını cüm eden ~mşrıklen fırara mecbur etlı. Derdi. Diye vusiyet ettildcn sonra ortaya atı 
gördükçe: · ' üçüncu bir hücumda, peygamber: MUHAYRIK _Medine yahudileri için- ve şehid oluncaya kadar cengettl. 

- Yü Rab! Bunları, cennette bılna refik • - Ya bunlara kim ]}arşı ~oyacak? de Mulı:ıyı-ıl>: isminde, fı.1im ve z~ngin bir Peygamber: cYahudileriıı en hayırlıfı 
eyle! · . Diye sorunca, Veheb: 7.llt \'ardı. Mfımiyetc ve peygamberin nü- Mu.bavrık't.ı.r.> dedi. 
~ Diye· dua ederdi. - Ben, ya Res~ - bü\•veti•ıc in:uunıs bir adamko::n y~' '- .: Devamı "ar ) 


