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Çünkü Siyasetimiz Alman Aleyhtarı imiş 
HiTLERiN 1ingiliz Başvekili Hitlere1 

.Türk Mat~'!atını!1 
NUTKU Yarın Cevap Verecek YolaAGetırılmesı 

Hitlerin Nutku Fena Karşılandı 
.Amerikada Almanya Aleyhindeki 

Cereyan Gitgide Kuvvetleniyor 

ltleyiz. adolu ajansı- Eden'in Nutku 
nın tebliğ ettiği hulasa gnyet soluk, Londra, 7 (A.A.) _ s. Chamberlain, ö
t~nksiz ve değersiz sözlerden ibaret- numuzdeki hafta bidayetinde parlamento
tır ki ötcdenberi alıştığımız ve tekrar da B. HiUerin sulh teklifleri hakkında be
tekrar dinlediğimiz için pek yavan yanalla bulunacaktır. 
görünüyorlar Moskova anlaşmala- B:ış\·ekilin bu beyanatı yapacağı tarih 
l'Jnd · b d 1 tl · : şulhe ı hemiz kat'i olarak tesbit edilmemiştir. Ma
fle an sonra, gar eve cnn. amafih Chamberlain'in pazartesi günü ba-
b"v~ için vuk~b~lacak teklif ve teşeb· ı zı işaretıel"i muhtevi kısa bir beyanat yap-
Usuu daha cıddı ve daha esaslı olma- mnsı \"e tam tieyanııtını çarşambaya bırak

ınna intizaı· edilebilirdi. Böyle biı· r.u- 1 ması pek muhtcmeldh·. 
tuk ile sulh yapılabileceğine ihtimal Zira, a~·ııın kaınar~sının bugünler~eki 
Vernı k · · k fazl nikbin tabiat- ruznamesı bu mesel~nın daha evvel mUza-
li e ı~ın pe a kercsini imkansız bır hale koymaktadır. 

0 lro.ak ıcabeder. Resı'nl mahfellcrin Havas muhabirine te-
N'utuk, seksen milyon Almanyanın min ettiğine gQre bu müddet zarfında ın. 

8enclercc hazırlıktan sonra küçük gıltcre hukümctr ıle Fransa hilkl'.imeU ara
bir düşman üzerinde kazandıkları sııda B. Chıımberlain'in yapacağı beyaııa
l>ar]ak zaferleri tes'id ile başlıyor. tının kat'i metninin tetkiki bahsında kon-
ll sultasyonlar yapılacnktır. 

U sözlerde Almanya haricinde kim· tngiltcre hlikumctinin kendisine bırak-
fleyi alakadar edecek bir şey arana- tığı duşunce pnyı, Rayştag nutkunu tet
~az. Bülün bu edebiyat ı:ı.r_asında Le· ı ki~ eııdi~esind~n baaka miılAhazalardan i
hıatanı imha hareketini guya mazur lcrı gclmcktedır. 
göste k icin ileri "Ül'ülmiıs bir il lngiliz hükumeti için her şeyden evvel 
ın·· rme ~ .. ~ k~ d mevzuu bahsolaenk cihet Almnnya ile mü-

Utaleaya tesaduf cdıyoruz ı 0 a zakerelerin beyhudeliğine, bazı unsurları 
1.-ehistandaki rejimin hiçbir zaman 1 mUttcfiklcrden daha nz kani bulunması 
8.tk:ı.sında bütün halkın yüzde on be- muhtemel olan bitaranar efkfırıuınumiye
§ind~n fazlasını bulmamış olduğu sıne şurasını göstermektedir ki tııglltere, 
İddiasıdır Führcr azıcık daha gayret bu kararını uzun uzadıya düşünüp müza
et:s • •. 

1 
. .. d" .. ta kere ettikten ve bugün başka bir lınl ça

d e vahşı ı:eıı erın vucu u~u .. or. · resinin mevcud bulunmadığına kanaat ge-
an kaldın\ dola butun oe· tirdikten sonra vermiştir. 

~eriye~--:·: Amf'rikada Hayret 
k~oetti~A Vaşington, 7 (A.A.) - Hitıerin Roosevelt 
tid~le bir g' y tar,ıfıııdnn tekli! edilecek bir mütarekeyi 
~i? ~ok müsteba~ kabul etıneğe hazır olınnsı, Vasingtonda 

R .. ·ı Al ~ hayretle karşılanmıştır. 
usya ı e manya. r Hıtıerin bundan CV\'el Aınel'lka reisi -

la.sebetlc:ri izah liizumu cumhuru tarafından sulh lehinde yapılan 
~hrer iki rejimin ka,r;~ teşebbilsil reddcttigi hatırlatılmaktadır. 
biribirlcrine hürmet e ~ i söy- Eden'in Nutku 
ledikten sonra, iki mcmle~ arasında Londrn, 7 (A.A.) - Dominyonlar Nazı
bütün ihtilaf mevzularının ortndan n Eden, dün akııam radyoda söylediği nu-

k a 1 · t• tukta demiııtir ki: 
alkacağı ümi ini izhar ey emış ır. 
Führer'in daima haklı olduğuna, ( Sonu 3 üncü sayfamızda ) Amerika Relslcftmhura Mecliste nutuk söylerkea 

hiçbir zaman yanılmadığına nazilcrle 
beraber biz de inanmak isteriz amma Kitab işi Hüseyin Cahid Y AI.-ÇlN 

( Sonu 3 iincii sayfamızda ) 

Buğünkü sayısında 

Btiyük Üstadımız 

. HüSEYiN CAHiD'in 
lngiliz Ba&vekili Çemberlayn 

ile yaptı!;'l müHl.katı okuyar..ak· 
sınız. üstndımız Hüseyin Cahid 
bu ynz:da büyiik 1ngiliz diplo -
rnatı ile ;ıcler konuştuğunu size 
sihirli kalemi ile anlatacaktır. 

Bugiin YEDİ GÜN 
almayı ihmal etmeyiniz. 

Vekalet Neşriyatımızı Nazan1ltlbare 
Alarak tazım Gelen Direktifleri Verdi 
Muallim Ahmed Halidin 

Düşünceleri 
Mckteb kltablarının pahnlı oluşu ve Ma

arif Vekıllctinin yaptığı bir şartname ü .. 
zerine ortalıktn anormal vaziyetlerin te
essus ettiği hakkında birkaç zamandan· 
beri yaptığımız neşriyat gerek talebe ve
llleri ve gerekse bu i5le alakadar 
kitabcılar orasında haklı bir aliika uyan· 
dımn:ıtır. 

Yaptığımız tahkikatı tevsik için ba, 
vurdul,'llmuz kitabcılardnn memleketimi-

' zin yegtine yUksck tahsil görmilş kitnb
cısı olan Muallim Ahmed Hnlidin devle
tin yaptı~ı kilablnr haricinde, Kanaat Ki
tabevi tarafından neşredilen kitablar hak
kında illerini sorduk. Bize §Unları söyledi: 

c- Ben bu hususta bitaraf değilim, 

çünkü bu kitabcı arkadaşımız bu sene, 
biltiln dostluk hilaCına benim bastığım he
sab kitabını elimden almıştır. Bu itibarla 

[Sonu 7 ncl saıfamızda] Muallim Ahmed Halid 

1 İzmirde Feci Bir 
Tren Kazası 

Yolcu treni martandlz 
vagonlarına çarptı 

bir kiti lölciU 
tzınir, 7 (A.A.) - Dün gece ödemişten 

tzınire gelmekle olan 1356 nuınıırelı mar
şandiz katarı Develi ile Cumaovası arasın
dan geçerken katardan on beş vagon ko-

(Sonu 7 iııel sayfamızda) 
.......................................... 
·················~··· .. ··················· 
HER SABAH 

Boş iddia 
Berlin radyosu Lf'histanın artık 

dirilenıiyeceğini, çünkü bu keyfiye
tin dünyanın en ku\.'\·eW iki büyük 
devleti arasında takarrür etmiş oldu
ğunu bütün cihana ilan etti, 

Berlin r adyosu yanılıyor. 
Lehistan bundan evvel de dünya

nın en kuvvetli üç büyük hükümda
rının clbirliğile öldürülmelf isten
~ti. 

Halbuki l~histan 1919 da dipdiri 
ayağa kalktı. 

A. CEMALEDDlN SARAÇOÖLU 
( Sonu 3 üncü sayfanuada ) 

Lazımmış 
Almany'!, Türkiyenin İngiltere Ve · · 
Franaa ile Olan Anlaşmalarının 

Manasını Anlamıyormuş 
Deme, 7 (A.A. ) - Havas: • 
Almanya. TörkiyPnin siya.-ıetindea gayri memnundur. Ber- 1 

liode ~an !'iya..-.i ve .ekonomik " Sudesteho,, gazetesi, bariz suret
te mülhem bir makalede, Tiirk zimamdarlanru şiddetle t..nkid et-· 
mekt~dir. 

"Sudestcho,, gazeteıooinin bu yazısında ileri siirülen eı;ash şi
kayetler şunlardır : 

Alman siyasetini ve ezeümle 8 . \'on Uihhentrop'un )loıtko\·a 

seyaha tini gayri miisai(I bir ta rzda te fsir etnıit:0 oldÜ~u İ!,'in, T ürk 
matbuatının yola g<'tirilmt'si lazımdır. 

T ürkiyenin siyaseti, Alman al<•yhtandır. 

Nihayet, Almanya., Tiirkİ) f'nin İngiltere w l'rans·ı ile olan 
anla.~malarırun mana...<;ını anlamamaktadır \'C Türk rı:-smi m~h~
Ierinin bu hususta \'erdiği izahat, saııı imi)'C'ttrn fi ridir. 

~--------------------------------J 
Moskova Temasları 
Etrafında Malilmat 

Bir İtalyan Gazetesine Göre 
Sovyetler, Türkiye ile İ ngiltere ve Frôilnaa ar a
sında Akdenlzdekl menfaa ler e inhisar etmek 
Uzere mutasavver lt~lfaka itiraz atmıyorlar 

- - --=::> -=----
' 4 Tc,şr~nle~·\'cl tarihile '.Moskovadan Gi-, lum.ıtıı gorc So\ yctlcr Birliği 1\irki.> eye 
ornale d ltalia gazetesine yazılıyor: ınutd:ııbtl bir y.ırrlını mısııkı tcklıf el•nış-

Dün Rus - Türk muuıkerclerınde hiç tır. Bu mısak mucibince Kar:ıdcnwn ma-
bir ilerleme kaydedilmemiştir. Tlirk Hari- hUniyctı ('nnakknlc taı a fınd:ın \ ukua gc· 

f 
ciye Vekili Saracoğlu duıt de Kremlinde lecek lıerh :ıngi bir ecnebi ıstiUısına kaı,, 
yahud Sovyet diplomatik şahsiyeUcrilc te- ınudaf.ı:ı cdılmcsile tcının cdllccektır. 

ı 
mıı~t~ bulunmamıştır. Buradnki Turk me- Maanıatıh bu ınısak Tlirl.ıycye, !ııgll· 
ha!ılinde beyan edıld!ğıne göre Vekil, An- tere ve Fr<ınsa ile Akdenizdekı menra.ıt· 

1 

kara hükumetinin Stalin ve Molotof ta- lcrc inhisar etın~k uzerc mutasavver olaı 
rafından dermeyan edılen t.cklıflcr !ıak - ittıknrı tckenımul ctırmcgc musaade cdc-
kındakiö intıbalarını, muzakerelcre devam cektır. HeılıJldc nrtık ınuhakknktır ki Vc
için icab eden talımatı almayı beklıyor. ı,ı J Saracoğlu Mo ltovnda haddınden d.;:ıı t 

1 Sahibi salahiyet mnhfellerdcn alınan ına- beş guıı dah:ı fazh ltı.ılacrıktır. 

}Muzaffer 200 metrede 
Balkan şampiyonu oldu 
Dün De Atinada İyi Dereceler Af .. 
dık. Müsabakalar Bugün Bitiyor 

Btze bir birinclllk 4aha '1ıtcıladu11n M~!°!('ll' (saldtu.t. bmncl) J\tiu:ı 
ıtuı.u.da. EJl soldaki d.o MtUlıtir. (Yazısı 7 de] 
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VAHiDETTiN 
No.: &e Y•z•n: M. SIFIR 

~ENi SABAH 

Alman Devlet reisinin 
nutku ve sulh teklifleri 

~uikasdcılar Halid Beyi Vurmak 
için Harekete Geçmiş bulunuyordu 

Alman devlet reisi Rayşta.ğda 8'jy• 

Suçlular bir kaç gun !ediği nutkunda,""" güalttde ııerll-
Ford Kaçakcıhğı 

Hakim Dört Genci Bu nin yapacağı hakkında denneyaıı e-

sonra mahkemeye Yüzden 10 Gün Hapse dilen sulh teklillerine temas etJJJiş -
- Haksız mıyım a beyim, demişti., - Yoksa açtın mı idi bu işi ona veriliyorlar Tüccarlarımız Fransaya Mahku" m Etti. tir. İşin en gu··cünü, adamın en çetın· ı·nı· da"... •• B Hı'tleruı· bu tku ··•• _..n. Şehrimizdeki Ford fabrikasında •• d d ·ı · nu esas ıUl)llıl-

bana ayırdın. Elbette keyfim kaçar. _ Şöyle böyle. yapılan kaçakçılığa aid f 1 k . numune gon er l er Sultanahmed Sulh üçüncü Ceza ild kmna ayrılmışbr. 
Kolay mı sanıyorsun Deli Halidle ba- Ç k f tan%im edilerek Vekilete :~e~""'. Şehrimi.z_?.e ~~lunan Fransız tica- mahke"""'i lhs~n, Andon, Necla ."." Nutkun. bir!nci ~ daha zi)~ ıabaş uğraşıp vuru~ğı? .. Ben vak- - 0 ena yapmışsın be Kamu. diğini yazmıştık. Vekôleting tetkikin- ret ateşeliJll .m.uııaviri dün Mıntaka Vas? ısmınde dort ge~cı on beşer gun Alman mille'!"~ ~1'1;~. etmektedil''. 
tile asker iken, Kalfaköy baskınında ~-§lll'da burda boşboğazlık eder den geçen bu fedeke dün lst b 

1 
Ticaret Muduru Mehmed Aliyi ziya- hap>S ve on. beşer lira para cezası Polonya luırbının bıttlğıno ve A)ınall-

iıulundum onun yanında, ifrit gibi . Gümrükler Baş :u-d.. ı--.. ':,; u ret ederek yeni Türk - Fransız anlaş- vermek sure tile tecziye etmiştir. Bun ların f edakirlığma taallôk etmtıid"o 
vuruştuğunu gözümle gördüm de bi- - IIic; k~savet çekme o yiUden. tir Suçlular b. k u u~ ugune ge '1- masının eski anlaşmaya nazaran iki !ara isnad edilen suç hallan ar ve tabiri diğerle memleketin dahili ıııo-
lirim ne mal olduğunu. Onun ile uğ- S~k~. a~.zlı bır sır _küpüdür. Anasının kik evrakile ~li~~ gun~:adar tah- memleket için daha faydalı olacağına haya hislerini rencide edecek oekilde raliıd yüksek tutmak, herhımgi bit raıırnak, Azrail ile boğuşmak hdar go.zu. ılm~m guvcnıncsem yoldaş- rileceklerdir e ma emeye ve· ve ticari mübadellitı inkişaf ettire _.hareket etmeleridir.Bunlar son vapur zlifın önüne geçmek ve istikbalde de 
güçtür_ Neye yalan söyliyeyim, daha !ık eder mıyım ~e Zekı bey. · ceğine İ§aret etmişler ve Türkiyeden la Büyükadadan dönüyorlarmış. Alt Alman efkinnı daha büyük feda • 
şimdiden içime bir bozgunluk, aklı - Bu. k~pı ~alıgı sohbeti de netice - ViLA YETTE : alınacak lisansa tabi ve serbest ihraç !kamaraya inmişler. Ihsan ile Neclil, kirhk ~e mahrumiyetlere katıanroW 
ma da bir durgunluk çöktü. Tek ba- lenmıştı. Sule.y~aniyeli Kürd Hak - İ edilebilecek mallar hakkında malii- Andon ile Vaso birer köşeye otur - ya alıştırmak için ileri sürülen iJDille" 
§'."" başarılacak bir İŞ değil bu, be- kı~ı? ?· . teş~da ta. abnması' ~nun da stan bul v z li Muavinliği mat istemişlerdir. muşlar. Öpüşmeğe başlamışlardır. ri üalı e)1emek~. Zira Alnııuı~ yım. . . .. :~l';;'mlik rutbesı ve yavcrlıl< P_aye: lıı.nbul .all mu"inliğlnt vokfüton ı- rnğer taraftan Fransız hükiimeti IIU~i~ bu çiftlerin alenen öpüş - nın .karşısınd~ bu ~er, B. Ilif~Jill Zekı Bey, Kamu Mehmedın gos - . kayrılması kararı, ayak ustu ı dore cd= mülkiye nuıteıti~ &y Rauf un yeııı ticaret anlaşmasının mevkii tat- meler mı şahitlerle tes bit ettiği ve yol- de ısbat cttıgı "fl:hile "clıcmmıyet-ter<liği bu yılgınlık karşısında bayağı v~rılmış1'.· 1!" suretl~ Kamu Mchme- mtr.-sıne don«~ili .Oylmmekledlr. bike girmesi üzerine memleketimiz _ culaı·ın haya hislerini rencide eder siz "e kiiçük bir devlet,, yoktıır. Jlilii
sendelemişti. Onun işden kaçınmak di_n bu d:legı de yenne getirilmişti. 1'1anb~l v,ın ".'""vinligine Ankora Be- den birçok malların ithal edileceğini mahiyette gördüğü için dördünü de 'kis anın en bü)'ük müstemleke Jnı • istediğine hükmedivennişti. Fakat Bırknç gnn sonra, yüzbaşı Abdürrah- !:':e 1 c•hıs muavmi llay Hal(ıkun getiril- tüccarlarına bildirmişlerdir Bu ara j tevkif etmiştir · paratodüklanm kurmuş iki de'Vtct 
mu ta ına hıç tc renk vermemiş- P" 

1 
u .n:.ıe , u eymanıyelı Ç t da Fransa hükumeti noksan olan ""'"""""""""vvvv""""""/V'vvvv-.A.~~.,,,,.,,..,, vardır ki bunlarla ~imdiden sonr-' 

ha b 
. man Kam u hmed s··1 . . esı mu tcnıcldir. . - . 

ti. Bilikis soğukkanhlığmı muhafaza Kurd Hakkı, Kastamonulu lsmaii, a alca Hayvan sergisi tütün stoklarını arttırmak için Tür- ' /KT/SAD iŞLER/, ba.5lıyarak hakiki harlı şü1ıhesöz ro-
eder gibi görünerek, hemen koltukla- Bolulu Hüseyin çavuş çil çil liralar A::ıuo Çatalcn ~.:ı?·van sergisi açılmı~ır. kiye tütünl<?rinden 3 milyon kilo mü· H b lonyadalü ~rpL~ gfüi olmıyaca.k • ~ pohpoblamış, kabadayılık damar ceblc_rinde, çifte tabancalar bellerinde blW>";" y:::;::~ Çataka kaymok.'Un• bayaatta bulunacağını tütün tüccar- ar kaçağı maddeleri hr. l~?nı kabartacak.şekillerde diller dö- ol~ugıı hald~ Trabzon yo!_una ç'.kan ~ lanmıza bildirmiştir. !ngiltern hükümeli hmb k'<* ıuın et- Nu"'.un ikinci .kısmı da daha <İ • 
kup okşamıştı. Nıhayet, yaptığı viı.d- G.~eemal ı; apunmun guvertesındc BELEDiYEDE : Tüccarlarımız muhtelif tipte tü - , tigi maddclerm fotcsini Hariciye Vckfılc-ı yade eıhan efklinumumiyesine "e 
l"."i avcuna sıkışbrdığı küçlik ve al k~peşteye dayanmışlar, kendilerini tünlcrimizden Fransaya nümuneler timi,. göndennioUr. Bu u,ıcdeki maddelec daha ziyade lngitiz ve Fransız mili .. 
bır kesecik, nlbn ile yaldı.zladıktan ugurlıyan kaymakam Zeki Beyle Cumhuriyet Bayramına göndermişlerdir. ı..,nı..,...,n •b'"''"'' üne aid olub bu iki de>letle aıılaşllll1 
sonra: Damad Paşanın has adamlarından H l k ı . . _ .. . imkanlrının n:ısıl ola.bilece -· e isaret Hacı Kemali scı· lı di- - azır 1 n - Her nevı sılah, muhımmat, patla- tn kt gın :.ı 

- Haklısın bu sözünde Kamo Mch- am yor, ger ugur- c ı h · ""r •h K . e ıc e ve bu babdaki teklifleri Uı· lıyıcılara da afili afili tavırlarla ·- ım llTJ~~t b:ı,yramı ı_:ıwrlıklarüc mcş- 1. arı urır•mu ıyıcı maddeler, kımy.c\'1 mustahzarlar veya ti ·] . . 
med, dcmi§ti. Fakat, şunu iyi bil ki, re sallı ·o l· çe\ cuı olm'.1' """"' t<şcl<klil eden kom;.,.on 

4 
/Qmya h"blndo kulloml,bilecek diji-. m•- , .. <) cmel.tedır. arkada§larının içinde ancak senin J r ardı. bırkaç gune kadar Partı binasında topla- S • • wıd ile imal veya t . k" Bu be)·anat sırasında nazarı dfkk.a· başarabileceöfai bildiğim için Halid • • • nacaktır. lst:ınbul belediyesi Cümhurıyct ergtSl yarın , 1 b 1 • ksamıre ynnyan mn ı- ti celbeden bir nokta, B. Bitlerin bet o ba,.nunına nid hazırlıklara rl l ak ne er, un ' ı 111 a amı ile kullanılması ld - • • ~yin imhası i§~ni sana. bile bile ve Bu sui_kas~cil~ri-~ İstanbuldan ha- üz~re o bin lira tahsis etmişti~ 0 wım ı icın lüzumlu veya kullanılmasında ise ya- ~~n ° ". oı.,ru ~hı bu sefer de Fra~-

guvencrck verdim. P~dışahımıza ve reket ettıklerı gunun akşamı idi. Kay Belediye mtıhaaebe 1 1 Acılıyor '""'k ocyler, bunl:rrm ;m,llnd• kull'- ... ile 
1

.?"ıl~~ a'."'sı~~a • tekrar bit Dama~ Pa~a~a .~u ı~ı yal.nız . senin m_akam Zck~ Bey, ~eyoghında Sakız- Ankara a I C 8 . • .. . A ı nılaeak me\•ad ne :mosırı rısliyc \·e bu so-ı fatl< go~~~gı ~e bınllCI devlett~~ yapabılccegını soylcdim. Şımdi beni agacında, dildadcsı Madam Agavni· . Y _ 9 tU 1:l"yazıdda Türk ve inkılab eser - nunoulann ı.tihs>I ,.,, istimali 1
,
10 lu- daha mtı.'!llıd hır tarzda balısctüt:' 

onlara karşı mahçup bir vaziyete mi nln O\'inde idi. Hürriyet rn Jtiliifın 
0

.:":.""'c M'""""":' m~durll Muhtar ya- len müze ve kütüphanesindeki tarih ,umıu ,.,.. ı.ı;ı.,,.1 ve istun,llne yony'- ,.e bu arada mutlak Alman ekseriye-düşüreceksin?. Yakışır mı merdlig-e 1 sayıhlanndan Kör Remzi Bev ile Be- Ank:a .. ~l h :ır:a) ab gıdeccı:~· lıfu~ı:u- kurumu neşriyatı sergisi yarın açı - cnk ıııaddcler tini haiz bazı topraklara sahih Be~.i· ~ • vu assa arem o..-.:u\ ellennın la . · ı. ·ı - -1r 

bu?. yoglunun azıhtanndan San Alivi kar- tasdiki, ihtisas ccdvcllerınin kabulu ı'dl l caktır. Burada tanlı kurumu ta- b _ H . h. •·-t •. h . d na ı e de d~t oldugu ve dost ola....-J ,,. e af . . er ne\ ı ma ı u ..... , "nra. a' a, e- k t w v .. 

Bu sözler, Kamu Mehmedi gıdık • şısına aJmış, çakıştırıyor, bir taraf- meşgul olacaktır. A:>Tıca belediye sarayı- r ından şımdıye kadar neşredilen nı'z \·~ n h.. . 1 .1 kl" . t ·a maga ~h5a.cagı hakkındaki soı· 
1 

. b"t" ki . ~Y ne ıı )'OU ıc na ı.>aa yanyan ) li 

lanmış gibi gi.ildürüvermişti Gururu· tan da çene yarı§tırıyordu l{ör Rem- nın arsası ıçın menafii umumiye karana- u un taplar, harıtalar teşhir edil- b'T t . t . er< r. . . . lacak ve ~bir hnstah . . :ı· ;.,+; B d A u un esısa \'cya vasıuılarla bu tcsısatl F k t b' t ft 
nu gıcıklamı§ biisbütün tosunlaştır- zı Bey, Zekinin pek yakın adamlann- • """''"1

" P anınını m.,-r. ura a camekanlar içinde •-•-- . . • a >r arn an Versay muahe' _ ' ta~dik ettirecektir. . " _ . . . veya "\'aslkll<Ll ,n ımnl veya tamııinde kul- d • • . •. ~ mıştı. Yedigi mezelerin yağları ile dan ve sarayın şehre musallat eUi°'i S I sıra ıle Turk tarihinın ana hatları,, lanıl k' 1 b 1 k csmm Alma.n~·aya. tahmil ettıgı :ıgır bpkı bir manda malağının cili.lı ve hafiye teşkilil.tının kodamanlannd:n anay mınlakalan muazzam eserin 63 kitap tutan birin- ,: ~n '."la. ınel er, ıun arın ~ -~amı u~ is- şar11:ın birer birt>r yıkhğıru \'e yıka-
·.1· . Sanayi mıntnkal 

1 
t .... ,k · 

43 
k'ta . . ıma crı çın uzumu veya ıstımnllerınde - .. 1. Ahn •.. 

kara boynuzları gibi parlıyan bıyık- ıuı. Hafıyclikte \'e hele düzencilikteki • ar nı euu etmek ü- cı ve ı p tutan ıkinci ve 15 cild . · k 1 · . cagmı so~ ıycn an de,·let reısuuo 
1 

. . ·-· zere teşekkül eden komisyon ıkind 
0

· k t ta .. .. . . . . ışe yarıynca a at, hayvan \'e mustahzar- b l tı ·-lannı burarak muhatabım uzun uzun beccriklılıgı ile, emsali arasında nPk mis .. ·on s...,. ,.,.., B k . ır 0
- u n uçncu sensı zıyaretçılere tak- 1,,p b··-•A. . 1. d 1 u ıeyana nın ilıger taraftan, Al • .. • ı·~ ~ ~,m..., .. r. u omısyon sanayici- d" edilm' . . '"• uu.u11m ıma ın e kullanıfacak me- L suzım.iş ve yayık bir şive ile: I çabuk tekleşmiş, Damad Paşa ile lerimizle kon"='""k muhtAli' . ·a ım ıştir. Ayrı camekanda bil- d .1 1. .. . sas - orcn ve l~ryen l\lalnw.dy mın· " . ..,...... ... ~ sana31ıe aı ı "k .. . . • • . \a ı e anasırı ns ıye ve mumasıl mevad t k la l . ,. . 

- Canını ve kanım padişahımızın kaymakam Zekınin birer gözbebeği tcdldkler yapaca -nr. yu Türk amırali Pırı Reıs tarafın- 1 1 . . . . . . a n rını e lerınde tutan li ransa de 

l 

• ısın b ld d l Am 'k h . ı e ası anasırın ıstıhsal ve7n ıstımaU ıçın B l .k .1 . , .• 1 
yoluna kurban olsun be beyim <le- o muştu. Kaçan ve saklanan 1ttihad- n u akı ağır <mayi şehir hududlan an yapı an en a ant.ası Ye Pi- 1 . 1 • 1 . 

1 

e çı aca ne gı n at':ıS er u~·andıra • . • dahiline se k 
1 

•-· N ~ Re' . . S d' . . . uzum u 'ey:ı e venşlı maddeler. - 1• t .. 1 
mışti. Maksadım bir ıatife idi E- cılardan pek ~"Oklarının izlerini \"e ' 0 unaca-'- 1Sbctcn hafif rı ısın şaır a ıye dıkte cttırdıği c:ıgı oıraz o.cmmu e şayandır. 
velallii.h snnı·a efendimizin say~nde yerlerini bulmuş, batta Halil Paşa ve ;;'.":'.:.de Jtobcln ,,; "'"'line ''"'ı...ıın- "'Bahriye,. adlı deniz kılu•uzu tcş - e - Muh"""."atın id="1 '.'in lüzum- B. llitlcr bu suretle muhtelif de'• 
yılmak, korkmak şöyle dursun, kılım mıırahlıas llilmi ve Nail Beylerle Er- 1 ki· b I dl t ~ire konmuştu_r. Piri Reis bu h:ıritayı ı 1" "'' '.dam""'"' '"'".mk b:ıüm~m mu l~tlerlc olan mfüıasebe.Ueri izah et-
bilc kıpırdamaz böyle hengômclcrdc. zurumlu Cafer ve arkadaşlarının Gül e e ye ahalldarı uç defa Amenkanın keşfine iştirak 1 '""'"" ~-"'tabn'. ""' " cde,.ı, <>hatlar 1 üllten s?n"': ı:raıı.<a ıle lngilb>rey• 
nen üzerime aldığım işi, Aydın biçimi cemal vapurile gizlice tstanbııldan zimmetlerine para eden Kristof Kolombun arkadaşla - " ~h'"1· hmtnlar. k'ok•lc<, k>J;.dlor, sulh Mdıfelrını de biklirmi,tır. 
kökten budama isterim. Demem §U- ' llçtıklarını bile Darnad Paşaya, o geçkml~ er nnı Kemi! reisle beraber esir alırken m'k'.neıc< Vffik•la•. ',,. •. d;ğcr madde!"'; Bn tel•lifler arasmda en haşda ge· 
idi ki, Erzurum dan yanıma verile -1 haber vermişti. işte 

0 
ak,am da ,ine btanbul bclcdiycsl Buyllkmta tabsildan elde etmişti. Bunu Kristof Kolaınb eil bunlann unal 'e ""m'll "'" lu'u onlu •~ len Polonya harbinin doğurduğu ne • 

cek aslını, neslini bilemediğim, bile- gözü açıklığını gö::;termiş, çok ehem- =n: ~::;:~~1~~1~~1 ~ı~~ ~immct- ile yapmıştı. Tarih kurumu ile ilk de- ya eh erişli maddeler. ticclcrin tasfiyesi yani Rus ,·e 
-· · k · ~. · ] · Ui h be · n ıçın n ı)'e:)e teslim f tarih,.· Uh · lb h. 1 d M k"k. k-ı · Alın n h d d.J t gını, pc lıgını denemediğim adam _ mıye a rlcr getirmişti. lttihad . olunmuşıam.,. Diğer ıar.ıfl:ın 0 labsiı- • ,ı ın arnr ra ını Hakkı - " u al, u <' halmde allm ve a u u arının anıııması 
learla bu iş olmaz hani. cıların lstanbulda ynptıklan gttli bir da. •• uzun "'""ndonbcri ~ellerin< Konyalı tar.ıfmdan neşredilen bu ha- gümO,. tcd"<ilde bulun'" ımrnıor, poli- ,·c yeni bir Leh dedelinin kurul • 

- Peki .. buradan adamını götür _ teşkiliitın bütün sırlarını, mensub _ geı;;nJil<kri_ parab"la hali fir.>nlndula•. ritayı renkli olarak bastırmıştı. ""''' il• bunlann hnali ııin ıuwmlu voya ması meselesidir. ınck istiyorsun Kamu Mchmed?.. !arını Zeki Beyin önUne dizip seriyor, B:nlar polisın bütün tlltbotına rağmen Bütün dünyada büyük alôka uyan- imalin< y~ya<ak m'd~ ,. mnlz"n' he< B. llillett göre AlmaıılanJI 
- Müsaadeniz olur ise öyle. verdiği maliimat ile, muhatabını hay- ' """'P,.~iltr. dıran bu harita da ayrı bir camekana ""'' '1d• moddetm, e=k. """'" ""'- bu §arllan kahul edildiği tak • 
- Güzel. Var mı bu ayarda bir ta- ret ve heyecana düşürüyor, gerçek - . _oat un telldklarl konmuştur. temlye yanyaook m'ddol..-. hor n"'1 m•I- dirile bir konferansın toplanma." , .. 

nıdığın ?.. ten acı acı da düşündürüyordu \'e: k-~ırcilik mutchassısı Prost dun Atatürk Bir camekana da kurumun neşret· busat, \'c bunların istihsalinde kullanılacak sililıların tahdidi mümkün olabile -
oprusune gıderek tedltiklcr • r-. ti-· 4 ·ıd tarih k" dd l 

- Elbette. Hem de adamın dik - Gördünüz mü be'"m diyordu -=~hifcilik mu•-'-A--- b l'----- 'k:pmı,..ır. gı CJ ıtaplan ve birinci mı.ı e er. cck ,.e Abnanya m\istemlekelenler. ~' ~ J. , • V" ...,...~ ı ,.....,.,... oprunün tarih k . . 1 
1Uasl. Bir hamaldır diye ehemmiyet verme- ıkı başındaki :rol vnziyetlenle m~gul 

01
_ ongr_~ za~ıtlan konmuş - talya lthalAtını l•hdlf gayri hi~bir arazi talebinde bolomnı-

- Kim bu babayjğit?- diğiniz Salih Reisin marffetlerini. iş- mu""'· ".'r. Ala"."hoyuk hafayabnı gösteren ediyor ~:""kbr. Yok eğer bu "u .. tılan soUı 
- Süleymaniyeli Kurd Hakkı [1]. te onun d · ·· •· u 

1 
tihad la Belediye v rfd b a. }C renkli resimlerle suslenen muaz - lelı,, tutulmayıp ta rt>ddedilirse mil -

- Hani şu bahriyeden matnıd . .. . a ı~ !uzun ' . t cı nn . . .• ~ruyor zanı bir cild, Anadolu beylikleri, Ya- ltalya 11• ta yapın sehrimi"''"' töc=- ,yonlarca in"1ni mahv ve sehmrri 
Süleymaniyede Dökmeciler ı·ç·ınde' bırd~oles~ oldugunu me~dana çıkan- g~:'1bul Bclcdlsbetıyc.sıı nın eyliil tcıhsiliıtı kınşark, Mısır tarihi, İbni Sina Kuleli ıarn gelen haberlere göre ttalya !hüküme- barab edecek bir harb edeC:ktir 

ver ım sıze. ~~ seneye n e 50 bm liradan 1ıir , · · ' · · · · · ı • , · 
kahvecilik ettiğini geçende söyledi - fazlalık gostcrmektedır. Harp haline rağ- vak ası gıbı kurumun diğer kitapla- tı ycıııdcn bırço~ ma~delerı lısansa tiıbi 4te, sonunda ileri sürdtiğü teklif· 
tin adam mı bu?.. Kaymakam ?.eki, dişlerini gıcırda- men gorulen bu fazl:ılılt mulı:ıscbe .. d n da ayn ayn camekanlarda sevir tutmakta ve ııarıçten ıdhal edlleeck mal- len'n iht' . l d' -· tla '-hak 

t h l h l 1 

mu ur- . . . . . J - - . . • 1\ a ey e ıgı ~ar nn La • 

de cdıl bn · ti • .... .. mcsı n ın e, mu ~eye _ Eyvallah beyim. Ta kendı'sı·. ıyor, ırs ı ırs ı homurdanıyordu: uğünun dc\·amlı tnkıbleri neticesinde el- cılerın ıstifadesıne konmuştur Bun· ları tahdıd edcock şckılde yem kararlar kuk "')·inme • h 
1
• d "cad 

1 

- Bu işe elverişli midir? - Umarım bu kuyruklu I<ürdden e ı mış r. dan sonr~ ay~i camekanlarda. tanzi- alınn~tndır. ll~rice döv~z kaptırmnmak lı<'r zamankinden zi~ adc bir şiddetle 
- Eyvallfilı, tığ gibi delikanlıdır. bu işi de. Acaba kardeşi Osman Rei- Üsküdar meydanının mat devrme rud eserler teşhir edile - gayesıle alındı.gı .zanncdılcn lıu karnrlar::ı, devam cdcccğini söyliyerek Alman 
- Her haline güveniyor musun?. sin de malfımat ve iştiraki var mı tevali ceklir. a.11lkad:ır mahaf.ilin. söylediğine nazaran devlet r<'jsi günlcr<lenheri bahsedilen 
- Hem de kendime güvendı"0m b 1 ., Üsküdar mc.>d::ınının W\'SH i:•n _vapılma- vvvv ayni zamanda lırcun kıymetini diısiirme- sulh teki'(' . t 

5

• un< an:.. .... GÜMRÜKLERDE . • . ı uu yapmış ır. 
kadar Çok yur·· e-· .. ı b' af sı li'ızımgclen istımlflklcrc oid 1 ıen~fıı' u- : mek makscıdıle tevessül cdıldigi zannedil- . . · gı soy er ır acan- - Belki de. Fakat, Talatın yaven· " rnel·tcdı·r. Şınıdl bu nutuktaki tekliflerin mu· 
d mum.ye kararı lstnnbul bclediycsmc teb T ,.. • ır o. binbaşı Nidai Beyle yalnız Salih Re- lığ olunmu~ur. Ynkında tstimlük mııamc= ıbbı ecza geldi Amerika ticari mUnaae~ harib zümreler ,.e cihan efldin umu· 

-.- Te.kl.i~ kabul edip gideceğinden 
18
• 

1 

konuşub anl<>amıa. lelerine b:ıslanaı·aktır 1 - . miyc~imlelii akisleri süphesiz .r•ok ere· , "'11l"~s- • _ Dun lııruınmuzıı gelen İngiliz bandrnlı - " t"> cının mısın·.. Rum•llhlaarı post•hanesl ı Jonjan v:apurile külliyetli mikdarda tıbbl baha glrlfmek istiyor ciknıcden kendisini gösterecektir. 
- asam ısınım verır mıyım a değil". Bebek - 1stin'-e ''Olu uze-rı"nde bulu ecza gelmiştir. Bu cez.alıırm bir kısmı va- Amcr"k n . l k Hatta l~ansa ile İngilwrenin ~•{s·u·ı~-oım · · · · . . - Şu halde bu mesele yeni bir şey beyıın' ·v _, nan J' 

1 
. . ı a e yeru yapı aca ticaret an- ill ...-

. Rumeli Hisarı posta ve telgral binası yapı 
1 
pura 0 onya ıçııı. yu denmiı;tı. Fakat Iınr- la~nsı için Vaşingtonda milzakcrclere melleri, llitlerin nutkundan en·el, or• 

- öyle ise bugün çağırtalım sara· -Evet, pek yeni değil. Talat Paşa- ve yollar kıınunu mucibince tstanbul bele- bin kat'i. bir safhaya girmcsı uzeıine ecza- başlanmıttır. Dün ı;chrimizdeki ticaret _ taya çıkmasıdır. Ve bu aksiilii.melleı 
ya. nın istif asından biraz evvel. Nidai ~iyesinc parası7. olarak ı-·erileeektir. Rume- lar mcmlel>ebmize satılmıştır. haneye tayyaı·e postası ile gelen bir mek- de gözönünde tutulduğu takdirde, 

- aga ace yo yim. yın ı uya yını sıra arında ka bir bl ki 
1 

, tubdıı birçok Amcri.k:ın :firmalarının nıu·· _ emo rrasilerin cevabının bu teldifle· Çağırtın - h t k be Be • Gel'bol ta . . l li Hısan postabanesı yıne o ch•ar<bı baş- Ilundnn başka ayni vapurla nıaldne ak- d 1 
nun sozu e. yapılmı§ bu teşkilat. messillerinin Va~ngtondaki ticaret ataşe- ri kabul edemiyecelderi mealinde ola-O .. .. bend naya na o unacaktır. sam1 d::ı gelmiştir. 

- Bunlara siliih verildiği de mu _ r liilintl" mün<eoat ederek Tü,k;ye ile g•- cab• düşünülebilir. 

rYeni Sabah hakk~:;· şliphe beyim. 11 Okuyucularımız Bekçı·ıer Nı.çı·n ) :~;.~:::"~~ -~:::~:.::~:=~~.~ Dr. ıw~ S:ıgay 
Abone Bedeli 

SENELiK 
6 AYLIK 
8 AYLIK 
1 AYLIK 

Türkiye Ecnebi 

1400 Kuruı 2700 Kuruı 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 • 300 • 

Posta ittihadına dahil olmıyan ecnebi 
memleketler; Senellfl 3600, altı aylığı 

= 1900, ilç ay!ıiı 1000 kuruıtur. =: 

Adres tebdili için yirmi beş kuruı;luk 
pul gondermek llızınıdır. 

Peki 

...:u:hl şc'kıldc yem bır ticaret muahedesinin 7apı1-

- .~~~~~~ 1 nu da anlıyabildiniz mi bari?. eı·r Teşkı"laft ta m:ısı arı.usunu izhnr etmişlerdir. Bu mek-

01 Y O r k l
ı tubda Ameı-lka ile yapılacak anl~manın 

- Pek kat't1 değil. Yalnız, silahla- ı 1 B ._ 1 takas esası üzcrıne kurulacağına dair kuv-

nn saklı bulunduğu yer hakkında, ·~~---;;;;;.;.;.;.~ • .J ag anmıyor vetli ihtimaller zikredilmektedir. 

umhuriyet hükOmell ~ekçilerln ııl girilebilir? gibi de1"1iler verilmeli· l&lra C8VIZ Rıhtım Şirketi müdürlerinden oldu - C" M 
ğu söylenilen Bohor Efendi namın _ kıyafetlerini tanzim etti, yeknaaak dlr:. gönderiyoruz 
da bir musevinin malfunatı olduğunu elblse giydirdi, tabanca taıımalarına Hammalların vaziyetleri gibi teşkilat· 

Ö
i!r bildim müaaade etti. Bunları polise yardım- landırılıp, maiiet membaları bir el· 
o ene • cı olabilecek bir vaziyete ıoktu. Bu· den temin edilmedikçe, bunlar para 

( De\•amı ,,.,...,) nunla beraber "bunlara meslekl kurı· ~ toplamak için dolaimak ktilfctlnden 
lar açarak vazlfelerl nelerden ibaret. kurtarılmadıkça ve meslek? bilgisiz· 

[1] Bilahare lm\'ayi inzıbatiye ve 
lıilafct ordusunda !'ete başı olnra.k 
bulunmus ve 1IZ1ll1 zaman sarayın eli 

tir, bir vukuat kar§ısında nasıl ha· ilkleri devam ettikçe, geceleri uyku-
reket edilmesi lazımdır. Hangi ahval suz kaluak düdük çalıp dolaimuile 
kar9ısında silahını istimal edebile- dolaımaması arasında bir fıırk olma· 
cektlr? Halka naı;ıJ muamele edilir. sa ııcrel<t1r. Çünkü halka tam bir em· 

l 
lhracat muameleleri nakliye imkanları

nın azlığına rağmen yavaş fakat devamlı 
bir surette de\·am etmektedir. Pjyasamız
dan Mısıra iç ce\iz, Antep fıstığı ve :rın-

1 dık gbndcrllmiştir. 

'-----------..: kanlı bir ileti almt15tur. 
Hangl scbebler zuhurunda haneye na· niyet telkin edemezler. 

So\'yet Busyn için yüklenme.ğe mühey
ya olnn birkaç büyük y::ıpagı partisi için 

, Sovyctlerin bususf mü:;aade istihsal ettik-_____ ..;. ___ ...,.,. _____ ..., ___ .J.iıcri roylenıaekted.İJ'. 

.. 
TAKViM 

.... 

8 İLKTEŞRİN 1939 

PAZAR 
1358 Hic. Şaban 24 1355 R. EylQl: 25 

Gün:281-Ay :10 Ruzu Hızır: 156 

Ezani Saat Vasati Saat 

gUneı öğle ikindi gOneı öğle ikindi 

12 2..ı 6 20 9 32 6 04 12 02 15 13 
IAkıa. Yataı lmaak Ak§a. Yataı lmıak - ------ -12 00 1 30 10 44 l7 41 19 1'.t 4 26 

Meşhur. 
Günler• Çatalcanuı KurtulUfu 



-. ln'fC S:A.BAft " z----

·a::ı • l ~ 1; tt-1 = J Et :J !#l•I Hitlerin Nutku Büyük Anketimiz 1ıMoıL1"--
~~ -- -BU KADAR 

lngiliz Başvekili Hitlere Yarm 
Cevap Verecek 

§u bolşevikl~~em::a:: ~==1- Fik ı· H kelı; imi o·ıkel'ım Hazin Bir 
!:~ç~~t::~ı:ı=-~~d;:: re ın ey n ' Hadise 
den kaçamıyacağını zannederiz. Öy- E 1 . • 1 akalım 'J Arkadaşım sözünü tamamladı, 
le tahmin ediyoruz ki Sovyetler ri - ser er 1 n 1 m y I "- .•.• İstanbul Delediyesi l\la.;ıı il 
calinden biri Berlini ziyarete geldiği Vekaletinin teklifini uzun uzadıya 
zaman büyük caddeleri süsliyen - tetl<ik etmiş. Neticede bu teklifi rc<l· 

(llaş tru·a.fı linci sayfamızda) bulunmaktan çekinmi~. fakat Alman mil- şehriayin sütunlarının tepesinde par- AgAh Sırrı Levend Diyor "ki: detmeğe karar \'ermiı:f. Bu sureth. 
<- . . letine yaptğl vAdi yerine getirmek için ba- lamaları nıutad meş'aleler arasında a geçen sene ölen muallim İhsan Şe • 

l&rı Brıtanya ~~aratorluğu vatanda~- zı tekliflere telmih etmekten kendini ala- elde kalan Mein Kampf nüshaları da "FİKRET, NE ABİDESİ YAPILACAK KADAR ÇOK BVYVK VE ÇOK rifin ailesine bl.l'' e\· temin cı..menin iuı • zorb:ıhk de\•rınm nihayet bulması ve . -tt fik · k ldığı için t 
n1ıııeuer· h" · t.i k t cih edil - maınıstır. Hıtler mu e sız a yıkılır da marxcılık - nazilik arasın- MİLLi, İNIZ'" .t n~ı, ATEŞLİ BİR ŞAİRDİR, NE DE ESERLER kanı boluu.manu~.,, . ın urrıye ne arsı ev d kr ·ı r açıkça hücum etmekten çe- ~· " 
ll1ı.ş 0 1.a.'l dainü tehlikenin orta.dan kalkma- ~0• '.15

1 
e e daki son suitefehhüm de ortadan YAKILACAK KADAR FJ<JNA BİR ADAMDIR., Ben, merhum muallim llısan Şe-

sı tıu~u t . b 1 kta.dır Ta kinmıştır. 
ki b .. ". sun: a4ıne _llUJ ~ ~a • · sovyetlerle askeri bir ittifak akdetmek kalkar. . Şair Tevfik Fikretin "~iyan,, ı rifi hayatında tanıma!;: şerefine mn.7-
içind~un dun):a milletlerı emnıyet ve sulh imkAru mevcud olmadığı için Stalinin H_it- Hitler sözünde durmamak ıthamını Amerikan Kolejince satın alınarak har olmadım. Fakat onun haklnnda. 

lnıp:~şıtoyalbk~sin. t d ları bütün gay- lerin böyle bir ihtim.al?er. bahsetmesıne kabul etmiyor ve dediğini yaptığına bir müze halin'e getirilecegını~. . yazmış- çol' şe-, .. ler dinledim. Tarihimiziıı en 
• r u va nn aı ·· d t ed'ğ" nşıkardır > ·· V h d " 

;u~rıni sükunet ve cesareUe sarietme~e mı;:~:U-:n:ı ~irı konferans. toplanmasına delil o~~ak uzere, _ ersay .. m_~a e e- tık. Bu haber üzerine şairi çok seven karanlık, en ünıhlsiz günlerinde 
he ırabectcm btıtün fedakArlıkları ya?m:ga d . ~·tıer tarafından yapılan teklifi mev- namcsını parçaladıgını soyluyor ve ve beğenen bir okuyucum.uz; gönder- bir timsali fazilet gı\i Tıirk yurdu 
d ıızır~r. Giıişticimiz hareketin neücesın- z~: ba~eden Pertinax, tOrdre> gazetesin- hakikaten buna muvaffak ta olmuş diği mektubunda çok derin bir tees- i~in manen !;'ah~an, on binlerce genç 
ii~ ~uph~m'.~ y~k~r. tmparatorluğun.z~- de şöyle yazmaktadır: olduğunu ilan ediyor, Versay muahe- sürle bu haberi karşılıyor ve "Onun dimağa, hamiyet, yurdse,·crlik aşı -
hasret~i;i~~u d~:!u)~::;::i~ ::;~~~ dlitıcr, bö.yle bir ~~n~e~~nsı ihtimamla denamesini parçalama~ a~ z~te.n Aşi anını yabancı ellere satmak de- hyan bu lekesiz \'e bHyük adamı ta-
tilınır bgl ız . B gd uzaffer ol- hazırlamak ıazımgeldiğını soylüyor. Ch~- "verilmiş bir söz,, mahıyetmı hiçbır -·ı y. eli ·L>, kadar a~bidesini vapmak nıınak, ondan feyiz almak elbette be-ıı tl unuyoı. u 3\ anın m bedain ile Daladier bu konforamıın Hit- . - . . . af- gı ' şını y..., ... 
l'rı:ısının öntine geçilemez.:> lerciliğln yıkılma.sı 'slU·eiilc nasıl hazır - zaman haız degıldır kı ~u d ~~~· icabcdcrdi,, diyor. Biz bitarafhğımı· nim i~iu de bü)iik bir bahtiyarhlc, 

Rit.arafiıJd.an Ayrılan Bir Gemi ıanması Hl.zımgeleceğini kendisine göster- fakiyet; doğru sözlülü~e. bır eh ıye za binaen bu mektubu neşretmiştik. büyük bir saadet olurdu. 
~~~iko, 7 (A.A.) - ~coıumb~s>. is.- ıneğe ııazırdırlar. Hillere ceva~ ~·ermek i.- gösterilebilsin. Onun ıçı~ bu ~arzda, Fakat ertesi günü diğer bir Fikret Bu lfı.tfe eıişemedlm. 

~indeki Alman transatlantik gemısinın ı- çin sulhün bu başlıca şartının ıki Başvekil bir muhakeme ancak bır mugalata ı l ht rı da gönderdig-i mektubunda l\Iuallim İhsan Serif geçen senf:l 
~1 nı k' d b · t d · · k ı··ru a ey a .. 
Jta .. bal ınist ustası, iki giln en crı odr a b~~ tarafından tekra: edilmesı. 

1
a ı r.> mahiyetini haizdir. bu teklifi çok yersiz buluyor ve "Fik· vefat etti. Cenazesi çok büyük bir 

J o muştur. Bunlar, snhıl civarın a ll Amerikada Akis er M f'h bütün dünyanın merak 1 . • • • • ihtiramla kaldırılarak ebedi medfeni-~lınan tahtelbahirlnin Diesel motöıiinü ta- Tr • gton .. (AA ) - Kapitol Kulvar- aama ı , k h k h retı mıllıyet duygularından, şaırlik-
tıı' ':ışın · 1 

• • ·1 b kl cligı-· şey artı er esçe a - · · b. ~ di dild. T 1 b l • k nıs· · ıt etmekle meşgul idiler. Transatlantik- l::ırında Ayan ve mebusan meclislerinin A- ı ~ e. e . . . b b h" ten uzak garb mukallıdı ır nazıı:n ne tev e ı. at> e erı, en ım 
len, böyle bir tamire ihtiyaç görilldilğüniln zası su noktalar i.ızerinde mutabık kalmak- kikati derm derın anlaşı~ış u a ıs olarak gösteriyordu. Hatta onu şaır tanıyanlar, hakkında glizel yazılaı 
ıı; suretle haber alındığt suale şa~an gö .- ta idiler: leri Hitlerin ağzından bır keı:e daha bile telakki etmiyor. Fazla olarak yazdılar. Bu biiyük adamın eşsiz me-
~hııektedir: Çünkil •~olumb~s> un tels~z ı _ Hitlere itimad etmeğe imkan yok-ıdinlemek ve onun inkarı kabıl olmı- bütün eserlerini yakmak doğru ola- ziyetlerini birer birer saydılar. 
bihazı tahrıb edılmiştı. Gemıde por!atıı: tur. l yan hakikatler karşısında nasıl zor· ~ . . .. .. d Haya.tını bu toprağa vakfeden nı-

t 41et bulunduğu tahmin edilmektedır. 2 - Hıtlerin nutkunda sulh müzakere- lıık ekti ~·ni örmek değildi. Dünya, cag~ı,. ıl~rı ~uruyo~ u. . 
Bu haber teeyyild ettiği takdirde Colum- lerine &irismek iınkAnını verecek bir temel ç gı g. bekl' rd fft Bız tabıi bıtaraflıgımıza bınaen bu Agah Sırn Levend san Şerif'e bu toprağın da borcunu 

b1.ts, bitaraflığı ihlal eden bir harekette bu- yoktur. daha umumi bır şey w. ıyo . u. 1 
- mektubu da aynen dUn neşretmiştik. . . .. eda ehnesi farı;dır. Ona bugün i~in 

lııııdutu için 24 sa;ıt zarfında. limanı ter- tn.firadcııaı· bundan Amerika bükCıme - !erin dermeyan edecegı_ teklıflerden Bu iki mektup edebiyat filemimiz eserle~nin estetık vasfil: halk~ n~fuz y:ıp:ıbiJeceğimiz şey, ancak bize ndia 
ltetınek mecburiyetinde knlacaktır. tinin memleketi harbe sürük~y~bilecek o- bir şey çıkıp çıkmıyacagını anlamak için bir hadise yaratmış oldu. Sanat etmemış, fakat mevzu, assasıye ve olarak bıraktığı ailesinin maddi re • 

Almanvada Hoşnudsuzhık lan her türlü hareketlerden ıctmab etme- istiyordu. Eğer bu babda uzaktan • ı . d "yi bir yer tutan Fikretin merhamet bakımından onlara yak - fahım teminden ibarettir. İhsan Şe-
....., ıl ld' x.· r . i çtkarmakta fa- .. 1 nl a emın e ı 1 tır l\ın.~terdam, 7 (A.A.) - Berlindeu alman si 1 zun~e. •sı .n: ıcesın . t ku e- uzağa bir ümide düşmuş o a ar var-

1 
hakikaten ii.bidesini mi yapmak la - aşmış • rff ailesine temiz isminden başka bir 

bhaberıere göre Alman - Soıryet dostluğu kat h~r 1~1 meclls.ef del ~ks~~et~ eş utku- sa onlar da çok yanıldıktannı anla- d? Yoksa onun eserlerini mi yak Meşrutiyet inkılabından sonra sen·et bırakmadı. Şi.iphesiz Vekalet 
aklunda askerl mahfellerde beslenen iti- den hUkumet tara tar an er n zım ı . . k (Rü ) k se 

llıa.d siv·n d ve bilhassa yaşlan ilerlemiı nun Avrup&da harbin devamı hakkında ınışlardır. ld mak doğru olurdu. (Sis) e arşı cu u yazara - kendilerine bir maaş bağlamıştır. 
oı.n Alı~a:ıa~da :voktur. Bunlar bilakis bu mevcud olması muhtemel bütün şüp~eleri Hiilerin sulh şartları şunlar 0 u- Biz bu meseleye en salahiyettar vinen şair, umduğunu bulamayınca Fakat bu maaş her halde az olmalıdır 
d~stıUğu endişe ıİe karşılamaktadırlar. O- izale etti&~. kan~atlni izhar eylemekte~ı: ğunu görüyoruz: ağızlardan ve en isabetli olan sözler- tekrar ~iyana çekileli; ve .ora~a ki hiç olmazsa ihtiyaçlarının bir kıs-
~ncu Reich seflerinin Sovyet zimamdar- Bw:ıara _gore bıt~~anı~ kan~nue~~:~: an Lehistan yoktur; orada ne yapı - le bir ışık vermeyi ve bu ciheti aydın- gençlere doğru yolu göste_rm.eyı.' do~- mını lcarşılıyabilmek için en•elden 
rının eline duşmesinden korkulmı.ktadır. lehine bır fark gozctmıyece ş d ıacağını kararlaştırmak yalnız Rusya 

1 
d'" .. dük ruluğu ve güzelliği sevdırmeyı bır t~tanbul Belediyesine müracaat etmi~ 

~lınan si aseünde görülen hayı ete şayan evvel tadili her zamandan ziyade lA~~ U:· . . . Belki anlarının 1 atmayı uşun . . .. . - . if b·ıa· 
<iegiŞikrkY . d" k tenk"d edilmekte- Mebusan meclisinin Hariciye encumenı ıle Almanyaya. a.ı~dır. .. .. c . Bu maksadla ılk muracaat ettıgı- vaz e 1 ı. ve kendilerine belediye yardım fas -
tlif. Ye~i ~~kı :;~e~\ı~e s~temi umum.t reisi sol nıoom Hitlerin nutkunda ttalya- istediği tarzda bır kuçük Lehıstan miz değerli edebiyat tarihçilerimiz - "Halfik'un defteri,. ndeki bu man- hodan bir ev temin edebilmPnin müm 
endişeyi arttırmnktadır. Bugünden itiba- dan Hola~da ve F~aııs_a h:kkında oldu~ yapabilirler. . den: Bay Agah Sırrı Levend işte Fik- zumeler adeta birer .mevizadır. ~u kün olup olmadığım soruşturmuştur. 
ren A..lınanyada süt satılmamakta ve çlko- eibi hiç bır sempatı ~ös:erı~m~den .bahse Sonra, Versay muahedenamesı or· ret hakkındaki düşüncelerini şöyle manzumelerde Fikretın vatan, mıl- Beledlve buna. lmn1 bir (Hayll'!) la 
l:ı.ta imal cdilıncmektediı·. dildiği ve Mussollninın ısmı :tlkredil":e~i- tadan kalkmalı, devlet ve milliyetler . . let, insanlık, fedakftrhk hakkında cev:ıb \'~riyor. 

. ki noktasına nazarı dikkati celbeylemıştır. . . 1 . hali d"l _ anlatıyor· . . .. b·ı· . • 
İtalya.da Akisler . k b 1 I:l'tl . Avrupada tec- meselesı, ıktısad mese esı e 1 "Halis şiir arıyanlar Fikretın man bütün dUşüncelerinı gore t ırız. Bu hazin bir şeydir! n, ö _ Bırço me us ar, ı erm . . k k · · . . 1 • y 

1 oma, 7 (A.A:.> - ~uucr ~afından.s. Y rid edilmiş bir ,·aziyetıe kaldığını beyan meli. Sulhtin esaslarını urma ıçın zumelerinde yüksek bir şaırıyet bul- "Ferda,, manzumeı:ıinde genç ere İstanbul belediyesi giircşrı aşara, 
~ne.n nutkun cıddi bır t~dkıkd~n geçırıl - etmekte ve Htler _ staıın yaklaşmasına bir konferans toplamalı. Fakat top mlyabilirler Fakat onu bir edebiyat hitab ederken vatanı için nasıl kıs - Çoban Mehmedt>, Komik Naşide ev 

esı lazımgeldlgi ve tngıltcrc ıle Fransa- . f ı k · d d -·1 Milyonlarca · ' · · · · d bild·v· } ld 1 tıın F 'h . k ·n .. k b 1 d'b tmi bii'1ük bir iktısadi elıemmıyet at ey eme - seslerl arasın a egı · l tarı·hçisi o-özü ile tetkik ettiğımız za- kanç bir sevgi ile tıtrıyor: ve arsa temin e e ıgı ıa e mua • 
u rerın tc lı erını a u e ı e - •. , h lm d evvel ö • • 

)eceklerine dair henuz bir 6eY söylene- tedir.cr. . . . insanın hayatı mo \'O a an man Fikretin titiz bir san'atkar ve Senin bugün ·Um İhsan r;erifin bctlbnlıt ailesi ı~m 
tııiYeceği yarı l'esmi bir notada kaydedil- Ayandan. Bor~.h'. H.'.tler~ ":adlerıı:e 1~i; bunu yapmalı. büyük bir şair olduğunu teslim et - cennet kadar güzel vatanın var; şu gör· bir şey yııpamıyor. 
tııektedir. mad edemı~ccegı~ soylemışt~. M~ta. Her halde, Hitlerin nutku pek fena kt t dd"d etmeyiz. Fikret· ede- düğün E\'et, bu hııktkn.ten hazin bir şey· 

" . mebuslardan Norrıs, Fransa de İngıltere- • . . w. . b" k dalı .. - me e ere u : 1 1 t tr k • z 
ı· QUrada nutkun nlsbeten mutedil olan . H"tl " fldlerine kapılacaklarıru zan- hulasa edıldıgını ır ere a mu biyat tarihimizde bir merhaledır. O- Zümrüd bakı11t. ne ıe are ı ~zca~ı d:r! 
.~anına işaret edilmekte ve bu nu~lmn runt ıd"ğ~~7 ~yan etmıştir. şahede ediyoruz. Çünkü nutuk bu k bu bakımdan mütalea etmek Kimdir, bilir miıin?. Vatanın .. tımdı say· Krvmet hiikfünlerimizi bu ka.daı 
<Iıller ··ru lduğu nolttasında ısrar ııe me 1 

. lm nu anca gısız • 
er.tıitn ı~ son so o Nye, mntbunta beyanatta bulunarak de- şekilde pek manasız. bır şey o uş - mecburiyetindeyiz. Ben bu husus-' Bir göz bu nazlı çehreye . Allah esirgesin . yanlış \'ermekten ne zu.nınn lmrtnla· 

"I" ek tedir. . ı . k ekte mistir ld: tur. Yahudi meselcsı ne demek? Bu· ta ki d;;süncelerimi çok evvel tesbit Kem bir nazarla baksa tahammuı eder cağız? Hayatının elli senesini bu 
"' " .adar hilk\'.lmet erın ·arar vcrm . . . . 1 . k ll •e b3şve k di t kl da bı"l """' . '? f ·1 t 'ü t ıtid:ıı •. ·i ı ı·• . gerg·nli~i izale ve «Büttın cilmhurreıs erı, ra ar" - nu Almanya en opra arın - etmı·s idim Burada aynen onları tek- misin . milletin e\Jadlanna i\.'ll e ' ı m, nu go:; err:. yece,.,erı, ı " . 'bi H"tl d dah.lde nropaganda d l d ~ . d kı 

İtiıtında avdet lmkıi.nlarını a.raşlıacakları killer gı 1 er e ı .. ·1 · tir diği gibi halletti. Bundan ° ayı a rarlıyabi1irim "Hahik'un Defteri,, adlı manzume- dağıtmak.hı geçlnniş bir a amın · Y· 
lı yapmak maksadile nutkunu soy ~ıruş .> . k d. . h b ·ı 'n etmedi ' . . .. - . .. 1 i hli d d h 
urada ümid cdilınektcdlr. Demokrat ayandan King, :ıöyle demek- kıms~ en ısıne ar ı a . "O nasıl eserlerinde ıyılıgı ve gu- de vatan bayrağından bahs~dcrken mP.tini ne vakit l r pc \'an an a u 

Gazeteler Ne Diyorlar? tcdir: Şimdı konferans masası başında Ya- zelliği ferdi hayatla kendisi için, ce- ne kadar sam.imi ve coşkınidur: üstün tutmıya bileceğiz? Bu iki ka-
lloma, 7 (A.A.) - Stefani ajansı bil- «Hitlerin tekliflerinin samimiliğine iti- hudi meselesinin halli ne d~mek? 1 miyet hayatında da bütün başkala- rarı veren ayni Belediye cnclimeni • 

UriYor: . madun yoktur. Müttefikler, harbden vaz~ Yoksa Almanya Fransa ve lngıltere-jrı için istedi. O, nasıl eserlerinde fe- Ey şanlı vatan bayrağı, bir gün seni oğlum nin, katlir"inaslığı farihte bir darbı 
S l b b k lm Bir mevkelıi ziheybeU hürriyet önünde mili 
'abah ga1.etcleri, başmakalelerinde Hit- geçtiğini isb:ıt edinciye kadar. ve P<> o. ny.a- deki yahudilerin de ica ına a ı a- ahktan nekadar tı'ksindi ve uzaklaş- d .. meı-;et haline gelen necib Türk e-

le -'- n Çekmİ§ görebılseydlm.. O pür han e O· tın nutkunu realist ve yapıcı olaruı<. tav- nın islillsı mukabilinde tavızat vcrıncıye sını mı istiyor? . h t d d bu çirkinlik ve fe- !Urken tinin asıl ve a~il duygularına asla 
tl.f etmekte ve Führer tar::ı!tndnn ileri sü- kadar kendisine inanmıyacaklaı·dır.> . . . . tı ıse aya ın a a. . . 
l'lllen tekliflerin uınumt menfaat ve bilhas- Kaliforniya demokrat ôyanındruı Down- Devlet ve millıyet~er meseles~ dıye nalıktan o kadar tiksındı. ve ~akl~ş- Etmezsem e(ier şevkini takdıa llt aectle tercüman olmadı~, mıılıakkalrtır. Bu 
sa Avrupa medeniyeti bakımından pek cid- l ·..,ru·~adcılar·ıı tezini müciafoa ederek hulasa edilen talebın ne oldugu da tı. Onda titiz, fakat temı.z bır a.hl8.k Dünyada en alçak baba elbet ben olurdum. kn~ın ı->iir.ı.tle dc!~İştirilmesini bek-
ti! ey, ı.. · 1k l · ·· hi · d · dili'k 1• k 1 1 bir surette nazarı itibare alınması la- müttefiklerin talebi veçhile silah endüstri anlaşılamıyor. tısad mese esı, mus- telakkisi vardır. O, bu hususta ç "Halılk'un Vedaı,, manzumcsın e terim. ~ım uu a, .ar. 
~1ll1geldiğin! kaydeylemektedirler. lcri aenişleilldiil takdtrdc bunan Amcri- temlekeler meselesi olacaktır zan- müsamaha kabul etmiyen, kırılan fa- yurdu hakkında oğlundan neler, ne l\IURAD SERTOGLU 

1'.~essagero gazetesi, Führerln umumi gö· kaya oldulu kadar demoluasülere de zara- nederiz. kat eğilmiyen dürüst bir adamdır. E· çok şeyler istediği görülüyor: 
liişunün hakikate istinad ettiği için kat't rı dpkunacağmı, çunkü bunların malt zen- . . . b" b lan cına . . l:ırdan istediği ve bek mesindeki: 
Ve tnuvazcneli olduğunu ve sulh lehindeki ginlikleri sarsılacatını lleri sürm•iştür. Ne garıbdir kı har. ~'Taş .. gıülf" ser~~~mde ıns~~ di h tım bir Ne bulursan bırakma: Sanat, fen, nev'i be§er mil!etlm. 
~~bbüsünün bu sebeble kuvvet ve otorite Ayan meclisi pazartesi günü toplanmak kadar Mr. ~amberlaın op gur ~- ledıgı şeyler ıçın ken aya ltimad, itina, cesaret, ümid, Toprak vatanını, ir.un 
ltaue ettiğini yazmaktadır. üzere dağılmı;;tır. Söz söylemekteki me - teri ve tehdıd altında konuşmak ~a~ıl örnek yapmıştır. Hepsi li:tım bu yurda, hepıl nıüfld. ln$an olur ancak bu:ıu i~'an!ır:, inandım 

.'leni Polonya, Hitlerin söylcditi gibi hareti herkesçe malüm olan Downley'in değildir. Bunlara nihayet verilsm, Kıran da olsa kırıl, düş; fakat eöilme sal<ın! Bl;ıe bot bol ;ziya kucakla getir: Mısı·alarııu okum.dk bu hususta ci 
lttilllyetıer esasına müsteniden tekrar _te- nutku içtima:n enJ?ellibaılı hAdisesini ~- toplanıp konuşalım, sulh yolile hal - ~ _ . . -· _ Düşmek etrafı görmemektendir. 
~ekkül edebilir .ve ~~cak bu :iC.k~lde dün- kil etmi:ıtk. ledilmiyecek bir mesele yoktur,, diyip _lşte .b~ saglamhgı v: ~e~ı~liğı. ce Fakat buna varmak kolay değil . sevgisini isLata kafidir. 
11: ~fkarıumuınıyesının sempatismi kua- Halib, Amerikalılan rnailO.b ed~ek dw·du ·u halde Alman ve İtalyan ri· mıyet ıçmde bulama~gı ıçındır ki za dir. Yol uzun ve tehlikelidir. Daima, Gerçi ~u be.yit yalr:~zca o~~d~ ı!l 
,_ bıhr. Budalaca bir w.lasmam:ııtık Kös- :miktarda karaya askıır çıkaı-ılmıyaccıgını g . . h k t t uz·· et manıru yadırgıyan bır adam olarak 

1 
k dicli k yılmamak ve her zaman Fıkretın vataı.scverlıgı lı .k-

~r ... 1- fta l l h t ı d · ar cali kendisıne a are ve ecav • _ . .k ça ışına nme , .. , 
"''e" tara rı 0 an ar a a arın a 1Sr i.ıibat etmiştir. . 1 kalmış titizliği ve hırçınlıgı gıtti çe ' v kında şüpheye duşenlt.:r de olnıuşı ur. ~lll.ek için ma!c.ul bir sebeb bulamıyacak- lngU~rede Akisler tiler. Daha evvel Bırleşik Devlet :r ' türlü sıkıntıya ve mabrumlu.ga kat- A k meyi tam olar:ık OKU· 

tı gibi A'manyayı mağlub etmek hayali- . . cilmhurreisi bütün memleketleri bır artmıştı~. . . . ~ lanmak lazımdır. Bütün bu hizmet n:u I""aıızu .. .. .. i . 
1 

_ 

ili de tcrkutmek mecburiyetinde kalacak- Londra, 7 (A.A.) -· lnalliz gazeteleri, B. Ih konferansına davet etti. Bütün Fikretin bu tıtizlige, çabuk darı - i . b" ka lık ta beklenmen:elidir. dugumuz zaman gc·ruru.z k. şaır c_n 
'-tdır. Herhııtde llitler yenı bir harbin Av- HiUerin nutkunu çok ııotuk kar&ıla.mJ.ilar- su bl . lh lil tetkik ve halli lıp herkesten çekindiğine bakarak o- çın ır ( b. k b ili• bu !l:d kuJretbe inanıyor ve deme1ı ıs-
1'\ınaya ebediyyen yıkılmış olan .versailles dır. lr.gillı: ıazet~leriıWı tilerine g~re, bu tale. ~nn su yo e . nu ferdiyetçi saymak doğru değildir. Elbette. ~a. an ır. sıca use ~ tiyor ki, yapılan fenalıklar bizi Jr -
~anındcı~i vaziyete benzer nz.ıyetler ae- nutuk, ~azlyete ~ç bir yeni unsur il.Ave et~ U:klifınde ~ulun~u. Hitle.r bunu d~ O cemiyetin hayrı için çalışan bir zahmetı odıyecektır. kütmeınelidir. Atide karanl•ktn.n 

eıniyecegıni söylemekte haklıdır. meml§tir. UmUDU.J'etle matbuatın kanaati, bır yahudi entrıkası diye muhkı . dir G . b"'t·· Serveti Fünu _ Ve senin dınlık gP.le<.ek aklııı ktı dreti 
lns nlı" · dal te tıia üteka ....... tın eni . l"b h d' şaır • erçı u un sonra ay . · •·ı a 6ın s~ a e .' man .' m.. - Führerin aarabattan an beyana ın Y rane reddettı. Fakat ga ı a ya u ı . 1 . 'b" "menfaat san'at Zahmetin, himmetin, ve fazlın için .. lir' umruklar zine:rle ba~.lana• 

ı anlaşmaya, her ferdın \'e bütün d..ınya- tecavü.tler h11%1•·larnalt için za."D.ım kazan- d l b dünya vebası dediği marxcı- nun şaır erı gı ı . . Koyar elbet vatan, bu hasta nine çr.:ıı up y . T . 
ltrı b'>zulmaz haklarına dayanan 7eni bir mayı istihdaf eden bir manevra oldutu o~ ı ve içindir,, düsturunu bır nazarıye ola - Bir sıcak buse terli naslyene!... batılı yere geçırecek karau~k sı ınıp 
~\'rı.ıpo. kurulmasını istiyor. merkezindedir. lık ıle sarmaş do~~ old~kta~ sonra rak kabul etmiş bulunuyordu. An • hak parlıyacak. Kollar ve °''~unlEı..r 
11!u gazete, umumi bir konler~s top~~ - mikr?pıa: ~en~sının . ~magma .. da cak bu prensip ona san'atte titizliği, Başka. bir manzumesinde şair: eçözülilp yumruklar zincirle baglana · 
"ıtbt, .x•saf balcınundan silO.hlaıın tahdidi, 1ı.ıER SABAH işlemış kı şımdi keudisı top tufek şekil ve idare dikkati, teknikte kusur- varsın bulunmaaın bilecek namU pnını caktır ve bu beklenen şeyler, aııc:ı..k 
ı.. est nıilbadeleler, lktısadt kalkımna ve n 1 · d ak bir sulh masası isti- ·ı l kt T bili b 
.... kikt işbirllli hnkkındakl Alınan tekliı. ses erın en uz , suz olmayı öğretti. Yoksa ~evzuu da diyerek yurda karşı yapılan hiz- bilgi kudretı e o aca . ıt. a uı:ıu 
letine tta·yamn müznharet ettiğini yaz - Boş dava yor! Fakat Lehtstanı yuttuktan ~e buluş ve onu kavrayışta, dar b_ır çer- metin ancak karşılıksız bir vazife ol- yapacak ta elbette ınsandır. Şaır, 
~Qltta ve bu kalkınma plAnında beynelmi · • 'd bu işe kimsenin karışmamasını peşın çeve içinde kendini hapsetmedı. O e- d -u u söylilyor. Yurdunun hayrını oğluna bunları anlatırken bu ara.hk 
:( tnünasebetler hakkındaki faşizıa. naza- «Baş tarafı 1 mcı e) olarak §art koştuktan sonra! Böyle serleri ile sanatın içtimai rolUnü ka- ug_ ; .•.. milletinin gülüp sevindi- insanlık ha.kkmda beslediği uzak idea 
11:ıetıin1n ~ mündem:ç Oidulur.u ilAvt Lelılsta.nı bir daha dlrllmemek ü- bir teklife sulh masası demezler, ga- bul etmiş oldu ve gittikçe içtimai ~ ~yı .~gını~ . ti . . nlı y d li de göstermekten kendini alamı • 
~e::~:;ak bu "aıete mesul makam- t'.el'fl gömınek lçln btlttln Leh milletini lib bir kumandan huzurund.a silah mevzuları benimsiyerek orada kal - gını ~orme ısa kyaernşı~~yu~~a u!dle~ yor. Onda insanlıga. karşı olan bu 

la 
0 

• :-ı..- tmek ...... a .. onlarca iıısslmn · ";:b·· eti sever• ve on ili t v ·sinden ttu Bitlerin tekliflerini tedkik ve kabul llll.WI- e • ~ teslim etme ve onun emır ve w. uy dı. . d b" .d aldir ln- sevgi ve vatan ve m e se gı 
l!tl dün' d. .n~.,.·· d b" b'"tün' . · · d 1 FUh be . . . besler. Bu sevgı on a ır ı e . k d w. 1d. Biz bu eıneıeri ıazımgelditini, çünkü bunların vücu U Unya ,,~un en us u altına gırm.e merasımı er er. • Hatta Hamid.in Mak rı ıçın: - . ed ayrı ve ona a.y ırı egı ır. 
~'ltupaya bir re!ah ve sulh. devnlKi aça- yoketmek ioabeder ki buna da im- rer bu şerait altında M. Daladier "Varsın Makberden halk bir şey sanın her şey yapacagına ıman er, beytin üade ettiği mefhumu doğru 
: ınahiyelte olduiunu tasrih eylemekte- kin tasavvur edilebilir mi? ile Mr. Chamberlain'i çok bekler. anlamasın ne çıkar?,, inanır: bulmamakla beraber Fi.kretin vatan· 
~U·htavelhalde •li~tyollaı:ll :ı, a~m~ambaıuııda Leh milletini imha etmek miimktin f'-...;ı;. ve Fransız hükfunetlerinin hiç Dı"yerek sanatta aristokrasiyi ka- Ey hayat, seı.rerligwi hakkında şüpheye düşmeyi em mesu ye yo an çız § u- üJ.6UUI • . . • • Ey ruhu kllnatl 
tıll~or. olamayınca da bir gün gelip Lehtsta- bir zaman harb istemedıklennı ve her bul etmiş olmasına rağmen kendısı Takdlı edin, Beıer haksız buluruz. . . 

Fraıısada Akisler nın eniden dirilmesi gayri kabili iç- zaman sulh müzakeresine hazır ol - ferdiyetçi kalamamış, "balıkçılar, Takdlae müstahaktır. Odur rabbl hay· Netice itıb~rilc es8:5 sualınızc cevap 
t:ı "-aby bır" ............ et ı..-11-= -'·-. duklannı biliyoruz. Fakat sulh na.mı Kayık"ı, Ramazan Sadakası, Zelzele, rü9er olarak diyebiU:-in.ı kı_: letr~s. 7 (A.A.) - Sabah ıazeteleri, Rit- u.u ............. J.UW.LW u.ıu ,.. bl ü k' ti d l k k 

11 ~· nutkunu soiuk ve milstclıziyane bir BerUn radyosu muhakkak ki a _ altında teklif .edil~ek ~ir. fera.gat Ha.l1lk'un Bayramı,, ~bi 1?anzume • Rab m m ına .. Fikret; .. n~ ~b~ esı ya~ı ~c.a -"B • 

~ ltudt! karşılamakta ve nutkun metninden . . .Y kabul etmelerıne kimse ıntizar ede - lerinde halkın derdıenle alakalanmış, HattD. bazan daha ileriye gider. dar <;ok buyilk_ '~çok mill, ı~ab · 
~,~~~ kork.tutu ıınlaııldıtuu kayd()yle - ~!or. Bır ınemle.ke?o hele l.eh.istao mez. Nasıl ki Hitlerin nutku, radyo- zavallıları, ~erdlileri ve öksüzleri dü- Dtinyanın insanla cennet olacağına cı, nteşll bir şaırdir, ne de escrlerı ya· 

0 tedlrler, gibi kahraman, milli hlslerhıe oaı& - da duyulur duyulmaz Londradan da, şUnerek onlara acımıştır. da inanır. Bu ümid, halin verdiği bed- kılacak kadar fena bir adamdır. O; 
lti: euvre t,:azetesinde Mıne. Tabouis diyor dan bağlı bir weınlekctin ademe malı- Fra.nsadan da derhal red cevapları Fikret, şüphesiz ki halkçı bir şair hinliğe karşı ruhunun bir tesellisi - edebiyat tarihimizin ebediyen ölmez 

tlii . .. . . kfun o!duğu ne göriilmüt, ue işitilmiş in'ikas etmiştir. Bu pek tabii idi ve değildir. Ona elbette halk şairi vasfı dir. Fikretteki insanlık sevgisini bu ve olın.iyecek yUkeek bir san'atkiin, 
~~:::m mu~cr~~d !!~U:::Uf bir şeydir. _pı>k makuldür. verilemez. Fakat halkın ıztıraplarına noktadan görmek lazımdır. Onun bir ablak ve \i.cda~. ~imsali, tc~ 
"tctd~ ~ ;ç~ aarlh tekuner: A.. CEMAlıEDDIN SAR.4.ÇOGLU • llüseyin Cnlıirl VAT.ÇIN kayıtsız kalmadığı muhakkaktır. O (Halu.k'un Amentüsü) adlı manzu - bir insa.ııllk secboludur . ., • 
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N.a YAZAN : R. YALKIN 

Ali Kemal Bey Nihayet Dahiliye 
Nazırlığını Kabul Etmiıti 

Kendisine Avukat 
Sosu Vermiş 

Egede kurulan gençlik 
klüpleri faaliyete geçti 

COmhuriyet Bayramı Merasim 
• 

Geçid~ne iştirak Edect!k Gençlik 
T oburları Hazırlanıyor 

Bugün Yapılacak 
Spor Hareketleri 

Atletizm 
A tluda Balkan Oyunları 

Türk, Yunn:ı, Yuıoslav, Rumen at
leUeri arasında yapılmakta olan Bal
kan oyunlan aUetizm müsabakaları
na bu ıün de devam edilecek ve bi
tirilecektir. 

Futbol 
TaluJlm Stadı: 
Karaguınruk - Altınordu saat 11 de 

hakemleri: Sıdkı, Emin, Hilmi. 
Altıntui - Beykoz saat 13 de 

hakemleri: Sami, Kuyumlu, Said. 
Galatasaray - HilAl saat 15 de 

hakemleri: Refik Osman, Samlm, 
Şevki. 

Şeref Stadı : 

Galataspor - Anadolu saat 11 de 
hakemleri: Sellimi, Habil, Kenan. 

Feneryılmn7. - Beyotluspor saat 13 
de, hakemleri: Refik, Yusuf, Salih. 
Topkapı - Fenerbahçe saat 15 de 

hakemleri: Eşref, Halid, Rahmi. 
Fener Stadı: 
Kale - Yenlyıldız saat 11 de, ha

kemleri: Necdet, Harun, Ata. 
Vefa - Suleymaniye saat 13 de 

hakemleri: Adnan, Samih, thsan. 
btanbulspor - Betlktaş saat 15 de 

hakemleri: Ahmed Adem, Fikret, Sa
bahaddin. 

ııuı•Clt vaziyet ve muratların fulalıtı ve mOfterlelallk yOaDnden .. hrlml•d• · 
ki büyük otellerin eıkınt.ı cektlklerlnl yumıftık. Perapalaa otell dOnden itiba ren 
kapanmıftır. Otel N hlblerl vlllyete, Hariciye Veklı.tlne ve Batyekllete ayrı ayrı 
müracaat atmıııerdl. Müracaatlerlne henüz mUıbet oevab alamad ıkları için Perapa· 
1u sahibi otel,\ni muvakkaten kapamııtır. Perapalaaın günl&Jk murafının 100 llrayı 
aftıtı dylenmektedlr. 

Senenin en büyqk ve tarihi 

SAMiMI ANLAŞMA 
Fransız Süper Filmindeki dekorlann azamet ve ihtişamı seyircilerin 
gözlerini kamaştınyor ve Zenginlik, San'at, Aşk ve Güzellik itiba

rile her seansda salonunu baştan başa dolduran 

SUMER Sinemasında 

Nazmi Ziya 
Türk Heykelbraşlatl 

Güzel Sanatlar Akademtel Nefl'IY...._ 
dan • latanbul 1917 • Fiyatları 40 1lf 

kur uf. 

Güzel Sanatlar Akademisinin ~ 
zarfında neşrcttlji eserlerden bahSe-_.14.
evvel karilerimize 1937 senesi neşr-
iki de.terli kitabcian bahsetmek ısteıtl-~ 

Akademinin ilk neşrettiji eser ~-61 
Rahminin kalemine borçlu oJd1JIUll"""". 
cNazrni Ziya• dır. Zavallı sanatklr -~ 
Rm akademinin bu takdirklr bareP-.:. 
ıoremeden aramızdan aynldıjı için bU 
tabın hazin bır mazhariyeti vardır. _,,,,,., 

Otuz kadar eserinin fotolrafı ile --ı;r 
leştirilen bu kitabda Nazmi Ziya'DJD 
yatı ve eserleri anılmaktadır. 

Gilzel Sanatlar Akademisi nefrlY8~ 
ikincisJ olan cTilrk Heykeltrqları> -0.__.
eser de ilki &ibi çok nefis ve çok iDJll""'" 
basılmııtır. _-a 

cTilrk Heykeltraşlarn milelllfi N~ 
Berkin ön sözünun başında ıu c(lJnle • .Hl* 

, cTürk resminin yarım asırhk maziSI ~ 
1 de, bu sanatın su ıötilrmez mevcu~ 
ve varlılını isbat eden pek çok bid111P"=' 

1 tesadüf olunur,) Filhakika ;rarım asar!: 
111, üç çeyrek asır, hattl belki bir ~~ 
mazisi olan resim sanatının bu ınDI"""'" 
zarfında birçok izleri vardır. c~ 
çok yeni olan Tilrk beykeltrqlıjı, ~ 
kadar zaman zaman mevzuu bab ... ..-~ ........ -
daima halkı ve münevverleri iltiye ~ 
esrarlı bir perde ile örtülü imit pbi 'IOW 
hemiyetten kurtulanuyao bir mevzu idi-

Güzel Sanatlar Akademisi 1937 -~ 
Atustosunun 17 ncl ıünU üstad ~ 
talebesinin eserlerini bir araya to~ 
bir cTürk Heykeltraşları serıiab vOC_. 
getirdi. 

Türk heykeltraılıtının mevcudiyeti~~ 
kAr edenler delil takat bu ~-:_vcu~ 
şüphe ve endişe ile mevzuu ~ 
şilpbelerlnln zail oldujunu gördüler' 

Türk heykeltraılılına aid bu ilk fJI/# 
ifte bu serginin ifadesidir. Burada islJlllr 
ri geçen, eserleri tanıtılan sanatklrlar ~
kında kendile9nden toplanmış bi~ 
ratık malılmat ta vardır. 32 fototraf ~
canlandırmaktadır. Kiı,bın müellifi Nurul"' 
lah Berk'i tebrik ederiz. 

Eserde ismi geçen sanatkirlar ilk tıd" 
keltraş ilstadımız Ihsan başta olmak °' 
Mahir, Nijat Sirel, Ratib Aşir, Sabiha :eeo"' 
gulaş, Nermin Sırel, tralda Barry, Ali il"" 
di, Zühdü Müridojlu, Nusret Sumandır· 

izmirde Son Yağmur· 
ların Zararı 

LOREL va HAROY 
J-1 ARBE GiDiYOR 

aray Sinemasınd 
Vazifei askeriyelerini yapıyor

lar, Türkçe sözlü olan bu em • 
salsiz filimde bütün seyircileri 
ağlarcasına güldürüyorlar. 

naveten: 2 Mickey - Mause 
ve FOKS JURNAL en son dün-
ya havadisleri 
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~ ~ = = i Viyanada Beş Sene Müddetle ~ 

1 

ava Muharebeleri 
·e i r Emrivak id • ı r 

= == 
Hava Kuvvetleri,Muharebe11in Büti1n Yükünıi Taşı-= Aclık Ve /ztırab Cektim i 
Yan K ara Ordusunun Ayrılmaz Bir Lazımıdır/ar)=_ ' ' == - a - ' uzun bir işsizlik imkansızdır. Şehre 

lier iki muharib tarafın, son kuv - ----- --~-------·-- - -·--
1 

Hiç bir Alman şehrinde sosyal:' HULASA giden bir gencin toprakta çalış-
\Tetlerini 300 kilometrelik bir darül- = mesele Viyanadakinden daha iyi Hitlerin babası 56 yaşında te- makta devam eden gence nisbetle ~ 
harbe yığmak istedikleri bu devrede, = tetkik ve tetebbü olunamazdı. Fa- kaüd olmuş bir memurdur. HiUe- daha fena fıtratta olduğuna a 
k 1 rin de menıur olmasını ·ıstemekte· priori hükmetmek bir hatadır. ~ arşılarına çıkan çelik sedler önünde - kat aldanılmasın, bu tetkik ve te- ~ 

~:~:~::::ı g!::::;~:;. G:i~ = ~~~ :;:ı:r~::~:~~~~:~~:p~i~~ ::·m~ş:~~t ~ı:~e;ts~zu a:ı:u~: ~i:~~ ~!~!~~~~l:~i:~~ ::e~:ı'.Y:: :ıi:. = 
ın· = zat du··şmemı'ş bı'r kı'mse hı·ç bı'r za- t:ıtıs lli terkediyor, ilk gittiği Reals· en metin fıtratlardır. Mubacir ta- = ış cephelerde ve örtüsüz arazide bu _ ctıule'de tarih muallimi kendisin· __, 
fuküne ııisbetle ufak kuvvetlerle ı = man onu tanıyamaz Başka han- de inkılabcı fikirler uyandırıyor. birile kasdettiğim mana yalnız A- 551 
Yapılan harekatın, cephe derinlikle - ' gi şerait altında olu;sa olsun, sat- Viyanada resim akademisine gir- merikaya giden bir kimse değildir. § 

tinde icra edilen keşif ve tarassud hi gevezelikten yahud yalancı hissi meğe teşebbüs ediyor, fakııt imti- Bunda meçhul bir büyük şehre = 
teŞebbüslerile, mahiyetini tesbit et - ;:::::;: yatperestlikten başka bir şey ya- handa muvaffak olamıyor, ve re- gitmek için doğduğu köyü bırakan :=:: 
lllek, bır' vakı'tler imkan dahilinde idi. <== simde kabiliyetsiz olduğu da ken· [ uşak da dahi1dir. O da meçhul bir -~ 

-- pılmış olmıyacaktır. Bunların iki- d. · .. 1 · B ·· · e · 
b - ısıne soy enıyor. unun uzerın 1mukadderatm şan."" larına atılmag-a 0 Ugün, cephe gerisindeki harekat, - · d .. · tt ı d '' = ı 

~~:i~·:.;~=tlç:~~;:;.~:ı:~ı f~~: = :.:~?I~~~~:!r~y;~:.:~: ~:~2~; .. :;,:~S:?:~::~~:::·~~ j ~~~:;·~~~~~~:iz~~:~~:.!~~e~·~:~ === : 
her iki hasım için de, kat'i bir mec- yatroya gidiyor, kitab okuyor. Vi- iş bulmazsa ümidi kırılmaz. Fakat 
buriyettir. = har olanların hatta sonradan gör-, yana zengin insanların yanında 1 bulunan işi biraz sonra kaybeder- s 

=: melerin ekseriyeti tarafından sos- aç ve sefillerle, emin ı1çııerle do- :::;; 
lier iki tarafta da, bugünkü vazi- ~· = yal sefaletlerden bir şey gösteri - ı ludıır. Bunlar Avusturyanın Zafer se bu daha elimdir.Yeni bir iş daha : 

Yet baki bulunduğu ve bitarafların len lakaydılık mı, yoksa "halka doğ ı caddesi altında lağamların karan- bulmak, bilhassa kışın, muhal de- = 
hukukuna riayet edildiği müddetçe, = ru gitmek,, hevesine düşmüş bazı , r ıığı ıçınd~ yaşıyorıar. ğilse de pek zordur. tık haftalar ne = 

b
eephe muharebelerine girişmek kat'f ,.. = şık ve zarif kadınların küstahane 

1 

~ . . .. ~se: ~ensub. olduğu se~dika~_an = 
ir zarurettir. ~ ve çok kere dirayetsizce, fakat her Bu_ su_retle, _ye~.1 bır. dunya.da ışs:z!ık. t~zmınatı alır ve şoyl~ boy- EEı 
Taarruz fikri besliyen taraf, mu- zaman gayet nazik lütufları mı da- kendılerıne yenı bıı hayal yapm~~ le ışı~ ~?ınden çıkar. _Ma~S.:ıh_ s~n :;: 

kabil cephenin zayıf mıntakalannı ha menhustur bilemiyorum. Bu ve yeni bir vatan fethetmek gıbı metelıgı de sarfettı mı, ışsızlik 
seçmeye çalışırken, müdafaada kal- _ adamlar sevk,itabiiden mahrum 1 insafsız bir niyet ile A vrupanın 1 sandığı da nihayet yardımları kes- = 
tnak istiyen de, taarruz için sıklet müfekkirelerile toptan anlamak te l toz~~u. ayaklarile silkenlcrin vazi- t.i. mi'. büyü~ sefalet .. gelip ça~r. : 
merkezinin nerede yapıldığını öğrene· şebbüslerine kapıldıkları için bir yetı ıçınde bulunuyordum. Şımdı, aç bır halde, oteye berıye _ 
Cektir. _ kat daha hataya düşüyorlar. Son-l İnsan~ atalete m~hkfı~ _bıraka- sürüklenir. Elinde avucunda ~al- :: 
Almanyanın garb arazisi dalgalı ve - - ·---·- ---·-~--- - .. ---· ----- e ra da müdafaa ettikleri mtitalea ve · cak vazıfc ve mevkı mulaha7.ala- mış olanları satar, yahud rehıne ;;;;;;;; 

örtülüdür. Fransanın şark sınırında 1- kana~tlerin hiçbir muvaf fakiyet. te rından, muhit ve ananeden mah- koyar. Bu suretle etrafta ve görüş- :s 
d "d' K .. Li11o halinde uçan İngiliz Harb tayyareleri = k - · k' ı d b d == a vaziyet bunun aynı ır. ara go - min etmemesinden yahut nefret ve r~m bulundukları için, hc_r. ç~. ~~ ~~gu . ımse er ~· .. u.~ _ ~~ sonra 
zetlemelerinden geride cereyan eden ,.. .., hava kuv::f.!tlerini esirgiyecekleri ü- _ isyan ile reddolunmasından hay- karı yakalıyorl~, her ı~ı goru-

1 
ıtıbarıle tam _bır duşukluge v~ıl ~ 

hareketleri öğrenmek, bahusus kar- y AZ AN: mid edilebılir. Geri mesaisi ve her 1 = retlere düşüyorlar. Bu, halkın nan-1 yarlar. Namuskarane bır ça - olur. Artık hır barınacak yen ~e = 
Şllıklı sedler mevcud iken, muhal gi- milletin menabii, bır taraftan sana- ı körlüö-üne hir delil telakki edili'\·or. lışmanın hiç bir kimseyi tezlil e- kalmazsa ve bu da kışa tc:3adtif = 
bidir. E eki" Ge e al yiin kapanırken, öteyandan kat'i üs- = Bu 

0

ne\'İ dimağlar için hoı:;a~ gi- demiyeceği fikrine bağlıdırlar. Bu ederse, - ki çok kere b~yle .olur -
Baskından kurtulmak için bir hava m 1 n r tünlük temin edildiği anda geri ara- dece!< bir h akikat t;c~ldl ctmemclı: da benim_ için ~eni olan bu dün_y~- i ~üz~yakası tam demektir." Nıhayet = 

keşfine lüzum vardır. Bunun için ha- K ı K zideki mühim hedeflerin en büyük üzere deniJeoilir ki sosyal bir fa- y~, .. kendım: bır yol bul~ak ıçın bır ış bul~r .. Fakat .tarıh t:krar __ 
\1alarda hakimiyet elde etmek en ema oçer mikyasta tahribine tevessül edilebile- aliyecin biitiin bu şeylerle hiç mü- butu~ ~arlıgımla atılmaga karar l başla~. !kıncı .. de_~a yıne aynı şey --
mübrem bir ihtiyaçtır. Cephelerden I cektir. Vakıa, gerideki taciz hareket- ııasebeti voktur. Bilhassa bunlar- Jvermıştım. !olacaktır. Üçuncu defa daha fena --
gelen haberler, her iki darUlharbde surette taciz ederler. Bu keyfiyet, fa- Jeri ciddi bir şekil aldığ"l halde, düş- j dan dolayı hiç bir nıinı.'ettarhğa . Çok geçmeden gördüm ki her - olacaktır. Nihayet, ebedi surette ~ 
de faal bir hava keşfi yapılmakta ol-

1 

aliyetin artması nisbetinde ehemmi· manın arkadan vuı-ulması gıbi bir te- = istihkak iddia edilemez. Çiinkü hangi bir iş bulmak bulunan işi meşkuk olan bu mukadderata la-
duğunu bildirmektt;di.r. _Hava ,!tu~ -!yet ke:sbeder. sir de gösterilmiş ~hır. Ancak, geri _ Jôtuf ve ihsan rlağıtılacak değil _ m~ha~az~ edebilmekten daha az kaydan·~- ta~ammül ct~e.yi yavaş 
\1etlerinin tasarrufla ıstıhdamını ıs -

1

1 g) - Yaya kıl'aların, gündüzün, deki hedefler, zaman geçmekle te _ dir. Haklar iade oJunacaktu. muşkulJur. yavaş ogreu.ır. Tekrar ıtiyadı ya- __ 
tilzam eden sebebler şunlardır: hareketlerine devam_ etmeleri bugiin pelenmekten kurtulmuş sayılamaz- I __ B 

1 1 
. b ta d Her günkü ekmeğin eınin olma- ratmıştır. !§ 

) H b' .. dd t d en sosya mese eyı u rz a . h , 1 .. . e a ar ın, uzun mu e evam 1 çok güçl_eş_mişlir. Italyan motör_lü lar. Bu bir kozdur ki, sırası gelince t tk'k t t bb" 1 . . a·· ması bana bu ycnı a) atın en ka- İşte boy lece, vaktıle çalışkan o- •c:..-:: 
et . k tl ht ıa· H a 1 G d l e ı ve e e u me\· mne uşme- l k afl d b' . .b. .. . . . • m_esı uvve e mu eme ır.. av 

1 
kuvvetlennın spanyada, . ua a aJa- kullanılacaktır. Şimdiki vaziyeti böy-

1 
-- d' 0 t d kh ran ı tar arın an ırı gı ı go- , ıan adam her şeyde kendısını ter- --

k k 1 ım. nun ma ru ve ma ur or- ı .. .. 
eşıf v~. tarassudlar:nda gen. a an ra'da, 103 Sovyct tayyaresı karşısın- le mütalea etmek için birçok sesebler j dusuna yazılınca, sefalet beni ken- rundu. . . kederek _nihayet me~fur ka~lardan ::= 

taraf, duşman harekatını tesbıt ede- da panik yaptıklarım biliyoruz. Hal- ! vardır: Biraz bekliyeceğız ! - disini "tetkik ve tetebbüa,, davet 1 Mütehassıs amcle~ın hır renç~er başka hır e~el takı~ ~t~1yen a- :::.~ 
tniyeceğinden, baskınlara uğramış o- buki zırhlı kuvvetler süratlerinden ............. ............................. - etmekten ziyade kendisine bir ta- kad~r- sı~. ~ık sokaga at_ılmadıgı~ı ~anıları~ elın~c. ~a~ıt bil'_ a_let hka- :_: 
lacaktır. .. 1 istifade ederek gizliyen bölgelere çok ı TAV z / H baa olarak eline geçirmiş gibi gö· I pekala bıhrım. Maamafıh mevkıı- lıne gehr. İşsızlıgını kendımne a- '.'.'.3 

b) Topçu, çok ~efa hava -~ozetle- 1ıdaha çabuk yetişebilirlerdi. Yenı sabatı Gazetesi Müdilrlüğüne = ründü. Kobay ameliyata mukave- ~~emin oldu~a. hiç bir s~retle ?ah~t diye a~ed~bilme~ o _kadar ~ 
tnelerile atışlannı ıdare edebilir. Ha- Ve cepheyi yarmak için tahşid edil-!' Gazeleım:ın 6 Tc~nnicvvcl 939 tarihli met gösterdiyse kabahat onun de- guvcnemez. tşsızhk hasebıle aç ımkansızdır kı, bırdenbıre, ıkt1sa- ~ 
\Ta hakimiyetini kazanamıyan taraf mesi icabeden zırhlı kuvvetleri, yahut nüshasının bcşınci sahiiesinin i.içün<:ü su- ğ"ld. k::ı.lmak tehlikesine daha az maruz eli talebler uğrunda cidal etmek ya- = 
topçusu isabetli atışlar yapmaktan delinen veya yarılan bir müdafaa mm tununda yeni barem kanununun tutbikatı 1 ı ır. kalırsa da Joclı: out yahud grev hud Devlet sosyete yahud medeni- = 
acizdir t k d k' d r -· . t k çın dolayısıle dairemizdeki ücretli memurların :::::;; ••• == 

. . . , a asın a ı e ıgı Kapa ma ı iki aydanberi maaşlarını abmadıkları ve intıbalarını tehlikesi mevcuddur. 1 yet kıymetlerini yok etmek onca ;;; 
c) Hava kuvvetlerının cephelerde- kaydırılan zırhlı kuvvetleri dövmek bu memurların iki defa Vekalete münıca- Bu gün ° devre aid Her günkü ücretlerin emin olma- tamamen müsavi olur. 

ki harekata iştiraklerini lüzumlu kı: 1 üzere yine en emin bir surette hava at ettıkleri halde ce\·ab da alamamış ol- topl:mağa .1çalıştığımff ~am;n, bu- ması sosyal iktısadiyatın en va- Bu ameleyi binlerce misal üze- ~ 
lan safhalar vardır. Hava kuvvet.lerı !kuvvetleri istihdam edileceklerdir. duklan yazılmaktadır. ı . na aı;.~.ı e d mu~a a 0 am~~o- him yaralanndan biridir. rinde takib edebildim. Müşahede- ~ 
zayıf taraf, ~-u büyük ~ardımlard3:n Hava kuvvetleri, muharebenin bil- ı __ Dair~'.ı1iz -i.ic~ctli . memurl?rının kan_una - rum. ı mm e ya nız en esas ı a- J )erim arttıkça, insanları bu kadar • 
mahrum ve dm•manın goklerden yag- t.. yükünü taşıyan kara ordusunun gore gııeceklerı deıece malum olınadıgın- == rı, çok kere bana yakından te- .. Genç çiftçi ~aha . kolay oldl~~u harisane cezbederek sonra onları =: 
d - "' 1 d d . un . . . . dan yalnız eylül ;ıylıkları vaktinde verJ- ::= mas edenlerı· yaşamışlar.:ı·r Bura soylenen - belkı hakıkaten <le boy- s= ıracagı ateşler atın a a zayıat ver- ayrılmaz bır Hizımıdırlar. Fılhakıka, 1 ~ 1 b" 1 .. i hh tm· t· ::= uı · • ·· · ·· -.. =: emıyere ( ır <ac; gun eaa ur e ış J. = d l k d'l . d le olan - herhalde müddeti da- o kadar mudhış surette oguten E3 
mey m hkUın kalır h · ı · d h b' b 1' k ı - a on ar, o zaman en ı erm en • b ' k .1 lif' 1 h' 1 == e a · cep e gen enn e ar ı es ıyen ay- Bunların dereceleri Vekaletten peydt>rpey . t'h tt· -· d 

1 1 
b be ha az süren bir iş için şehre gidi- o ır aç mı yon n us u şe ır ere =: 

d) Her iki taraf, zırhlı kuvvetlerin nakların kurtulması vazifesi de hava tebliğ edılmekte ve bir kısmı da aylıkla- ıs .. ı .. ~aç :l ı~~m ers ere era r yor 0 bilhassa yalnız büyük şehir- karşı duyduğum infial de çoğalı- 5 
baskınlarına mühim bir mevki vere- ı kuvvetlerine verilecektir. F'akat har- rını almış bulunmaktadır. Bir kısmının ise, goru ece er ır. İerde pınldıyan göz kamaştırıcı 1 verdi. . E 
cekt' T k k"tleleriııin hazırlık va- bin mukadderatı cephelerde taayyün sicillerinde vesikalan noksan olduğu için, ı __ ... B d ı b" ··k h' ı ;;;; 
. ır. an ı .~. h • . kA böl henüz ücretlerinin tesbit edilememiş bu- :::s ziyaya meclub oluyor. Kazanç ta ~ a ~m ar 0 _u~ .§e ır_e~e := 

zıyetlerini tesbitle buralara ateşler ettıgıne, atta zengınce mes un • ıunduğu ve istenilen vesikal<ırının vüru- - ı ş bulmak benim için hiç bir oldukça bir emniyete alışkın oldu- geldıkl~rı_ zaman bi:ı.la kavımlcrının == 
tevcihini kolaylaştıracak ta yine ha- gelerin dahi sinir kuvveti bu ateşleri dunda bunların da ücretlerinin tesbit c- = zaman çok zor olmadı. ğu için, eski yerini ancak yeni bir adamı ıdıler. Fakat orada kalırsa = 
kitn bir hava kuv~~~.dir. . . ~~rşıladı~a göre'. hava ... ~uvv~tleri dile~ek intibak .c~v~ll.erinin gönderileceği 

1
: Çünkü ekmeğimi mütehassıs bir mevki ümidi peyda ettiği zaman kavimleri onları kaybediyorlar. ! 

e) Cephelerde butun bu vazıfelerı ıçın, katı mecburıyet gorulmedikçe, Vekaletten blldırılmıştır. Memurların Ve- .:.= . w. b k Ad t d" . t' Il - (J'nvamı var) == 
ifa ettikten sonra artan filolara hin- hinterlandda rol aramak zararlar do- kalete iki defa müracaat ettiklerı \'e ce-ı amele sıfatıle degıl r~nçber yahud ıra nıayı ~ e e mmış ·~· ~n ""7 § 

t ·r .1 b'l' - b 'l' vab alamadıkları varid değildir. = yardımcı amele sıfatıle kazanma- ı dan başka zıraat amclesının eksık- g~/ = 
erlandda vazı e verı ~ 1 ır. . gura : ır. ,. . Keyfiyetin, tavzih zımnında, ayni sü- = ğa çalışıyordum. liği o kadar büyüktür ki köylerde - ----ı . -
ın!;e:e~re::e~~~:;:~!~~· 3!~:~~~ ha~~:~:~eel~: ::e::~~:;~ gu!:~1a:~~ tunda dercini z~~~!~1~:1;;ur~:h:l~er~~l~k 1 ~ııuııııııııııııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııııııııııııınınıouınıııııııııııııuıııııııınııııııımıııııııuııııııımııııuıuıııınınınıııııııınnıııınnııııııııııııııııımnııııııııııııııuuııııııııııw 

Aziz efendi; hasmını kurdk.ııpanına ge -
tirdikten sonra, ~prtıaklayıp yana çevir -
ıtıek için zorlamağa başladJ. 
Arnavutoğlu, kendisini idare ediyordu. 

l!ir yandan da alttan kalkmak için çok iyi 
bildiği ve hiçbir pehlivanın vakıf olmadığı 
bir oyunu tatbika çalı~ıyordu. 

Oldutu yerde büzülüp toplanıyor .. Ya -
\laş, yavaıı kendi paçalarını ele alıyordu. 

Çok geçmedi, bu iıin farkına varmıyan 
hasmının gafletinden istifade ederek he
ınen oldulu yerde kıçını birdenbire bava-
~a kaldırarak ve ayaklarını çekerek diz 
tölunüı vaziyete geldi. 

Ali pehlivanın bu ini ve manevralı o
Yunu karşısında, Aziz efendinin oyunu sö
külmüotil. 

Ve .. hasmının üzerinde kalmıştı. Kurd -
kapımı da elden gitmi~i. Veliahd, hasmı-
nın çok çetin ve mahir bir usta olduğunu 
&örüyordu. Yakası açılmadık oyunları var
dt. 

zel takib ettiği için kurnaz Arnavutoğlu
nun nele!' yaptığını görüyordu. 

Mabeynci Fahri beye, başını sallıyarak: 
- Bu herif kolay kolay mağlüp olmaz .. 
- Evet beyefendi; bakınız yine kurtul-

du ... 
- Daha, bunun gibi çok tehlikeli oyun

lardan kurtulur bu adam ... 
- Çok usta efendim, çok usta ... 
- Efendimiz, bidayette söylediğim gibi 

hücuma geçmeyip, müdafaa ve ezici güreıı 
yapmııı olsaydı daha çok iyi olurdu. Eze, 
eze yenerdi bu herifi ... 

- Ah efendim, neye böyle yapmıyor a-
caba? 

- Kimbilir .. fakat; gururuna yediremi
yor da ondan olacak. 

- Efendim, harbin bile hud'ası vardır .. 
Değil ki, böyle pehlivanlıiın ... 

bir pehlivan olduğunu takdir edememişti. 

. :;! ı SULTAM AZİZ ~ 
NAJIL PEHLiVAH OLDU. 

duğu yerde içini çekiyor ve, ıinirleniyor
du . 

Aziz Efendinin tuttuğu ııüreıı tarzını hiç 
beğenmiyordu. Efendisi çok yanlııı bir 
taktik tutmuştu. Hm;ından mırıldanıp du
ruyordu. 

Veliahdin hırsına, gururuna kapıldığa 

görü1üyordu. Civa gibi Arnavutoğlunu çar
çabuk mağlQb etmek sevdasına kapılarak 
ha bire hasmına saldırmıştı. 

Hele, hasmını kolaylıkla altına alabildi· 
ğini, görünce de sevincine payan yoktu 
Evvelki güreşlerinde kolay kolay bastıra
madığı Ali pehlivanı, bu seferki savaşında 
bir elde bastmıbildiğinden cüret alarak 
hücumlarını arttırmış bulunuyordu. 

No: 63 

Aziz efendi, kemanede duruyor, hem de 
oyunlarının birer birer nasıl olup ta elin
den gittiğine hırslanıyordu ... 

Fakat; bir yandan da altına toplanıp o
turmuş olan hasmını tersinden tutup mağ-
10.p edeceğini düşünüyordu. 

Çünkü; ne oyun takmış olsa herifçi oğlu 
kurtuluyordu. Çok geçmedi. Belki bir da
kika ... 

YAZAN: M. Sami KARAYEL 

tiyor. Ve, ayakta güreşmekten ziyade altta 
yatmayı tercih ediyordu. 

Arnavutoğlu, veliahdin altına yatarak 
epeyce uğraştırdıktan sonra bir aralık, e
tendinin oldukça kesildiğini hissedince, ko
hıylıkla altından kalktı. 

Ve .. çu-pmarak hafif bir nara salladı: 
- Haydi efendim .. 

Maksadı, hasmını, üstünde durmadan 0 _ Veliahd de, Arnavutoğluna mukabele et-
yuna sevkctmek, durmadan habre çalıştu-- mekte gecikmedi: 
mak ve bu suretle veliahdi yorarak, son- - Haydi Ali! .. 
radan güreşe girmek... Aziz Efendinin sesi cansız çıkıyordu. 01-
Arnavutoğlunun tuttuğu güreş tabiyesi dukça yorulmuştu. Hasmını, alttan yene

Vcli::.hdin, gözü o kadar kızmıştı ki, en 
son defa hasmı altından kolaylıkla kalktı
ğı halde Arnavutoğlunun güre~ tabyesinin 
farkına bil.ı varmamıştı. 

ceğim, diye binbir oyun alınıştı. Uğra:i-
pek mükemmeldi. Hakikaten tıaheserdi. mıştı. . Mütemadiyen güreşi Aziz efendi yapı-

Eğer, veliahdi, bir iki saat böyle didine- hli ı 

Efendi hazretleri, böbürlene. böbürlene 
hasmına hücumda devan1 etti. Arnavutoğ
lu güreşi ayakta idareye koyulmuştu. 

Derhal, hasmını silkeledi. Ve, sarmaya k lı t ls . Fakat,· Ali pehlivan kolaylıkla hepsı'ndeıı yordu. Ali pe van, corunuyor, arada ı.:ı-
D ~ b ., re ça ş ırınııı o aydJ, muhakkak güreşı d. - t ı t· •· - ogru uyuruyorsunu:ı:. girdi. Arnavutog'lu, lieytanca hareket edi- k - kalk . rada cia ken ı gureıı a >: ıgınin mi.idafaad::ın denklikten kurtararak hasmına bel4 kesi- urtulınuştu. Ayaga tıgı zaman aüre-

- ZatıAlileri olsanız ba~ka türlü mü ya- yordu. lebilecekti.. şe başlamış gibi dibdiıi duruyordu. ibaret olduğunu sezdirmemek için de hü-
pardınız? Alttan kalkmak istese, veliahdi aldatıp Veliahd, güreşe başladığı zaman- cumlar yapıyormus gibi görünüyordu. 

Ve1· hd b tekrar kemaneye geç Halil bey; ya.nıı yava" Arnavutog"lunun b.. 1 ıa • mec uren - - Bendeniz ezer, ezer öyle yenerdim .. kalkabilirdi. Lakin, ezilmemek ve dinlen- " ki nefesinin yarısını kaybetmişti.. Ve.. ucum arında muvaffak olamıyor • 

( Devamı var ) 

ti. Arnavutoğlu altta, Aziz efendi ü.stte idi. - ...... mek için mahsusan altta kalıyordu. plfıruru sezmietL Bu herif, efendisini saat- Hulasa Aziz Efendi, güreıı tabya- mu§ gibi de gözükerek Vellahdin gözünü 
Fakıı.t; ortada oyun filan kalmamıştı. Ha - Hem efendimizin kuvveti bwıu yap- Kurnaz Arpavutoğlu, güreıin uzıyaca - lerce ~leterek: yoracaktı. Ondan sonra, a- sini iyi kuramamıştı. Iki defa, üı;tüste boyuyordu. 

liI hey, dışarıdan oyunların seyrini pek gü- mala kndlrdir, dedi. ;jını anladıi'ı lcin kendisini yormamak is- yağa kalkıp hücumlara b~lıyacaktı. Ol - gür~tiii hasmının daha hAl! ue lQ:adda 



Mile: 8 

f H !fı·(i:~4M 
HASTAM 

Yazan: K. IŞBIR 

Bir akşam üstü son hastamı uğur- Ve bundan sonraki konuşmaları -
lamış, defterime bazı notları kaydet-

1 
m1z gayet hoş geçmeğe başladı. 

meye başlamıştım. Beş on dakika lki üç günde bir geliyor, tavsiye -
kadar süren bu işim bitmişti ki kapı- !erime riayet ettiğini söylüyor, sonra 
ya hafifçe vuruldu ve genç bir kız günün vak'alarından, modadan, sine
mütereddid adımlarla içeri girdi. Ba- madan ve her şeyden konuşuyorduk. 
şıııda yeşil bir şapka, üzerinde yakası Bir ay kadar bu şekilde bir tedavi 
kaplan derili kahve rengi bir man - tarzı takib ettim. Ay sonunda onu 
to vardı. tamamile değişmiş yani normalleş -

Gösterdığim koltuğa şöyle bir Hişi- miı:j buldum. Ne eski ürkekliği. ve ne 
v-erdi. Gözlerinde, her hareketinde de fazla heyecanı kalmıştı. 
manası anlaşılmaz bir ürkeklik, bir Cali bir gururla: 
heyecan vardı! Kızcağız sanki bir - Bir haftaya kadar artık bütün 
mümeyyizin karşısında imiş gibi tit- buhranlardan kurtulmuş olacaksı
riyordu. · nız ve bana ihtiyacınız kalmıyacak 

Hastamı mlimkün olduğu kadar 
konuşturmak, onu böylelikle biraz 
olsun kapılmış olduğu heyecandan 
kurtarmak istiyorum. 

Sandalyemi yaklaştırdım. Güler 
bir yüzle mutad suaUeri sormaya 
başladım : 

- Nereniz ağrıyor? 
- Ben de bilmiyorum, doktor, de-

di. 
Sesindeki acı , koyu yeşil gözlerin

deki ıztırab beni bir lilıza düşündür
dü. Ve gayriihtiyari onu bir kere da
ha baştan aşağıya kadar süzdüm. Bu 
güzel kızın nesi vardı acaba? 

- Sizi pek heyecanlı görüyorum, 
her zaman böyle misiniz? 

- Hem evet, hem hayır. 
Bu tuhaf cevab beni düşündürdü. 
- Sizinle pek kolay anlaşacağız. 
Dudaklarında tatlı bir tebessüm 

dolaştı. 

- Sizi sıkmıyorum ya doktor, de
di. 

Gülerek yüzüne baktım. 
- Bilakis, dedim, boş zamanla

rınızda geliniz. Sizinle meşgul olaca
ğım. 

dedim. 
Bu müjdem onu !?aşırtmıştı. Üzün

tülü üzüntülü baktı. 
- Bir hafta dediğime mi şaştınız? 
- Hayır, diye kekeledi, ben bu 

kadar çabuk iyileşeceğimi ümit et -
miyordum da. 

Eğlencesinden alıkonan bir çocuk 
gibi somurttu. Hiç konuşmadı. Kalk
tı. Yavaş yavaş odanın içinde gezin. 
eli. Bir ara masanın yanında durdu. 
Bir akreb görmüş gibi ürperdi. Düş
memek için iskemleyi tuttu. Bütün 
vücudünü bir titreme kaplamıştı. 
Yanına yaklaştım. 

Neniz var? dedim, biraz oturu -
nuz. Size bir ilaç vereyim. 

Yüzüme, acı yanan koyu yeşil göz
lerile baktı. öfkeli bir sesle; 

- Siz ... Siz .. diyebildi. 
Sözünü bitiremedi. Kirpiklerinde 

toplanan yaşları göstermemek ıçın 

yaralı bir ceylan gibi odamdan kaç
tı. 

Olduğum yerde kala kalmıştıriı. 
- Ne olmuştu, bu buhranın sebebi 

ne idi? diye düşünüyordum. Neden 
so!lra gözlerim masamın üzerinde 
duran karta ilişti. Onu böyle içten 
sarsan ve benden uzaklaştıran sebe

Ayrılırken gözlerinin ıztırabı a · bi keşfetmiştim. Bu kart benim nişan 
zatmış, heyecanı hemen hemen kal - davetiyem idi. Gayri ihtiyari iki dam-
mamış gibiycli. 10 yaş yanaklarımı ıslattı. 

• • • - Zavallı, gönill, dedim. Meğer 

On gün görünmedi. Kendi kendi- sana ıztırab veren benmh3im. 
me: 

- Neden gelmiyor. Hastalandı mı 
ıcaba? diyordum. 

Nihayet yine bir akşam, geç vakit 
geldi. Bir ağabey alakasile karşıla -
dını. Ellerinden tutarak oturttum. 

- Nerelerde idiniz? dedim. 
- Biraz rahatsızdım. 
- Beni niçin çağırtmadınız? 
Birden cevab veremedi. Iztırablı 

koyu yeşil gözlerile yüzüme baktı. 

Hafifçe kızardı. 

- Yine ben sizi aradım, dedi. 
tık defa böyle içli ve anlaşılmaz 

bir hasta ile karşı karşıya geliyor -
dum. ve ilk defa böyle bir siteme ma
ruz kalıyordum. 

Bilmem neden bu saz benizli kıza 
yalan söylemek mecburiyetini his -
settim: 

- Gelmek istedim. Fakat cesaret 
edemedim. Çünkü sizi bir kere gör
müş ve ailenizi hele hiç tanımıyor -
dum. 

Bu sözlerim hastamın üzerinde ba
riz bir tesir yapmıştı. Gözlerindeki 
ıztırab sönmüş, yerine canlı bir neşe 
dolmuştu. İçten doğan bir sevinçle : 

- Ya!,, dedi, beni düşündünüz öy
le mi? 

Çarnaçar yine yalan söyledim: 
- Tabii, bir doktor hastasını hiç 

düşünmez mi? 

Fakat şu vak'ayı da duyduktan sonra hu
ıumeti haddülgayesini buldu: 
Boladanın Derbend köyünde Zehra is-

1ninde bir kadın vardı. Bu kadın fakir bir 
~iftçinin karısıydı. Zebranın güzelliği ci
var köylere kadar duyulmuştu. Fakat ka
dın namusluydu, kocasına bütUn varlığile 
sadıktı. 

Bunu Ali Molla da işitmişti. Bir iün mak 
aadıııı Mahmud Beyden gizliyerek ansızın 
köyü bastı ve kadını zorla dağlara sürük 
ledı. Dişi bir kaplan gibi kendisini müda
faa eden Zehranın mukavemetini, bacağı
nın kaba tarafına bıçakla dokunarak, kır
dıktan sonra zavallıyı gözyaşları arasın

da kirletti. 
Hayvanı hislerini bu suretle tatmin eden 

Glvur tmam bununla da kalmadı. Daja 
kaldırdığının haftasına kadına sordu: 

- Beni sevdin mi?. 
Kadın. Ali Mollanın kara suratına, çe -

limsiz varlığına istikrahla baktıktan sonra 
cevab verdi: 

- tki gözlerin kör olsun işallah; senin 
neren sevilir a mendebur alçak? .. 

Bu cevab Mollayı kudurtmağa kiti ıeı
.rnişti. Derhal bıçaitru çekti ve bleare köy
im dilJ:>erj,ni haneo oracıkta kaırun k• er 
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12.30 Program ve memleket saat ayarı, 
12.35 Ajan.,; ve meteoroloji haberleri, 12.50 
Turk müziği: Khisik eserler ve halk tüı·

kiıleri, Ankara radyosu küme ses ve saz 
heyeıi, tdare eden: Mesud Cemil. 13.30 -
1-1.30 Müzik «Ki.içtik orkestra: Şef Necib 
Aşkın~. 1 - Ralph Benatzky: Grinzing'c 
bir daha (vals). 2 - Heinz Munkel: Vene
dik hatırası (Serenad), 3 - Puccini: La 
Bohem operasından bir parça, 4 - Franz 
Lehar: Vals. 5 - J. Strauss: Viyana or
manlarının efsanesi (vals), 6 - J. Strauss: 
Polka,7 - Rossini: Mozaik, :N'o. ı. 

18.00 Program, 18.05 Memleket saat aya
rı, ajans ve meteoroloji haberleri, 18.25 
Müzik (Radyo caz orkestrası), 19.00 Çocuk 
saati, 19.30 Tilrk müziği, Çalanlar: Vecihe, 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan, 1 - Okuyan: 
Sadi Hopeı: 1 - Nihavent peşrevi, 2 -
Ud.1 Hasan - Nihavent şarkı (Sana bilmem 
ki neden), 3 - Ahmet Merhum - Nihavent 
şarkı - (Bir busene ermek için), 4 - Av
ni Bey - Nihavent sarkı - (Issız gecede ben 
yine hicranı düşündüm), 5 - Yesari Asım 
Sultanıyegah şarkı - (Biz Heybelide), 2 -
Okuyan: Mefharet &ıığnak: 1 - Arif Bey 
Saba 1<1rkı - (Nigahı mesrine), 2 - ...... 
Saba şarkı - (Hayali yare de~ne), 3 -
Arif Bey - Karcığar şarkı - (Gönlümün 
hayli zamandır). 4 - ...... Karcığar türkli 
(Pınarın başında), 3 - Okuyan: Mu.Ufa 

gibi kesmekte bir saniye bile tereddüde 
düşmemişti. 

Vak'a her yerde f(jyu bulrnu.ş, Çakıcı 

efenin kulağına kadar gitmişti. Fevkalade 
hiddetlenerek Ali Mollayı haklamak üze
re harekete geçen efe, ilk defa olarak, 
Boladan taraflarına sarktı; bir haftadan 
fazla hep Giivur tmam çetesini aramakla 
vakit geçird.1; fakat maalese! bulamadan 
geri döndü. Bulsaydı G!vur tmam çetesi
nin bilamerhamet imhası mukarrer ve mu
hakkakb .. 

Evet; Çakıcı ere, kamalı zeybeği Salih
lide bahçe arasında nasıl basdırıp kendi 
mıntakasında geberttise Gavur tmarnı da 
yine kendi mıntakasında avlamak istiyor
du. Fakat Kaptan Anderya gibi işte bu 
herif de bir turlil ele geçmiyordu. 

Filhakika Çakıcı e!e, ilk şekaveti za
manında meşhur Yunanlı Kaptan Anderya 
yı da çok takib etmiş, fakat ele geçireme
mişti. Kaptan Anderya, kel Hasan isimli 
bfr Arnavutla beraber gezerdl. Senede bir 
vurgun yaparlar, beıı altı bin altın edin
dikten sonra ortadan kaybolarak bir sene 
sonra meydana çıkarlardı. Çetenin e!radı 
Kel Hasanm Yanyadan aetirdlti Laplı 
köyllltrii. Bunları Yuı7adan çobm di -

t'ENI SA~Alr' 

Çorluda Sıtma ile 
Mücadele T eşkilitı 

No.a Nakleden : ULViYE SAKAR 

Çorlu (Husus!) - Çorlu sıtma killerile fenni ·bir tarzda mücadele 
mücadelesinin motörleştirilmiş me- edilmektedir. Bu suretle hem hasta
murları sıtma kordonu altında bu - lık ve hem de hastalık yatakları yok 
lunan mıntakaları bu vasıtalar naye- edilmekte ve hem de kurutulan top
sinde sık sık kontrol ve vaktinde rak parçası köylünün faydalanacağı 
muayene yapabilmek imkanlarını bu bir şekle sokulmaktadır. Resimde 
labilmektedirler... Her türlü kiııln .. d 1 t k'l~tı be d kt o 
t · · ·1 h 1 kl 1 1 . muca e e eş ı a şu o oru s-
evzıı ı e asta ı ı o an arı ve arazı 

üstünde de sıtmayı doğuran ve bes- man Başkol mücadele heyeti ile bir 
liyebilen sazlık, bataklık ve durgun arada görülmektedir. 
suları kurutarak akıtarak sıtma na- Azmi Seli.t 

Çorluda Mekteplere Tehacüm 
Çorlu (Hususi) - Bu sene komşu lim kültürlü ve tecrübeli bir müdür 

kaza, nahiye ve köylerinde vaki mü- olan Hüseyin Timuçin ile genç yar
raca.at ve kayıd dolayısile lalebe s~- direktör Şevketin idaresindeki mek -

yısı geçen seneye nisbelen çok artan tep bilğili bir öğretmen kadrosu ile de 
Çorlu orta okulunda dershane adedi mücehhez olarak yeni yıl derslerine 
(6) ya çıkarılmıştır. Eski bir mual- başlamış bulunmaktadır. 

Hale: 
- Şimdi de alajr ediyorsunuz, dlye söy

lendi. 
Bunu diyerek, elini gayri ihtiyari uzattı. 

Mchmcdin elini sıkmak istiyordu. Fakat 
birden soğuk tavrını yeniden aldı. 
Şoförü ile fazla samimi olmak istemiyor

du. 

-Vll-

Hale Floryaya giderken: 
- Köprilni.ın civarındaki ağaçlıktan sa

parak durun, diye emir vermişti. 
Şimdi ikisi de asırlık ağaçlann gölge 

verdiği bir küçük tepeciğin kenıınnda o
turmuşlardı. Birden Hale sordu: 

- Geçen gün o ihtiyara. vermiş olduğu
nuz vadi unuttunuz mu? 

- Unutmadım. Zihnim onunla meşgul 
fakat arzunuzu bilmek isterim. 

Hemen gayı·i iradi bir h:ırekctle genç 
kız: 

- Her şeyden evvel doğrudan doğruya 
şahsen faaliyet gösteremem, dedi. 

- Ben de bunu tahmin ediyordum. 
Sonra sempati ve tereddüdün karıştığı 

bir vaziyetle. 
- Kü;ı.ik hanım, fazla mütecessis görün

sem de, bana cevab vermenizi rica edece
giın.. ihtiyara gösterdiğiniz alı\kamn öğ
renileceğini dlişünerek yalnız kendinizi mi 
nazara alıyoı-sunuz? 

- Ne için .. ne için bunu soruyorsunuz? 
- Tehlike altında bulunan birisini kur-

tarmak için. 
- Ortada hiç bir tehlike yok. Ve kimse 

de tehdid edilmemiştir. Daha ziyade şah
siyetim için olduğu kadar, nazarımda çok 
kLymetli olan birisi için göz yaşlarından 
korkuyorwn. 

Hale, birdenbire gözlerinden boşanan 

yaşları göstermemek için ellerile yüzünü 
örttü. 

M'ehmed, ses çıkarmadan, alnı ku·ışmış 

bir halde, genç kızı seyrediyordu. Genç pat 
ronunun «nazarında çok kıymetli olan bi
risinin> kim olabileceğini düşiinüyordu. Ni
hayet, kendisini tutamıyarak: 

- Yalnız sizin için yardım edeceğim, 

zira ağladığınızı bir daha görmemek isti -
yorum, dedi. Kimse isminizi duymıyacak. 
Her şeyden sizi malumattar edeceğim. Ve 
yapılan işleri adetA gıyaben kontrol ede-
ceksiniz. 

Mehmed, kuv,·etıe: 

Genç kız ıztmıbla içini ı;-ekti. 

- Hayır, böyle bir diişw1ce lıeslemcıne· 
tisiniz. Size kar:il hurmetirn sarsılmaz bir 
şekildedit", dedi. 

- Dunu tekrarlamanıza teşekkür ecl<)· 
riın. 

IIale, bu sö1Jeri, inanınıyan bil' t:ıvırlll 
söylemişti. Genç .adam aynı v::ıı:ıyelte de· 
vam etti: 

- Yapmak istedigim şeyler hakkmda 
şüpheleniyorsanıl rahat ı-dın Bu c\ den 
ayrılır ve bir dalı ı d::ı göı inlize gori.ııı -
ınem . 

.Mehmedin knt'I ve azimktı.ı· sesi gen~ 
kıza cesaretini iade elti. 

- Hayır, beni yalnız bırakmayın. şıın
di bütun ümidm1 sizde ... Y•ılnız bil" nıı!C· 
daı· para kabul elseydir..iz çok memnun o• 
l::ıcaktım. 

- Sebebini anlıy:ımıyol'uın? 

- Oh, insanlar, menfaat mevzuu bah,.. 
olunca değişirler, o zaman bır kimse is· 
tediğini yaptıracağına emniyet kesbedcı". 

Mehmed, gözleri adeta ateş ı.:ıçarak ce
vab verdi: 

- Öyle ise küçük hanım, şoCörunuz goı
leri önünde bahşiş olarak Yedlccel~ parala
ra ihtiyaç hissetmeden istenilen işi yapar· 
Para canlısı bir adam değilim. 

- Kalbinizi kırmayı düşünmuyordı.tn 
Mehmed!. 

- öyle ise, bu para ınenuunu bir da.
ha ağzınıza almamanızı rica edeceğim. 

- Peki neye bu kadar kızıyorsunuz? 
Zengin değil miylm ben? .. Sizden i.stcdl· 
ğim hizmetlere karşılık neden pan ile ınu· 
kabilini verıniyeyim?. 

- Benden istediğiniz hizmet taınaJllilt 
başka türli.i bir şey burada bir itimad nıe· 
selesl mevzuu bahs. İtimad ya verilir, ya· 
hud da verilmez. Eğer bana karşı it.lınad 
beslemiyorsanız, bırakalım \'e bir do.ha uıı 
ilii konuşmıyalun. 

Hale, şoförüne sessizce baktı ve nihayet 
- Ne kadar ahngansınız, hiç de böy· 

lesini görmemiştim? dedi. 

- Olabilir, farkma \·armadan benim gi· 
bi adamları yanınızdan uzaklaştırmı;ısınız· 
dır. 

Birlikleri Biga Köy - Mchmed, eğer benim sedyemdc ol· 
Hale başını ~aldırdı ve daha serbest bir saydınız, bu sôzlerlnizden dolayı slze r:ok 

ta\'ırla baktı. kızardım. 

~--~~~-----------~ 

Yeni Teşkilat Çok İyi Çalışıyor 
- Bu adamı, bulunduğu yerden çekip 

çıkurınak, başka bir tarafta temiz bir 
halde ya:;;atmak ve kendisiııe bakacak bi
risini bulm:ık Uizım ... Bundan başka, ayda 
verilecek paranın mikdarı da tcsbit edil-
meli . 

Biga, (Hususi) _ Köylerin bünyeledn-ı masına mi.ıteallık işler için nzumi faali - _ Guzel. Şımdi çizdiğiniz bu programın 
de müşterek olarak yurutulccek işleri Y~t ~östcrecekle~dir. Garb cihetindeki tatbiki halinde bu ihtiyara karşı yapmak 
etrafında köy idareleri ın:ılzcmc, para ve koylerı kazaya bacl~y;m Kaldınınbaşı - ~a- mecburiyetinde bulunduğunuz ı;;cylerin t:ı
emeklerini te\•zi suretile ko!lcklıf tesisle- 1 \'a:;;t~pc - Pek~ıezlı - _Karanlı. - Seh'ı .- hakkuk etmiş olduğwıa kanaat getil'ecek 
rin idamesi ve kalkınmanın programlı şe- Rısaılu - Koı1;esıne h,ıtlındakı kışın \ e mi~niz7 .. 

. . .. k k d yağmurlu hnvalıırda geçil \'cımiyen yo-
l 'ld .. ·· · g yesım gudcrc aza a-u e yurumesı :ı . . · Jun ıslahına dc•·am edil.yor. Bu yolun 

- Evet, tıınıumile. 
- öyleyse arzularınızın ifa edileceğine hılındeki muhtar \'e ıhtıyaL· heyctlerı top- dah:ı esaslı şeklide ıslahı idn 25 köyu" n 

d ' eıııtn ol:ıbilırsiniz. 
laııtı yaparak mi.ıhiın kararlar almışlar ır. iı;tirak ettiği bir birlik de tesis edilmiştir. 
Topla.ntıya 1~0 .köy mu~tarile 760 ihtiyar j Bandırma şosesi namı verilen yolun ona.
heyeti azası ıştırak et nıştır. Alınan ka - rılması ic;in kurulan birlik yakında fan
rarlara nazaran birisi bcledıye ile mü~te- liyetc geı;miş bulunacaktır. Bırlikleriu c;a
rek olmak üzere umumi \'e digerleri mev- lışına merkezleri Çanpazar, Sinekçi, Ka-

Genç kız, Mchıncde karşı bir minnet his
si gfüterir \•a7jyct aldı. 

-tnşallah size karııı gösterdiğim ilimad
dan dolayı bir pi~manlık duymayayım. 

zii şekilde yedi birlik te;ıkil edilmiştir. A- rc1ntı köyleri olup bazılarında iki birlik - Buna emin olabilirsiniz!. 
şımdmağı, nümune Cidanlığı, Tu\'uk - Ta\'- birden tesis edilmi~tir. Birliğe memur e- - Doğrusu, artık ben de ııaşırdıın. Bir 
şan istasyonunun idamesi ve yatılı okullar dilen heyetler idare amirlerinin daimi mü- ~ey bilmiyorum. Sizi bu işe sokarken i
in~asını deruhte edecelc olan ve 25 sene i- rakabesi altında çalışacaklardır. Bu hayır- ıcıdemderı daha fazla kuvvetli bir hisse, 
çiı~ kurulan umumi birlik, on bir kişilik lı, Dahiliye Vekaletinin emirlerine uygun korkuya itaat ediyordum. Hem kimi bu 
encümenini seçıni~ ve nizamnamesini de ve onemli işten müsbet neticeler elde e- işe agah edebilirdim? Dostlarımdan herhan 
tanzim ederek tasdik edilnıelc üzere yük- dılecegi bir hakikııt halinddtr. Son yapı- gi birisi, bu hrıreketime gülmek ve ar -
sek makamlara gönderilmiştir. Diger bir- lan bildce tadilatlarında da köy salmaları- kanıdan çekiştirmekle mukabele ederdi... 

Sizin böyle bıt· harekette bulunmanız ihU
liklcr de mıntakaları dahilinde işleri yu- nın asgari derect'ye indirildiği haber alın-

ınalinin ise bence pek öyle bir ehemmiyeti rutccek olan idare heyetlerini intihab et- mıştır. Bundan dolayı köylü büyük bir 

Genç adam ccvab vermcmclc için dudal{· 
l:ll'ını ısırdı. Genç bir kız::ı kar~ı nezaket· 
siz görünmek istemiyordu. 

Hale, yan gözle baktı \'c: 

- Sizi yine lıiddetlendirdim, dedi. 

- Ne için hiddetlcnecckınişsin? Huki· 
katen söylediğiniz gibi ayni içtimai sevi· 
yede bulunınayoruz... Aramızda boyle bİJ 
uçurum vaı· kı ... 

( Devamı var ) 

··················~·····••••&••··········· 
MllA• TiltUn rekotleal 
Milas, 7 (A.A.) - Bu sene tütün 

istihsalatımız bir buçuk milyon ki· 
lodur. Milas tütünlerinin bu ~ene Ege 
mıntakası tütünlerinin en nefisi ol • 
duğu söylenmektedir. 

M U:isda ekimler 
Milas, 7 (A.A.) - Bu sene Milis 

mıntakasında fazla hububat ekilece· 
ğinden fazla tolıuınluğa ihtiyaç g0· 
rlilmüştür. Yiiz elli bin kilo kadar 
toh umluk gönderilmesi alakadar ma 
kamlardan istenmiştir . 

• yok! Bir za\·allıya gösterdiğim merhamct-
mişlerdir. :\tevzii olarak kurulan birlik- memnuniyet izhar etmektedir. __ _______ ..., _ _____ . 

ten dolayı hayret duymadınız elbette. • ] 
!er köy yollarının ıslahı, selektör binala- Kazanın genç kaymakamı Fethi Tansuk L Askerıı·k İla" nları Halbuki, Mchmed, o hayreti duymuştu! 
rı ve ılıca binası inşası köy işleri üzerinde israrla durmakta ve Ve düşündüğü şeyleri başkaları da zihin-

1 

____________ ___ _ 

köy davasının tahakkuku için gayretler Terinden geçirebilirlerdi. 
Çağ~ıır: 1 - Hafız - Hüzzam beste (Aldım göstermektedir. Kazaya geldiği az zaman Fakat genç kıza, hakikatı söyliyerek mü-
hayali perçemin), 2 :-- Şe\·ki B~y - Hüz: içinde birçok köyleri gezmiş ve tefti ler- teessir etmek istemiyordu. 
zam şarkı - (Gam d1delerız sakı sun buyı • ş 
dolu bade), 3 -Taksim, 4 _ Hü;ı.zam tür- de bulunmuştur. Kaymakamımızın emir Hale, anlatı~ına devam ettl: 
kü: (Uzun olur efelerin bıçağı), 5 - HüzJve teş\'İklerile iki köy gezisi terlib edil- - Yan sokaktaki kahvede oturan adam-
z::ım türkü: (Sana da yaptırayım Necıniyem 1 miş, Savaştepe köyünde Kızılçağlayan, !arın hareketi ve duyduğum korku, plan-

) O 30 K 20 45 Tü. k ·· ·-· l::ırımı değiştirmeğe sebeb oldu. Beni mu-aman , 2 . onuşma, · r muzıgı Yeniçiftlik köylerinde Mavi yıldırım piyes 
(Fasıl heyetı), 21.30 Müzık (Dans müzigi -
Pl.), 22.00 Memleket saat ayan, ve ajans, 
22.15 Ajans spor servisi, 22.25 Müzik (Caz

leri halkevi tarafından muvaffakiyetle tem 

sil edilmiştir. Ilalkevinin bandosunda da 

band - Pl.), 23.25 - 23.30 Yıırınki prog- terakki göze çarpıyor. 
ram ve kapanış. Cihad Ozangil 

Tefr ika No: 49 

CAVURİMAM 
ye getirirler, bir vurgun yaptıktan sonra 
ellerine birkaç yüz lira vererek tekrar 
memleketlenne yollarlardı. 

Anderya ile Kel H:ısanırı arası iyi git
tikçe bu hep böyle oldu. Fakat bir iiln a
ralarında müsHımanlık - bristıhnlık da -
vası başgösterdi; ayrıldılar. Bu ayrılık ü
zel'lne kaptan Anderya Ytmanistana git
miş, Kel Hasan yalnız kalmıstı. Arbk tek 
başına sekavet yapıyor, yanındaki Dino 
isimli kızanla birlikte önüne geleni soyu
yordu. 

tzmir jandarma kumandanı Arnavuddu. 
Kel Hasan da Arnavuddu ve köylerdeki 
Amavudlardan himaye görüyordu. Alay 
kumandanı Kal Ha.sanı zorla yola ıetire-

YAZAN : ZEYNEL BESi M SUN 

meyince milliyet cihetine saptı ve kendi
sini Arnarntlar delaletile istiman ettire -
rek hapse attı. Kel Hasan 101 sene, Dino 
da 15 sene hapse mahküm olmuıılardı. 

Dino çok yakışıklı, fevkalade güzel bir 
erkekti. Türkçesi gayet kıttı. Hapishane
de Kel Hasandan asla ayrılmazdı. Fakat 
Kel Hasan hapishanede de tek durmamış, 
Akka kalesine sürülmüş; oradan kaçtıktan 
sonra öldurulmilştil. Dino, bu sebeble, yal
nız kalmıştı. tşte dokuz senedir yatıyordu. 

Her on senede bir "A.Uı şahane., çıktığı i
çin bir yıl sonra hürriyete kavuşacaktı. 
i'akat Dino bu aCfı şahaneye yetişemedi; 

hapishanede cigerlerini parça, garca. ku
sarak ııan verdi. 

ahaze ettiniz, bu işe girmekten· memnu
niyetsizlik gösterdiniz... özür dilcmeğe 

mecbur oldum ... Ve nihayet, içinde bulun
duğum vaziyete siz hftkim oldunuz. Artık 
elinizdeyim. 

Buroda, enteresan olması itlbarile, Dlno
mın İzmir hapishanesinde anlattığı bir 
vi'ıkıaya temas edeceğiz: 

Dino geldiği zaman hiç türl<çe bilmiyor
ınu~. Bir gi.ın bir handa bir deve katarına 
rastgelmiş; merakla seyre başlamış. Deve
ci develeri: 

- Kıhhh ... 
Diye, diye oturtmuş. üstlerine yük sar

mışlar. Sonra develer kalkarlarken bağır
mışlar. 

Dino anlatıyor: 
- ömrilmde hiç deve görmemiştim. Bun 

lar ne biçim mahlCıltlardı; merak ettim. 
Develer kalkarken bağırıyorlardı. Acı<iun; 
ellerimle işaret ederek: 

- Bre merhametsizi. .. Hayvanlara çok 
yük koydun; işte bağırıyorlar! .. 

Dedim. Deveci gülerek benimle alay et
ti. Ben bu işe kızıp dururken öndeki 
mahlük dilini çıkarıp şiı;irmesin mi?. ŞaD
tım, kaldım. Meğer, sonradan anladım, bu 
mahlük vaktile Tepedelenli Ali Paşa za
manında bizim köyü haraca bağlatan de
ve imiş. 

Vaktile Tepedelenli Ali Pasa bizim Lap 
kôyü civarına bir deve getirterek başıboıı 
ıalı\'eL·miş. Deve kendi bildiğine dolafll', 

Fatih Askerlik Şubesinden : 

1 - Yüksek ehliyetnameyi haiı 

olanların 1/lkinciteşrin/939 da Ye· 
dek Sübay okuluna gönderilmeleri 
mukarrerdir. 

2 - Şubemize mensub olan bu 
şartları haiz okurların muayyen gün· 
de okula gidebilmeleri ıçın hemen 
şubeye müracaatla şimdiden yokla· 
malarını yaptırmaları ilan olunur. 

yer içermiş. Bir gün deve bizim köye yak
laşmıs. Bir köylü bu kambur, kocaman 
mahlUku görünce korku içinde koşaralc 
köy halkına haber verrnts: 

- Bir mahlük gördüm, yerden göğe ka
dar boynu var. Kambur .. ağaçları, selvile
ri yeyip bitiriyor ... 

Lep köylüleri sillhlanmı§lar, hep bera· 
ber muhbirin tarif ettiği yere gitmişler. 

Balcrnıılar ki berbad bir ejderha ... Hemen 
silAhlan çevirip atq etmiııler ve k.imbilir 
kaç kur;ıunla biçare deveyi öldünnuşlcr. 

Tepedelenli Ali Paşa bunu habeı- alınca 
Lap köyü e§t'a!ıru çağırtmış: 

-Bre hayvanlar; demiş, benim deve
yi öldürdünüz. Cezanız §Udur: Hepiniz her 
sene bana yüzer dirhem tereyag verecek· 
siniz .. 

Köylüler telAş içinde Paşnnın huzuru
na çıkmışlar. Ne d1rhem biliyorlar, ne d• 
yüz rakamını ... Fakat cyü.n ün çok oldu
lu muhakkak... Aralarında düşünmüşler, 
taşınmışlar; katiyen itiraza karar vererclı 
tekrar Paşanın yanına girmişler ... tçlerin
den en cesuru söze ba~lamış: 

- Paşa! Biz bunu verem.eyiz. Fukara in• 
ıanlarız. tstersen lıepimizl kurşuna dizer• 
l1n.. t Devamı var ) 
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Tu~kNIİNEIŞRllYAATI: ~~ ~-h~rn~~~h~~~ ~ 
r er ç n manca =~ &==a 

ikinci Kıeım ~ ............. -·····---··-·-·-·······-···················--·-·-· j~ 
ttniversite almanca öğretmeni Heinz =-~ •• R E s 

1
• M L 

1
• ~--==-

Anslock ile Guzel Sanatlar Akademisi al- = 
-=-~ . f-

manca öğretmeni Dr. Julius Stern tarafın- :::::J. 1 •1iiSf: 
dan yazılan Turkler için almanca kitabının ~ j ~E::!I 
iktnci kısmı da çıkmıştır. Turklere en ko- - ., 1 -= 
'lay ve sısıemu bir ~eklldc almanca mü- ==~ : L..Jarb DanoramaSl ==~= temmim cümleleri öğreten bu kitab mem- - cı ~ r 1 ==r 
leketimizde ilk defa çıkmış olmak itibarile ] ~ ~ 
cıdden tavsiyeye lfıyiktir. Fıyatı yüz ku- ~- ·--··--·--------·••n •• •••••••••••••••••-••••-··--·•-•••••••••••••• --~~ 
ruj tevı.i yeri Muallim Ahme dHalid kita- -.: a. = 

bevıdır. , ' En son harb resimlerine, Leh ve Alman ordusuna, donan- P 
==~ masına aid resimler, Alman ve Leh kumandanlarının, ~5!! Daima 

Daima 

...., 

Genç 
GiJzel 

logUiz Kanzuk Eezanesl 
MiistalıZN'atmdaa 

Krem Balsamin 
KANZUK 

De 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 şaheseri, bütün dünyanın en 
mükemmel güzellik müstahzarları
dır. Ötedenberi memleketimiz kibar 

aleminin takdirine mazhar olmu§tur. 

Krem Balsamın Kanzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini terkibin
de saklıyan en ciddi ve şayatu iti
mat markadır. Genç ve ihtiyar bü
tlin kadtnlar için zaruri bir ihtiyaç
tır. Cildin letafet ve taravetini art-

tırır. Yağlı, yağsız ve acıbadem 
cinsleri vardır. 

Ekelr Balaamln Kanzuk 
Cildin daimi yumuşaklığını temin 
eder. Yüzdeki çil ve lekeleri alır. 

Sivilceleri tamamen izale eder. 
Traştan sonra cilde Jiitif bir serin· 

lik verir. 
İngiliz KANZUK Eczanesi 

Beyoğlu lstnnbul 

Sultanahmed 3 üncü Sulh Hukuk 

=j devlet adamlarının, meşhur simalannın fotoğrafileri, biri- t~ 
~ birlerile boğuşan iki taraf kıtalarının müheyyiç enstanta- f 

Ç 4 neleri, tayyare bombaları albnda yanan şehirler, hayat- ~== 

l
j'!. lannı vatanlarına armağan etmiş kahraman askerler ve- ,~_-. 
i saire vesaire .•• 

::59s ~li 

ı; ,.,-Her Yerde 10 Kuruş-... ;ı 
~ ~ 
z=: ı&il 

~ '== 
;~ RESiMLİ ~I 
:: Harb Panoraması :ı 
= J ~§ ==== == 
=ı Bir iki güne kadar size harbin bütün heyecan- ,. 
=~ larını, dehşetini yakından temaşa ettirecektir. ~-

C ~ 
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j 15 ila 21 BiRiNCi TEŞRiN 1939 ı------.. 

rviY ANA SONBAHAR SERGiSi 
Avrupanın En Mühim İktisadi ve Sanayi Sergilerindendir 

Her türlü izahat için hazır bulunan: Türkiye umum mümessili: 

K. A. MÜLLER VE ŞERİKİ 
İstanbul Galata Minerva Han posta kutusu: 1090 Telefon: 40090 

sız DE SEYAHAT TENZlLATINDAN İSTİFADE 'ED E RE K GERİ K ALMAYINIZ. 

Bütün esbabı istirahat en mutena ve nefis yemekler en temiz oteller 

ilim Sayın sergi ziyaretçilerinin emirlerine tahsis edilmiştir. Almanyaya giriş ve çıkış vizeleri parasızdır. -

Sultanahmed 3 ü ncü 'ulh Hulnık 1 ı,.ııı••••••••••••••••••••••••••ll!! 

"~:'~~~1·~~:Uon Yuda Levi vekili 1 Devlet Demiryolları hanları 1 
avukat Duniel Behar taraf;ndan t: -1 iİllllll••••••••••••••••••t•••••••• 
mirde Balcılar sokak 223 No. da zuc- Devlet Demiryolla n 9 u TJcu İ:-iletme Müdürlüğünden: 

Hakimliğinden: Caciye tiiccarı İzzet Ertoğrut alcy • İstanbul Banliyösü trenlerinden: 18, 22, 26, 32, 34, H, 46, 52, 54 \e 23, 27 
Davacı lst. Sultanahmet Zeyneb hine 39 1-156 No. ıu dosya ile açılan 31, 37, 39, 49, 51, 55, 57 ııumaralı trenlerin Ye,ilkby - K. Çekmece arasındaki sc-

S~tan~k~ W No. lu~~~~m~ (~{)lira 9 l~ruş~~ak~vMının==y=k=~=r=i=9=/=10=/=9=3=9=p=a=z=~=t=~=i=g=un=ı=ın=d=e=n=it=ili=a=re=r=ı=l=~=v=~=ili=n=~=1=ir=.====='=8=12=7=>== 
tarafından ayni mahalle ve hanede 1 kta 1 hakemesinde 
H .1 B .kt ta ,r ld k yapı ma o an mu 

acer ı e e~ı aş ı ı ~z çı mazı 1 müddeiale hin ikamet ahının meç • 
No. 39 da Ferıdun aleyhlerıne 39 972 Y ~ 
No. ıu dosya ile açılan liza.lci şüyu bul o~masına bi.naen i~~nen. ~~~uhal 
davasının yapılmakta olan muh ıke- sureti ve davetıye teblıg edildıgı hal

mesindc müddei alcyhlcrden Feridu- de mahkemeye gelmemiş ve vekil 
nun ikametgahının meçhul olma;ına dahi göndermemiş olduğundan bera

binaen ilanen davetiye ve muameleli yi istiktab mahkemeye gelmesine 
gıyab kararlan tebliğ edildiği 'l ı• ~.? ve gelmiyecek olursa istiktaptan çe
itiraz edilmediği gibi mahkemeye de kinmiş addile ibraz olunan senedin 

gelinmemiş olduğundan kabiliyeti tal< kendisine aidiyetine karar verileceği 
simiyezi olmadığı indekkcşif ant.ışıl - hususunun ihtarı suretile muameleli 
makla muşaın bilmüzayede satılarak gıyap kararının (20) gün müddetle 
parasının hissedarlar beynindP. v~ ilanen tebliğine ve muhakemenin de 
hisseleri nisbetinde taksimi su:·etıle 6 11 939 tarihine müsadif pazartesi 
ıüyuun izalesine ve bilcümle mP.sn • günü saat 10 a talikına mahkemece 
rif~ tahsiline gıyaben 30 9 939 tarı-

is tan bul Def terdarlığır- ~an: 
Senelik muhammen 

icar- bedeli 
Lir-a Sene 

Tophanede, Necatibey caddesinde Kışla al 
tında kfıın 387 No. lı dukkan 
icarı 

Tophanede Necatı bey caddcsınde Krşl ı al 
tında kain 365 No. lu di.ıkkôn 
icarı 

İstanbul Emniyet Mudurlugunü.n işgalınrfe 
ki Sansaryan hanının altın-

daki ambar 

• 

Tophanede Kılıçali mahallesinin Topçular caddesinde 359 S. 1ı dukkdn 
Tophanede Kılıçali mahallesinin Topçular caddesıııde 361 S. lı dııkkfın 

.Tophanede Necatibey caddesinde kışla altında 347 S. lı dukkfın 

48 

51 

1000 

180 
144 
120 

3 

3 

3 

3 
3 
3 

hinde mahkemece karar verilmis ol • karar verilmiş olduğundan müddeti Yukarda me\•ki ve No. ları yazılı gayrimenkuller hlzalarındaki senelik muham
men icar bedelleri üzerinden açık arttırma ile kiraya verilecektir. İhale 9/10/939 
turihine müsadif pazartesi gunu saat on dörttcdir. Senelik icar bedeli dört mü
savi taksitte her taksit peşinendlr. Talıblerin % 7 .5 pey akçalarını vakti muayyen
den evvel yatırıp mezkur gün ve snotte Milli EmU\k MüdürlUğünde müteşekkil 

duğundan tarihi ilandan itibaren 8 kanuniycsi içinde itiraz edilmeiiği 
gün zarfında temyizi dava edilmedi· ve mahkemede hazır bulunulmadığı 
ği takdirde hükmün kesbi kat'iyet takdirde gıyaben hüküm ve karar 
edeceği ilanen tebliğ olunur. ve.. ileceği ilanen tebliğ olunur. Komlsyonn müracaatları (7616) 

HARBDEN BiRKAÇ MANZARA 
Harbın tehlikeli bir anında, muşriklerdcn 
Qoman itml Mugayre, atını Peygamberın 

üzerıne si.lrdU; fakat EbQ Amir Fpsık'ın 

kozdığı "e Peygamberin de içine du erek 
olumden kurtulduğu kuyuya yuvarlandı. 

Onun kuyuya yuvarlandıgını gorcn Haris 
ibni Samme koştu ve lcılıcı altında onu ol
durdu. Atını ve silahlarını atıp goturür
k.en muşrıklcrdcn Obeyd ibni Amiri yeti
ıerelc Harisi omuzundan yaraladı. Bu hali 
gören EbQ Dud'ıne, yıldırım gıbi yetişerek 
Obeyd'ı katletti. 

ok d.ıha ottı. Onu da ba:ıından vurarak ol
durdu. 

ÜBEYYENIN KATLI - Ubeyye ibni 
Halef, Bedr lıarbınde esir edılmi:ı, fidye 
\'ererek kurtulmuştu. Bu defa da harbe 

~[fü?D® f36SulJ& CM.\~EJ 
iLE CEDDi FEARUHZAD iiiiiiiil- YAZAN : M. RASiM Cf'ZGE.N5555!i!!! 

Muşrıklcrln iyi okçularından Hayyfm 
ibne! Arc!e ile Malik ibnl Zuheyr, bir taş 
sıper cdınm ler, Müslümanların i.ızerlne 

ok qtıp duruyorlardı. Peygamberin üzadlısı 
'Oınmu Eymen g:ızılere su yetiştirir, yara
lılara bakarken, bu iki şeririn attıgı ok
larla olmek tehlikesinde bulunuyordu. 

Peygamber, bu halı gurunce, Saad ibni 
Vakka ·a bır ok verdı: 

- At y Saad! Hak taaa rast getirsin. 
Dedi. 
S:. ıd, yayını gererek oku attı. Hayydn 

yıkılıp can verdi. 
Malik te, o sırada, ok atmak için başını 

taşın arkasından cıkardı. Saad, derhal bır 

lştırak etmişti. 

O, Peygamber daha Mekkedeyken, her 
tcsadufunde: 

- YA Muhammed! Bir at besliyorum. Dedi ve eline bir harbe alarak fırlattı. 
Onun u .. tunde iken seni vurup ôldurece- Ubeyye, atından di.ıştU. Bir eğe kemiği 
gım. kırıldığı halde: 

Der, Peygamber de: - Muhammed beni öldUrdu! 
- tnsall:ıh, ben seni atının üstünde öl- Diye !eryad ederek Kureyşin yanına 

dururum. kaçtı. 

Diy.erek cevab verirdi. Ebü Sufyan, onu muayene etti. Beresi 
Bozgundan sonra Muslumanlar, yeni olmakla beraber yarası olmadığını, vurul-

mevzıe yerlcştıklcri zaman: dugu yerden kan akmadığını görerek: 
- Ubeyye ibni HaleC'tcn emin değilim. _ Kan nkmıyor. Beyhude teıa:ı ediyor

Belki arkadan hücum eder. Dikkat edin 
de geldiğini. göru:seniz b:ına haber verin. su;;iyt'rek teselli verdise de, o: 
Dıye tenbıh ettı. . - Muhammed, bana her zaman seni ben 
Hakikaten, Ubeyye de bir fırsat goz.eU- öldüreceğim, derdi. Ycdığim bu darbeden 

~ormus. Birdenbire meydana çıkarak: muhakkak öleceğini. 
- Ya ben .. Ya ı;;en! 
Diyerek dolu dizgiıı at koşturarak iler

ledi. 
Eshabdıuı bir kısım onu &ıılemek istedi 

ıse de Pe1ıamber: 
- Bırakınız, ıelsı.& 

Diye cevab verdi ve dediği gibi de, dö
nüp Mekkeye giderken, öküz gibi bajıra
bağıra öldü. 

IBNI KAMtE'NIN ö LOMO - Hazreti 
Peyıamber ibDi lUmie'7e lMıddua .emıa-

- ıoe -

ti. Bu adam, !\tekkeye avdet ettikten bir 
knç gun sonra d:ığda a\• avlamıya çıktı. 

Orada, bir yaban ker;islnin hücumuna ug
radı. Keçi, boynuzlarım karnına daldıra
rak onu öldlirdü. 

HAZRETi MUHAMMEDiN iLK TE· 
DAVISI - Miıslümanlar, yeni mevzide 
toplanmıya başladıktan sonra, Hazreti Ali 
su getirdi. Hazreti Peygamber, yüz.ündeki 
kanları yıkadı. Abdest alarak öğle nama
zuu kıldı. Ondan sonra, yüzüne derince 
batmış olan zırh halknlnrını, Ebu Obcyde 
ibni Cerrah, dişleri ile tutarak çekti ve 
zırh parçalarını çıkardı; fakat bu :ımclly
ye esnasında iki on dişi düştü. Zu·h parça
larının çıktığı yerden kan boşanınca, bu 
kanı, Ebü SAidül Hudri'nin babası MCılik 
emdi. Peygamber, bu zatle kanının karış
tıjpnı söyliyerek onun cehennem ateşinden 
ınasu.ıı bwwıdutunu tebşir etti. 

=:~,.~~~::: UDi MARKO i!::~:!e 
BiLECiK CiAZirtOSUrtDA 
Memleketin kıymetli San'atkarlarruda n: 

Kemani m SAN ve İSMAİL Selanikli UDi ABDİ 
Kemençe SOT1Rt ve Cümbüş AVNi Okuyucu YAHYA 

M1K E 
ve UDi MARKO'nun iştirakile her akşam saat (2) ye kadar 

muhterem alkımıza güzide eserler dinleteceklerdir. 
Telefon : 36, 55 _ .. _ .. .. - .. -. . . 

NEV'R·OZiN 
' . ... .. \ ·- ~~ 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında günde S kaşe alınabilir. _ .. _ .... - .. -
Borsa Kıraathanesinde: içkisiz Saz 

BugUn Nal ıc-ta • k•llar çal1teak Saz Heyeti: 

Kemani Necati - Piyanist Udi Mısırlı lbrahim 
Klarnet Şükrü · Kemençe Satiri - Okuyucu 
Ağyazar, Faruk, Suzan, Afitap, Faide 

İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
Muhammen e . % 7,:> to"linatı Ekalltrn• 

C 1NS 1 Mik Lir-a Kr. Lira Kr-. Şekli ıaatl 

Şarap galon mantarı 26X45 
eb'adında 125,000 A. sif 
Şarap şişesi mantarı 24X45 600.000 > > 
Likör ımıntarı 23X35 200.000 > > 

1250. 
5724. 
1879. 50 

93. 75 Pazarlık U 
4:!9. 30 > t5 
140. 96 > J5.30 

Rakı mantarı 20X25 
eb'adıııda 10.000.000 > > 35.000 .. - 2625. - > 16 

ı - Şıırtnanıe ve kalite nümuııelcrı ıı ucıbınce yukarda cins \'C miktarı yar.ıl 
nıantorlar pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - l\luhaınmen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hi:wlarındı 
yazılıdır. 

HI - Pazarlık 23/ X/939 paz:ırte5i günü Kabal"\şl:ı levazım ve mııbayePt 5ubc· 
sindeki alım komisyonunda yaptlncaktır. 

IV - Rnkı mantarı şartnameleri her sı.iıı levazım şııL~~i vezıwsindeıı \'e tzınir, 
Ankara başmı.idıırlul,lcrindcn 175 kuruş mukabılinde aiınabılcce~i gıbı dığer şnrt· 
nameler parasız mezkur şubeden alınabilir. 

v - tskklilcrirı pazarlık için tayin olunan giön ve saallerd~ °'o 7,5 güve: rne 
paralarilc bırliktc yu!;:arda adı seçen komisyona r.1:lrnclel'i ilfın olıınur. c7863• 

• •• 
C 1NS1 Mlk. Ekılltmenln fekli gün saat 

---- -~---
Rondel Kukurt !i50 Kg. P<ıznrlık 20/ X/939 14 

Asıt Sıtrlk 950 > > > 15 

Asit Tal't<Lnl;: 650 > > > 15,"0 

iyot 70 > > , 16 
Fosfor Bıamonynk 150 > > 21/X/P39 10 
Nuvar anlmal mnp:ıt so > > > 11 

BoJolc :32 ~ı9e > ) 

Vcrjı•nay 150 > > ) 12 
Alkolowtri 65 > l> ) 

Romone ronti 30 > > ) 

1- Ş:ıı·tnaınelcri mucibince yukarda cins ve mıktarı yazılı «lC, kalem şarap ma· 
yası ve cezası p:ızarlıkla mub:ıyua olunacaktır. 

ıı - Alıı11 şekıllcri, muhammen l>edelleri, nıu·ıakk:ıt temlnatlıırı cl:siltme gıırı 

ve ı;aatleıi hizal:ırında göstcrılımştir. 
III - p, zarlık K.ıbatasta Le\'az.ım ve :\tubaya.ıt şube indeki alını l.oınisyonu:t· 

da yapılacaktır. 
ıv - Şartmımeler her sun soz.u geçen şubeden parasız alınabilır. 
V - isteklilerin pazarlık için tayın edilen guıı ve sa::ıtlcrde "o 7,5 gü\·enmc p:ı· 

r;ılanle birlikte mczkür komisyona gclın •lcri. c807th 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

KIRALIK EMLAK 
Semti Mahallesi Sokak No. Cinai 

Kasımp:ı.a , Gı.zı Hasan Paşa 
Bedreddin 

Kııyık iskelesi 
Havuz. kııpısı 
Orta 

23 Dııkkliıı 

Camii kebir 
Galata Arap camii Cami avlusunda 
Orta koy Mecidiye Cami 

Yukanda yazılı emlakin 31/5/9~0 gı.inü sonuna kadar 
arttırınııya konmuştur. 

1stcklılerin 18/10/939 günü suııt U de ınlirrıcatlcri .. 
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kiraya 

• Sah.ibi : Ahmet Cemaleddin SARAÇOGLU 

> 

Oda 
E•ı 

Arsa 
verilme.; i açıl: 

Ne~riyat müdün;: Macit ÇETİN Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 

HAZRETi FATIME'NIN TELAŞ! -Me- başladıysa dcı ılk lokmayı da yutamadı; tu· 
dinede Hnzrcti Peygamberin vefat etliği kürıniyc mecbur oldu. O, Bedr·de katlcdı· 
söylenıyordu. Hazreti Fııtıme, bu haberi a- len babası Olbe ibni Rebisa ile amcası Şey· 
lınca, deli dh-ıına oldu. Yarıma katılan on benin Ye kard~i Vclidin intikamını ııidı; 
dört kadın'la beraber Medıneden çıkarak fııkat bundnn soııra da ismi cAkıletul El•· 
harb yerine geldi. Bııbasını hayatta bulun- bfıd• yl\nl cciger yiy.n kadın• kaldı. 
ca, boynuııa ımnlarak ağladı ve onun yü- 'Milsltıınan şehidlerindcn, y:ılnız Huıızıı

zi.ındeki kanları sildi. Sonra Hazreti Ali- lenin burnunu \·e kulaklanıu kesmediler. 
nin zırhının baslık tası ile getirdiği su ıle Bu dı.., kendi uğurlarında maktül duşı.-ıı 

babasııun mübarek yüzünü yıkadı. Bir ha- babası EbQ Amir R<lhib'ın hatırnsına hur· 
sır parçası bulunarak yakıldı. Kulu, ya- mellen ileri geldi. 
ranın uzerine sarıldı. Kan dindi. HARB BiTiYOR _ Ebü Süfyan, muslu· 

Haz.reli Peygamber, sonra, kemik ~uı·U- mnnlnnn Uhud dağının uzerindeki \iidıdc 
ğü ile yaralarını tedavi etU. Yaralardan e- toplandıgını görünce, oraya da bir kuV\'Ct 
ser bile kalmııdı. gondcrdi ise de, müşrikler, knrşılarınd ıkı· 
KUREYŞ KADINLARININ VAHŞETi - !erin t lômiyct gayret ve heyecanı ıle sö -

MUsltııhanlnr vO.diye çekilince, harb mey- terdikleri fedakarlıktan yıldıkları ı in, 
danı Kurcyfie kaldı. Dunu gören Ebü Suf- gördi.ıkkl'i mukubelc önundc dJgı tırmnnıı· 
yanın karı ı Hind, Kureyş kadınlarını lop- 1 mıyurnk geriye döndiılcr. 
ladı. Onlarla beraber muharebe yerini Ebü Sufyan, kazandı •ı muzafferiyetl t 

gezmiye, Müsltiman şehidleriııin kulnkları- memnun olmakla beraber Peygamberın ö· 
nı, burunl::ırını kesmiye basladı. Kureyş lUp ölınedığini kestircmedr[:ınc canı st· 
kadınları, bu kulakları, burunları iplere kılıyordu. Yukselc bir yere çıkanık, MuS· 
dizdiler; kendilerine bilezikler, gerdanlık- lümanlara hitaben uç defa: 
lar y:ıplılar. - iı;inizde Muhammed var mı1 

Hind, Hazreti Hamzanm cesedini gordü- Dıye sordu. 
ğü zaman, büsbütün tehevvüre geldı; bağ- Hazreti PeYl(amber: 
rını yararak ciğerini çıkardı. Çijnenıiye ( D•v•ın• v•r ) 


