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Rusya ile Baltık Devletleri MOSBET BiR ADIM 
Siyasi Faaliyet Yugoslav - Rum~-;; Ve Arasındaki 

..................................... 1111::! ...................................... , . 

·Askeri Bir Almanyada Ehemmiyet Ve Alaka Macar Anlaşması 
Anlaşmanın Rumanya İle 
Bulgaristan Araaına ·Da Şamil 

Olacağı Söyleniyor 

Anlaşma. ile Karşılandı, 
ltaıya De ittifakta flalkan- l 
lar bir ecnebi devletin nü
fuzu hesabma faaliyeti ta
ahhüd edeceklerdir. Böyle 
bir hareket Balkanlarda ec-
nebi entrikalarına kapı ara-
caktır. 

Yazan : Hli8eyln Cahid Y AI...çlN 

B
iikreşten gelen hususi bir 
habt-re atfen diinkU mathu

atta Yugoslavya ile Macaristan \'e 
·aumanya arasmda askeri bir anla§
ına temin edildiği haber \'.Criliyordu. 
n u imzala.nan muka\'ele ahkamına 
göre, ii~· memleket silah altına çağır
dıkları ihtiyat kun·etlerini terhis &

dcccklermiş. Bundan başka, Maca
r istan ile Ruınanya hududda talışid 
ettikleri lrn-.vetlcri geri ~ekmeğe ,.e 
hudull muhafızları kuvvetlerini nor
nıaı hale gctinncğe de karar ver
Olişler. 

Ayni haberi Roma radyosunun ver
diği söylenen diğer bir havadis de ta
kib ediyor. İtalya ile Macaristan ve 
Yugoslavya arasında yeni bir misak 
imzalanmak izere yo.kında müzake
relere başlanacağını da öğreniyoruz. 

Endişe Uyandırdı 

Bükreş, 8 (A.A.) - Rador ajansı teblii 
tıdi,yor: 

H eylO.lde, Yugoslavya hükumeU, Rumen 
billdlmetl nez:dlnde dostane bir teşebbüste 
bulunarak, Rumanya ve Macaristanın mus
terek hududlarında bulunan kuvveUerıni 
bep birlikte azaltmalarının Rumen hı.ikO -
metince muvafık görülup görulmedi&ini sor 
muştur. 

Ayni zamanda Belgrad hilkumeti, Macar 
bükQmeti nez.dinde de buna benzer bir tc
febbüste buluıunuştur. 

Rumen bukl'\ınetl kendisine yapılan tek
lifi derhal eiddl bir surette ııa:ı:arı ılıbarn 

almıştır. 

30 eylülde Mac:ır hükümeti, Yugoslavya 
hükumetine yaptığı lıir tebliğde Macar as
kerl makamutının, mühiın bir nisbet da
hilinde askerlere mezuniyet vermeı?e hıızır 
olduğunu bildirmiştır. 

Rumen hükümcti de, Mac;ır hükf\metinin 
aldığı tedbirlere müşabih tedbirler almıı •n 
llınnde bulunduğunu Belgrııd ve Budapcşte 
hükümetlcrine bıldirml.şUr. 

Rumen - Bulgar 1htilaflnn Da 
Ilalledile<'Rk ' 

Budapelfte, 8 (A.A.) - Sabah gazeteleri 1 L\lacar llari<"iye Nıtım !{ımt Cs •• l•) 
Rumıınya - Macar münasebetleri hakkında 
bir Macar resmi telıliğıni neşrediyorlar. tirmckledııleı. 

Gazeteler, bu hususta Yugoslavya tam - Belgrudn y11ptığı yatı~-tırma ha.ı ckcıi y11l-

fından oynanan tın·assut rolunU teburuz et- ( Sonu a iincii S3.} fn.mızd:ı ) 

Bunları kaydederken Balkanlarda 
bit:ıraf bir blok teşekkülünü Alman
Yanın arzu ettiğine dair son günler
de gazetelere akseden bir havadisi 
de ilB.ve etmek lazımgell:yor. 

Almanya Hariciye Nazın \ "OB Blbbentrop, lt..hnwıyan.ın ougtin artık Sovyetlerle ba.şha.~ bıraktığı Baltık 
<Jevletleri Hariciye Nazırlarile paktlar imzalft.l'ken Balkan Oyunları Bitti 

Almantar Memleketi Letonyadaki 
Terketmeye Hazırlanıyorlar Görülüyor ki Balkanlarda az çok 

siyasi bir faaliyet var. Bunlardan ne 
gibi netic:elcr çıkabilir? 

Evvela, Macar, Rumanya ve Yu- Am~terdam, 8 (A.A.) - Sovyctlerıyayı endişeye düşürdüğü Almarı ga-
goı:ılavya arasında hasıl olan anlaş- Birliği tarafından Baltık denizinde zetelerinin verdiği karışık izahattan 

n1a, doğru ise, bunun bizi pek mem- elde edilen muvaffakiyeti.erin Alman-1 [Sonu 7 nci sayfamızda] 
nun edeceğini söylemeyi lüzumsu:ı: : 
buluruz. V:ikıa bu anlaı;ma münha
sıran, son ittihaz edilen nskeri ihti
Yat tedbirlerinden karşılıklı bir su
rette vazgeçmekten ibaretlir. Siyasi 
ve daimi bir mahiyeti haiz dcğiklir. 
Üç memleketin biribirlerine karşı o
lan vaziyetlerini esasından değiştiren 
bit· hadise olmadığı aşikardır. Fakat 
ınuvakkat da olsa üç komşu arasın
da mütck:ı.bil bir itimadın ve yakın 
zamanda şiddetli bir ihtilaf tahaddüs 
etmesine ihtimal verilmediğinin bir 
delilini teşkil eder. 

60 Yaşında Bir Bahçıvan 

Kızını Kaçıran Genci 
Ağır Surette Yaraladı 

Dikili Felaketi ---
Memleketin her ta

rafında yardım 

Umumi Tasnifte 
Türkiye Üçüncü 

teşebbüsleri başladı .. • • • • 
İzmir, 8 (A.A.) - Dikili zelzele merke- Goren 400 de Bırıncı Geldı, Rıza 

zinde jeolojik tetkikat yapan heyet aza- " 

sının kıınaatlerine göre sarsıntı bir inhl - Jl6akaut 1500 Jl6etr•de ır 'cüncü o/d,ı 
dam netıcesidır. Heyet telkiklerlne devam lYJı lYJ~ s:.. J ~ . . , 
etmekfodir. 

Hata.yın Yardımı 
Antakya, 8 (A.A.} - Dıkili ve ci\•arın

daki zcl7.cle felaketi burada derin bir tees
sür uyandırmıştır. Halkımız felAkelzed.o 
kardeşlerimize yardun için büyük bir alA
ka göstermiştir. Parti reisi tarafından ter
tib edilen bir topI::mtıda vali Sökmensüer 
bir hasbıhal yapmış ve Hatay halkının ya
pacağı yardımı tesbit için hususi bir ko -
misyon seçilmiştir. 

Sinohda Para Toplanıyor 

r ... ---~· 
_,...........,._ __ ..,_ .. ~ ... ~-..,.. .... __ 

/ 

Harb çıkar çı knı az, ortalığın kar
gaşa lığı içinde türlü türlü ihtirasla
rın uyanması ve fıı-sattan istifade 
arzularının birtakım hareketler telkin 
etmesi ihtimalinden koıkulmuştu. Bir 
nıcmlekctte alınan bir ihtiyat tedbiri 
Pek zaruri olarak hcmhudud meın
ieketle de ayni tedbirlere lüzum gös
teriyordu. Esasen arada bazı davalar 
da bulunursa, hemen harekete mü
heyya bir halele karşı karşıya duran 
kuvvetlerin günlin bil'indt:' bir çarpış
tnaya doğru sürüklenmeleri çok ko
lay olur. Diğer taraftan, harbin her 
n\cmlekette tcvlid ettiği iktısadi dar
lık arasında kısmi seferberlik, uzun 
tnüc.dct: devam edince, şikayet edile
cek bir yük teşkil eder. 

Sinop. 8 (A.A.) - Dikilide yer sarsıntı
Dün, Me\ lfııuı.kııpısı thşa.rasında bir kız l\a~ırma ve bundan mütcvel- sıııdan nı:ıkta kulun ve muavenete muhtaç 

lid oln.rak bir yaralama \'ak'nsı olmuş, (i(! .) a;;larımla, Ali isminde hir Plıulutndaııbyu~ddhaslara ya.rdun ~c~n bu~ün 
. • _ ~ ar ı c utun ayır ccmıyetleıı.ıun iştıra-

hah!;l\"an, ku:mı kaçıran bır bag korucusunu bıçalda agır surette yara- kılc memleket hulkının içden gelen arıula-

Sonra Polise Bizzat Giderek Tes
lim Oldu. Ve Yaptıklarını Anlattı 

li'akat bugün işte görülüyor ki Bal
kanlarda çılgınlık havası yerine ba
siret ve ihtiyat hayası esiyor ve üç 
komşu silflh altına çağırılmış askeri 
tarlalarına iade ettikten başka mutad 
hudud muhafızlarını da tabü hayat 
~artlarına indiriyorlar. Bu, Balkan
lar üzerinde haricden teressüm eden 
İstila ile Balkanlar içinde çıkabilecek 
bir inf ilfık kabusunun zail olduğunu 
gösteren bir delildir. Balkanlar rahat 
\r\! taarruzdan masun kaldıkça Türki
}'e kendisini emniyet altında görür, 
~Unkü Balkanlar şimalden gelecek 
bir istila tehlikesine karşı Türkiye i
Çiıı ilk siperi teşkil ederler. Macaris
tan ile Rumanya ve Yugoslavyanın 
hakiki, kuvvetli ve ciddi bitaraflık-

Hli8eyin Cahid YALÇIN 
( Sonu 1 liacü &aY,famızcla ). 

lann~hr. Hadise ~Ö)le olmu5tur: ( Sonu 3 iinrü sayfamızda ) rına iıntisalen fclfıketzedelcre geniş ölçüde 

Lik Maçlarına Dün De 
4 Stadda Devam Edildi 
Fener Topkapıyı 4-1, Beşiktaş lstanbulsporu 
3-2 yendi, Galatasaray HilAle hükmen galib -

nakdi yaı·dım yupılınası kararluştınli'nıştır. 
Bu maksatla açılan liste yekünu sekiz 

yliz lirayı bulmuştur. 
.................... .., .................. .. 
HER SABAH 

Alman gazetesine cevab 
Berlinde cıkan "Sudestecho,, gnze.. 

tesi, l'ürk zimamdarlarını şiddetle 
tenkid ettikten sonra Almanyanm 
siyasetini gayri m üsaid bir tarzda 
tefsir etmiş olduğu icin Türk mat - Alina onuncu Balkan uyruıınnnda bu yıJ U~ .1.,1·· olarak RnmeııtN . 

---~~--
_______ _.... .. buatımn yola getir ilmesi lüzumundan g~n Türk atle tleri gcçld resminde 

• · ~ • ------ ........ bahsediyormuş. Zira. bu gazete mem- Atına, 8 (Telefonla} - Onuncu Balkan I Kıral, veliahd, bas\•ekilin de şeref ver· 
leketimi.zin İngiltere ve Iı'ransa ile o- oyunlarına bugün Atinanın tarihJ ıtadyo-ı dlti müsabakalar brıyı.ilc a!Ak1t ıle t.aklb e· 
lan anlaşmalarının manasını anla nu- munda 50,000 den ziyade bir seyirci kitlesi dılmiş, haft• içlndo _ı_nus.~llat olan şa~sı;ız. 

Dil.akü Beşudaş - ıstaabulspor maçmclan bir enstao.faae (Yazısı 4: de) 

yornıuı:;. önünde devam edildi. {Sonu S uncu sayfamızcıu} 

Biz bura.da, anlayı!)ının kıthğından 

dolayı, Berlinli refikimize serzeniı:; e
decek değiliz, sadece "Türk matbua· 
tının yola getirilmesi lüzumu,, lıu.k

kındaki mütalea.~ma (',evab \ 't>rmek
le iktifa eyliye.ct'ğiz: 

"Sudestet>ho,, arka<la~ımı7.a ~unu 
haber \'erelim k i Türkiyede matt;uat 
en mutlak ve en §iimullü man:ı :;ile 

hür ve serbesttir, hatta bu husuc;;ta 
daha ileriye giderek diJCCl·ğiz ki: 
''BugUn, şu hnrb ha\·ası içinde, Av-

Sovyet Rusya -Alman 
Ticaret Anlaşması 

Sovyet Rusyanın Almanyaya 
Yapacağı Yardım/ar 

rupa.mn saosöre tabi tutuluu~an Y"- Moskova, 8 lA.A.) - Alman eko-ıelçif!İ turafınuan karşılanmıştır. 
gine matbuatı Türk gazeteler:ıur.,,. nomi heyeti ı:ı.za~n iki hususi tayyare Alınan ekonomi heyetinin reh!I 

l 
A.. CEMALEDDlN SARAÇOGLU ile nıuvasalii.t etmi~ ve '113 ticaret Rıtter saat 16 da gelmietir. Rittoı; 

(Sonu 3 üncü s~amızda) komiser muıı.vi.ni 1\e Almanya. büyük _, (Sonu S iiJıcü sayfamızda). 
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VAHi DETTiN 
No.: 70 

Zeki Bey Salih R~isin Yaptığı 

İşleri Hayretle Dinliyordu 

z 

• 
YENi SABA& 

• 
İkhsadi abluka ve 

Traş Bıçakları jr-Ramazan fBir Ahlaksız Bir denizaltı harbi 

F 
• t f O A .VRUP ANIN garb cilıetiııde 
1 y a a r 1 a lstanbul Müftülöğüaden: Buçuk Ay Hapse devam eden harl.ıin safaJı&• 

Y 
•• k ı• Birinciteşrinin on dördüne tından biri ve hallh:ı.zırda. en ziyo,de u se Jyor miisadi/ Cumartesi günü Ra- Mahku""' m Oldu faaliyet merkezini İ.ef]kil eden ııokf;S, 

P
. ·ı · d ld abloka meselesidir. 

- Bohor efendinin bu işle müna- - Ben anedeyim beyim, demişti. Bu ıyasada son günlerde fiyat yük- mazanışerı ın ipti ası o uğu j 
liebeti nedir acaba?.. sabah bir ıhvanımı görmek için Top- selmesi hemen her madde üzerinde ilan olunur. Gedikpaşada hamam civarında o- Bu lll&.iiele yalnız muharib de\•}eı. 

- İzmir mebusu Nesim Mazliyahın kapıya gitmiştim. Aradığım adamı az çok görülmekle beraber bilhassa turan Adapazarlı Kirkof Dernigoğos- leri alakadar etmekle kalmıyor, bd 

adamı olduğu söyleniyor Bohorun. bulamayınca, dönüşte Şehreminine traş bıçaklanrun fiyat artımı daha Bir Anda İşledig""' İ yanın, çalıştığı Beyoğlu Balıkpazan silahlı ihtiıatta bitaraf kalan ae\'let'" 
- Öyle ise doğrudur, inanırım bu uğramayı, oralarda da biraz göz ku- çok dikkat nazarı çekecek mahiyet- ao·· rt Ermeni çıkmazındaki kahvede bazı leri de müt.eessir ediyor. 

işe. Teşkilata dahil hammallann i- lak olup Remzi ağabeyimize üç beş tedir. Traş bıçaklarının böyle umu- Suçla Tevkif ufak çocuklara ve q_ivardaki pencere-
1 

Bu sebebilen ikttsadi abloka,, ~oll 
simlerini ele geçirebildiniz mi?. havadis edinmeği d~ündüm. Malum- miyetle yükselmesi arasında en ziya- • • • !erden bakan kadınlara gayri müna- nazik bir vaziyet ihdas eylemektedir· 

- Hayır. Fakat, muhbirim.izin i- ya Beyim, orası da !ttihadcılık yolun de bir ~sli .derecede fiyatı arttırılan Edılen MaklnlSl sib ve ahlaka mugayir şekilde bazı lh-tısadi ablokamn hikmeti viicu· 
iadesine bakılırsa İstanbul ve Gala- da ~na~ı~ın gözüdür. Sokuldum kah- ve hattii pıyasadan çekilen birkaç Dü .. .. . . . . . .. ~vlarım gösterdiği iddiasile polise d~ de malfun bir Jrnyfiyettir. Ve t:ı· 
ta gümrüklerindeki bütün hamınalla- venın bırıne. ımarkası da bulunmaktadır. n, Şukru ısmınde bınsı, dovmek, muracaat edilmiş, Kirkor, Kumkapı- rillİn seyrinde devletler ve bilhassa 
rın, Salih reis tarafından bu teşkila- . _San ~Ii,. ~~ler söylemiyordu, yap- ~u~ardan "~obi,, ~arka traş bı- :emura hakaret, bıçak teş~iri ve da yakalanarak Beyoğlu sulh ceza İngiltere bu harekete miiraea.at etıniŞ 
ta sokulduğu anlaşılıyor. :1gı ~afıyehgı kaymakam Zekiye be- çak~a~ı daha bırkaç gun evvel 10 a- d~n:ye taarruz suçları.ndan a~lıy~ Y_0 • mahkemesine verilmiş, yapılan mu- tir. Ve bunu yapmak imkam da de4 

Zeki Bey, düşünceli bir tavırla du- gendırmek ve bu suretle birkaç sa- dedını ~~.5 kuruş~.' hatta, 10 kuru- ncı ceza mahkemesıne verılmıştır. hakeme sonunda bir bu uk a h nizlere haklın olmak meselesile h~-
faklarmı ısırmış ve kısık bir sesle mı- ray lokması edinmek için ne tezvir- şa alabılırken bugun ancak 20 kuru- Davanın mevzuu şudur: mahk " J ç y apse b bl rıldanmıştı: ler uydurmuyordu. Teşkilatı malı _ şa verildiği görülmüştür. Hele "Bi- Mevlahanekapısında Melekhatun um 

0 muştur. mı~ 1u a t~kad~n müteessir ola-

- Vay hainler vay. Az bir kuv - susaya mensub zabitlerden Hüsamed- mini" marka bıçaklar derhal piyasa- mahallesinde Mimar Acem sokağın- cagı raıına e alakadardır. 
vet de değil be yahu. Maamafih kıra- din Beyin bektaşi şeyhi kıyafetinde 1dan çekildiğinden ancak 20 kuruşa d~ otur~n Kadriyenin kızı Mahinev, MeCİdİyeköyünde Almanya, uzun bir harbi iuamc et-
nz köklerini hepsinin. Kim haber ver gezdiğinden, polis müdürü Azmi Be- ve gayet zorlukla tedarik etmek müın b~r ~abrıkada 125 lira aylıkla maki- tirccelı derecede ne gıda maddelerine 
di bu işi sana Remziciğim. yin adamlarmdan ve eski birinci şu- kün olmaktadır. . n~stlı~. eden Şükrü isminde birisinin Define Arıyanlar \"e ne de ham madde menabüne ına-

- Feridun Bey yanımda bir dos- be memurlarından Serezli Ahmed Be- Bu meyanda "Halk markalı ola- bır muddettenberi metresidir. Şükrü liktir. Bu sebebden Berlin, memlelie--
tum. yi birkaç kişi ile gizli gizli görüştüW- nı da 20 kuruşa çıkn:;ştır ki bu hal evlidir ve ~ çocuğu vardır. . Birkaç gündenberi Mecidiyeköyü tin ilıtiyaçları için harice müraca.-

- Emınmisin doğru söylediğine? nü gördüğünden bahsediyor, Haklın traş bıçaklarının süratle kontrol e- . Evvelki gece, Kadriye ile oğlu Ne- cıvarında define aramakla meşgul at mecburiyetindedir. Ve ezciin1le 
- Elbette. Zaten yaptığımız talı- zade 'Mehmed Bey ile yüzbaşı Emin dilmelerine ve bu hareketlerin önü- zı_r evde uyurlarken kapının önünde bulunan defineciler grupu ellerinde- harb levazımatına muhakkak suret· 

kikatın neticesi de gösterdi işin doğ- Ali Bey adında bir zatın o civarlar- ne geçilmesine kafi bir sebeb teşkil b~r. ~tomobil durmuş, kapı ·çalınmış ki plana göre hafriyata devam etmek te lazım olan bazı maddeler, Alnıan-
ruluğunu.. da müştereken gizli bir teşkilat yap- edeceği kanaatindeyiz. bırısı: tedirler. yada tanıanıile mefl.:uddur. Ye bU 

- Kim bu Feridun Bey, tanır mı- makta oldukları hakkında tanıdığı . - Kad.ın,. kapıyı aç! Kızını getir- Her gün kazılan yer planda gös- maddeler, l{endisiue ancak denizaşırı 
yım bu zatı ben?.. bir adamdan aldığı malUmatı anlatı- POLiSTE: '!im, de.mıştır. terilen birtakım yol, dehliz gibi oyuk- memleketlerden gelebilir. 

- Şahsen tanıdığınızı zannetmem yordu. Verdiği bu haberlerle, muha- Ot b•l T Kadrıye kalkıp kapıyı. açmış, k~.r- lar gösterdikçe definecilerin ağzı ku- 1914 - 1918 harbi esnasında., nıUt-
Fakat belki ismini işitmişsinizdir. Bu· tabını gerçekten şaşırtıyoı· ve telaş - OMO I - ramvay ş~~l~da, fazla~~ s~r.hoş bır halde Şük !aklarına vararak hoplamakta idiler. tefik devletlerin yine denizlerde Jıa -
na Üsküdarlı Feridun Bey derler, landınyordu. Nihayet: çarpışması ruyuh' otb~mohbılldın ıkçınde d~, b~.Y~.0 ve Fakat bu kazı 40 ıncı metreye yak- 1 kim oldukları bir sırada A •-anya, 
Nuhk d t H b B 1 h. b' · b" d ğil. sar oş ır a e ızını gormuştur • .a..uu uyusun a o urur. oşmeşre , ---:- un a:m ıç .ırı ~~ şey e. Şoför Süleymanın idaresindeki Ka . . . . · laşırken birdenbire hayal inkisarına ı muvasala.sı bulun.an bazı bitaraf de\1-
keyfine düşkün bir zattır (1). Avu- Be~~~· dedı. Asıl sıze soylcme~ ıs~ 1683 numaralı otomobil Edirnekapı- bile d~~ :ızın~r~nd~:~es~ ~: 0~=~ uğrayıvermişlerdir. Çünlcü çıka çıka letlerle ve ezcümle Holaoda. ve ts· 
katlık yapar. 1ttihadcılann şiddetli t~~gım şudur. _Bundan on beş .yır~ dan Fatihe giderken 2731 numaralı Kadriy:i \ok tlg _r b 

1 
u karşılarına bir kaynak çıkmıştır . ı kandinav devletleri \'&.sıtasile Jüzonı· 

bi~m~:~!~i~;;eden almış bu haberi, ~un ;vvel, ;!:la~ ;~a~~e~aile~ın- vatman Sabahaddinin idaresindeki sonra dn kucakl:yı~m~;~ i~~~~ Bu suyun ne olduğunu birdenbire lu maddeleri elde etmiş ,.0 bu memJe· 
rae:k. rzuru hhu la erde tb. ak veki~- Eclirnekapı tramvayı arkadan gele- surların dibine götürmüş orada daı anlıyamıyan veyahud bir birikinti ketler ~ok zengin olnıuşlardı. 

anladınız mı?... ı mura as arın an ır aç şı, rek otomob'le h ·kis· d ' f · t · - Elbette. Hüseyin adlı ve Gala- teşkilat yapmak için Erzuruma git _ h - 1 çarpmış, er 1 ı e dövüp bayılttıktan sonra bırakıp dön arzede_n defıne arayıcılar suyu bo - ngiltere, bugün işte bunu ment+ 
ta gümrüğümle açıcılık yapan bir a- mişler. Kahvede açıktan açığa bunu asara ugramıştır. müştür. Kadın dayak yerken: şaltmaga kalkışmJşlarsa da tekrar mek istiyor. 
damdan. görüşüyorlardı. Hiç sakınmıyor, hat- Otomobll çarptı .. ~ Yangın var! diye feryad ettiği suy~n kaynamakta olduğunu görmüş Şiiphesiz, burada bitarafların bit 

- O nereden öğrenmiş?.. ta, pek yakında intikam alacakları- lınamoğlu dalyanında Şaban oğlu ıçın, devriye gezen bekçi Şaban o ta- lerdır. O zaman bir tedkik heyeti hakkı, ticaret haklu me\'zuu bahsdir. 
- öğrenmiş değil beyim, bizzat nı bile söylüyorlardı. Hasanın kullandığı yük arabası Me- rafa doğru koşmuş, fakat, ancak, teşekkül etmiş ve o civarda kapalı Ve İngiltere ile Fransa bu hakJm ria-

işitmiş. Zeki Bey, sinirli yutkunmalarla cidiy.eköyündcn .. Zinc~rlikuyuya doğ- J Şü~rü .otomobile .b.inip .~i~erken yeti- bir kuyu olduğu keşfedilerek bunun yet etmek istedildcrini de itan ediyor· 
_ Kimden ve nasıl?.. sordu: ru gıderken şoför Saım Reşadın ida- şebılmış, otomobılm onune geçerek açılmasına karar verilmiştir. Bu su- lar. Yalmz her de\'letin ilıtiyacı, iS· 

_ Anlatayım bunu. Açıcı Hüseyin, - Kimlerden intikam alacaklar • resindeki 1026 numaralı hususi oto- dur~u~muş, fakat bu sefer de Şükrü ı retle suyun o cihete akacağı ve a- tilılaki meselesi , .e normal ·ihracatl 
gümrük başmüdürü Nail Beyin hu- mış, anlıyamadın mı bunu tosunum? mobil arkasından gelip çarpmış, ara- aşagı merek bıçak çekmiş, bekçi dü- çılmakta olan dehlizin alt tarafını bilindiği için, hasım tarafla muvıı.ı;;a· 
susi hizmetlerine de bakarmış. Talat - İ§te oralarını kapalı geçiyorlar- ba da, otomobil de hasara uğramıştır. d.~k çalmış, ja~?~r~a ~etişmiş, Şük- boşaltacağı tahmin olunuyor. lası olan bir devletin, ezcümle ıı.arb 
Paşanın yaveri Nidai Bey, Salih re- dı ~eyim. Yalnız intikamdan balı- Araba ça pb ru, ~arak_ola goturulmuş, orada da Şurası da mühimdir ki bu sırada sanayiini besliyeeek maddelerin ihra-
lsle Müdür Nail Beyin istirahat oda- sediyorlardı. Fakat, astl söylemek is- K dık.. .. 

1 
y ld •. . ı bekçı ve Jandarmalara hakarette bu- belediyeden iki grup daha define a- catı veya transitinin haddinden fazla 

~ında bı'r gu··n go··ru··c::ur·· Ierken Hus·· e tcdig-im bu da degı··1 Kah•·edekı"lerden a oyum e e egırmenınde lunmuştur. Bundan sonra, tanzim e- .. . .. .. . 
0 

~ ' - • • • • • Nemlizade sokag-ında 52 numarada dil b tl M h" h 1 ramak musaadesı alarak onlar da bu3'Ulllesı, derhal nazarı dikkati cel-

yı·n para•·ana arlcasından bunlan din bırı, alaylı bır t""ıı·la hem de uluor- en za ı a, a ınev sar oş uk ve · d haf · bed k b' ahi b ' ..... ' . .. oturan Leman Keresteciler sokagın· _ 1 tt ş··k .. d h aynı yer e rıyata başlamış bulun- ece ır m yet aJı~or. Ve gar 
/emiş ve bu suretle muttali olmuş bu ta, bu sabah Trabzona gıdcn Gulce - reza e en, u ru e, aneye taarruz, ktad l o ı dalı · d k ·il · 1. •• •• -. .. .. dan geçerken sürücü Eminin kullan- K d . ,· d". k b k . , ma ır ar. nar a zıyade a- emo ras en uunım onune ge~mege 
işe. Birkaç gün sonra, Salih reis açı- mal vapunle yuzbaşı Abdurrahman - a rıye;ı O\me • e çı ve Jandar- muden. bir ku kazar ·b· k t· bsı ·orlar :ı Hüscyinin tavırlarından şüphelen- Bey isminde birinin dört arkadaşile dıgı araba çarpıp yaralamıştır. malara hakaret ve bıçak teşhirinden me yoldan esasyud f. gı hı -11• es .ır- çan,. 

3 
ak· İn .. 

Eıı k ildi d.. r ea· . hk . e ıne ma a ıne ın- u m sadla, gllız ve Fran"ıı 
niş, Nail Beye söyliycrek adamcağı- Trabzona gönderildiğini anlattı. Söz- ı es un as ıye Y ıncı ceza ma emesıne meyi dü ünü orl h .. kA • • -

· · d k rtt O d F ·a lerine bakılırsa bunlar· da fedaı" ıın· 
1
·.,, • verilmişlerdir. Şükrü tevkif edilmiş- ş y ar. u unıctlerı bıt.araflann hukuktıPll :ı ışın en çı a ırmış. a, erı un . .. , . !:>!· Aksarayda Sofular mahallesın.de t· M h" b t t . tir Birinciden evvel hedefe ulaşacak- halel gelmeksizin Almanya.ya fat.bik 

Beyın· yanına uşak girmı·., ve bir au··n - Kım gonderıyormuş bunları? B k. k - d 10 ır. a ınev eraa e mış . < :s c S . . .. .. :. e ır so agın a numaralı evde ları düşünülerek yapılan bu ikinci ettikleri ablokamn tesir gösterebil • 
aöz arasında bu iai oldug-u gibi söy- - aray Ne bıleyun ovle soylu - ot M h d a·· h l k ~ d d · ~ · uran e me un sar oş o ara , Gö~•Unde 1 yaralan•ı kazıya sırf bir pay alma gibi ortak- mesini temin maksadile bitaraf de\I• 
.emiş efendisine işte. yor u o a am. M taf ·a · d ki 3065 ~ & · • · 

F 
·a n- . K k z k" . k yf" us anın ı aresın e numa- Şehremininde Odabaşında Çiçek • lık temını maksadıle başlanıldığı an- Jetlerin birçoklarile müzakerelere gi· 

- Bu ~ erı un ~yı yarın saraya ayma am e ının e 1 kaçmış, ralı otobiisün camına yumruk vur- - l 1 · · · ~etir de bir de ben görüşeyim kendi- kaşları çatılmıştı. Kör Remzi Beyin k 1 1 .. k . . bostanı sokagında oturan 35 yaşla- aşı ıyor.. nşmışlerdir. muş, ırı an cam e mı esmış, tedavı d S ·d -1 M h . Alın b · · · ~ 
;ile. Belki başka işlerde de istifade yüzüne bir müddet manalı manalı ıt 1 t rın a aı og u e med Ali gece sa- 1 anya, unun ı~ın abloka silii ... ~debiliriz. Başka ne havadisiniz var? baktıktan sonra da: a ına a ınmış ır. at birde sokakta sarhoşlukla düşerek stanbulda Kurulacak hından ziyadcsilc endişe etmekte, ,·e 

Kör Remzi Bey, Feridun Bey hak- _Remzi görüyor musun işleri?.. Bir dayak lddlaaı göğsün~en yaraıaı:mış, Gureba has- Süt Şirketi her türlü vasıtaya müracaatle bita· 
_tında biraz daha izahat verdikten ve Hiç şüphe yok içimizde birkaç ag-zı- Beyoğlunda Yenişehirde Hacıilbey tahanesmde tedavı altına alınmıştır. İs rafları İngilizlerle anlaşmaktan men· 

K 1 d 
tanbulda kurulması mutasavver • 

ertesi günü için kendisini saraya ge- kar~ var... sokağında_ 29 numaralı evde oturan O un an yaralanmıf süt şirketi hakkındaki tedkikler de- eylemege çalışmaktadır. 
tireceğini vadettikten sonra, yanın- Dıye bagırmıştı, fakat, Sarı Ali hiç Ahmed oglu Mehmed polise müra - Beyoğlunda oturan Mustafa oğlu vam etmektedir B . k t ! t b 1 Almanlar da bu ablokanın \'C bi· 
da oturan sarı Aliyi göstererek: oralarda olmamıştı ... Ballandıra bal- caatla ayni evde oturan kainbiraderi Yaşar polise müracaatle Galatada o- beledi es· ile z: tuVşırkfile ti~i~n ~ tarafların vaziyetine karşı denizaltı 

· · Al' b 1 d nl t d N~ t f d d.. ··1·· h Y ı ıraa e e ış t.aarruzlar' · - Bızım ı, demişti. Bu sa ah, an ıra a a ıyor u: azını ara ın an ovu up ta tayla turan Bahtiyar oğlu Yaşar tarafın- b' 1. - . .1 ile ve hafif harb gemiler•· 

Ş h 
.. d .b b" . ·t . Dah Be . b ı .. b d ı d - 'dd" t . d- d .. ··ı·· k 1 ır ıgı suretı e kurulacaktır Ve şlın- . .. d f ı· 1 e remının e acayı ır şey ışı mış. . - ası v~r ~m'. .un arı soy- aAşın an yara an ıgını ı ıa e mış, an ovu up o undan yaralandığını diden t kk"' .. : . . nı musa ere aa ıyet erile cevab wr· 

Nazan dikkatimi celbettiği için kenA lıyen adam, gıdenlerın ıçınde Kamu Nazım yakalanmıştır. iddia etmiş, Yaşar yakalanmıştır. .1 . . eşe ul teşebbuslerıne gırı - mekteclir. 

d 
... d t" di "A" h d ·ı s··1 · li H kkı şı mıştır. ısını e ge ır m nezdinize.. J.e me ı e u eymanıye a nm . • . . . İngiltere ile Fransa ,,e bilhassa 
Kaymakam Zeki, San Aliye aö"le da bulunduğunu ve bunlann padişah (ı Zıraat Vekaletının 500 bın liralık b'ri · d ·I t ht ld ~ -. J , b" h" .

1 
~ ı ııcı e\ e , mu aç 0 ug .. 

bir baktıktan sonra, kör Remzi Beye tara~ından birden zabit ve yaver ya- Üsküdar _ .. • ır ısse 1 
e ?.rtak ~lac~~ı bu ~irket maddeleri denizaşırı memleketlerdeP 

sordu: pıldıgını da anlattı Bu havadise kar- Okuyucularımız Kadıkoy !stanbulda muteaddıd sut fabrıkala- tirtc ... . . İn il. 1 J F . . . . • . ge ccgı ıçııı, g ız er e ransıı-

- Hayrola. Ne imiş işittiği?.. şı kahvedekılenn hepsı de acı acı Tramvay idaresi rı ~~racakt!r. Bu fabrıkanın makine- ların, beynebnilel ticaret vasıtalarını 
- Sarayı hümayundan mühim bir kahkahalar attı. Duramadım artık o- lerının ve aksamının alınması ve bu-

01 k
• T db" A yani nakliye gemilerjni, müml•ün mer 

vazife ile Trabzon ve Erzurum vila- rada. Çıktım ve Remzi Bey ağabeyi- yor I ,• e ır ldıg'"' ını na aid şartnameler Ankaraca· tesbit tebe t-0 ·11 k Al I· b } -

k 
·k· · .. k d"ln rpı eme man arın u uı 

yctlerine birkaç ki§i gönderilmiş. ~e. _oştum, hı ayeyı anlattım olduğu 5 .. 1 •• ve muza e.re ~ _1 1
ektedir. sustaki faaliyetlerini teşkil etmektc-

Zeki Bey, oturduğu yerden sıçn - gıbı ışte ona da. O Y U Y O r Ancak şımdilık bu makinelerin cel- d.ir. 
yarak kalktı. Telflşlı bir tavırla sor- Kaymakam Zeki Bey, büsbi.itiin şa- Muhterem gazetenizin 6 llkteşrln müteakib, her zaman yaptırdı~ımız bi ve alınması işi biraz müşkülat arz- Yalnı d ·zı d 1. d . ~ 

lan 
.. .. 

1 
. lJ • _ • z, em er e u emokrası Iıa-

du: şırmış, ya ı yuzune vuru muş bır tarihli nüshasının ikinci sayfasında: ııkı kontrol ve puvantajlar bize gös· ettıgınden fabrikaların kurulması da kimi' t' · · i I. 

N d d 
·b· kız t s k ok ı dl ki b t ki ·· t 1 ·d • • ye mm ezıc ma ııyeti ve Alman· - e edin Remzi Bey, saraydan a am gı ı armış ı. ı ıntısından « uyucu arımız yor • aş 1 1 •U· er r ve 1 arece de vaziyetin icabatına bıraz gecıkecek gibi görülmektedir 1 b bl k d 

adam mı gönderilmiş?.. Şaşılacak somurtmuş, kara kara düşünmeğe tunun (Kadıköy tramvay arabaları ek derhal tevessül edilir. Nasıl ki bu ke· -·- • tuarlmm 1 u a O ~~~~kolay kolay kndir: 

koyulmuştu. ıik geliyor) Unvanlı bendindeki S. re de ayni suretle hareket olunmu~ a arının ınU\ansızlığı, iktısa 
şey. Kimden işitmiş bunu bu delikan- y Fu··zulı" mu""dahalecı· 1 ? Hakkı da vardı: Çünkü, sarayca Raıaıb imzalı okuyucunuzun ılkayeti ve muhterem okuyucunuzun flk5yet· ablokanın' ' İngilizlerle. .Fran.sızıa. .. rıD 
1.... tamamen haklıdır. namesi belki gazetenize gelmeden ev· Alın k diki · Sarı Ali, kör Remzi Beyin cevab imhalarına karar verilen adamlar i- Sabah altı buçukta Bostancıdan ha· veı muktezi tadilat yapılmı~tır. lstit· Evvelki gece Şişlide iki kadının pe- . ~)aya. art;ı ~evır erı mueı;-o 

Dr. Reşad Sagay 

vermesine meydan bırakmamıştı. Kül çin gönderilen fedailerin, isimlerile reket edip KadıköyUnden saat yedide raden arzedellm ki Bostancıdan hare· şine takılan bir sarhoş hakkında mu- SU' sı al.ılardan biri olduğunu göster-
hanvart bir jestle: böyle kahvelerde ve bilhassa İt- kalkan vapurı1 yolcu yetl§tlren tram· ketle KadıköyünUn 7 vapuruna yolcu amele yapmak istiyen bir polise, şo- mel{ted.ir. 

_ hadcı dillerinde dolaşması, yal _ vay arabaeının ihtiyacı karşılamadı~ı yetlitiren araba yalnız altı buçukta för İzzet müdahalede bulunmuş, 0 _ 

-·-

idaremizce yaptırılan (puvantaj) lar· Bostancıdan kalkan araba d "ildl ı 
r ~ nız zihnini karıştırmakla kal _ · eu r. rada bul Abd .. l ·d d d V. e s b h la ıablt olmu, ve muhterem okuyucu· Bostancıdan ilk araba 6,50 de kalkar unan U mecı a ın a bi-

J. en ı a a mamıştı. Tertib ettiği suikasd nuzun dileği yerine getirllmiı bulunu· (ve bununla altıyı yirmi geçe vapU· risi de: 
pliinlannın da altüst olduğunu an - yor. Bu ıefer arabası tek olmayıp rö· runa yetlflllr.) Sonra 6,10, 6,20 ve - Birader, sen polisin işine ne ka-
latmıştı ona. Bu vaziyete göre, giriş- morklu otmaeına rağmen yolcu keaa· 6,30 da kalkan VO hepıl römorklu bu· rışıyorsun? demiş, İzzet bu sefer dö-
tiği teşebbüsün artık muvaffakiyetle fetine tekabül etmediğinden 6,20 de lunan Uç araba da 7 vapuruna yolcu ·· Abdülm .di d . neticelenmiyeceğine ve fazla olarak, di!jer bir araba tahrık ettirilmekte bu yetlttlrlr. Muhterem yolcuların ve ta· nup ecı övmüştür. 
b lı.ınmuıtur. !ebenin 6,10 ve 6,20 ıefcrlerlnl bıra· Dün, şoför İzzet, Sultanah.med bi-

unun iJUYUU sebebile, İttihadcılan Muhterem okuyucunuz bu tlk5ye· karak ıon dakikayı bekllyerek 6,30 rinci sulh ceza mahkemesine veril-
1400 Kuruı 2700 Kuruı büsbütün padişahla kendi aleylerine tinde haklı, fakat tramvay idaresinin arabasında yer almak istedikler! tak· miş, suçu sabit görülmüş ve 25 lira 
750 » 1450 > çevireceğine kat'i olarak hükmet _ kendisine terettüb eden vazifeyi ih· dlrde tablatlle o araba haddi ııtlabın· para cezasına mahkfım edilmiştir. 
400 > 800 • mişti, hiç şüphe yok ki, vaziyetin tev- mal ediyormuf zehabını tevlld edecek dan fazla dolar ve ara durak•arda yer 
160 > 300 • lid edeceği acıklı neticeleri birer birer bir lisan kı.ıllanmıf olmasında haksız· bulmak mUmkün olmaz. Pllntonluk· 

3 AYLIK 

Abone Bedeli 
Türkiye Ecnebi 

SENELiK 
6 AYLIK 

1 AYLIK Kavga 
Po tn ittlhaclın::ı dahil olmıyan ecnebi 
memleketler: Seneliği 3600, altı aylığı 

=: 1900, uç aylığı 1000 kuruştur.=: 

ha 
dır. Filhakika sonbahar tarifemizi !arımızla arabalar dahilinde tarlfele· 

tırlıyarak titremiş, fena halde en-•: mevkii tatbika korken sayfiyelerden rlmiz asılı~ır. Kırmızı yazı ile g!Sste· 
wşelenmişti. ( Devanu var ) nekadar halkın ıehre lnditjlni ve bu rllen saatler Kadıköy vapurlarının 

(1) Bu Feridun bey, bu lhbarlle Zeki ile sabahın eri<en &eferlnde lı sahlbl veya vakti hareketleridir. Muhterem yolcu· 
tanışmı§ ve Damııd paıaya bu auretle in· talebe olarak kaç kişinin yolculuk e· ların IOtfen tarifelerimizi dikkatle tet 

Beyoğlu Kallavi sokakta 11 numa
rada oturan Sadık oğlu Baki ile Tak
simde Sıraservilerde 58 numarada o
turan Hüseyin kavga edip biribirle· 
rini dövmüşler, ikisi de yakalanarak 
adliyeye verilmişlerdir. 

Adres tebdili ir;in yirmi bC3 kurue1u:. d :.ı ı ld k ı· x ı k~ kik b ı · d ~ ~ tlsab peyda etmiştir. Hlzmetlerlnc mUkA . eceu n evvc en es ırmo11o m .n uyurma arını rıca e er, teyidi fh: 
pul göndermek lAzımdır. " s f ı ı lh ı · • faten blllhare Dlvanıharb mUddelumuml· yoktur. e er er n t yacı karıılayıp tiramat eylerız. 

fiğine tayin edllml§tl, ~-k•a~rş~ıl•a•m•a•d•ı~.ın•ı•, •t•a•rl.fe.ıe.r.in~t•a•tb•i•kl•n•I ~~~~~~~·~~·M•ı.ı•ra•h•~•a•s•a•z•a~~ 

TAKViM 
9 İLKTEŞRİN 1939 

PAZARTESi 
1358 Hlc. Şaban 25 1355 R. EylOI: 26 

Giln :282-Ay: 10 Ruzu Hızır: 157 

Ezani Saat Vasati Saal 
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Sovyel Rusya Alman 
Ticaret Anlaşması Büyük Anketimiz 

" 

Sürprise 
(Baş tarafı l incide) Flkreıı·n Heykel ·ı n·ı mı· o·ıkel 1 m FrarıSız lisanında oynak bir kcli-on beş gün sürecek. olan müzakerele· ' me olan sürpriz çoktan.beri konuşma 

tin idaresini Dr. Schmnurra bıraka - clilimizc geçmiş Ye hemen hemen be-\; 
rak birkaç gün zarfında dönecektir. Yoksa Eseri erin ı· m·ı Yak al 1 m ~. nimsenmiş bir tabirdir. B:ınu şimdiı 

.Muhtelif ticaret ve san li §ubeleri ~ ye k3dar en çok kadınllil"ımız veJ 
ve czcUmle petrol, kimya., demiryol - genç mektepli kızlanmız kullanıyor-

Hi Ueri n Nutku Bütün Dünya Matbuatında ı~rı ve de~z dnakliy~~; ~lerini t~~sil du. Çay toplantılarında bidbirlerine 

~I:~O\~da ~l:Unm:~~~~IS a en Sanatka""r Cemal A1ad:rı·n C•vabı eğlenceli sUrpn&ler yapmıık zarafet Menfi Tefsirlere Yol Açta -'~ " ~ ve moda icab! olınağn başlamıştı. Ye-
---- c:.. Moslüko\•a, B .~A.AA.l) -

1
Veriklen ba: "BUGON EN B lT DIR ÇEŞMENİN BİLE "ESER,. DİYE MU- ni neslin salon nıtisahııbclcrinde bu 

Va~ ..... - zı ınn mata gore, man ar e onomı 1 Al"' Z S • •• .. , O 1 tN #\ın'i"ho.T ~..... kelimenin n t.e ~ b h •• ti a -......_wn. 8 (A.A.) - Hariciye Nazırı 1 dcdcrken l:cndi b:ı:-ış programlarını ilan e- he ti .1 ti . . p l 1 ·A ,A iNi DliŞli• RKEN F KRET Bu.!1.u1ıı ŞAUE~ER- ll. na. ır ususıye \'ar· 
~Ull, tnntbuatn beyanatta bulunarak Roo- dcbllirlcr.> diyor. ..Y~ az~:1"'. 1 rnme. ıçın • 0 on~a LERl.:\1 OUTADAN" KALDllli\fAGA KALDIAK BtL.IEH Kİ dı ••• Asıl lügat manasından biraz U· 

?a.ıı cJUn tavas:;u~ta bulunması için Alınan- Diğer g:ızeteler de hemen :ıyni mütalea- buy~k elçılıgmın tahsısatını ısteınış- NASIL Tt~LAKKl EDU~EB1L1 '\? .,, zaklaşnıış olarak zarif lıir moda lü.· 
cı tn bir teklif yaptığını gazetelerde oku- lan dermeyan etmektedirler. lerdır. :im.esi ehemmiyetini kar.anan "sür-
ı:unu ı>dylcıniş 'e bu haberi tersır etmek- Fransa Meh:ıfilinde So\')'Ct Rusya A1ın rılara Ne Tcvfık Fikretin •AşiI<1n• ı An1erıkalıla- priz,, ~imdi medeni Jilnynnm dilın-
ta'° fctın h etmiştir. HıUcrin lio vcllin Paris, 8 (A.A.) Hıtlenn nutkund:ın Yardımda Bu1unacalt? ra satılıp bır Amerikan milzesi haline ge- de biraz lınyret ve biraz korku ve 
l"üCQ :ı~u ~~eyi d~duğune dair ve' 24 saat so!lra da efkô.rıumumı~e mczlcurj Mo ko\•n, s (A.A.) _ f.cnebi mahfelle- tınleceği haberi uzerıne ortaya ~ıknn dedi- deh<=ctle k~r.mk müblıem bir cidJi-
Q. !ta • sı.y:ıst mııhfellcrde iUmadsızll ·- nutkun yeni hiçbir şey getirmed.ği husu -

1 
rinde So\ yeUer Bırliğiuin Alman~ ay~ te- kodulu mu na kaşa hen en bütün matbuatı - " " 

litlanmıştır~ sundııki kanaatini mub nı::.ı ylcmcktcdlr. min edeceği iktısudi mt'nraaUcr zıkr-e<bl - mm kapl dı. yet al~. 
ll.a:ı~:ıricl~ Nezaretinin etrafında bulu - :ımerın. sozle~nin mufassal .~ir tahlili de mekte ve Alnıanyanın S~'vyctler Bırl!ğinel .Bu dcd.koduyu ~ıeydon:ı çı~a.ran gazete- Ve bu ciddiyeti politika edebiyn -
,~Fransa Vt! tn~lteren n muvnflllta« ısbat cdıyor k~, Fransl% - iln ılız ~aı:nn ba-ı nıule\•cccih olan hakiki Iını b gayelerinden mızde muntcşır ıkı rod t kllfı .. ıl~tlva eden tına dahil olmasındo.nbe.ri kazandı. 
b;ı~ dıkça Rooscvcltın tavnssutu mevzuu kımından vazıyet o.sla dcğişmemıştır. uznkln~ tcbaril1: ctlirilmektedır. Alman- mt:kt\lb dolaytsıle nçtı mız buyük ankete b.k büyük rolü bolşcviz ·ıc nas}'O • 

l}f l nuyacağını sald:ımamaktadıdar. l3undon boşka Hitlcrin rozdc sulh teklif- ya SO\•y-etlcr Birliğıne oı tn \•c şarki Av- bircok saıuıtknrl rtml% \e saliıhıyettar ze- al J" . m 
1 

l l 
~ r cıhctten Reisicumhur şimdiden a- lcriııi iblf'ığ etme~ üzere beyhude yere bir rup. dn siyoSJ ve ıktısadi lı.ı· kontrol tcmın vat iştmık edıyorlar. n sosya ızmın uyuşmasından ıusu e 
\'ass ete mahküm olan bır müulrereye ta- mutavassıt at'il:i\ımuş oldll.l,'tu intıbaı kuv - ctlı ı gibi Rı.:mnny nın b d yım \ c pct- l te bugun de de cı li karikatüristimiz gelen zamanla başlıyor. IAı.rousse'lar-
d ut etmek ve h.akıki bir sulh tesisi için veUcnmı,.c:tir. rollerini de murakabe nltma alması im - Cemal N dir Ginerln ce\ Dbını okuyucula- da: 
a~ de s:ıdece bir muhıreke tem.ini için Amerika Bit--rafhktan klınını \emtıştir. Bundnn başkn So•·y<'tlcr rımıza aynen sum.ışonız: Boite ıl surpı:ise denilen kapalı hı· 
6.lct etin ter~b ett:ği böyle bir manevny1l Q Birhği arzu ctıncd.1.ği ta.l•dırde bu de\ !etler Sanatk4r ı...--arikaturistlmiz diyor ki; tunun içinden ~lkan saçlı snkaliı a-

0lmak ıste..'nemektedır. Vazgeçecek Almnnyayo ~ırnı mnhsullcr.ni satmaktan «- Bu hAdise· An-nın atılm 1 i!d cid lelilcayı"b um k"" .ile kl 
/\nv·~·k f .. . _ ... H" 1 . ut . ı· cd biı--•· •.. . tted , 1 • .,..,~ ' .. acının uçt çocu ara 

i... "'' an e lcı.ınumumıy=ı ıt enn n - . ım ına e ~---~ uır \":17.ıye ır.cr. A - den haLin bir :şey. B<ıkuıtt ben de bunu , ··-· • . 
"llnu şiddetle tenkıd etmekte ve bu nut- V şfngton, 8 (A.A.) - Ayan nıcclısinin mnnyn Polonyanın petroUerlnden va""""'· . • b" - \ eru.ıgı hayretle karı§ık korku 'e SC· 
~n d okrat Pittı , . ti ,_.1 b. . _.,, dcfterıme k )'dettim. Bunun h:uin ır ka . . . d" b"" .. d"" _ 

tı ti nazarlyelenle m\lttefıklerin na - mı azası nanın ıs ra..:ı e ır ıç- mek mecburiyetinde de kalmıştır. Almnn- .· . . . . dı • vıncı şım ı ut un unynya vermegc Zlfi tiına aktederek bitaraflık milznkerelerl es ı ıkoturunu çızmcyı not altına al m. f aknt 1 • , .. 
t' YclCtinin telıfi kabil olmad ma bir de- . - ya gerçi Sovyetler Birllğinin :fiıll itlıfakını bir turlu karıkatürize cdılecck tarafını bu- Cemal Nadir Guler başladı. Bu gidişle manasındaki C· 
•ı •~-ıt·ı ttiğ" 1 b 1 ......... nasında ıttihaz edecekleri hallı harekeli gö t ln h...tA • ·ki 1 ... t d k . . . ~ ı e m e;:rt:.!l <'Y emek.t.v.ır. .. . . . cm c ... _ "e 1 rnem t;K<' arasın a ı ti- lamıyorum. Her aklıma gcldıkç yurcğim . hcmmıveti korku lehine artırarak 

;ya G el • • '" ··~-'--·•-- ruşmuşlcrdır. ıcumıu miltcakıb Pittmnn, carl mübadclelcnn inkişaf ettirileceğine rındnn da suphcsiz ki üzülmemiz ıcab edcı . • . T •• 
pon azct ermın ırlu~cau..d Havas ajansımı beytınntta bulunarak ~n- • . l sız.lıyor. \'e ben şahsan bunun ıztırabım çok duy- sıyasct edebıyatında: Napolyon gıbı. 

t k" dnlr bir vlıd de almıştır. Fa.kn. ecnebi mu-ı T •f"k F"'.. tı· .,hlt.1t -iti yet , .... d"~"r . . . . . " .. 0 ıo 8 (A.A.) - Toltiodaki .Japon ve lnn söylemiştir: . e\ 1 ..... re n " " '"' 1 
... 16'" dum ve dnha da du,maktayım. Hatıl ôm- Taleyran gıbı; Metcrnıh gıbı sozune 

~ . . . ş:ıhidler, iki memleket arasındaki ıktısadi ccbhelcrine gelioce .. Ben sahsiyeti, sanat- .. . .. . . 
~ gazcteıerı HtUerln barış teklifınin dııüuıkereler ilerledıkçe encümenin pro i.Sbirll~inl temin eden bir muahede me\'cud . . rum oldukça da duyacağım. pek manılmaz donclt ve tchlikclt bır 
ı.. .. 'n.sa ile lngiltere tarafından kabulü. m~ jest lehlnde rey \"erenl<'rin miktarı ço~ol- olmadı.,., ı,.,~!"yctine nazarı dikkati celbet kUrlı ı bakımından .muta~ea ederim. Hcle eserlerini yakmak tcklifı 0 büsbil- mananın ifadcs: demek olmag-a başla 
'l.t} oldur, • 1 •• "'~ 1 

- Sade FikrcU dcğıJ. butun sanatkarları b" h k t • •• t• il 1 • • 
... unu ya:.ıyor er. maktadır. Amerika halkı bu teklifin kabu- mektedlrler. Bu hususta s:ıdccc Molotof ıle ·· . tun aşırı ır are e 'c ... a ıycn ş P ıc yok d ı..- ı· "St tük' dü k.' .· , t JaPOn Ad _ _...__ __, kıymet bakunınd n dunya ölçusılc ultt'llck H hiç doll'ru da değıl 1. ınese a. a o,, n U Si) ase 

t ~·.:ı.~a gazet.,,..: lU ll~geldiğine :zanned~ ln~ıştır. Von Rıbbcntrop arasında bır mektup teatisi icabcder. Bu ölçı.i küçültlılüp, daraltlldık- • , g. , dün asının - ında mütemadi ·en 
1. <\lınan teklifinin tamir kabul etmez zi- Yeni bır muhlet istenmesi içın hiçbir se- yapılmıştır Berlinden hareket eden bir Al . .. . Çilnk\\ bır eserin eser olaMlk· ne kadar Y agz ~ 
;:- bu teklifin kendi banş ve emniyet ıe - beb yoktur Nihal kar.ınn ECl<.'Cek h:ı!tanın man ticare~ lıeyeü Mosko\...,.,., ~eımck u - ça •• Bir .şahsiyete bürununce .h~m $8.nat- cuı;lukle v:ı.1aıde geldiğini ~k iyi billyo- çiğnenen bir sakızdı. Şimdi artık bu-
"'kk· . • ''"'I~ • - kan rencıde eder, hem de \'Crımı azaltnuş . . . . 
~ını muzaffer kılmak ve müttefiklerin sonunda e\~el verileccti.ni ümld ediyorum. ~ere bulunuyor. Heyetin \'Bzifesl 'bir iktı _ 1 I rum. nun yerme daha hafıf bır şey = şık-
ııı~ bir tel!kkide olrmılannı kabul et - Gelecek hafta ~ m~lısin~e söz söyle- sadi lşblrülinln temellerini atmakbr. He-

0 ~:1~ ı.ade bu hnynttakiler !cin mc\·zuu l . Hatta bu bir tek çiı.gi, veya bir tek ke- let gibi bir tablet kaim oldu. "Ademi 
p bir devletten sadır olmasındmhr. mek lçfn kaydcdılen hahblcrın miktarı on yetin azası arasında bi~lt petrol. demir- b 1 J·b·ı· B'. 1 sa ıat hnkkı dak' da lime bUc olsa. teca\•üz "Kar<>ılıklı garanti "Em • 
~ t~~nt Al tekl ,. __ .. _.. .,6...,. a ıs o u ı ır. oy c • ı n ı r B . .. . d . d b"" .. k '' ,.... ., 

\'fi ......,, ere. man ıuaıru ·~- u ''"'ü bulmuştur. yolu ve nakliyat eksperleri bulunmakıadır. 7.a\·iY"1!1i gtirüşler; s1bŞl1t mnhdud telU:.ki- . ahusus ~ 1'1k:e.tin evnn e bu, uyu niyet tedbirleri,. diyorlar ve bu Ame· 
Hollcdilccek meselelerden biri Polonya de- ler hnyntta bulunmıynn sanalklr\ımn an- bır kıllık içınde ıdı. .k . d ak . _ . . 1 miryollarında kullanılan fakat Sovyet de- cak ruhunu tnzib eder. ' Bugün en basit bir ceşmcnin bıle c-eser~ rı an ıca ı S lZ1 ~gnı) or ar. 

Müsbet Bir Adım mlryollarında işe yaranııyan ölçüler, ra~ - Ben Fikreti bütün kaytdl.ardoın lz.ade o- I diye muluıtnznsını dUsünfüken Pikretin bil _ Yalnız b.~ §e~erlı yapışkan tablet 
kamlar ve hesablar arasındaki farklara a- !arak çok geniş bir ÇCl't'lJVC lcinde ve sa- tı.1n şaheserlerini ortndan kaldırmu!a kalk- agralarda çıgnenırkcn ayaklar altın
ittir. Bu farkların ticad mübadeleler için dece sanatkdr olar~k tellıkkl ederim ve öy- mak bilmem ki mısıl t l!kkı cdılebHir. da büyük, küçük milletler de ~iğne • 

. ne bOyilk bir mahzur teşkil ettiğim demir- lece de kabul eylerim. l Hem biı· kere ben de hc~ün bir eser ya- niyor. Devletler dünya yilv.üııden n.-
( Baş tarafı 1 lncide ) ret müdahalesıne maruz kalması üzerine yolları eksperlerince mnhlmdur. lyi malu- Sonra su muhnkkaktu ki: Bir so.ınaUdırı pan \•e \'eren bir adom olm:ıklığım dola- d .. ed" . d 1 ah i . 

'" "'•car - Rumen munnscbetletine mün- b_öyle bir yakl~~~nm blr an evvel temini nıat ah111 kimSt!ler SO\yetkr Blr:liği Al - sade bir "cemiyet, blr millet değil de; bil- yısilc hicbir zanınn .-eser yokmnk tııraftnrı• eme go.ç ıyoı, or u ar nl vo u 
~ı· kalmamakta, ~er Nemzet gazete- luzumu hissedıldiği söylenmektedir. manya ile teşriki rnes:ıide bı.ılunmak için tün bir insanlık ilcmi, bil tun beşeriyet hep olnm::ım. Çi\nku bu her &eyden evvel biraz yor, §Clıı~ler .. Y~.kılıy~r ;; .. Jıep. bunla· 
~e ı uu-an, oJ'llf zamnnda Bu~ ile &:>n haftalar zarfında Budapeste hUku- azami g yreUni sarfetse bile şimdiye kndar birlikte SC\'er \'e alkışlarsa 0 ş.-ıhsivct daha da k ndi kendimi Hna t'!tmt'!k demek olur. rın sebebı kuçük hır surprız,. den 
O\ı.lfya arasındaki munascbcUero de şamil m~ti Bukrcs !hukOmetine karşı bü.yük bir Fransaya ve fngiltereye ıhraç ettiği mal - yüksek \"e daha sanatkar s::ı,yılır. Daha bü- Fikrclin lıbideslni yapmnğ:ı gelınce: çıkıyor. Medeniyetin yürüyü13ile be • 

Unınaıttadır. hüsnüniyet göstermiştir. lar<:ian !az.la Alman.yaya birşey cöndeı'C - yuk bir kt.Ymct alır. 1 Fıkret kendisi; kendine ult öyle guzcl - rabcr dili de değişti. 
1'1acnristan - Rumfµlya ve . Müşterek leh\ıkcnln .ı\\'I"U~oının ınerke - miye<:eğinl beyan ctmekledırler. Bir knç işte .-Miki Mauzt l:ırı y:ıpan meşhur A- bidcl r dıl mişUr ki .. buaün onun lbidcsınl Sulh perisinin insanlara. vadettiği 
Yugosla\'Y& Ara ında Bir zındc \C şarkınd:ı bulunan bır koç memle- h:ıftadanbcri Sovyetlenn Fransa;> \'C tn- mcıikalı karik:ıtül"ist cW it Disncy~ i bü- yapmnk i temek 6dctı; bır 07. ııç oluı. Onun h ükA ak d.. •. r· 

Ademi Tcc:niiz Palttl ket~ d:ı.~ ~P hnlindc toplanmasını inl~ç gıltcre,yı: yaptığı ihracat, bilhnssa petrol ıh ytik, küçiık, çoluk, çocuk bütiln dunya hep kendi ciddi ve hakiki fıbıdeleri y~uunda on uzu:. ve s un anc unya us Ull· 

8 cdebıleccğı soylc:ımekte ve bu sureUe vü- rncatı yavnş ynvaş tamamı le durmu,,tur. birden nlkı lıyoruz. Escrlcri\li \ e adım gor lnr kndnr dnim:ı yeni, d:ıima canlı bir fıhide de bu kaç sene kavgasız y samn.lda 
lfür Udl\op~te, 8 (A. A.) - Zanncdildiğine cude gelecek. sulh cebhslnln müşterek ha- Eksperlerin bildirdiğine gör~ Sovyeller dll •ilmUz znınıın bir takdir dm·• .. •oruz. o- yapabıhnek hı""·ır snııatk~ır:ı mllyesscr ola- kabil iken şimdi bunu da çok gördi.i· 
"ri13 re ·e saycsın e :ora2 s a osunun mu a- .Efrllğı ~imdiye kndar Fransa, lngiltm-c, Po- mı cılkışlamnktan b~ka lıır .,ey dClşunmü- mıyac:nğı knn:ı Undeyim.» !er, "sulh taarruzu,, diyorlar. Yalnu 
ıı ıııdn yakında bir ®emi tecavuz p:ılttı faza edılebılcccğı lllive olunma'ktadır. lony> Çekoslovakya Avusturya ve Alman h b · · k ilan ı "t kel" 
~ e foc:ıristanla Rumanya ve Yugoslavya k u d 1 t tilk h ..., ....., 1 \.., 
'· e bu memleketlerdeki ekalliyeUcr hak - R ·ud K b. Tadil . ' yoruz. • • • ar ıçm u ı an na.rruz,, • ı 
l\ltıda bir pakt imza edileceh.-tir. umruı~ a a uıc Ylll& Se\keUlfi buğdayı yalnıt Almanyaya Onun snn:ıUne karşı ol:ın takdirlerimi- B" • . lh b"ti t" V Ih d h b 

t Edilecek Ii'i' gönderecek olursa bu suretle elinden gele- .,; Ame, n"kalılar ..... •·anm•vor \"e bıl!lkis ır To:\"%1h • n:c:ıı ~.u .. e ı ş ı. e ~u ~ .o.r 
Yi b ber alan mnlı!ıllerde söylendiğine . . a ı 1 i l k • Alın • d ... ıu;:,.ı, OJ O "" kü k ti . d A Sh s \. dl gıbi do\'Userek. knn c!ökcrek ıstih • 

iure, Avnıp3nın bu kısmında devnmlı bir Bükrcş, 8 (A.A.) - Mıllı Rönesans par- nın zam sn yapmış o nen \C an)a memnun olup i!tihur ed1Yorl r. Buna mu- un an e mız e g ırrı even n . l>' • ' • • ·-· 

:birliği temini için alakadar memlekeUer tisi dı~ındn kalan bazı siy:ısct nd:ımlarUc azamı 150-200 bin ton erzak Ue bir ile iki kabıl biz de 0 takdir duygularımızı kıskan- cevabının ıon cOmlesl sehven yanlıf çık . sal edilen yem bır ııevı 8"\ as takllgı 
,tasındaki diplomatik tcmııs sıkı bir şekil- son gilnlcrdc yapılan görüşmeler, kabinenin mılyon ton anısında petrol tedarik etmiş mndan c:ömcrtçe '<erlyoruz. Zha, blıtüıı in- mı§tır. Du cümle §öyle olacaktır: oldu. Bir bakıma üç büyük devletten 
e devıı.rn edecektir. tndlli ve hattfı butün temayullerln yer ala- olocaktır. sanlığın lehine olarak ortaya ~ıkardığı e- «Tevfik Fikrete milll §ıılr vurı verileml· ba§ka bütün dünya devletleri sulh i· 

h ltesınt mahfillerde büyük bir ibtiynUa cağı yeni bir hilkümclin teşkil cdıleceği - serlcrinden biz de istifade etmc-kteyiz. ;yeceğl tabtıdlr. Ancak edebiyat tarihimizde çindcclir. Hakikati halde harbe gir-
areket edil ekte v h"dlscler m l u hakkında ş:ıyialarn yel açınaktndır. Balkan Oyunları er·ııı· Bin:ıenoıleyh bizim bir snnntkıirımıza kar mühim bir merhale teşkil etmesi, ıeelyesl · . b""t"" h""k. ti k k ıı · m e " ın en n - ş·ımdı"ye kadar Y"lnız yoklamalar yapıl- mıycıı u wı u ·ume er en or ·unç ıyctc bir i tatdb tiRt b .. :ıı gbı;tC'rılen takdır ev\'elcmtrde bizi de nin durüallu~u ve §Dhslyctlnln )'tiksckllt\1 
dilnı.~::~n scy r et eyan e- dığı anlaşılıyor. memnun etmelidir. Ynlnıt bu takdir i~n- balumındın heT halde o, heykeli yapılma· bir mücadelenin heyecanı içinde tit· 
ı\\l'U~ Şarkında Ve Merkezinde Runınnyada iş Servisi (Baş tarafı l inci sayfamu:da) de b zdcn daha C\'VCl dn" r ınmış olmnla- ğa liyık bir ~irdlr.a ı·iyoıfar. Siyasi mülakatlar .. Millet· 

llarb Tehlikesine Mc'ılan Bern, 8 (A.A.) Berlinde Alman a- hk gec:mis oldugundan bugün Türk takımı lere idam hükmü veren ihtilal mah-
" ıçln nisbeten iyi bir giln olarak geçmiş, GG- k 1 • d d h ı k ·· ·· ·· 

Vermemek İstiyorlaT' jansının verdiği malllmata göre, Ru- renin 400 metrede kazandığı birincilik, Rı- } d D J eme crın en a a mr unç gorunu· 
\' ~llkrcs, 8 (A.A.) - Siyast mahfillerde manya hükumeti 14 ya§ındnn 70 ya- "Zanın 1500 deki üçüncillüğii, Muhlttinin sı- [ Başmaka e en evam yor. Her sabah giineş doğarken mil-
ta':IOsl:ıvyanın teşebbüsfi üterlne Macaris- şına kadar olan erkek ve kadınlara rık atlamadaki üçünc:ü!Uğl\, Aratın diskde yonlarca göz bu hep musibete gebe 
'<illa numanya arasında bfr işbirliği temin te~il edilmesi kaydile bir mecburi Abdürrnhmanın üç adım aUnınada, Almin AskerAı Bı· r Anlaşma olan gecelerin nasıl bir 

11
.slirpriz,, do-n C-Cli ümid olunmakta ve bu işbirliği- • • . . . . maratondaki dördilnclililğil ne takımtmız ğurnc:ığını dehşetle seyre bazırlanı-

~ ltumanyanm siyaseUnde blr değislklik ı§ servL'u ve askerliklerı?ı yapı_nı~ 0 • 84 puvım toplamağa muvaffak olmuş, ayni yor. Daha doğrusu Avrupanın mcr-
~~le getimıiyeccği llAve edilmektedir. lanlara ı_na_hsus aynca hır servıs ih - sayıyı knı:.anan Rumenlerden 2 birinclllk kezinden ~arka doğru uzanan çizgi· 
~ Avrupanın Alman tehdidine ve Sov- das etmıştır. !azla aldığımıt için umuml tasnifte üçü~- ları bizim en temenni edeccgı-·nüz bir adcüi. Avrupa siyasetinde namevcud 
~~=============================clil~ka~~~m~~~~~k~~ .. . ~nmulıtclil~ti~m~~n~~P· 

ccler 5unlardır: vaziyettir. gıbı yaşıyan Rusyanın faahyet saha· mak bir "sUrpr.iz,, ... 

60 y a~ında HER SABAH 110 metre mania: ı - Mandiyas (Yu - Bu vaziyetin daimi olmasını iste- s.ında kendisini göstermesi şimdiki Ve garb cephesi denilen Majinc 
Y Al . b nan) 15.6, 2 - Sikiadas 15.9, 3 - Holke- diğimizden dolayıdır ki bugünkü mu- halele Balkanlarda böyle bir istikrar ve Zigfrid yeraltı mağaralnrında 

Bı·r Bahcıvan man gazetesıne ceva po\l"İÇ Erliç 16.5 (Faik altıncı gelmiştir.) vakkat ve yalnız R$Keri anlaşmanın ve itimad ümidinin vücud bulmasın· hayatta bulunmak bir "sUrpriz,, Alla 
, (Baş tarafı 1 incide) 400 metre: ı - G<Srcn (Türk) 50.8: 2 - uzun ve esaslı bir dostluğa temel teş- da mUessir olmamııi değildir. Fakat hın engin denizlerinde bir to:.t>ill 

(Baş tarafı 1 incide) Bcriinli refikimJz bu fddiamım bel- Stnıtakus lYunan~ 51• 3 - Kara \:orgos kil edecek siyasi ve iktısadi bir uz- bu istikrar Balkanlılar arasında hat- çarpmadan seyahat etmek bir "sUr· 
\t 1• 51.6, 4 - Markovıç 51,8. ukad ı d ~ıt. ı.y I d ih · tm k •· • e\r anakapısı haricinde Ayazma ki şqscaktır, likin ne çare \d bu söz- Bu koşuda çok ~el yarışan Gören ra- la§maya m deme o~nsını a sa- ı.cı '"" acar arı a tıva e e uzere priz,, ... 

~Vkiinde bir bağ korucusu olan Mus terimiz, beylik ve hükfunetf oktmyıcı kiblcrlni kolesine alarak herkesin takdiri- mimiyctle temenni eyleriz. Yugoslav- harici hücumlara karşı sıkı bir itti- Gökyüzünden atılan bombahı.rdan 
~ a. bahçivan Alinin 14 yaşındaki bir medhlye değil, bakika.tiıı tıl k~o- ni ka?.anmıştır. ya ile Rumanya arasında zaten bir it· fak fiile çıkarılmadan evvel tam sa- kurtularak ayakta durmak bir "sUr· 

0 
!ııtahmudiyeyi sevmekte, kız da dlsidir. 1~00 metre: 1 - Vclkopulos 4.6.8, tifak vardır. Macaristanın da bu iki yılamnz. priz,, söziln kısası ebedi sulhe knvuş· 

ı_tılln alakasına bigane kalmamış fa- İnönü devrini \'& Refik Saydam 2 - Kuşir (Yugoslav) 4•6·8· komşu tarafından, geniş \.'e basiretli İtalyanın Macaristan ve Yugoslav- mak gavesile ebedt havata karısına· 
tı;'t, r..,_.__ __ 3 - Rıza Mııksud (Türk) 4.7.6, J " • 
tll U4UJ8.Sl Ali kızını Mustafaya ver· hükOmetin.i ti kıyamete kadar h~ 1 4 _ Maratopulos (Yunon). bir muhakeme sayesinde memnun e· ya ile bir muahedename akdetmesi mak bahtiyarlığına nail olmak ta biı 
~ razı olmamaktadır. Mustafa yırla yidettirccek olan '1u "matbuat Rıza l\Iaksud 3 tur aeridc gitti. son 300 dilrnesine imkan bulunup da ittifak \asavvun.ına. gelince, bu, Slav ~ "sUrpri:z:,, dir. 
~ • Yet dün, Mahmudiyeyi babasının serbesti.Si,, Berllnli refikimiz emin ol- metrede başa geçti. Son metrelere kadar dairesi içine alınması Balknnlarm her Cermen tehlikesine karşı İtalyanın Bütün debdebesi; ihtişamı; zinetl 
t~ltden kaçırıp kendi evine götUrmUş sun ki, müsbet, gayri kabili müıuwa- birin~i ile ı:ek~?ti ve ancnk 3 metre me - hangi bir istilaya karşı kat'i masu- ı bir müdafaa tedbiri diye tefsir edile- ve konforu içinde her zaman '"he~-e· 
,,.. ·Ali kızını aramış, Musta.fanın e- p. ve red bir vakıadır. sare ıle UçUııı:-u oldu. jniyeti demek olur. Çünkü bu heyete 1 cektiı'. Balkanlılar böyle bir kombi- can,, azhğmdan şikayet eden medeni 
&'~de olduğunu öğrenmi§ ve kapısına E\·et, bugiiu bütün A.vnıpada dev- Yunan . dlıkl: Bulgaristanın da girmemesi için se- ı nezona girmekle Slav ve Cermence- dlinya işte en nihayet ona da kavuş-
t•ı ereıc kızını istemiştir. Bunun üze- Jet sansörünün süzgeçinden geçmiye- :1 -(;ıltı~sl

39 ·~· ! : !lo~a~~k) ~;~2-ı beb kalmaz. Macaristana karşı takib reyanlarile çarpışmaya namzed bir tu .. 
~ M:?tafa: . - rek intişar eden biricik matbuat Tiirk çe s ~dım~'raı:~i;otis ıu7. Kallster (Ru ~ edil~cek bir :m.ı~a ve i~tili.fları 1 hıtle gelecekler. ve adet! ~yle bir Bundan sonra yaşamak ebedi lte-

tıa ~Eğer kıza bır gey yapmıyncagı- mathuatıdır. men), Mayrakis (Yunan), Abdilrrahman,tasfıye prensıpınm BulgarısbmdB!l çarpışmayı tacil edeceklerdir. Bal- yecan içinde çırpınmak demektir. 

8 8öı verirsen kızını veririm. Yoksa Türkiye matbn&tmda ilhamla, di- (Tlırk) 13.71. esirgenmesinde hiç mana yoktur. Şu kanlara yabancı olan ltalya böyle bir lşte yirminci asrın büyük 'sürpri· 
tı.fllıa teslim edemem! demiş, Ali bu- rektifle yan yazdırmak veya Cirit: Markotiç (Yugoslav) 63.SO, Papas,halde Bulgarlstanın da iltihakile Tür· ittifakı Balkanların menfaatine değil, zi •.. ,, 
a fena halde kızmış; ym;dırmamnk yoktur. Kanunun ,.e (Yunan), Ma,·zer (Yugoslav), Manc:alas kiye ve Yunanistan ile beraber <..-enu- kendi :menfaatine uygun olduğundan , Dr. Esad Kemal Hekimoğlu 

81 - l(ız benim değil mi? Sen ne karı- moınleketln yüksek mcnfaatler•nin <Y;na~)T (Y > 
3 92 eni Balk bu şarki Avrupada vUcud bulacak dolayı anyncak ve Balkanlarda İtal- ~~~~~!'!!!!!!!!!~~~~~~~~ 

~:0rsun? demiş, iltisi arasında bir çerçevesi dahilinde her Türk gazete- rek~~~. Tı~:~~os (~:an» .Muh~Un (Tür~lblok Avrupa muvazenesinde çok mu- yan nüfuzunun mahvolmaması ıçın büyük bir devlet de kendi riyaseti al
ltt \'ga, çıkmış, Ali bıçağını çekerek cls1 her istediğini, istediği şekilde yaz s.60, dördüncü Yugoslav. azzaın bir istikrar kuvveti demektir. j çalışacakbr. Binaenaleyh, İtalya ile buda bazı B:ı.lkanlılan toplamak is
tt Uslafayı mtıteaddid yerlerinden a- makta serbostttr. 4XlOO bayrak: Yugoslav 43.8, Yunan, Ru Şimdiye kadar Avnıpadan uzak ve ittifakta Balkanlar bir ecnebi devle- tiyecektir. Onun için, bu havadis sa
tar SUrette yaralamıibr. Mustafa o- Görillöyor ki "Sudestecho,, yalnız manya, Türk 44.6. tin nüfuzu hesabına faaliyeti taahhild hi ise, Macaristan ve Yugoslavya
be"Ya. ~ıldıktan sonra Ali koşup bir Türklerin §O ,·eya bu devletle olı.n Maraton: Bilyilk heyecan ve alika U• ta- di. Rumenlerle ~u~ puvmıa geld_llc· Biz edeceklerdir. Böyle bir hareket Bal- nın Romadan gelen arzuyu bi_rn~ ih
:ı._ l'gıre atlamış ve beygiri koşturarak milnas&betlerlni değil, "yola getiril· klb edilen bu koşuda d~ almak bWm 3• Rumenler 1 ibınnclllk aldtkları ıç.ın u- ı kanlarda ecnebi entrilcalarına kapı tiyat ile karşılıyacaklanna ıhtimal 
111\!hte . . • . . .• _ i~in çok mühimdi. Bu koşuya kadar bizden mum! tasnifte üçüncü olduk. Alınan pu - . . .. 
t-e){ •. ~rmı~, dogruca Emniyet Dı- mesi luzumondan,, bahsettiği matı,u· 1 ı önde giden Rumenlerden üçü.ncülillü vanlar: açacaktır. Hıılbukı yalnız Balkanlılar verebıliriz. 
lu tOrluğüne gelerek teslim olmuş • atuım. rejimini bile aıılıyamamış. nı:!'k bu koşuda derece kazanmakla müm- Yunanistan 112 arasında bir ittihadın hikmeti ve sul- . Almanyanın bitaraf bir Balkan it· 
~ :Bu sırada da, diğer ta.raftan, Kabahat bizde mi!. kündn. Baştnn aşağı sıkı bir mücadele ile Yugoslavya 60 he hizmeti bütün ecnebi nüfuzlarına tifakından ne mana knsdettiğini an-
ha~~anın jandarma karakolunda A. CEMALEDDIN SARACOOLU geçen yarı~da ~~dis Z.52.7 saatte ~i - TOrkiye H Balkanları kapamaktır. Böyle bir it- lıyamıyoruz. Mevcud Balkan misaln 
~~ye aid bir zabıt tutulmuş, Ali - rlncl, Ragll%oz ikincı, Rumanyalı Gal üçün- Rwnanya • 8' . tifıık hiç kimseye şüphe telkin ede- zaten bitarafbr ve bu mi.sak geni~ler 
~l'!na tarafından araştınlm.ağa kası olması itibarile, Aliyi Merkeze- dl «idu. Yuna? kralı calibı... kupaları bızzat mez, hiç bir devlete karşı bir tahrik ve sıktlaşırsa. tabiidir ki ayni mahi· 
~111--.._-. -- k En giivcndiğimiz Şevki yarışı terk mec- vernı{itıc k · · f 
~· .. .. . f~~ jandarma arakoluna gönder - burıycUııde kaldı. Ankara Maskesporlu AUeUe;imi:d tcl>rlk eder, ıelecek müsa- manası tazammun edc~ez. . Fa at yeti. ve aynı gayeyi muh:ı au ede-
~ Yet Dlrektörluğu, hadisenin DU§tir. Allııln çok güz~l bir koşu ynparak dör - bakalar için muvaffaldyetler dileriz. Ba.lkanla.rda İtalyanın rıyasetı altın· cektır. 

6l:lıl ettiği Y.er jandarma ınınta.. Ali, bugün adliY,cl):e verilecektir. dünciılüiü. kazanmasile va.ıiyetim.iz düzel- f". FEKIL ela bir ittifak teeekkill edince, başka Uüseyin Oahld Y AI.çIN 



N.9 YAZAN: R. YALKIN 
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lzmirin işgali Ayvalık Rumlarını 

Birdenbire .. ~•martnııştı 

p 
Lik Maçlarına d ·· 
4st tdad me 

e 
ildi 
• 

.Biribirine zıd muhtelif telakki ve tef
sirlere uğradı. Ellerinde şayed bir 
kuvvet olsaydı, emin olunuz, beni 
derhal iskata kalkar, ya da istifaya 
davet ederlerdi. O kadar kızdılar, o 
kadar köpürdüler monşer. 

.Fener T opkapıyı 4-1, Beşiktaş lstans 
İhsan Bey, gülerken birdenbire cid 

dileşmiş ve: , 
- Mustafa Kemal Paşanın demiş

ti. Harbiye Nezaretini kabul etme · 
melerindeki maksadları anlaşılmadı 
değil mi paşam?. Kabul etselerdi, hiç 
şüphe yok ki, kabineniz çok büyük 
ve mühim bir uzuv kazanmış ve kuv
vetlenmiş olacaktı . 

bu/sporu 3 -2 Yendi. Galatasaray 
Hilale Hükmen Galib 

- Çok israr ettik monşer. Bilhas-

• alık kahramanı Ali Bey 

a şu sırada az çok istifade edilebi
l rdi şüphesiz. Ziya!et günü, bu fik
r. mizi Cevad Paşa da pek isabetli 
bl ldu ve ısrarlarımıza iştirak etti. 
Nt diyeyim bilmem ki, bir türlü mu
va. 'akat ettiremedik işte. Bu sabah, 
vet a için huzuru hümayunda bulun-

Türklerine saldırmak için el altından 
du! u esnada şevketmeab da ayni tek-
lif. t k b 1 B ·ıt·f t hazırlıklara başlamışlardı. 
1 ı e rar uyurmuş ar. u ı ı ·a ve j ~ 

1
tev ccühü şahaneye karşı minnet ve Fakat. ..... , Ayv~lıgın mıntak~ ku -

Fener Sahasında: 
Dün dört sahada birden devam edilen 

lik maçlarının en ehcmrniyetlileri Vefa -
Süleymaniye, Beşiktas - tstanbulspor ta
kımları arasında ve Fener sahasında oy
nanan maçlardı. 

Vefa: 5 
Süleymaniye: 2 
Kale, Kurtuluş maçından sonra günün 

ilk birinci güme karşılaşmasını geçen hafta 
Beykozu yenen Vefa takımile Altuntuğ ile 
berabere kalmış olan Süleymaniye takım
ları yaptılar: 

Mutad merasimden sonra karşı karşıya 
dizilen takımların şu oyunculardan müte
şekkil olduğu görülüyordu: 

~ükt·anlarını bildirmiş, fakat, teklifi mand~nı ve aynı za~anda e~lı :"~ın: 
büyük bir nezaket ve meharetle tek- cı fırkaya mensub yuz y~tmış ,?kıncı 
rar reddetmis. Ben bir cihetten de alayın kumandanı olan Ah Bey Muh
memnunum d~ hani. Gerçi askerime- terem Münakale Vekilimiz Ali Çetin
ziyet ve evsafı çok yüksek ve ihmal kay~,, Ayv .. alığı.n _işgal. olun. acağını, 

1 k l 1 t h 1 t VEFA TAKIM 1: 
edilmiyecek bir zat amma, kabinede 1 Y:-C: 1

• na~ ~r ?rıı;ı ışga 1 es ı :.e~ es-
al tıkl Azat, Vahid, Süleyman, Şükrü, Hakkı, 

f> da başıma bir diktatör kesilecekti. rı. ıçı_n sınsı s~nsı ç ış arını ogren- Abdüş, Adnan, Mehmcd, Gazi, Muhteşem, 
'1.zmirin işgali dolayısile hadis olan mıştı, ~ da, bır taraftan bunların~- Necib. 

L_ 

müşkül vaziyet, zatı şahanenin Mus- sızın bır fe~ad çıkarmalarına manı ~- SüLEYMANIYE TAKiMi: 

tafa Kemal Paşayı İstanbuldan uzak- l:_acak tedbırler almakla betzrab~r di: Kadri, Daniş, Ruhi, Orhan, Mehmed, ib- ı--~ 
iaştırmak hususundaki eski tasavvur ger taraftan da alayının ınırdekı rahim, Rauf, Süleyman, İbrahim, Süreyya, 
ve noktai nazarını birden değiştir - kolordunun feci akıbetine uğrama - Muzaffer. 

mişti. Padi~ahımız, muhtemel her - ması için icab eden hazırlıklara baş- Oyuna saat tam 13 de hakem Adnan A
hangi bir tehlikeye karşı, Paşadan lamıştı. Bilhassa alayının zabitlerini kı~ idaresinde ve Vcfalıların sağdan inki-

topl~ mış yaklac:an fel"" 1-et ve fecaatı· şaf eden bir hücumile başlandı. Karşılıklı muvakkat bir zaman için istifade et- a • " GLn. 

k l t t B ta ·h~ t ı t akınlarla geçen oyunun 10 uncu dakika -
meyı. du"şu··nmu··.,, tl··ı. Fakat, ben buna açı ça ana mış ı. u rı ı op an ı, 

'i sında Gazi takımının ilk golünü yaptı. Yi-
pek de tarafdar değildim doğrusu. maddi ve manevi kudret ve kuvvet- ne karşılıklı akınlarla mütevazin cereyan 
:raşaııın lstanbulda bulunmasından !erinin kendilerine bahşedeceği im - eden oyunun 30 uncu dakikasında Süley -
~ciha ziyade bir an evvel uzaklaşma- kanlar nisbetinde memleketi müda - maniyeliler yaptıkları bir sayı ile beraber· 

sı; bizim için mucibi menfaat idi. Hiç faa etmek kararı ile neticelenmişti. liği temin ettiler. 
K d b·tı 1 h b" Bu goller her iki tarafı da gayrete getirdi. c:üphe yok ki, kalsaydı ve kabineye uman an, za ı er ve er ere ep ır-

oı Süleymaniyenin yaptığı bir akında Dani-
dahil olsaydı, ya birtakım sergi.izest- likte yurdun müdafaasını deruhde şin topu stop edip kaleye vermesinden is-

lere atılacak, ya da sefinei devleti etmişlerdi. Yurd yolunda seve seve tüade eden santra!or İbrahim ikinci golü 

neticeleri meçhul encamlara. sürükle- can vel'meyi ·sözleşmişler ve bunun takımına kazandırdı. Oyun gittikçe süratini 

meğe kalkışacaktı. tdarei hükumette, için and içmişlerui. arttırıyordu ve Vefalılar mağllıbiyetten kı.:.r 
f lulmak için daha çok çalışıyordu. 37 inci o derece ateşli zatlerin bulunması Feragat ve edakarhkları, vatana 

dakikada bir gol kazanarak çalışmanın se-
menfaatten ziyade mazarrat tevlid ve millete olan bağlılıkları, hiç şüp- meresini görerek beraberliği temin ettiler 
eder monşer. Bu mesele üzerinde faz- hesiz ki, istiklal tarihimizde değerli ve devre bu suretle 2-2 berabere netice -

•. 

Beşiktaş - lstanbulspor oyuncuları bir arada 

pt:r 9 ILKTEşRIN 19:e 

GECEYARISI 
Remzl Kitabevi . lstanbul 1939 • 
Fiyatı 60 kuruş. 

«Dünya muharrirlerinden tercümeler se• 
risi» bu otuz altıncı kitabile cidden rnu ; 
vaffak olmuş bir külliyat olduğunu isbıı 
ettiğinden, bu eserleri temiz basmağa ve 
ucuz satınağa muvaffak olan Remzi l{ittı· 
bevini alkışlamak biı' vazifedir. 

«Gece Yarısı Güneşini» Türkçeye çevirt?t> 
Nahid Sırııdır. Herhangi bir tercümede ~
nun imzasını görürseniz eserin itina ile li' 
sanımıza çevrildiginden emin olabilirsiniZ· 

Eserin müellifi Pierre Benoit'yı Türlt ıca· 
rileri ilk defa ileri eazctesinde tefrika e
dildikten sonra 1923 de Ikbal kitabevi tara
fınd:ın basılan «Unutul<ın Adam~ ad~. b~~ 
yük bir hikayesile tanımışlardır. Muelli 
bu eserinde 1919 da Anadoluda geçen b3 zJ 
hadiseleri ar.latmakta ve samimi olarıı!C 
hak ccbhcsini müdafaa etmekte idi. pjerr~ 
Benoit'nın «Lübnan Melikesi adlı bir eserı 
de bunu mütcakib Süleyman Nazif merbuJll 
tarofından lisanımıza çevrildi. Arada geçen 
seneler zarfında I'ierrc Benoit bütün di.ill" 
yaca rağbet bulan birçok romanlar yaz • 
dıysa da bunlar, herhangi bir gazetede teI
rika edilmiş olsalar bile, zannederim, J<i• 
tab halinde intisar etmemişlerdir. Buraya 
yalnız onun sinf'.rnaya nakledilen Atı:uıtid 
adlı eserinin istanbulda da ı;ok rağbet göt 
düğünü ilave etmeliyiz. 

Pierre Denoit, Nahid Sırrının dediği gibİ, 
eline geçen malürnattan bütün bir aıeırı 
halkedip yaşatmağa muktedir bir muhar
rirdir. Hele pek yüksek olan seziş ve can
landırış kabiliyeti bütün romanlarına bU
susi bir çeşni vermektedir. O mevzulaTl11ı 
girift fakat da.ima sağlam bir temele iSti
nad ettirdiğinden bütün romanları kariler 
üzerinde daima derin bir tesir bırakmal<
tadır. Henıen her eserinde o bir başka mel1l 
leketi tasvir etmekte, yalnız bugünü değil 
maziyi de canlandıran eserler yazmakta ve 
bu suretle daima büyük bir tenevvu gös
tereb:.ımektedir. 

Pierre Benoit'nm romanlarına edebi l:>ir 
kıymen vermiyenlere karşı N:ıhid Sırrı bı.ı
kınız ne diyor: «Sanıyorum ki, Pierre Be
noit'yı uğradığı ittihamlara maruz bıraıcıın 
en büyük scbeb belki kendisinin çatık kaş
la yazı yazmasıdır. Yoksa muhayyele kud· 
reti, hikayeyi sevk ve idare mebareti ve 
en ehemmiyetsiz gibi görünen teferruat ne 
bütün bir ülemi canlandırmak, herşeyi ifşa 
ediyormuş gibi hareket ederken alllka ve 
teeessüsümüzden daima bir çok şeyleri gi.Z
liyebilmck gibi hususlarla kendisini en 
lrnvvctli hikayecilerle mukayese kolaydır· 
Pierre Benoit zck:isı, görüşlerinin derinliği 
ve bilgisi itibarile de dikkate lılyık bir a
damdır. Mesela işte sekiz sene evvel neş
rettiği ve tabii daha evvel yazdığı bu Gece 
Yarısı Güneşi'nde Japonyanın Çine karŞl 
duyduğu hırslar ve yaptığı hazırlıklar çol< 
büyük bir emniyet Ye katiyetle belirtileni~ 
bulunuyor.» 

Eseri karilcrimize tavsiye ederiz. 

·················-~······················· 

RADYO 
1'~~ 

la durmıyalım, hayırlısı böyle imiş ve çok şerefli sayfalar işgal edecek lendi. ?arala.ram geri almak istiyen bir kısım halk Taksim stadının gişes,,ı~ 
işte.. olan bu gerçekten kahraman alayın !kinci devreye Süleymaniyeliler başlaC..- PAZARTESi: 9/10/939 

Deml·a ve dostlaı·ına veda ile ha- silahlı ve silahsız mevcudu, o esna- lar. Stileymaniyenin ağır oyunundan isti- ı'op ortalarda mütevazin sekilde oyna- rakikada Yorgl, 20 nci dakikada sağiçleri ı. 
" 12,30 Program ve memleket saat a~r larda, ancak beş yüz erden ibaretti. fade eden Vefalılnr Süleymaniye ~ı~ sa- nırken Beşiktaşlılar sol içleri vasıtasile ilk birer sayı yaptı. Kale takımı da 2 gol çıka-

12
,
35 

Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,5~ rem dairesine çekilmişti. . . . hasında oynamağa başladılar. 20 ıncı da- sayılarını kazandılar. istanbulsporlular mu rarak devreyi 2-2 berabere bitirmeğe mu-
Fakat kumandanı zabıtlerı erlerı 1 Türk müzig"i (Pl.), 13,30/14,00 Müzik (ka• 

• • • 
1 

' ' itikada Muhteşem güzel bir şütle üçüncü kabc!e için uğraşıyorlar. Fakat fırsat bu- vaffak oldu. 
lzmirin işgalinden sonra, Ayvalığın hep sarsılmaz bir azim ve iman ile golü yaptı. Bu gol Süleymaniyelileri gay- lamıyorlar. 20 inci dakikada Hüsnünün bir ikinci devrede daha canlı oynıyan Kur- rışık program - Pi.)· 

mücehhez bulunuyorlardı. Ne olursa I r. ete. getir. dise de
7 
akınları neticesiz .. ka.l.dı. 3.8. şahsi akın. da avta gitti. 25 inci dakikada tuluşlulardan Nikola 30 uncu dakikada ne- 18,00 Program, 18,05 Memleket saat fJ.Y3

: Rumları birdenbire şımarmış ve pa- t 1 .. h b 1 · 18 25 l\{U ve kimin emri ile olursa olsun, aziz mcı dakıkada ı,, efalı Mehmed 4 uncu golu tstanbulsporlu Cihad aldığı ara pasını çok fis bir kafa vuruşile takımına üçüncü sa- rı, ajans ,.e me eoro OJı a er en, , · 
likaryalaşmışlardı. Midilli adasında- yaptı. Bu golden sonra Süleymaniyeliler iyi kullanarak beraberlik golünü yaptı. Bu yıyı kazandırdı. Netice değişmeden oyun zik (Radyo caz orltcstrası), 19,00 Konus -
ki ahbabları ile, zaten hiç de eksik yurdun bir kısmı da şöyle dursun, el- gevşemiş ve mağlubiyeti kabul etmiş gibi gol her iki tarafı da gayrete getirdi. 30 un- 3-2 Kw'tuluş lehine bitti. ma, 19,15 Türk müziği: Çalanlar: Vecibe• 
olmıyan münasebetlerini büsbütün ar !erindeki silahlan da değil, hatta bir göri.ınüyorlardı. cu dakikada, tslanbulsporlular frikikten SPORCU HEKiM Ruşen Kam, Cevdet Kozan, Reşad Erel'~ 
tırmışlardı. Ayvalığın da işgalini bir mermisini bile yabancılara teslimi, Necibden gelen bir pası hüsnüistimal e- bir gol, 32 inci dakikada sagiçleri vasıta- ag 98 88 l - Okuyan: Melek Tokgöz, 1 - KilrdilJ 

an evvel temin edecek vasıta ve ça- vatana karşı çok ağır bir suç adde- den Muhteşem vole bir şütle topu beşinci sile bir gol daha kazandılar. Devre netice ş f s d d Hicazkar peşrevi, 2 _ Kemani Sahak -
diyorlardı. defa Süleymanıyenin ağlarına taktı. Bu su-- değişmeden 3-1 Beşiktaş lehine bitti. ere ta ın a Kürdili Hicazkar şarkı - (Çılgınca seviştilc) 

releri ara§tırmağa biişlamışlardı. Bu retle netice değişmeden Ve.fanın lehine !kinci devreye Beşiktaşlılar başladı. ts- 3 - Bedriye Hoşgör - Kürdili Ilicazkiıl" 
d · li 1 d 11 d 1 Kahraman alay, hazırhg-ını bitir - 1 1 t d 1 ,,~ ara a gız yer er en ve e er en a - bitti. tanbulspor u ar ora an aunlar yapıyor - Anadolu : 4 şarkı (Kararan sularda-), 4 _Nefise_ KU. 

dıkları direktifler mucibince, civar- miş, tayin edilen cephesine girmişti. lar. Canla başla çalışıyorlar. 27 nci dakika- dili Hicazkılr şarkı: (Severim her güzell)r 
daki Türklerin ve Ayvalık yakinin- Ali Bey, hiç şüphe yok ki, büyük bir Beşiktaş : 3 da Cihad ikinci gollerini yaptı. Bu golden Galataspor : 3 5 - Osman Nihad - Kürdili Hic~ktır ~ar-

ı R li azim ile karar verdiği bu müdafaa- lstanbulspor .. 2 sonra daha sıkı çalışmağa baıılıyan Beşik- kt: (Gözümden gitmiyor). 2 _ Okuyan: deki küçiik köyde bu unan ume ve taşlılar İstanbulspor nısıf sahasında oynu- Şerel stadında güntlrı ilk maçını geçen 
B k h · 1 · · R 1 ra te işinin, elde mevcud ku•1Vet ve va.sıta- h ft D d Sadi Hoşses: ı _ Zeki Ari1 _ Arak şarıcı: oşna mu acır erıııın um a - Günün ikinci maçı geçen hafta Topkapıyı yorlar. 30. uncu dakikada yapılan ve kor- a a avu paşa ile 1-1 berabere kalan .. uı·· tt"klen· den bahsı'le larla başarılamıyacağını pek güzel 1 ti ı k d t t buls 1 Anadolu ile Anadolubisara 4-3 yenilen Ga (Mızrabı bırak). 2 - SalAhattin Pınar ~ cavuz ve z um e ı n 12_0 yenen Beciktaşla Hil"li 5_1 yenen ts- ner e ne ce enen a ın an s an por u- ,, 

biliyordu. Tabii, kuvvetinin tezyidi " " fın d lataspor yaptı. Hüzzam şarkı: (Bilmem neye sinemde ... ı 
icab edenlere birer şikayetname de tanbulspor arasında ve 2000 e yakın birse- ıa .. r i.s. tüade edem.ediler. ?yun iki tar_a a yaı·e), 3 - Udt Hasan - Hu"zzam earl<l: · a·· ·· ·· tı b k tı l ti O t e de Mutad merasimden sonra hakem Selami " uçurmayı unutmanıı§lardı. çarelerinı uşunuyor ve araş rıyor- yirci kitlesi önünde yapıldı. uyu gayre erı e geç . yun ne ıc - (Aşkın1 uyuyorken), 4 - Sadettin Kaynalc 

ği ed n 3 2 Be ·ık tas lehine bitti ve yan hakemleri Hami, Kenanın idare et-
du. Ayvalık gerilerindeki köyler hal- Merasimden sonra karşılıklı dizilen ta- şm e - :i • tiği bu karşılaşmanın birinci devresi daha Hüzzam sarkı: (Erzurumda bağ olmaz)· O esnalarda, ilk olarak Ayvalığa 

gelen bir kızıllıaç vapııruna, denize 
atılıp yüze yüze gitmek, vapurdaki 
yabancı sancağı iştiyakla öpmek gi
bi nümayişlerde bulunmuşlar ve işte 

o günden sonra da, çileden çıkıp bü.s
bütün çılgmlaşmışlardı. Çünkü, o -
günlerde, Ayvalığ1n da işgali lüzu
muna dair, İzmirde bulunan fevka
lade komisere emir verildiğin duy
muşlardı. 

kının hislerini tahrik ediyor, hamiyet kımlar şu oyunculardan müteşekkildi: Kurtuluş • 3 ziyade Galataspor hakimiyeti altında geç- 3 - Okuyan: Radife Erten: 1 - Ha~iı11 
lerine müracaat eyliyordu. Aslan BEŞiKTAŞ: M. Ali, Naci, Faruk, Hüse- Kale .. 2 miş ve Galatasporun 3-2 lehine neticelen- bey - BcstcnigAr şarkı: (Kaçma mecburun-

Türk, yurd müdafaasından kaçınır. 
yin, Cihad, Feyzi, Ahmed, Hüsnü, Sabri, miştir. dan ey ahu), 2 - Hüsnü - Bestenigar şar-
Şere!, İbrahim (Hakkıdan mahrum). Fener stadında yapılan günün yegane i- İkinci devrede daha canlt ve kombine kı: (Çok sürmedi geçti), 3 _ ...... _ EviÇ 

yurduna saldıranlarla boğuşmaktan ISTANBULSPOR: Sami, Faruk, Hayri, .itici küme karşılaşmasını gayri federeler a- oyruyan Anadolululaı· yedikleri 1 gole iki şarkı: (Şahane gözler sahane), 4 - Hall' 
kaçınır mı ki hiç? ... İşte, merdlik ve Enver, Seyfi, Tarık, Bedri, Cihad, Orhan, rasında muvaffakiyetli oyunlarını seyretti sayı ile mukabele ederek oyunu 4-3 kazan- tüı·küsü: (Haticcm sur;larıru taramıs), 5_.. 
babayiğitlikleri ile gerçekten bir şöh- Hasan, Fahri. ğimiz Kurtuluş ile geçen hafta güzel bir mağa ve llkteki mevkilerini muhafazaya Halk türküsü: (Ek:n ektim çöllere). 20,15 
ret ve şeref sahibi olan Türk köylü- Ahmed Adem idaresinde istanbulsporlu- oyunla Alemdarı 6-4 yene Kale yaptılar. muvaffak olınuslardır. Konuşma, 20,30 Türk müziği (Fasıl heye-

leri, kumandanın bu savaş davetine, 
bir eğlence, bir düğün zevk ve tehalü
kü ile koşmuşlardı. 

ların ortadan yaptığı bir akınla başlıyan p 3 N 
oyun Beciktaş müdafaasında kırıldıktan KALE: SaHvroz,tN

0
erse.sk, MHay~tya0, Suren; era : ti), 21,lli Müzik (Küçük orkestra: Şef: e-

-1 d st 1 a n ik h es cip Ackııı), 1 - Bcethoven: Patetik sonatı, 
sonra tstanbulspor nısıl sahasına intikal et- er, eLan, er ' ru ' av ' ann ' F 1 O " 

A z eneryl m az : nın adacio Jcantabilesi, 2 - Emmerich Kııl-
ti. Biribirlerile anlaşamıyan Beşiktaş for iOP, aven. man: Faşingsfe potpurisi, 3 _ Joıı. Gung•J: 
hattı birçok fırsaUar kaçırdı. tstanbulspor- KURTULUŞ: Hristo, Yorgi, Nikola, Dik- Fener - Topkapı maçından evvel öte - Hı'dropaten (Vals), 4 - Humphrı·-.· Maı·ı· Bu emirde, Ayvahğın işgali için llk o··nce Kozak nahı·yesın· de bır· h'tti K' N d b ~ lularm soldan yaptığı muvaffakiyetli akın- ran, Areka, Mu ı n, ıriko, Yorgi, i - en eri gayri federcler ve ikinci kiline 

gösterilen sebeb büsbütün başka idi. milis bölüğü teşkil ve Kozaklı üç hi- lar da netice vermeden geçiyordu. 10 uncu kola, Aleko, Tana:,ı. klüpleri arasında muvaffakiyetli oyunları- nin hülyaları, 5 - Eı ich Eineg: Bi.ı·~1· 
Tuhaf deg·ı·ı mı·? Bu defa da Ayva tı··· · h f k' lik lar bir Çigan vardı (Çigan ""t•rı:n•"-:zosu). · ·· - tiyat zabiti de bu bölüğe memur e- dakikada Beşiktaşlı İbrahim muhakkak bir Oyuna Kale takımının akınile başlandı. nı seyre ıgımız ve geçen a ta ı ma- ..... '" ..... 

Çında All o d 4 O k ·k· · J'k 6 - J. Strauss: Binbir gece, 7 - Bergd· lık Rumları zalim ve mütecaviz va- dı'lmı"ştı·. Ar'Kadnn Altınova, Arablar, gol fırsatını müdafie kaptırarak kaçırdı. Karşılıklı geçen hücumlardan sonra 7 nci ın r uyu - yenerc ı ıncı ı - t 
" de başta bulunan Feneryılınaz ile resm! Manon (Vals Boston). 22.00 Ajans, z.ir11a 

~~~~~~w~~~~ra~~~B~an~wdi-=================================~~~~~~~"~~-~~n~~k~~-~~~ 
13.m ahaliye karşı yaptıkları yakışık- ğer civar köyleri de bu yurd hizme- mı gece maçlarında Galatasara;yla 2-2 be- sası (fiyat), 22,20 MOı.ik (Ki.ıçilk orketıtr•· 
sız muamele ve hareketlerden bahs tine koşmuşlardı. Kumandan Ali Bey G o L NAZ su LTA N rabere kalmağa muvaffak olan Pera kar- Yukarıki programın devıamı) 22,35 Müzik 
ve şikayet ediliyordu. Ayvalığm, mün şılı:ıştı. (Cazband - Pl.), 23,25-2::1,30 Yarınki pro· 
hasıran İslam halkın hlmaye ve mu- alayda mevcud fazla silahlarla bu . Taraftarları arasında büyük alıi.ka uyan- gram ve kapanı~. 

gönüllü erleri silahlandırıyor, alayın dıran ikinci kümenin bu en mühim karşı- ----::;::; 
h:ıfazaıu nıaksadile i§ga.l edileceği i- T .. k S •• l T .. k Ş k l laşması Feneryılmazlıların kalecilerinin hıı.11 

h ık fazla eşya ve ağırlıklarını da bir ta- ur çe oz u·· ur çe ar ı ı Icri sürülüyor ve bu suretle a a. - talanmasından kaleye ikame edilen dig' er 
raftan Muradeli ve Kozak cihetleri- ı d ı d biı· komplman yapılmak isteniliyordu. Gözler kamatbrıcı dekorlar iç n e can an ıralan bir oyuncunun kaleyi 1ayık.l1e müdataa e-

'.Ayvalık palikaryaları, kendilerine, ne taşıttırıyordu. Ayvalığın §ark tOOt gece masallarının en muhte eml dememesinden mütevazin geçmesine rağ-
hiç de asıl ve esası olnııyan böyle is- sırtlarında bulunan ve cihan harbin- tOOOO lerce ttgUran ••• Mllvonl•r aarfile vUcude men birinci devre 3-0 Pera lehine geçmiş, 

ı Celal, Nihad, Ahmed, Adnan, Atıf, Vahdet, 
nadın yapılmam.na ne gücenmij ve ne den kalan siperleri tamir ve tahkim gelmlf Bfk ve lhtlraalar fllml Necati, Vedad., Refik, Sabahattin, Fethiden 

(le emri yazanlara kfuımüalerdi. Bfl!- ettiriyordu. Pek yakında TAKSİM Slnemaaında mlit~ekkil enerjik Feneryılmazlılar ikinci 
kis . memnun olmuala.r ve m.ahalll ( Devamı var ) (Sonu 7 n<'j sayfamızda.] 

Dayak yemlf 
Bakırköyünde 10 Temmuz cadde 

sinde oturan Servet isminde bir ka · 
dın Şaban ve hlehmed tarafından dö· 
vüldüğü iddiasile polise müracaat et· 
miştir. Şabanla Mchmed yakalan' 
mışlardır. 
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Yarınki Harbte Yurd Vazifesini Yapmak için Bugün ii ~ 

yetişiyor? i Türkçeye çeviren: HÜSEYİN CAHİD YALÇIN ; den Hazırlanan Fedakar Bayanlar Na&ıl 
• 

Kızılay bastabakıcı mektebinin ge-
niş ve muntazam bahçesinde mekte· 
bin müdürünü bekliyorum. Aksara • 
Yın biribiıine geçmiş ahşab ve barab 
binaları arasında bu bahçe iç açıcı 
bir tezad teşkil ediyor ve göniil ferah 
landırıyor. Bahçenin uzak ve gölgeli 
köŞelerinde küme küme genç kızlar, 
gençliğin ezeli neşesi içinde ta uzak. 
fardan duyulan şakrak kahkahalar 
fırlatıyoıfar. Bu kahkahaların ayrı 
bir hususiyet taşıması lazımgeldiğini 
düşünüyorum. Burada bu muntazam 
Dalıçede öğle sıcağını unutturan bu 
tatlı ve ılık rüzgar içinde dinlenenler 
biraz evvel dağıldıkları hastahaneler
den ve muztarib insanların arasından 
gelınişlerdir. Biraz sonra yine oraya 
koşacaklardır. Onlar dünyanın en 
feragat sahibi insanlarıdırlar. Onla
rı vazifelerine bağlıyan maddi ala -
\adan ziyade hayatla ölüm arasında 
rnUcadele eden zavallılara yardım et
rnek ve kuvvet vermek zevki değil 
Cllidir? 

r 

= ~ 

: Viyanadaki Amele Cok Sefil 11 
~ Ve Perişan Bir Haİde İdi 1 
== = == - 9 - den, bu alçalma ameliyesinin son = 
== Ben de büyük şehrin kaldırım- HULASA J neticesi olan manzaralar karşısın-
~= !arı üzerinde siiründüm. Mukad- Hltlerin babası 56 yaıında tekaüd ::p::::e;~!e~;e:i:~~?~::~~~~ = 
"""' deratın bütün darbelerine maruz olmuı bir memurdur. Hltler baba· 

;_=~ kaldım ve tesirleri hakkında bir ;:~1;e:~~~~~- h~li~;~a~em;:~::~:;;~ ~~;iin~:;~:jiy:,es~~~~ b~y~u;:;~ = 
hüküm verebildim. Başka bir şey: 

ölümünü müteaklb mektebi terket· yordu ki, bu vaziyeti ıslaha doğru 
İş ile işsizliin sık sık teakübü, ha- miştlr. Realschuledekl bir muallimi • k k if b. ı akib 

gıtme anca ç te ır yo t 
= yat için elzem olan varidat ve mas- kendisine inkıllibcı fikirler aşıia • etmek suretile kabil olurdu: ~ 
==: rafları intizamsız bir hale soktuk- ! mıştır. Bu fikirlerle resim akademi- := ==: lan gibi, nihayet amelelerin ço- sine girmek istiyor. Fakat kabili . Derin bir sosyal mcsuliyet his- :: 
__ ğunda her türlü tasarruf hissini ve etı!zli{jl yüzüne vurularak redde· ·inden miilhem olarak inkişafımız 

diliyor. kin daha iyi temeller \iicude ge-• = bugünkü hayatlarına bir intizam v· · tirmek. _ , ıyanada amelelerın arasına ka· . _ 
vermek kabiliyetini de tahrib edi- rışıyor ve orada bazı müşahede • -

;;;;; '\:'Or. Övle go'"ru··nu··'\:'Or kı· beden ı·yı· fslÜhı İmkansız ~OCukları anjf 1§! = J J J ler ediniyor. Görüyor ki amelenin a hir karar ile mah\'etmek. = devrelerde bolluğa ve fena devre- sosyal hayatı çok bozuktur. Ve a· _ 
'\ kundaktaki çocukların ve; ak saçlı = ler de açlığa alışıyor. Evet, açlık, mele içtimai vaziyeti üzerinde bir Nadir bir mahlUk bakasından EE!i 

ihtiyarların da bulundug"u zavallı ve mülihaza devresi geçiriyor. · d l" · ·· .e= 
kazancın daha kolay olacağı de,·- zıya e nes ının ncşvunemasına ::= 

bedbaht Varşova kahramanları 0 kıymet verir. Çünkü o nevin isti-

.ı,iniillü ha.-t .. aoakıcılardan bir grup 

YAZAN: 

Abb == relerde daha iyi bir hayat tanzim as yirminci asrın en mütekamil silah ·, sarhoş olur. I<adın kendisi ve ço- nadgiıhıdır. Hayatta da böyledir. a harbin en ağır yükü yine b b 1 etmek yolundaki projelerin kaf- 551 larile ve insafsızca om a anmadılar' 1 cukları için mücadele ederek elin- Zaman halin fena taraflarını sıkı ==-
Onların omuzlarma yiiklcnccektir. p k .,, 1 - fesini ortadan kaldırıyor. şkence 
Yarınki 

"' arma s 1 z o g u mı? Bugünkü harb muhakkak ki in- den birkaç para koparır. Çok kere, surette ıslah etmeg-Ye hemen hiç == ~phenin gerilerinde, vatan uğrunda - altına aldığı kimselerin gözleri ö-
sanların istikbalde yüzlerini kızartan = bunu yapabilmek için fabrikadan mahal .voktur _ zaten bö'\:•le bir ıs-Yaralananlara en büyük ümidi ve şi- - nünde, sebatlı bir serab halinde, J 

r 1 11 • k ' en biiyük bir leke olacaktır. kolay bir "keyiflı hayat,, hayalle- meyhaneye giden yolda onun ar- lfıh, ameli bakımdan .imkansız- =:s 
ayı on arın e erı sunaca Ur. derhal ~evki icab ettirir. Eğer harb ı I\:adınlarımızın hepsinde umumi kası sıra gider. Pazar yahud pa- dır _ , yapılacak şey insanı tfı § 

Onlar en mü.~kül anlarda bile du- yaralıları kolaylıkla biiyük hastaha- kanaat budur. Onlar vatan için her -- rını rak:;ettiriyor. Bu hülyaya zartesi, gece nihayet erkeği sar- ba<>langıcında ele alarak onun müs = 
daklarında bugünkü kahkahaların nelere sevkolnnabilsc ve dog-rudan fedaka· rlıg-1 ,.e ,.a, zifcyi isbat ettikleri ı = o kadar bir cazibe veriyor ki ma· ~ 
hı · · t b ·· ki' d t "b ' - • b. 1 ı· · · O t hoş, afif fakat cebleri boş bir t.akbcl inkişafına daha selim yol-
.· ennı e essum şe ı_n e muz arı doğruya cerrahların eline düşse ya- 1 kahramanlıklarile ve onlara yeni == razı ır arzu la ıne gırıyor. ere halde eve iade ettiı!i zaman, acına- = 

t uhı k d kl d 1 biraz imkan verirse artık ne paha· ~ lar hazırlamaktır. =: 
ara zer .. e .. e~~ er ır. ralılnrın yarıy:ırıya kurtarılacakla- menkibeler ilave ederek başaracak - cak sahneler cereyan eder. Daha Viyanadaki mücadele se- == 

Bunları duşunurken mekteb kapı- rı muhakkaktır. Fakat buna imkan göl lardır. sına olursa olsun bunu fiile çıkar- = 
cı ki t ·" ·ı··d· . k ı· l kt" H .. . Buna benzer maceralarda belki nelerimden itibaren, şu kanaati = 
sı yanıma ya ~şmış ı. ~v u 11.·e. n·ı·n. riil.ememcktedir. Çiinkii ce_r. ralıl·a· r Gönüllü hastabakıcılar kurslarına __ ma azımge ece ır. enuz yem ·· k h b J el B 1 pc\!•da ettı·m kı·.· 

5 trı k d ~ f k el b" . b 1 d h t·· 1.. h. . yuz ere azır u un um. aş an- J 
e te_bd. e. olma. ıgını, a at mu uı daımn azdır. Ve çok mcsg-uldur. Çun- ders veren üniversite cerrahi doçen- ır ış u an a am er uru ıssı . • . . E3 

rn he k b 1 h b 1 ). . .. 1 .. .. k bed' gıçta muarız ve ısyankar bır hıs S 1 f ı· . ı· , . 1. b·r = 
u_avınının.. nı . . ,ı u c azır u u.n· kil harpte ya.rahlaı ın ' c 70 ini derhal ti Şinasi Erol dersten sonra beni = sc ımı ,.e o çuyu ay ıyor ve ı ı..- ı· d F k .h b osya ua ı~ e ın ga,, csı ııç ı 

d - l d ı· d. . . t k b .. .. .. .. b 1 b" ı t t 1 1 ut"S ıyor um. a at nı ayet u e- t c ı · ... f 1 . ug. unu soy c ı. -.en ıı;ını a ı biiyük ameliyatları icab ettirecek kabul etti. Kendisine ilk sualim sıı gunu gunune o ır rnya a a ı ı- . . . . zaman uyu u u nr .c a ı \ e saa- = 
etti .~ 0 .. t . h t t b.. lemlı vakaların derın sebebının fc- ·' t .d tt• k d •. 1.r da §i m. §{•kilde ağır yaralılar tcfjkil eder.,, oldu: yor. mu evazı aya arzını u- ci tarafını Fena bir u~ ı ame c ırmc . egı uır; -

.. n.a. h.ç.enin gölgeli yollarından bir~z 
11 

İnsan burada müst.akbcl gönüllü 

1 

_ Kadınlarımızı bu işe miistaicl tün haftalar için akıllıca tanzime- h"t· t l'h ~~Jıkıdı~b1 : 
1 

im zi~·n<l<•, zaruri olarak ferdin te- == 
Y d k T k k tl d b d k d b d it mu ı ın a ı sız uı .ın arına acı- cdd" • c saı·ı, olan ''alıııtl hı"• d<> uru u . -~ .. a ı ve mo em . ır has ta bakıcılara verilen bir dersi ta· ve kabiliyetli buluyor musunuz? ece yer c unu esasın an a d r ısın . • • ·' ç ~-
Pavyon~n ~?~.nde Kız~l~y . ı:ıemşı~e kib ederken bile harbın fecayiini bii-

1 
Genç doçent bilfıtercddüd ce\•ab üst ediyor. Kazancı. başlangıçta, ım. . . ğilse bunu intnc edebilen o iktı- g 

mektebı mudıır muavını bızı beklı ·· 1 ı w · ı ·· h a· ı - ,_.edı· {!:un·· u··n beşı·ne yctı·..,ı·yor. Son- • . . Mc
1
s_k .. en meseles.ı ıs. e. dah.a fena sadivckiilförha.vatımızdakiesas- -

y • • • • • • - tun çıp ak ıgı e göruyor \"C ısse ı- verdi. = J ~· "' § 
Yordu. Kendısıne zıyaretimızın sebc- yor. Bugüııkii harbin mesullcrine kar· y·· d .. r d"l .· . b w = ra bu kifayet yalnız Uç güne ini- ıd~ı. \ ıy .ına ~ençbeı lerının .. ık~me~- lı JOksulluklardan içtinab etmek- ;;;;;; 
bini anlattım. Memnuniyetle kab~l <>ı ı"Uhunda kı"n dtıyuvor -:- ~z e ~uz. \.en ı er ının u agır vor, daha sonra bir gu·· ne inhisar gahla. rındakı .sefa_ let . m.u.dhış bır tir. == 

• .,, J • \'azıfeyı en ınce teferruatlarına ka- =: J d O f 1 1 k l § 
ettı. Yalnız: • •" . . . = ediyor. En nihayet, bir eğlence ge- şey 1

• •• se ı m. crı, ıçı . a a- Caniyane, devlet için meş'um bir = 
- Talebeler şimdi dersteler efen- Ders zilini müteakib birdenbire dar başaracaklarına ta~. bır ıt~~na- 1 ccsinde uçup gidiyor. ~alık, muz~~ı~~fn~ ıle dolu, . .Pıs ~ı- sosyal vaziyeti hemen en anifanc 2 

dinı d d. 1 t · · . . . .. dım var. Esasen bu mazının t.ccrube- =: gınakları duşundukçc bugun bılc ;;;;; • e ı. s ersenız sızı ıçcrıye go- k" c::an sı ıfta tal •belerle konuc::u - . . e: Evde ise rok kere kadın ve ço- ' vasıtalarla olsa da hepsine müra- = .. . . . .. yna.,, n c ~ leı ile sabittir. Bunun en yakın mıı,alı ::= • t't · 
tureyım, ders takıb edınız. Sonra ken yorum. Bu konuşma kalbimde ve ru- . r • . • . •. = cuklar vardır. Bıınlur d:t, hele ko- ı rıyorum. caat suretile tashih etmekteki 
dilerilc konusursunuz. h d Tü" k k· d k ··1 ·· ı llarbı Umumı ve lstıklal harbı dcgıl =:: ca iyi kalblt> oldug<u takdirde, Bu sefalet çocuklarından zencir- zorluk onun sebebleri hakkında te-• um a r a ınına arşı o çu mez . ? • . . • k .1 d d ::= = 

Muvafakat cevabım üzerine onu - b" h.. t t kd" ı · · d mı· Kendılerıle umumı urıs ar a a- = yani onları kendi tarzında sevi- lcrini koparmış bir köleler dalgası reddüd edillmesinden ileri gelmez. == 
ır urme ve a ır ııssı uyan ın- ha yakından temas ediyorum. Bu ben = -

nıüzdeki kapıyı açtı. Kendimizi bir - yor. İstiklal harbınin kahraman ka- : yorsa, bu hayat tarzına alışıyor- mukadderatın, önü alınmazsa, er- Elzem olan selamet tedbirlerini e::: 
dcnbirc bir sürü genç kadının kar • dınlarının bugünkü nesli diinyanın en deki kanaati tamamile takviye eJi- -- lar. Bir haftalık ücret evde müş- geç meş'um ve zaruri mukabele ittihaz etmiyenlerin tereddüdü bü- = 
§ısında bulduk. Geniş salon tamamen merd ve asil askerini doğuran ve ye- yor. Verilen vazifeleri m~v~ffak; ·~·~~- = tcrekcn israf olunuyor. İki üç giin bilmisiller davet edeceğini hiç dü- tün bir sınıfın feci bir ahlaksızlığa ;;;; 
~essizdi. Yalnız profesör - ki sonra tiştiren Türk anası yarınki büyük le başarıyorlar ve de.rslcrı suratle. og: dayanıyor: Para yetiştiği kadar şiinmcden vakayiin cercy:mına düşmesinden asıl kendilerinn mesul ~ 
~nıinin Şinasi Erol ~ldt~ğunu öğren- \'atani vazifesini fcrağatlc ve teha _ rc:ni.yorlar. Kendilerın~e en w tehhkeh I ~ içiyorlar. yiyorlar. Sonra müştere- kat'i bir şuursuzluk içinde lfıkayd olduklarına dair içlerinüe esaslı bir == 
dık • tahtaya bir şekıl çızmelde meş- lükle hazırlanıvor. hadıseler karşısında bıle sogukkan - = ken açlığın azabını çekiyorlar. o kalan beşeriyetin üzerine yayılınca his bulunmasından neşet eder. Bu z:::1 

guJdü. Bu sessizlik fırsatından isti - ı Bakınız Bay~n Saime Sevgen ne lılıklarını muhafaza eden bir metanet zaman, kadın etrafa baş vuruyor, hal ne olacaktı? his onlarda her türlü metin icra- !! 
~ade ederek boş kalmış bir sıraya diyor: var. Derslerden azami surette istifa- veresiye bir parça bir şey satın a- Beni bu mektebe koymuş olap at azmini felce uğratır. En lüzum- = 
lli§iverdim. Şimdi bütün salon baş - ı E . 1 k" 1 t d ş· de etmiye çalışıyorlar. 1 ~ Iıvor, dükkancılar da ufak tefek Lutfu ilahiye bugün ne kadar min- lu temini baka tedbirleri mevzuu =: t - . . . . - mm o unuz l ıaya ım a ım- , == J e 
an aşa.gıya dıkkat kesılmıştı. Yaşla- d" k d b. ·b b'I k dı - Bu dersler kendılcri için umumi == borç veriyor, haftanın son fena nettarım: Bu defa, hoşuma gitmi- bahsolsa bile ürkek ve gayrikafi """"" . . . . . . . , ıye a ar ır ÇI an ı e Sl ma m. = 1 S 

rı, tahsıllerı ve ıçtı~aı m~hıtl.erı nok- Fakat bugün kendimde en müdhiş ' mallımat kabilinden bir .. şey oluy~r = günlerini böyle idareye çalışılıyor. yen şeylere alakasız kalamazdım. ıslahatı düşünmekten başka ellerin == 
tasından aralarında genış bır tezad b" 1 k 1 b· ı · k ayni zamanda dedim Oyle ya bır = ög-ıe'\:•in, herkes hafif bir yemcğin 1 Çarçabuk ve esaslı bir tahsil yap- den bir şey gelmez. ;;;;:, .. .. _ . ır yara ının arşısınc a ı e sogu - · , · = J = 
gorulen bu kadın kalabnlıgının bır - k 11 - k b tt· · k b. varalı hasta yalnız harb halinde de- = etrafında toplanır. Bir parçacık tım. Bir devre ancak kendi mesuliye- == · 
ı •W• "kk d anı ıgımı ay e ırmıyece ır e - J ~ g 
eştıgı yalnız bu dı at noktasıy ı.. ·· b ı , B ·· ı . gı·· 1 her zaman bulunabilir. 53 bir şev olursa bu da bir saadettir. O zaman etrafda bulunan in- ti şuuru içinde kapanıp kalmazsa, a· li . , d"kk t ed" 1 nerJı u U}orum. ugun ça ışıyorum. E! J 

511 ö ~p~ .~;;;.a~a f 1 at h ıy~r ;r, ;~ !Buradan diploma alacağım ve evime - Evet olabilir. Fakat burada ver- Artık hafta başı beklenilir. Hep on- sanlardan tamamen ümid kesme- tufeyli nebatatı anifane ve tccs- El 

k n erın d" ı le tdercG a ta fa .~ şc kı çekileceğim. Yann rntanım beni va- diğimiz dersler umumi malumat hu- = dan bahsolunur. Planlar yapılır ve mek için onların hayat tarzlarını sürsüzce kesip atmak ve yabani ot- ~ 
opye e ıyor ar ı. enç pro esor şe - ı ·f · b - d h l dullarını çoktan tecavüz ediyor. Ve = boş karınla o.t.ekrar gelecek saa- ı' bir tarafa bırakmağa ve düşmele- ları yo.lmak i_çin .. ic.ab eden han. "ci lini tamamladıktan sonra dersine de- 1 zı emı~. aşına bçagırıı1~a oknt a er a 5 

verecegım ceva şu o aca ır. sulh hadiselerine çok az temas edi- =: detten bahsedılır. rinin sebeblerini gözönünde tutma- kuvvetı batını sukunet sayesınde §; 
Vanı etti. _ Hazırım.. yor. Biz burada münhasıran harb ==ıı Çocuklar daha pek küçi.ik yaşta ğa ihtiyaç vardı. O zaman, ümid- kendinde bulabilir. El 

- Şunu tekrar söyliyeyim ki,dedi. Bu asil feragatile Türk kadınını hadiselerinden ve harbde gö- . bu sefalet ile ülfet peyda ederler. sizliğe düşmeden bu manzarayı Fakat her türlü adaletin \'e her 
1
a 

R:albe giren \'e çıkan kalın damarla- bahsedi _ Fakat erkek haftanın başında seyre tahammül edebiliyordum. O- türlü sosyal kanunların cahili bu-
tın bir kurşun yemesi derhal ölümü temsil eden muhatabıma dedim ki: rülebilecek yaralardan h k d b.. .. b . f ı § 
i.ntac eder. Kalb '-'aralan daima en - Size bu fikri ilham eden hadi- yoruz . Kadınlarımızın beğendi - . kendi bildiği gibi are et e erse ?..aman, utun u se a et ve nev- lunan Avusturya devletinin men- El 

J a· ? ve kadın çocuklar için onunla kav- midi, bu murdarlık ve ahlaksızlık hus tufcylilcri ezebilmekten aciz El 
\'ahim yaralardan addolunmah ve sene ır. gım en büyük bir meziyeti de - gaya başlarsa iş fena netice verir. levhaları içinden insanlar değil, olduğu göze çarpıyordu. ij 
derhal cephe gerilerine büyük hasta- - Yalnız vatan a§kı ve bugünkü harbi gayet soğukkanlılıkla karşıla- § Kavgalar eksik olmaz. Erkek ka- fena kanunların fena tecrübeleri ~ (Devamı var) 1 
hanelere sevkolunmalıdırlar. Sunu da 1 harblerin her türlü insani duygular- maları ve tabii telakki etmeleridir. 

- ==== rıpsıirtnd0ayna yuazkalkalşaışrt.ığHı ernicsubemtaterteiss-i gdeözyeaçşaarmpaıykori~ainrd:.o· rB11uıksırçaedkati'ğbimcn_ 1 

W g~~. • ilave edeyim ki dimağa, ciğerlere ve 1 dan uzak bir ihtiras içinde devam e- Bay Şinasi Eroldan mekteb hak- .. ,, /' _ --,, 

blidye gelecek kurşunların veya sün- 1 dişi. Bunun en yakin ve büyük mi- kında biraz mallımat rica ettim. ~ııuınıııııııeııııırıııııınııuuııııııımuııııııııııııııuuHDUllRHllDllllUllllllOllRBllDIRınllllllnınııııııınıııııııııınıııınııııoııııınııııın nııı~ııııınııııeııııııııııımıı·uıınııııııııııııuıııını1n uııl 
gülerin açacağı yaralar da ağırdır ve sali zavallı Polonya değil mi? İçinde 1 [Sonu 7 nci sayfamızda] Al 111 

Halil B~y. Arnavutoğlunun, giıreş tab
Jesini tamrunile hariçten göı tiyor ve neti
:enin e1endisi aleyhine tcveccuh edeceği
le iman getiriyordu. 

Halil Bey, efendisi güreşe girdikçe sız
lanıyor ve olduğu yerde duramıyordu. 
Hatta; bir aralık gayri ihtiyari avazı çık
tığ'ı kadar şu yolda bağıracnğı tuttu: 

- Aman efendim; yetişir artık hücum 
etme! .. 

Mabeynci Fahri Bey, l§lrı farkında olma· 
dığı için, efendisinin Arnavutoğlunu hır
Palar gördüğü zaman, keyiflenerek: 

- Oh! .. Çok güzel! .. 
Diye mırıldanıp duruyordu. Halil Bey; 

1I>ordnn anlamaz. bu adamın harekatına 
daha 7.ıyade asabileşiyordu. 

Mabeyncinin bllmiyerck efendisini takdir 
Ve te~ci ettikçe asabı yerinden oynuyordu. 
~ihnyet bir aralık dayanamadı. 

Ve .. Mabeynci Fahri Bey. 
- Oh! .. Oh! .. Ma§allah clcndimize! .. 

b Diye mırıldanırken kendisini kaybetmiş 
lr halde mukabele etti: 

"" - Beyefendi, ne oluyorsunuz? .• Bilmedi
&.ıniz bir ieY üzerinde neden bu kadar se
\'lnç duyup, te6ci ve tcrgib nağmesi yap
ını;, bulun~vQC&unuıa dedi. 

Mabeynci Halil Beyin bu kaba ve saba 1 
sözlcrı lrnrşısmda ne y:ıp::ıc:ığını ve ne su
retle muk::ıbelede bulun;ıe:ığını şaşırmı~ 

n::ızik ve terbiyeli insanlar gibi sapsarı ol
muştu. Eli ayağı titremeğe başlamıştı. 

Herhalde, Halil Bey çıldırmıştı. Fena bir 
şey mi yapmış bulunuyordu? Nihayet. e
fendisinin kahram::ınane ve hasmım ezerek 
oraya buraya si.irerces!ne gosterdiği hama-

1SULTAM AZİZ 
NAJıL PEHLiVAH ouu? 

sete rlayanamıyarnk veliahdine kalben mer No: &4 YAZAN: Jf. Sami KARAYEL 
butiyetiııi i:t.har etmesi bir kabahat miydi? 

Yoksa; Arnııvutoğluna mıığlüb olmuş o- - Neden fena olsun? .. Pckıl!a Arnavut- raz, kazkanadı, dalına oyuıılarile kendini 
lan Halil Bey, efendisini çel,emiyerek onun oğlunu hırpalıyor.. yoruyordu. 
da maglQb olmasını mı istiyordu? Bu lAnar üzerine Halil Bey btisbutün Arnavutoğlu, hasmını yormak için elin-

Olabilirdi ya! •• Söyledigi sözler, ve siniri küplere binmişti. Hiddetlı, hiddetli cevab den gelen manevrayı bellisiz yapıyordu. 
bunu göstermeğe kafi idi. Hiç durup du- verdi: Gureş başlıyalı iki buçuk saati bulmuştu. 
rurken ve Yeliahd hasmını altmdn ve - tki guzüm Beyefendi; bildiğiniz gibi Daha bir kere olsun, Arnavutoğlu veli-
üstünde ezerek ve mütemadi hucumlar ya- değil... Biraz sonra görursumız? ahdi altına bile nlmnmıştı. Ayakta da bir 
parak hırpalarken Halil Beyin bu suretle - Ne göı-cccgim ? Gördüğümüz orta - iki yalancıktan dalmalar ve neticesiz çap
heyecnn duyması doğnısu efrndlsine kar- dıı .. Efendimi?. Arnavutoğlunu mnğlCıp ede- ı·azn girmeler yapmıştı. 
şı bir cinayet teşkil ederdi. cek .. dedi. Velinhd, bir aralık, hı:ısmını çapraza top-

1\fobeynci Fahri Bey de sinirli olarak Hatıl bey, mabeyneinin abuk sabuk ko- ladı. Ali pehli\·an uçar gibi geri geri gitti 
mukabele etti: nuştuğunu görünce sustu. Ve zaten güreşi ve neden sonra çaprazdan sıyrılarak oldu-

- 1lfıhi Beyefendi; neden sevinrniyeyim? bilmiyen bu adama kn~ı asabileşerek gön- ğu yere çömelip alta düştO. 
Görmüyor musunuz efendimiz neler ya- lünü kırmakta mana yoktu. Aziz e.fcncU, hasmını nlta düşürdüğünden 
pıyor? •• Halıl bey gözlerini dikmiş, güreşi seyre- dolayı gururlanıyordu. Mağlup edememiş 

- Bütün ;yaptlkları fena. Ve hem de 1 diyordu. Veliahd, daha lı!'ıll'ı durm ... dan hasw olmııkla beraber hiç olmazsa çocuk gibi oy-
çok fenf .. ~ l ınına hi.lcum ediyordu. Elense. tırpan, l,'ü p- [ ıııyabiliyordu. 

Bu sefer hücumlar altta başladı. Sarma, na kudurmuşçasına hucuma geçti. Daha ille 
klınde, iç kazık. diş kazık, terskepçe, paça- elde yü7. otuz okkalık efendinin gövdesini 
kasnak, şaklama ilh ... oyunları alarak has- bir topaç çevirir gibi bileğinden tufornk sa
mını yenmeğe çalış::ın efenıii hıı7.retlerinin vurup çevirdi ve arkadan bağlayıp köstek
ter taneleri burnundan sızıyordu. liyerek yüzükoyun yere vurdu ve bir ha· 

Akıllı Arnavutoğlu, alttan kalkmak fır- mam kurnası gibi önilne aldı. 
satlan olduğu halde bir ttirli.ı kulkmı~or. Bu haU gören Halil bey çileden çıkmış
Hasmının oyunlarına kiıçi.ık ve yorgunluk tı. Şaka değil, efendisi mağllıp oluyordu, 
vermiyen hareketlerle mukabele ediyor ve Bu mağlCıbiyet çok acı olurdu. 
nefesleniyordu. Elinden eelse, Arnavutoğluna işaret e-

Bu suretle Arnavutoğlu yarım saat ka- dccekti. 
dar hasmının altında kendini idare etti. Fakııt, bu mümkün muydü?. Hem All 
Llikin, iyıden iyiye işin kıvama geldiğini pehlivan böyle işaretlere !iffin gcllr miydi? 
de anlomıstı. Aziz efendi, taktik hatalarının kurbanı o-
Aı tık; ayağa kalkarak hücuma geçmek lacaktı. 

ve doludizgın hasmının üzerine çullanmak Mabeyncl Fahri bey de bu hnle şaiıp 
sırasının kendisine geldiğini anlamıştı. kalmıştı. Biraz evvel ve hntUI üç saatten-

Çünkü; Aziz efendinin son hücumları ve beri efendisi galib güreşir dururken b.r -
oyunları atışı ve tutuşları gevşekti. Eskisi denbire bir elde çocuk gibi alta dü~şunü 

gibi darplı değildi. görünce hayretlere diışnniştü. 
llülti.sa; Aziz efendi müsabaka kabiliye- Halil bey, mnbeynclnln sallandığını gö-

tini yarılamıştı. Gureşi ha!ıflcmişti. Son riince dayanamadı ve: 
bir sarma oyunundan dönerek ayağa kal- - Beyefendi, simdi de deminden soyle-
kan Arnavutoğlu, sanki, zorlukla kurtul - diklerinizi söyleyiniz bakalım? dedi. 
muş gibi, derinden a:elen bir ne1esle nara- Mabeynei, işin !arkında olmadıfı cihctlı 
sını attı: düpedüz cevab verdi: 

- Hoh !.. - Ne sôyliyeyim beyefendi? 
Fakat: ayağa kalkar kalkmaz da hasmı- ( Devamı var) 



Saime: ı · --- ------
- ------

Seven Kadın 
- Ne diyorsun Selma?. Bu eski başkası üzüyordu. Hain kadın! .. Ba· 

}atıraları zihninde canlandırırken na müşfik ~ir söz, sevdaya aid bir 
bnlara lUzumundan fazla ehemmiyet likırdı da yok mu'? •. 
veriyorsun! .. Her şeyi unutuyorsun.. Ah Leman bilemezsin. Onun aşkı
Evlilik, yeni gelinlik saadetin ne nı hala ölmez bir ümidle beklemek 
kadar kısa sürdü, ne çabuk sukutu benim için ne büyUk bir saadetti. lş
hayale uğrn..iın.. te bütün günlerim hep böyle geçcr-

0 seni balayı seyahatinizin hafta- di. Bütün dalükalarım endişeli, heye
sında aldatmışb. Bunları bana sen canlı idi, ümidsizlik, ve arasıra da 
kendi ağzınla anlatmıştın. Sonra gün- ümidlc dolu idi. Yani, yaşadığımı his
den güne biribirindcn beter olan fe- sedcrdim. Elbette bugünkü geçirdi -
Iaketler .. senin lüzumsuz merhamet- ğim günlerle o günler mukayese e
lerin . .. Onun tashihi kabil olmıyan dilemez. Ahmed Besimle Ömer ara -
hataları, sayısız sefahatleri, nihayet sında çok fark var. Günlerim ömrüm 
o kndar hassas genç güzel sevdalı bomboş geçiyor. Kalbimin darbele· 
saf bir halele kenara atılıvcrdin. Ha- rini duyuyorum. Öyle sessizlik için
i& kollarını boynuma dolayıp bıçkı- deyim ki, yaşadığ'Jru değil öldüğümü 
nktan kırılmış bir sesle: "Lemancı- hissediyorum. 
ğım ! Bilsen ne kadar ne kadar Ahmed Besim çok iyi. Bana bil • 
bedbahtım .. ,, dediğini işitiyorum. tün saatlerini, bütün gecelerini has-

l'Elf I llABAa 

TrakyadaKız Ve Erkek 
Talebe Yurdları 

Bu F aydalt Müesseselerin Faaliyeti 

~ ~ ~ 

Mor abajurun altından süzülen rcdiyor. İyi, hassas, tatlı bir adam., ------
tatlı ve ıatif bir ziya ile aydınlanan Onun için her şey benim. Bak şömi
salonun bir köşesinde Selma arka- nenin üstüne; beyaz gülleri goruyor 
da.şının elleri üzerine dayadığı san-ı musun? Bunları sevdiğimi bildiği i
llll başını kaldırdı yavaşça: çin her gün getirir, hiç eksiltmez .•• 

- Ben hatırlıyorum, dedi. Çok i-\ Dün şu saati getirdi. Her gün böyle 
fi hatırlıyorum. Evet kendimi o za- küçük şeylerle hep benimle meşgul 
man çok bedbaht 7.annediyordum ve oluyor. Hep beni düşünüyor. lşi bi
bedbahtlığın bundan fazla.<iını tasav- tince evine döner. Bak altıyı yirmi 
vur edemiyordum. ·Halbuki Leman geçiyor. İşte anahtarla kapı açıldı .... _ 

bu büsbütUn başka bir şeydi. Saadeti Geldi.. geldi "" 
öldüren 'kuvvetle, b~baht olmak en 1 Açılan kapıdan odaya uzun boylu 
büyük ümidstzlik içinde bile yine tat- kibar tavırlı kırk beş yaşlarında ka

h bir şey imiş! .. Hiç olmazsa insan,dar bir adam girdi. Lemanm önün· 
saadetin ne olduğunu anlıyor, ve o- de hürmetle eğilerek döndü. Selma
nun kıymetini takdir ediyor. Her şeye nın ellerini uzun uzun okşadı. Ve o- 1:.<lime (Hususi) - Trakya kız ve erkek nndırılmaktadır. Fakat öyle görülüyor ki 
rağmen ona erişecegını umuyor. na küçük bir paket uzattı: talebe yurdlan Trakyanın kültür hayabnda bu leDeld tehacüm karşısında bu rakkam 

Bugün ise bu hislerden o kadar\ - Geç kaldım, beni affet, dedi. mühim rol oynıyan milesseseler 11ırasına 250 yt dahi bulacaktır. Nitekim dün bu 
uzağım ki: Sa.na şu gerdanlığı almadan gelmek geçmiştir. Fakir ve kimsesiz çocuklara o- maksaUa daha iki daire kiralanmıştır. 

_ Selma sen kendi hayalini se- istemedim. Fevkalade bir şey değil kuma imkAnları veren bu müessesenin, Trakya talebe yurdlarında tam bir di -

amma · • • 1 "b' memlekette kültür hareketlerinin genişle - siplln, gözü çeken bir intizam ve temizlik viyorsun ! senın ıçın ısmar anmış gı ı __ 
Sel 

A mesi blnmındaıı, yaşatılışı kadar isabetli 1 bol ve kuvveUi gıda vardır ve buraya 5 
_ Hayır sadece onu sevmiatim. ma paketi açarken lakayd ve . i li :1 bır !S olamaz. 'ra mukabilinde alındığı gibi şehid ve ma-

Hepsi bu. Onu sevmiştim. İşte hata! üzüntülü bir sesle: Bu sene biraz daha geni~letilen ve şim- lülgazilerin, küçük memur ve zabitlerin ço-
Çılgınlıklannı, ahlaksızlıklarını, fe • -· Teşekkür ederim, diyordu. diden 200 rakkamını aşan bu yurdlar açıl" ~cukları da ayni ücretle alınmaktadır. Yurd-
nalıklannı sevmiştim. Niçin senden Fakat birdenbire "Oh!,, diye hay- mazdan evvel Trakyada orta mektebi ol- ların senelik biıtçesi (22.000) liradır. Açık 

kı d mıyan kazalarla orta mektebi bitirip te E- kalan kısım Devlet merkezinden gönderilen 
saklıyayım. Beş sene sonra hepiniz r ı. dirnede lise tahsiline devam imkanı bula- para ile kapatılmakta \'e bu hususta milli 
bir olup bana yeniden hayatımı yap- Bu sevinçten değildi. Sesinde bü - rnıyan zeki ve cevherli gençlerin tahsilleri müesseselerimiz de elden gelen yardımı e-
mak zamanı geldiğini yirmi altı ya- yük bir heyecan vardı. Genç kadın yanda kalırdı. Halbuki iki üç senedenberi sirgememektedir. Geçen sene Edirne tilc
§lllda dünyadan çekilmenin mümkün gerdanlığa hayretle açılmış gözlerile vaziyet bu gıbılcrin lehine olarak değiş -ıcarları da ayniyat yardımında bulunmuli
olmadığını söylediğiniz zaman bile bakıyordu. Dudakları sararmış ve miltir ve bir taraftan Trakyanın orta mek- lardı. 
bütün fenalıklarına rağmen ona mer- titriyordu. Kocası: tehi olmıyan kazalarındaki bu boşluk doı-ı öğrendiğimize göre önilmUzdeki sene bu 

H 
· d' . ., d' d durulurken diğer taraftan da F.dirnedeki gençlik •ve kültür müessesesi Tilrk Maarif 

but olduguv mu hissetmi .. Hm. - oşuna gıtme ı mı . ıye sor u. !lw talebe yurdları bu ihtiyacı mumkim olduğu Cemiyetme devredilecek ve bu sene işlerin 
Nıhayet b:ı!ln Ahmed Besim Be- Arkadaşı Leman cevab verdi. kadar karşılaınağa çalışmaktadır. daha düzgün yilrüyebilmcsi için ayrıca hi-

yin beni ciddi bir aşkla sevdiğini ha- - Fevkalade güzel, boynuna taksa Bugün burada 80 çocuk parasızca, geri maye heyetleri de kurulacaktır. 
yatımı onun ellerine bırakacak olur- na bakalım nasıl duracak, dedi. kalan 120 çocuk ta 5-10 lira arasında ba" ag ag 8ll 

k d di~s· yaoıya Bunun üzerine Selma şiddetle: V d t k h 1 sam ço - mesu ve en ~ ız :1 - diğim bu gerdanlığı Ömer benden an a opra ma su -
cağımı söylediniz. Mukavemet et - - Hayır, hayır bu çok güzel am- gizli satmıştı. O gün ben çekmecenin leri fazlalaşhrılacak 
medim. Onunla evlendim. Dediğim ma ben bunu boynuma takamam, di- önünde hayretle dururken o sapsan 
oldu. ye inledi. bir çehre ve perişan olmuş tavırlar- Van, (Husus!) - Sayın Başvekilimizin 

_ Mademki böyle neden hala eski Kocası şa.5ırmı§tı. Ona sebebini 1 d . . . h N .. d" yüksek irşadları ve Zira::ıt VeklHctinin top-
sordu. O zaman Selma dedi ki: a 0 aya gırmıştı. A !...... e gun u rak mahsullerimizin fazlala~tırılm:ısı yo -

hayatını ilk kt)canı unutmayorsun ·, yarabbı'm Anlıyorsun ya? Leman ... · · · lunda esaslı bazı tedbırier alınması için 
niçin o zamanları hasretle anıyorsun? - Çok sevd~ği~ bir ark~daşımın Çok senelerden sonra bana bu va - yaptıkl::ın tamim üzerine viliıyetimizce a-
Rahat ve saadetinden istifade etmi- tıpkı bunun eşı hır ge~anlıgı _v~rd_ı. kayı, bu sahneyi hatırlatan gerdanlı- lınması faydalı görülen esasların tatbiki i-
yorsun. Halbuki Ahmed Besim, ö . Bu arkadaşım çok neşelı, şuh, ıyı bır ğı görmek_. çin vilayet makamında Halkcvi ve belediye 
merle gerirdigıv·n hayatın rok fevkin- insandı. Böyle olmakla beraber yir- A 1 ı Anlı S başkanlan ile vilAyet umumI meclisi aza-

:ı :ı - n ıyorum. yorum.. a- zı 1 ğ 
de yaşatıyor Peni o i12kenceli gun·· lertn mi ya11nda öldü. Bu gerdanlığı görün d .• .. h tı 1 t d -u t "h lan ve raat e u raşanlardan mürekkeb 

y .v. . e o gunu a r a ması eg ercı bir komisyon toplanmış ve uzun görüşme-
ile bugün!erin kabili kıyas değil.. ced o~u.' ~nUçligı~'. ~ddevaı;n eden sa- ettiğin adamın ne kadar adi olduğu· lerden sonra tanzim etmiş olduğu raporu 

- Evet hakkın var Leman. Ömer- ~. etını gor r gı ı 0 um, ışte bunun nu görmek sana tahammülsüz geldi. vilayet makamına takdim etmiştir. Rapo-
ıe geçirdiğim hayat işkenceden baş- ıçın_". Ahmed Besim.in ondan iyi ondan yük run son ve kat'l şekli vilAyet makamınca 
ka bir şey değildi. Fakat hissediyo- Lemanın müdahalesi kocasının sek olduğunu görmek senl kıskandın- t~tkik .ve ~b~t ?lunarak alakadar makam-
nım ki ben 

0 
zaman yaşıyormuşum. mahzun bakı§lanna rağmen asabi el- yor, değil mi? lara bıldirılmıştır. 

Onun çehresini, her halini tedkik e- lerle mahfazayı kapadı. Adam içini - Ah o hatıralar!. Evlenen çiftler 
derdim. Bugün nereye ·gidiyor? O çekerek bapnı salladı: - Zavallı kardeşim. Bu vaziyet U-
kadına mı? Yoksa baika yere mi, - Deği§tirelim, dedi. Ve iki genç zerine ona ne yapmıştın, ne demiş
klübe mi? Acaba dün yine kumar oy- kadını odada bırakarak dışan çıktı. tin? .. 

17.mlr. (Hususi) - tzmirde evlenenlerin 
sayısı son aylar lı;inde artmıştır. Eylül ayı 
içinde Karljıyakada ııs çift, tzmirde 130 çif
tin evlenme muameleleri yapılmıştır. Dadı mı? Harareti var mı, pkaklan O zaman Leman Selmaya çıkıştı: - Ne mi? 

wruyor mu, acaba muztarib mi? - Seni memnun ve mesud etmeğe Birden bu sualin üzerine titredi: 
Basta mı, dudaklarında acı bir te - çalıp.n bu adama neden fena mua- - İyi hatırlamıyorum. Yalnız ha· 

Edirne balHlye relel 
., Edirne. (Hususi) - Edime belediye reisi 

bessfun mü var, acı bir çizgi mi var'! mele ediyonun · na doğru ilerlediğini, ellerimi tuttu- Şerif Bilgenin Trabzon mebuslutuna inti-
Acaba yine sokağa çıkacak mı; bana - Bu gerdanlığı tanımadın mı? ğunu, beni kollan arasına alırken öp- habı Qzerine inhilll eden belediye reisli • 
kederle dolu bir nazarla mı baktı? Gerçi bunu çok az kullanmıştım_ tüğünU biliyorum. Biribirimize bir ttne dün yapılan inUhabda eski belediye re 
~n !oıdu, onu affettim. Bugün - Bu senin gerdanlığın mı? kelime söyliyecek halimiz yoktu.. islerinden Mı tat seçil mis ve vazifesine baş" 
biraz asabi miydi? Şüphesiz onu bir - Evet! Pek iyi tanıdım; çok sev- dedi.· ıamıştır. 

Tepedelenli Ali Paşa, hiddetle sormUJ: du ve Glvur 1mam hemen her hafta bir-
- Ya ne verirsiniz?" kaç adam keserek haata ve mel'un ruhu-
- Adam bqına yedi boça Pap.ın... nu kanla tatmine ç;.lıpyordu. Kesilenler 
Bir boça bir okka oldujuna göre Lap debelenirken efe nıhl bir inşirah içinde 

ahalisi Tepedelenll Ali P~ her sene ihtirasını ııöndürmete imk!n buluyordu. 
yüz dirhem yerine yedifer okka tereya- Adam öldilrmemek, ölen adamın çırpırulj
tını sırf bir deve yüz(inden baraa venniı- larıru ıörememek Ali Molla için bir azab-
lerdir.. dl, bir yoksulluktu. 

t&te Ali Molla bu sureUe reziline bir te- Taldb müfrezelerinla muvaffakiyetaiz -
kilde ,ekavete de,vam ediyor ve her IÜD liklerlnden ümidinl kesen halk. bu mel'U
artan Amme nefretini cinayeUerile karp- nun terrinden kurtulmak. için bocuını tav
lıyarak yemedik herze bırakmıyordu. lfte site karar vermişti. Boladan n civan a· 
4iği paranın asgari haddi yoktu; önüne ıe- baWd vaktlle Ali Mollaya den veren Hil
lenden bir kuruştan itibaren ne bulur- seyin efendi hocaya giderek yalvarıyorlar
aa alıyor, artık bir daha k5y basma_., dı: 
adam kaldırmala ceuret edemlyerek .oy- - Aman boca! .. Ne olunsa senden oha. 
ıwıculukla, yol ke11iclllkle vakit ıeçiriyor- Git IU Ali Mollaya nasihat et. J!'.tkiyalık
du. Eline düten biçarelere hitablan •U&7- tan vazgeçsin, btzt rahat bırabın. Çifte, 
7m ve mahduddu: çubula gidemez olduk. Tuttutunu 6ldü-

- Çıkar para;rıl... rüyor. Sen onun ıönlilnü yapanıın. Ne ol-
- Batka paran yok mu? sa hocasuıın. Sana hürmet eder. O Jstima-
- öyle ise bu dünyada para.su yqan- na razı olsun, Mp beraber padipha arzı-

maz; ıel MDl kurtarll71J1l-.. hal verelim, attı phane çıkartalım ... 
Bu muayyen ve maMu::I mtablar bet Hoca da ayni kanaatte idi. Ali Molla ni-

mata :rayılmıf, berlrMQe malılın olmu,tu. ba7et taıebesindmdJ.. JtendWni kıracak 
Ali Mollanın eline dGem* dmaek. para detfldi. Sonra bu işin sevabı da b<b'filrtü. 
oba da oım.. da, ö10m demekU. Biç Omr.ıetl Muhammed! b!r za.lim1lı .-ri.n4eo 
Jdıme-bu AkibeU.O yaknuu kurtanmqor kurtuacaktl. 

Tefr lk• No: so 

cAVUl.İMAM 
YAZAN: ZEYNEL BESiM SUN 

Hoca bu miılahaza ile kalktı, köylülerin! hal alan hocaya, Ali Molla, ıtıler bir yüz. 
tedarik etuti bir ata binerek dağların yo- le bakıyordu. GAvur İmamın içi rahattı; 
lunu tuttu. Köyden köye gezerek Ali Mol zira beş dakika evvel ruhunun ifritini ye
lanm izini bulmala çalışıyordu. Maksadı- nl blr masum kanile sulamıştı. Bu yerde 
nı her utradılt köyde açıkça söylediği i- yatan cesed bizim biçare HA.vız Mıstıvaya 
cin Ali Molla da hocasının kendisini ara- aiddi. Köyden köye dola&mak suretile cer
d.ılın.ı ifitmiı ve bir kızanı marifetlle: re çıkan HAvız Mıstıva o gün Ali Molla 

- Ben falan yerdeyim, hoca buyursun. tarafından çevrilmişti. 
Haberini yollamıitı. Zavallı hoca mern- Glivur tmam eski medrese arkadllfJm 

nundu. Bu sebeble davete derhal icabet- tanımakta güçlük çekmemişti; fakat Hafız 
te kusur etmedi. Mustafa talebei ülumdan Hafız Aliyi bir 

Nöbetçi kızanlardan birisi Hüseyin efen- türlü tanıyamamıştı. 
dl hocayı alıp Ali Mollaıun yanına götür- Korkacak mç bir vaziyeti olmıyan bl

dü.lü zaman yerde sarıklı fesi bir tarata çare Hlvız Mıstıva cesur adımlarla GAvur 
tırlamıt: kafası sata. vücudu sola atılmıt lmamın kaf'llsına çıktı. 
bir cesedle kaf'liılaştı. Bayılacak gibi bir - Paran var mı hoca?. 

No.9 Nakleden : 0LVIYE SAKAR 

Hale, şoCörün sesinde, sonsuz bir istihza 
ve ehemmiyet vermemezlik hisseder gibi ol 
du. Fakat Mchrnedin duruşundan böyle bir 
şeyin vukua geleceğini ümid etmedi. 

Genç kız, herkesin hemen hemen önünde 
serliıru ettiği Galib beyin biricik kızı de -
111 miydi? Hale şimdi derin bir tahayyüle 
dalmıştı. BQtün dünya umurunda değildi. 
O kendini düşünüyordu. Halbuki, etrafla
rında hava kararmağa yüz tutmuştu. 
Kırlara akşam serinliği ve sessizliği çök

müştu. Semada, siyah ve iri bulutların, et
rafta tozu dumana katan bir rüzgarın ge
tirmeğe başladığı bir fırtına işareti gibi idi. 

Mehmed havanın bu vaziyetine dikkat 
etti ve donmenin daha hayırlı olacağını dil
şQndQ ve seslendi: 

- Küçük hanım, fırtına geliyor, dön -
mek iyi olacak. 

Arabaya ancak gidecek kadar bir vakit 
buldular. Dışarıda şimdi sağanak halinde 
yağmur yağıyordu. 

Bir !Ahza içerisinde her tarafta küçük de 
reciklerin husule geldiği ve bazı ihtiyar a
ğaç gövdelerinin yıkıldığı görüldü. Gök gil
Qltüsile şimşekler biribirinl kovalıyordu. 
RilzgAr, çok şiddetli idi. Bu vaziyette o

tomobili sürüp gitmek tehlikeli olabilirdi. 
Bunun için arabayı, kenara çekerek, yük
sekçe bir toprak yığınının tcşkıl ettiği bir 
nevi tabil seddin kenarına kadar götürdil 
ve fırtına geçtikten sonradır ki otomobili 
hareket ettirdi. 

Yeniköye çok geç döndUler. Fakat ne o
tomobile. ve ne de içindekilere bir fjey ol
muştu. 

Galib bey kapının önünde bekliyordu. 
Kızını görür görmez adamcağlZ otomobile 
yaklaşarak Haleyi kucaklndı: 

- Ah yavrum, ne korkunç endişeler i
çerisinde kaldun. Adetl aklımı oynatacak
tım. 

Hale sevimli bir ta\•ırb: 
- Fakat babacıiım, yalnız değildim ki .. 

Mehmedle sokağa çıktılım zaman kendimi 
emniyette hissediyorum. Fevkalade soğuk
kanlı ve yaman bir şoför, dedi. Hakikaten 
endi5e duymamalısınız. 

Galib bey, Mehmede doğru baktı. Şofö
rün kollan ve paçaları sırsıklamdı. 

- Kızımın baklonızda söylediklerini i
şittiniı: mi~ Doğı·usu memnun oldum. 

- Fakat ben bir şey yapmadım ki, oto
mobili hasara uğramadan getirmek lazımdı. 

- öyle amma, insanın gözünii açarak 
harekete geçmesi lazımdır ve bunun içindir 
ki candan çalışmanıza mukabil size yirmi 
lira veriyorum. Yann sabah yaz.ıhaneme 

gelip paranızı alın. 
Hale kahkaha ile gülmeğe basladı. Alay 

ederek liO!öre baktı ve: - Şimdi memnun
sunuz ya! 

Diye bağırdı ve ccvab vermesine vakit 
bırakmadan: - Şoförlukte maharetiniz ay
rı bir kategorzye mi drıhil? Yoksa bu akljam 
da güriıltülü patırdılı meseleleri bir tarafa 
mı bırakacağım? 

Mehmed, lstemiycrck güldü ve: - Kü
çük hanun, pcderlni7in vernılş olduğu pa-

Maarif Müdürünün 
Teftişleri 

rayı memnuniyetle alabilirim. Zira, kendi
lerinin hakkımda göstermek istediklerı 1>11 

lütuC sır! mesleğime mUtealllktir. 
- Miıkcnuncl, biltun gece bu husuı;ts1'1 

telAkkllerlnl anlamak için çalışacağım. 
- Buna lüzurr:. yok .. Yoksa duygunuz

dan mahrum kalmaktan başka bir,; bir ne
ticeye varamazsınız. 

Hale, şofore doğru bir adun altı. Jiid • 
dettcn çıldıracak gibiydi. Ya\ aş uır se Je: 

- Çok budalayım da ondaıı :nı? dıye 
sbylendi. 

Mchmed, dcrh::ıl itiraz etti: 
- Hayır, beni bir türlu anlamak istemi

yorsunuz. 
- Kalbi bir türlil anlaşı1mıyan bir kinlS'! 

gibi kon~::ık dl.lğrusu çok kurnazca bir 
hareket. 

Mchmed, yine cevab vermemek için lıa· 
şını çevirdi. 

- Artık kendinizi müdafaa edecek bil 
şeyiniz kalmııdı dcımek? 

Genç kızın müstehzi gUlu ü: şo!oru k rn· 
çıladı. 

- Size verecek cevablarım var. Fakat 
hizmetinizdeyim, bunu, l.ıir müddet evvel 
bir kere daha hatırlatmıştım galiba? 

- Merak etmeyin, unutmrunıştım. 
Ve, otomobilin etrafında dolaştıktan son

ra, herkesin (şiteceil yuksck bir sesle: 
- Baksanıza Mehmed, araba berbad bir 

halde, yemeğe gitmeden evvel, derhal yı
kayınız. 

Galib bey, yalıdan içeri girerken işltınll 
olduğu bu emrin haddi7.r.tinde doğru olın•• 
dığmı bildiği için: -- Yavrum, okadar ace· 
lesi yok, dedi. 

- Babacığım, müsaade ederseniz size bir 
şey söyliyeylm. Otomobilin bOtün gece böY 
le bir \'azlyette kalmasını istemiyorum. Dı
şarı gitmeden evvel Mehmed peklll temi&· 
liyebilir. Garajda, temizllii ancak ertesi 
aün :yaparlar. Bu uzuıı biı' iş. 

Mehmed, sesini çıkarmadan Galib beyia 
hususi şoförüne dönerek sade bir tavırla: 

- Baksana tbrahlm, dedi. 1"1rtına albn• 
da buraya ıelmek beni mahvetti. Asabım 
ıeril4i. Bitkin bir halde,.ım. Gidip uzan· 
marn '?Azım. lstersen, arabayı yıka, muka
bilinde beyefendinin vermiş oldulu paraYI 
vereceğim. 

- Olur, aldırma dostum, bu akşam isti
rahati hak ettin, yemeğini yedikten sonra, 
gıdip yat. Ben işine bakarım. 

Hale, hayret içinde, iki şoförün muha • · 
\'eresini dinliyordu. 

Alelade kelimeler ve cümleler altında 
her ikisinin de kendisini zımnen munhaze 
ettiğini hissediyordu. 

Bir an için, müdahale ederek, arabanın 
behemehal Mehmcd tarafından yıkanması
nı temin etmek istedi. Fakat genç edamın 
çatık k!llifan karsısında bu duşiınccsini 
mevkü tatbikn koyamadı ve hiddetini ye· 
ncmemcktcn miıtevellid bir hırçınlıkla ba
şını çevirdi ve etrafına bakm:ıdan ve as:ı
biyettcn gfü:lcrlnin kenarında beliren goı 
yaşlarını gostcrmtyerck &uı·atle meı d ven
lcrdcn çıkarak yalıdan içed gıı·dl. 

( Devamı var) 

Bir Adam 12 Seneye 
Mahkum Oldu 

Bursa. (Husu !) - Maarif müdürümüz Bursa. (Hususi) - Bursanın tnegöl ka· 
Fakir Erden, iki giındenberi Mudanya ve zasında bundan bir müddet C\'\'el bir hay· 
Gemlik kaznlanna gitmişlerdir. Orada öğ- van satım meselesinden cambaz Latif ıs

retmenlerin ve lnlebclerin durumlarile ya- m.inde birisi Çilli köyiınden Hasan çavut 
kından alakadar olarak teftiş eylemekte- adında bir köyliıyil hayvan pazar yerind• 
dir. Bundan sonra da vilAyetin diğer kaza- bıçakla yaralıyarak öldürmüştur. Yapılan 

lanna da gidecekler \•e ayni teftişleri ile- duruşma neticesinde fiilde hafif tahrik ol-
mal edeceklerdir. duğu kabul edilerek 12 &11u• ağır hıu>S• 

Bu Yal Talebe Fazla mahkt'.\m olmuştur. ~r 

Bu yıl Bursa merkezinde ilk tahsil ça - Tapu ve Kadastro Umum 
ğındaki çocuklar geçen yıla nazaran çok Müdürü Bursada 
!azla bulunduğundan dolayı bazı mıntaka
larda yeni şubeler açmak zarureti hasıl ol
duğu kanaatine varılmıştır. 

İlk Okul Müfettijleri Toplandı 
Bugün başmüfettiş Aziz.in riyasetinde ilk 

Tapu ve kadastro umum müdürü Halid 
Ziya dün iChrimize ielmiştir. Valimiz Refik 
Koraltanı ziyaret ettikten sonra tapu dai· 
resine lltmiş ve tetklkatta bulunmuşlardır 

okul milfettişleri toplanarak maarif sorası yakalanan bir sabıkalı 
kararile, köy melcteblerlnin alrnıa oldukları 
yeni şekle ait müfredat programı tanzimi tzmir, (Hususi) - Mqbur otel bırSJO 
üzerinde gelen izahnameyi ıözden geçire- sabıkalı tbrahlm Nezihi 1zmirde :yaptıll 
rek buna alt faaliyet durumlarını izah ey- kurnazca hırsızlıklardan dolayı aranıyordu. 
lemişlerdir. Yakın zamanda köylere ı.lderek tzmir emniyet mildilrlüğ}lniln haber vec
bu mesele hakkında, köy öğretmenlerini mesi üzerine İbrahim Nezihi tstanbulda yı 
tenvir \'e irljadda bulunaca\tlardır. kalanmı.ştır. Suçlu yakında tzmlre ıetlrl-

EIAD ALKAN lerek lsticvab olunacaktır. 

- Nirden olsun para?. Ben fıkara biri Biraz hoşbeften sonra söze Mahmud beJ 
sof tayım... bqladı: 

- Hiç mi yok?. - Hocafendi; e!eyl ıörmek. lstemişllin. 
- Yüz altmış kunJJUm var. - Evet oğlum. Bu Ali Molla benim tal.,. 
- Sökül... bemdendi. Öyle delil mi Molla? 
- Buyur?. - öyle ... 
- Çıkar paralan... - Bak otlum Molla!. Hocan sıfatile beli 
- Amanın gayrik; bana baltııı.aı.. sana nasihate geldim. Daha dotrusu beni 
- Çok lAf etme, kursunu yersin. Çıkar. tekmil memlekcl halkı yolladı. PekAll bi-
Hatız Mustafa kurşun lAfını duyar. duy- lirsin ki k.•tıl şer'aıı haramdır; şaka,·et ke

maz koynundan çıkardıtı örme para kese- za. Haydi ıimdl7e kadar bu lfuıahlan iş· 
sini GAvur 1mama uzattı. ledin; bundan 10nra tövbe. tstitfar edersin. 

- Başka paran yok mu?. Cenabı Hakka beraber yalvarınz. Alld 
- Yok... gafur ve rahimdir. 
- Bu dünyada parasız yaşanmaz. Gel _ HUkfuneti ne yapmalı ya hoca?. 

senı kurtarayım... - Onu da dil$ündilk ollwn. Ahali pa• 
- Aman etme... dip.ha bir arzuhal yaparak. senin affını is-
Fakat bu canavar cetmc, gitme> yl dinli- ti)recek. Düşün ki Molla. bu yolda heriilO 

yen cinsten miydi? Onun maksudu ve mat- Cenabı Hakka bir t.yan vardır. Allaha ,a• 
lt'.\bu kandı. t~ ka~ isti.yordu ve bu arzu kilr hepimiz mildümanız. Ahirete ttikat e.ı 
mutlaka tatmin edılrnelıydi; edildi de... diyonu; mahter ıününe inan17oruz. BalıU• 

Milden-i~ h~a, havız Mıstıvanın cesedine au1 HD dera ıönnU, bir hafızsın. Yarın A• 
arkasını dondukten sonra oturdu. Mahmud hirette ... 
beyle Macar Mehmed Ali de efenin yanın-
da idiler. Müderris Hilseyin e!endi hocanın Fakat o ne?. Glvur lmam yine bel bıca· 
bütün sinirleri boljanmış, lılf söyliyecek me tını çıkamuf, önündeki topraiı çi~:!! 
cali kalmamıştı. Zavallının bütün azası zan baflamıfta. Null?. Hocuınıda mı k.-c--" 
gır, zangır titrlvardu. ~ !>•vanu var ) 



'f'E~ABAB 8alılfe: 7 

Lik Maçlarına dün de 
4 statda devam edildi 

Çinde Zafer 
Şenlikleri 
Yapılıyor 

Rusya ile Baltık Devletleri 
Arasındaki Siyasi Faaliyet 

Chung-King, 8 (A.A.) - Çinliler 

tarafından Chang-Chn muharebesin- (Ba.s tarafı ı inci sayfamız~a) 1 tonya topraklarında iki noktayı daha işgal 
de ka2anılan zafer dolayıs.ile bütün anlaşılmaktadır. etmek istemektedirler. tkl memleket ara-
nasyonalist Çinde u.mtıml şenlikler Letonyadaki Alınan Ekalllyeti sında imzn edilen muahede Sovyetlcr Blr-

d [Bas tarafı 4 üncü sayfamızda] 1 Birinci Küme Takımla.rının Puvan lara devam edilmiş ve şu neticeler el- yapılmaktadır. Gündüz tezahürat ya- . . liğinln Estonyada tesis edeceği bir deniz 

d
eVreYi dnbn düzgüıı oynıynrnk gol yeme- v · ti d edil f Memleketi Terkediyor ilssü ile bir hava üssünün yerler! müteka-

.::_n leçlrmişler ve kuvveW rnkibleri Pe- azaye e mış ır: pılmış, gece fener alayları tertib e- Riga, 8 (A.A.) - Gazeteler büyük bil bir mu\•afakatle tesblt edileceği tasrih 
i;;a 3-o mağlQp olnrak sahadan ayrılm11- •1:1 :ıaı o o Beşlktaş Gen~ler: 3 - Siı:keci ld- dilmiş ve hava fi§ekleri atılmıştır. başlıklarla Alman ekalliyetinin der- olunmaktadır. 

dır. ;; ~ ~ 1:1 .. manyurdo: S Gazeteler neşrettikleri hususi nüsha hal Letonyayı terkederek Almanyaya Muahedede Sovyet kıtalarmın bu üslere 

T Takımlar ~ = ~ ~ '°' ~ ~ Karagümrük B: -4 Aksaray !arda otomobillere, kamyonlara ve o- gideceğini yazmaktadır. deniz yolu ile gidecekleri zikredilmektedir. 
aksı·m Stadı }i • ... • i G ~ Langa· 2 b 1 b" d. ·1 ç· k tl . . Halbuki. Sovyetler şimdi söylendiğıne gö-

Balat '.l'tirkgiicU: 4 Beşllrtaş son 24 saat zarfında Chang-Chai'in "' lstedı"kler"ı ...., .. ...- ~ .. 
~ m ~ < >- o. 1 . . to üs ere ın ırı en m uvve ennın Rus,·anm Baltık De\'letJerinden re, kıtalann "'~tony" to.,..,,klarından g"" -

Galatasaray Hilal BeflkUf 2 2 o o 16 2 • mek suretne bu üslere gitmelerini isteır.ek-
Fenerbahs;e 2 2 o o 6 1 6 Geaçler B: 3 şimalinde yirmi mil ilerlediklerini bil- l.Ioskova, 8 (A.A.) - Verilen ma· tedirler. 

Maçını Hükmen Vefa 2 2 o o s a e Sirkeci B: S - Coşk.unspor B: S dirmektedirler. lılmata göre, Sovyetler Estonyadan Ecnebi mnhfcllcrindc söylendiğine göre, 

Kazandı Galatasaray 2 1 o 1 1 4 Ankara Lig Maçları ve Japonların İddialan yek\mu 40 bin kişiden mürekkeb dört Sovyet hükOmdeitihbüyükktblr itimadı~ Al -
Li 1. Spor. 2 1 O 1 7 4 4 . • . manyarun şun are e e geçecek bır va-

ta kde birinci ,_,nz1,.ette olan Fcnerbahçe Beykoz 2 1 o 1 e 4 4 Güreş Müsabakaları Tokyo, 8 (A.A.) -Japon ordu ku- fı.r~alık .bır ~arıuzon kabul etm~ı~ ziyette bulunmamasından istifade ederek · 
rı kırnı Şeref stndında, Bcşiktaıı takımı Fe- Süleymanlye 2 o 1 a 6 a • .. . . . mandanlığı, Kiang-Su vilayetinde Si· nı ıstcmışlerdır. Letonyadan da Lı - sovyetler Birliği veya himayesine alc!ığı 
der stadında karşılaşırken Taksim stadında Kasımpaıa 2 o 1 2 6 3 Ankara, (Hususı) - Bugun ıkıncı Ch . d - d .. d h t ban Vinda,n Ye PitraO's'ya dag-ıtma • milletlerden biri lıüyilk bir devletin tnar 
a Galata h f 1. 1 d d"ldi G ou- uı ag va ısın e mu asara e • , b -
S sarayla Hilfıl karşılaşacaktı. Topkapı 2 o o 2 1 5 a ta ıg maç arına evam e ı . e- . k·· ç· f k t h mak üıere 80 bin mevcudlu kıtaat ka- ruzuna uğradığı veya tchd1dıne maruz kal-

lı. Por levazımını vaktinde sahaya yeti~- HllAI 2 o o 2 1 16 2 haft .,. .. haf .. .. .. u tikten sonra se ız ın ır asının a . d ğ t kd" d ı 1 l S d rem çen a -u ızgucunu yenen ..-.ıas . 'ld" _. . ç· li1 . h b bul etmesi ve Litvanyada hudud ya- ı ı n ır c ı ç o m::ızs:ı ovyet or usu-
lllnd ediklerindcn Hiliıllilcr taklm çıkara- kespor 3 - 2 Galatasaraya Kırıkkale rıb edi ıgını ve ın erın mu are e k .. d .. h. b. L t d . l nun Lih•nnyn topraklarından geçmesini te-
~ Galatasnrnylılar seremoni yap:ırak İkinci Kiline A Gnıpn Talomları 5 . 1 Gen ler BirWine enildi meydanında 7000 ölü bıraktıklarını ·ının e. mu ım ır c .on er:ııryo u mine çalışacaktır. 
!::. hükmen Imzandılar. Puvnn Vaziyeti ç g Y · bildirmektedir. merlcezı olan Dangavpılsde hır gar- sovyetler Bırliği belki de Alınan . Llt-
oeykoz : 4 l9 mayıs stadyomundo. yapılan pro nizon tesisi istenıni§tir. vanya hududu boyunda garnizon halindi 

Al JtJI 0 o fesyonel güreş müsabakalarında Ha- M f"kl Üç B" 1 •t H .. ·e Nazın kıtrılar bulundurmak ve bu hududu takvi· 
t t ""(K ) 1 'i9 f ...... "' aı . . u""tte ı er ın ~ı \nnya ancı' lh UQ asım paşa : Tal<ımlar c i ~ ~ >al ~ ; beş Tafarı Molla Mehmedı 6 dakika- M k .ada, ye etmek hakkını istlycccktir. 

"Tllksiın stadında geçen hafta Vefaya 3-2 ~ = ~ ~ .. 'g ~ da tuşla, Kara Ali Alman Willi Mnr- Tayyare Kullanacak M k 8 (OA AO\) - L•tvanya mu Sovyet Rusya Lih'anyadan 
.renu o ~ m ~ < >- Q. t h .. k l0 b ldi ı os ova, · · ı N İ ti 9 
ı,ı en Beykozlularla Suleymaniyelılerle a u men ga ı ge . Paris, 8 (A.A.) - Dün General rahhas heyeti, Kaunas'a yaptığı kı- e s yor. 
k bcırabcre kalan Altuntuglular günün i- KaragUınrDk 2 1 1 o 7 2 5 GÜ reş K 1 Ü b Ü Resmen Gaınelin ve Vuillemin ile İngiliz aske- sa bir seyahatten dönen Harici'-'e Na Amsterdam, 6 

(A.A.) - Tclegraf ı;aze-
·11;1 kar~ılaşmnsıru yaptılar. A. Hisar 2 1 1 o 6 5 5 ~ tesinın Helin ki muhabirinin bildirdığine 
i akem Sami idaresinde mutad merasim- Anadolu 2 1 0 6 4 5 Faaliyete Geçti 1ri şefle~i ~rasında. vuku bulan t?~- zırı Urbsys, :Başvekil muavini Ri • göre, Sovyetler Litv:ınynd:ın, bu memleketi 
~n Eonra karşı knrşıyn gelen takımların Ga. Gençler 2 o 2 o 2 2 4 . . . . 1 ıantıya ıştirak etmış bulunan lngıliz zanskos ve Lıtvanya ordusu kuman- Almany:ıd:ın nyır~n lıu~ud boyunda 1stlh-
) °'1ınculrdan milte~ekkil olduğu görülü- F. vıımnz 2 0 4 a 4 Tescıl muamelesı ıkmal edılen ls- ha.\•a mareşali Sir Cyrill Nawall rnüt- danı General Rastikis'den mürekkeb kamı. r yaparak bır nevı Mnglnot hattı vo-
ol'du: Pera 1 1 o o ı o o tanbul güreş klübü dün ilk toplantı- tefiklerin aralarında iş birliği 'vapa- olarak 7 ilkteşrinde Moskovaya gel-ıcude getirmek hakkını istemektl'di~lcr. 
A.L TINTUô.: Dallutpaşa 1 0 o 1 1 2 sını yaparak heyeti idaresini seçmiş • • . . . , . . 1 Bundan maada Lltvanyrının dnr s:ıhllındc 

[elaak, RüştU, Selim, Milmtuz, Hilseyin, Ca Galataspor 2 o o 2 6 8 2 . rak yakında 3000 tayyare kullanabı- mıştir. He) ete bır~ok mütehassıs.ar bir deniz Ussü tesis etmek ve Almanynnın 
~ li<ımid, thsan, Ali, Dlnçer, Said. Altınordu 2 0 0 2 2 11 2 ıve.;es~en .fat~~y:dte ı:.§~an:ııştır~ ı·- leceğini söylemiş ve keşif, avcu ve refakat etmektedir. Memeldeki yeni istlhkl'ımlarına 20 ldlomet-

EYKOZLULAR: .apı an ın ı a a .~rı.?c.~ :eı:> ıg.e bombardıman tayyarelerinden ınii - Tayyare meydanı Sovyet ve Lit- relik bir mes:ıfede sahil ınüd<ıfaa istihkam 
"'1 Sata, Hılıni, Bahadır, Galib, Kemal, Meh ndncl Küme B Grupu Takımlarının ~hı~arl~ ~vazım Muduru 'la:at, !" rekkeb İngiliz filolarının Fransaya vanya bayraklarile donatılmıştı. l::ırı !nşa etm.ek istem~tedirl.cr. 
~~~· liaramnn, KAmuran, Şahab, Said, Ka- Puvan Vaziyeti kıncı Reıslıge Sadullah, Umuını Ka- geçmiş oldu~'llnu ve bunları takiben 1 ih·anyndan Da İki Tayyare . Dığcr cihetten Kızılordu Lıtva_nya~n gar 

tibliğe lsmail Vefa, veznedarlığa A. d. _er filoların da gönclerileceg-ini ve " O .. 1 t• , 1 ı;; bınde \·e cenubunda ha\ a us len tesıs et -
b Saat tam 13 de hakem Snnıl idaresinde '° ö c k h be T- A G .. k ıg ti u s l}Or arnu.. mck istemektedir. SovyeUer her halde Le-
lt ~lısan oyunun ilk dakikalarında Bey - ~ f ~ 1 ı:ıı an cılı, mu as: cı ıg~ ·p ur an, müttefiklerin hava üstünlüğünü elde IUıunas, 8 (A.A.) - Tasrih edildi- tonyıının garb sahilinde asgari 70 kilomet-
z::;u Şahabın son dakikalnra doğru Kft - Takımlar c ~ ! ~ '°' >aı ~ u~umi kaptanlıga ~~ı?1 Kale, :mı· edeceklerini ilave etmiştir. ğine göre, Sovyet hükumeti, Litvan- re genişl ğinde bir arazi 1>3rçası işgnl ede -
k ın Y<ıptığı birer sayı ile devre 2-0 Bey- ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ lıga d~ Haydar getirılnuş. S . Leh Harici} e Nazın Londraya. ya arazisinde biri sahil boyımda ol _ oeklerdır. Geleceı· hafta başlıyacak olan as r:: lehine bitmesine rağmen Albntuğlula- Besım, ~uyolcu Meq~~' eyfı Ct- Gidiyor mak üzere iki tayyare üssü tesis hak- kert muzakcreler neticesinde bu sahanın 
rııı e~silmiycn enerj1sile bir Beykoz haki- EyUp 2 2 o o 6 6 nab, Vehbı Emre. , 1.kf~ıhbı~dınhHavlucu, Paris, 8 (A.A.) - Polonya büyük kını istiyecektir. Sovyetler bundan işgaline başlan:ıcaktır. Estonya, Litvanya 

ıYetı ~eklinde değil mütevnzln geçmistfr. Beylerbeyi 2 2 o o 6 o 6 Ser\'etten mUteşek ıl ır eyet ·n ve Lctonyndnkı Sovyet kıtalannın mevcu-
ğ kıncı devrede Allıntuğlu Saldin yaptı- Kurtu.ıuı 2 1 6 6 4 6 . . . . ' • elçiliği, Polonya Hariciye Nazırı Au- başka bugün kullanılmakta olan Lie- du bu mcmlekellerden herblrinin musclllih 
~bir gole Beykozlu Kilzım mukabele et- Kale 2 1 o 1 9 7 4 tıhKab edilmfı§tlır: . 

1 
. ..k .. S gust Zalskinin bir müddet kalmak Ü· p:ıja • Romiski dcmiryolu üzerinde kuvveUerinin me\•cudunu kat kot geçecek~ 

··•iş ........ k 1 llıd d bir k ş1 ıı 1 o 1 o 2 2 2 ongre a ırı reıs erı Şu ru a- 1 t · · 1 b ·· ·· be . . A . tir 
2 '.a ... y oz ular pena an n sayı a- ı _ . ' . . 

1 
. zere 1 eşrmıevvc çarşam a gunu ser st transıt ımkanını ve aynı za- · 

1
1111iU'nk oyunu 4.1 üstun olarak bitirmis- Alemdar 2 o o 2 6 7 2 raco~ı~. ~1: bede~ terbıyesfı gene ~ı • Londra.yn gideceğini bildirmektedir. manda Niyemcn nehri yolu ile tran- Sovyctıcr Birliği bu tedbirlerin büyük :;dlr. Demirıpor 2 O O 2 O 7 2 rektorlugune tazım telgra !arı ç~kı) . • • • • . k . h kk bir devlet taratındnn yapılacak tecavüzlere 
~aragümrük 7 Ortaköy o o 2 o 7 2 lmesine karar vermiş içtima dağılarak Musohnının yenı nutku sdaıt taollarbakedkerk~st~e na hyatı a mı k!UQI mulrnvemetl kolaylaştırmak maksn -Al 1 h b.rd .. .. ·ı. k li . S e ece ır. dile n\ındığını açıkça bildirmekte ise dt "" tın d 2 .d T.· ıı h k 1 . R"f t ep ı en yapılan gureş musaı..ı •. a- Roma, 8 (A.A.) - Musso nı, ar- B k b·ı v·ı h . . "' al So\•yet matbuatı Baltık denizinde Sovyet· or u : n un .n.ı ~ ve yan a em erı ı :ı . . . . 1 . . . . .. . . una mu a ı 1 110 şe rının ~ım 

0 V Hakk E te .el . d b larını seyre gıdılmıştır. çtımaı takıb denva faşist şcflerı önunde yenı bır t k d b 1 . . y J yellere karşı gelecek devletın ismini zik . 
lı.itıUnun ilk knrşılaşması Karagümrük ne 

1 
urgudı n, ı r 1 aresın e aş- ı1 eden arkadaşımızın yazıstm. varın nut~k söylemiştir. ltalyan hükumet mk_~n .. a asL~tn a ulunahn 1~ı;mıye v~;~ retmcmektcdir. 

nordu arasında yapıldı ve Emin, Meh- an . b. ··t d ;;.· • • . .d b h oyun ı vanya ı a a ISJ, ana ... • . 1 t 
t>-Cd Ali, Hristo, R:ıu! Vehbi Ahmed, Le-ı llk hücumu Hısarlılar yaptılar. ayrı ır su un a verecebız. rcısı bu defa yalnız ekonomı en a - na gitmek hususunda serbest bır L:n- Fmlfındiya Rusya le ktıs:ıdi 
hıb A ı . ' ' . ............................... ........... setmiş ve beynelmilel vaziyet hakkın- l\lüzakeı-clere Girişecek Mi? 
ra '. z z, Ynni, Husnuden muteşekkıl Ka- Düzgün paslarla ilerliyen Hisarlılar G Jl lacaktır. 
0 

lihnrük takımının daha ziyade kombine Gal. ta G l kal . . .. 0•• DU•• 0•• da hiç bir telmihde bulunmamıştır. Helinski, 8 (A.A.) - Sovyet hüku-
Ylınu te !rinde g~tı Blrincı de\'I'e 2-1 a enç er esını sarıyor, mu-ı B" G . D h B ld Estonya, Sovyet Taleblerine meti, ekonomik müzakerelere devam 
l\ar:ıgumrUk lehine n~tlcelendl. ldafaada Şükrünün yeıinde müdafaa- H ır emı a a ahrı 1 .lilukawmct Ediyor 

1k t b k J . etmek Uzere bir heyetin Moskovaya 
g 1 d ha b rd . .. d .1 gon erı mesıru • ın an ya u ·umetin 

ile 5ınci devrede Aziz, Yani, Husnü sıra lan Hisarlılnrın gol fırsatlarını ka-, as a a JCJ ar Londra, 8 (A.A.) _ Bu sabah fe- Stokholm, 8 (A.A.) - Tallınden .. d .1 .. F. 1• eli h··kr. . 

8 o a yap . çırıyo u. cir vakti Holanda _ Amerika kum • Aftonbladet gazetesıne gon erı.m d . t . ti F. 1• d. h .. kA ti 
ler u devrede bir gol.yiyen Karagümrüklu- Tevali eden Hısar hücumları esna- Mektebı·nı· zı· yaret panyasının "Binnendjik \'apuru bir habere göre, Estonya Sovyetl~r bent ıskl?f~ıt§ drk .. k. lltl anktıyda. u ·ume 

OYUndan 7-2 galib çıktılar. d , d d - 0 h " . ·~· . b·ı·h _ d 1 .. u c ı ı e ı eme e ır. 

S.. . sın a \e evre sonuna ognı r an _ . . Manş denizinde torpillenerek batırıl- Bırlıgının ı a are yaptıgı :ı ıa şu- . 
uleymanıye Stadı kafa ile Hisarın ilk sayısını ynptı. [Ba~ ~~afı "ınrı sayfamr.zcla]. mıştır. Vapur Nevyorktan Amstcr- mullü taleblere karşı mukavemet gösı Sovyct - Estonya Tıca~ct -

•• Devre 1 • O Hisar aleyhine bitti. -: Şu.~u .~~~r8:?1a ~aydedeyı~. k~~ dama. gelmekte idi. Mürettebatından termcktedir. }<}stonya, Sovyet - Bs- Anla. masım F~ton~-a Tasdık ı:u~ 
Eyup: 2 İkinci devrede iki takımda yava§lı· ı dedı. Gordugum~z ra~bet_ ~er_ turlu kimseye bir scy olmamıştır. Vapurun tonya muahedesine riayet edilmesin-' Berlın, 8 (A.A.) - Alman ıstıh-
A 1 d . 

1 
yacağı yerde daha canlı oynamağa 

1 

tasavvurun fev~ınd~d~r: ~ır~ncı kurs 41 kişiden ibaret olan mürettebatı de israr etmektedir. barat bürosunun bildirdiğine göre, 
.. em ar . başladılar. 25 inci dakikada Galata çok evvel dolclugu gıbı ıkıncı ku:s da bir sandalla karaya çıkmıştır. "Bin- Bu gazete Sovyetler Birliğinin Osel Moskovada Sovyetl~r Birl.iği ile Es-

it Suıeyı:naniye s~?111da haftanın ilk Gençler beraberliği temin ettiler. Bir 1? h~fta sonra başl~~sına ragmen nendjik,, 6873 tonluk bir gemi idi. ve Dago adaları ile Estonya sahille- touya arasında mutekabıl yard:m 
~ llt'§ılaşmasıru Eyuple Alemdarlılar iki dakika sonra ynptıkları bir golle şı.~dıden dolmuş gıbıdır. Kurs~ara Y ld d . k" k d rindeki iki limanın tamamile kendi- paktı il cbirlikte imza edilmiş olan ti-
aptııar. üstün vaziyete de geçtiler. Yenik Ya- yuksek sosyete kadınlan çok ragbet 1 1 rım an 1 1 a 1 n terine terkedilmesini istedikleri zan • caret muahedesi Estonya cümhurre-

Li~~Uı:ıd merasimden. sonra. hakem ziyete dlişm~lerine rağmen. . yılma- ediyo_rlar. Mektebe girmek iç.i~ ~s- Ö ld Ü nedildiğini ilave eylemektedir. Sovy~t isi tarafından tasdik edilmiştir. 
td \e yan hakemlerı Şevkı, Şevket dan çalışan Hisarlılar Necatının aya- gart ılk mekteb şehadetnamcsı ıstı · k b ·ıı ,... ler ayni gazeteye göre Estoı•vanın Rusya LU\'anyaya Arazi Veriyor 

are • d .. -· . . F k b d k Apak, 8 (A.A.) - Mer eze ag mu- ' . , • ·- M k 8 ( k sın e oyuna başlamak uzere ğile oyunun bıtmesıne pekaz kala Y?~· .a .at . u a ~o. sa o zaman sek koyünde yıldırım iki kadının ölmesine merkezine ve ccnubuna askerı posta- os ova, A.A.) - Sovyetler 
~~ karşıya gelen .~akım_l~n .. ~ ~- berabeı·lik sayılarını yaparak kuv • küçuk bır ımtıhana tabı tutuy~ruz. sebeb olmuştur. talar iknmcsi projesini yenMex: ele Birliğinin Litvanyaya Vilna civarm-
Vo:cu~ardan te§ekkül ettıgı gorulu- vetli rakibleri Galata Gençlerle 2 - 2 . Dersler haftanın muayyc~ gW:~e - Kültürparkta halk almışlardır. da bazı arazi parçaları terkedeceğine 

du. ~rabcre kaldılar. İki takım da güzel nnde y~pılıyor. Ve muhtelif ~ute- •• • ııoıotofla Göriişmeler dair ecnebi membalarından verilen 
ka:!e~dar takımı: "Geçen haftaki bır oyun çıkardılar. hassıs kıms~l~r. tar~~m<la? verıhyor. gunlerı yap.ıldı Moskova, 8 (A.A.) _Dün akşam haberler tekzib edilmemekte, fakat 

...., osıle,, Beylerbeyi . 3 Kurs)ar bıııbırlerını takıben devam tzınir, s (A. A.) - Bek>dıye ça~amba t 22 den gece yarısına kadar B Litvanyanın bu hususta yapılacak 
... .:..y\ip takımı: Hakkı, Seyfi, Salın, • edecektir. günlcrıni Kulliirp:ırk lçiıı halk gunil ola- saal f1 .. il .. 1 B U b · teklifleri reddetmesi mümkün görül-

\;e}:ı.ı 1s D • O k 1 b 1 t ........ n · 1 K'.ltü k Mo oto a gor şmuş o an . r sys, 
QJ., mail, Nuri, Hüseyin, Avni, emırspor: ra rn u e mıı;o.ır. u guner u rpar a . . . . ·· mektcdir. Mevzuu bahsolan arazi pek 

liaydar 

1 
girenlerden duhuliye nlnmıyacak ve içeri- Natkevıcıus ve Raskıtıs buguıı saat . _ . . . . 

o ' Adnan. . . Günün son karşılaşmasını geçen z m ı' rd ek,. Tren deki müzeler, e"',lence yerleri parasız ola- 17 .45 de de Kremlin sarayına git - f ~~ır old~gundan . Lıtvanya ıçın bır 
.1. Yuna Alemdarın hlicu.mile başlan· hafta hiç gol yemeden güzel bir o- rnk halkın istifadesıne açık bulundurula - · l ro· yük teşkıl edecektir. 
"1. On k. · il E ·· lül ilk mış e ır. d k ışı e oynıyan yup er yun kazanan Beylerbeyi ile bu ligde c caktır. Halk gilnleri:ıdc p:ırktn bir de mu- Fi r d. İl 1\1.. k d 

a ikaıarda seri bir hücumla Alem- . 'arpışması zika bulundurulacaktıı. B • .md.m b:ışkn t;O- Rusya •m anıya e uza ere e Tevkif Edı'len Komu··nı·sı la şansı yar olınıyan genç, enerjik ta- ı Edi 
l' kalesini sardılar Ener ·ik bir ta- . cukl:ırına havn aldırmak için parka gelen snır ' yor 

1ttnı ol · J .• . kımlanmızdan Demırspor yaptı. lzmlr, 8 (A.A.) - Dün Develi He Cu - ailelere b 0 r kolaylık olmnk üzere ucuz aile Stokholın, 8 (A.A.) - Sovyet hükumeti, 
~Ol f1 an Alemd~Waı: ~Y1;1Plil~er~. Takımlar karşı karşıyn dizildikleri maovası arasında vukubulnn tren çnrpış- bıletleri ihdns edilmistir. Bu biletleri taııı- Finlnndiya Htıriciyc Nazınnın l\ioskovaya Mebuslar 
dakı rsatı _vcrmediklerı _gıbı 8 ıncı zamnn §U oyunculardan teşekktll et- ması sırasında parçalanan vagonların sa- y.ın kadınların yanlarında bulunacak on gelmesinde ısrar etmektedir. Siy~l mil.şa-
\'aff ka.da bır sayı yapmngn da mu • tikleri görülüyordu. yısı altı oldu''tl tcsbit cdilmistir. Kazanın yaşından kuçuk t;acuklardan duhuliye a- hidlerin konantıne gorc bu davetın mana- Paris, 8 (A.A.) - Tevkif edilen 26 ko-
r'I ~ak oldular. Oyunun sonlarına n- ,1 be ,. • H.. edd" M vukuunda rncsullyeU olanların meydana lınmıyacaktır. sı SovyeUer Birliğinin kendisine ve Finlnn münist melıustan 13 ü bu s:ıbah sorguya 
\IQı...... .1.Mıl er ~ ı. usam ın, uam • . "k d ·ı i i rtı clcl . hnlli .. tcdi . 
~ o•ı.ı açılan EyilplUler de bir sayı çı- R f"k G b" 11 B . çıkarılması ıçin tahkı ota de\•nm edilınek- Kastamonu panayırı ıyaya nı s yns es crın ru ıs - çekı1miş ve uçüncli enternasyonal propa -
ar:ırak b b r- · t · tfl mer, e 1 • ar ıs, ya, erıs, Bed- tedir. Yolcular :ırasında yarası pek hnfıf o- k d ğidir. gandasını ceznlandmın ve komunist pnrti· 

be\'te _ ern er ıgı e?11~ e 1 er. ri, Maz~ar, Lef ter, Ahm~d, lbrah.iın. Inn altı kişi vardır. • apan 1 . . . Henüz tecyyüd ctmiyen bir habere göre sini dağıtan 26 eylül 1939 tarihli knramamt 
})( ~ 1 bcratx:r? ~ıtti. · Demırspor: Sabahaddin, Nurı, E- ı ... astnmonu, 8 (A.A.) - 2 Bırıncıte~riıı- SovycUcr Ilirligi Alımd adalarının tahkim hükmüne göre suçlandırılmışlardır. Bu mc 

tar ıncı devre de bın~cı devr.eye na- min, Mustafa, Seyfi, Nusret, Edib, Maden kuyusunda de açılan .. \·c ~ir haftadır de~run etmekte o- cdilmiycccgine dair teminat istem:Ktc ve buslar ~unlardır: 
tılt an daha muvaffakiyetli hır oyun AbdU§, Mehmed, Osman, Receb. İ nf İ J ak lan Ta:ikopril pa~<ıym bugun kapanmıştır. Lctonya ile Estonyadnn yaptığı şekilde ba- Gresa, Camnvln, Castes, Croiznt, Martcı. 
li aran Eyüplüler ilk dakikalarda . Panayır hareketh geçmiştir. Son zrunanlar- zı araı.I tnleblcrinde bulurunnktadır. Sov- Lozcray, Berlioz, Pillot, Pettt, Capron. 
1t aydarın ayab>ile ikinci sayılarını çı- Oyuna saat 15 de ~akem Şazı Tez- Saint-Etienne, 8 (A.A.) _ Şehrin da kilosu yırmi kuruşa kııdar dilşmüş bu- yetler Finlıındiyadım Cronstadt'ın müd:ı- Trovchard, Bartoli ve Gaon. 
ardılar N ti d ~· ed 1 2 can ve yan hakemlerı Cevdet \'e Hak- ortasındaki bir maden kuyusunda vu- lunnn kendir panayır münnsebetile otuz faası için elzem nddettiklcrl Hoglnnd ada- T kif edil b 1 hn~....:ı·ımi 1 gen,. A, • e ce egışm en oyun • kı Erte idaresinde başlandı. k b 

1 
k d 

21 
k. . .. 

1 
.. 

30 
kuruşa kadar yükselmiştir. Müstnhsil bu sını istemektedirler. d. e~cni tcvk1!1en meb ukls ar ckı-teo>\,;di .... ı 1 er -

l ır oC4!emdarlılann yenilmesile Eyüp u u an aza a ışı o muş yük eli t k d ır. ... er e enm r. 
eJune bitti . Deıı~.irsporun yaptığı ilk_ ~kın kc- kişi yaralanmıştır. Kurtarma ~eli- Us fş cdn ço hmemnun ur. 1 1 Finlandiya Ni~ln Rusya ne 
" · sılmcsile beraber Beylerbeyili Mazhar t d tm kte k ed l r a a ayvan aerg 8 Temas Etmek İstemiyor? 
D fladaluhisarı : 2 takımına ilk sayıyı kazandırdı. Ah • ya 

1 
evam ~ e d v~ ~z~z ~~r Urfa, 8 CA.A.) - Bugün Urfadn hayvan Stokholm, s (A. A.) - Moskovaya bir 

~alatagençler . 2 med ikinci sayıyı yaptı. Devre 2 • o sayısının a asın an or um • scrıisi merasimle açılm!itır. Sergide ilcra- delege gönderilmesi için Sovyetıer Birllti 

Alman Ticareti İtalyanın 
Eline Geçti Q·· •. • Beylerbeyi lehine bitti dır. miye kazanan elli üç 6ll! kan arab kısrağı tarafından Finlnndiyaya ynpılan teklifier• 

tııı Uııun ikinci maçı geçen haftaki . . · ~ Romada Polonya ve tayı bulunmaktadu·. Memleketimizde dair tefsiratta bulunan lsveç gazeteleri Zürih, 8 (A.A.) - Bitaraflığı sa-
la ebesue ikinci küme A grup takım- ~ın~ı ?e~ .baştan aşagı Bey~er- • • saf k~ arab atı yetişU~ck.te v.e ıslahında Sovyetler Birliğinin Finlandiyaya küçük yesinde, ltalyanın bilhassa cenubi A· 
~ tı.nın ba§lnda bulunan .Anadolu Hi- beyı hakımıyetı altında geçmesıne lehınde hır toplantl çok muhim ba~ııar tenun etmi5 olan Ur- Balbk devleUeri gibi muamele etmek ni - merika piyasasında elde ettiği fay-

l'ı • Gaı . . rağmen Demirsporlulnrın enerjisi ek- tamı.tın bugün teshir ettiği kısraklard:uı yetinde olacağını zannetmiyorlar ve böyle 
),ı ata Gençler arasında ıdi. .1 a· b. l d h . k S Roma, 8 (A.A.) - Polonya ordu- birinciliği Ali özbeğin kısrağı taylardan bir hnttı hareketin yalnız bütün şimal mem dalardan dolayı, Alman ihracatçıları-

ı. Utad . d kıml sı me ı ve ır go a a yıyere - O b .,.... G . • d. 1.m kte bul d kl Al '{al'§ 1 ınerasım en sonra ta ar .k 
1 

k ah d ıldıl su aşpapazı .ı.t.ıonsenyor awline, da Mehmed Demirin kızıl kır kısrak tayı leketıerinde değil, nyni znmandn töimal nm en ışe e e un u arı • 
lıııı 1 ıktı dizildikleri vakit Anadolu yem 0 ara s a nn ayr ar. Stanislas klisesinde bir ayine riyaset kazanmıştır. Bugünkü sergide 250 lira ilt- memleketlerine karşı semp:ıU lıcsliyen A- manyadan bildirllmektedir. Alman 
lfıı, arın Mehmcd - Faruk, Fuad, Beh- Karagu·· mru·· k etmiştir. Bu ayinde Polonyanın İtalya ramiye dağıtılnuşlır. n_ıerlka. gib~. clenlzaşrı. memleketlerinde de tüccarları, ~uh~be devam ettiği 
~et: l-rtuarnmer, Sabahaddin, Saim, hükfuneti ve papalık nezdindeki bü - Parti mUfettı,ı Kara- şıddetli aksull'ımcller ıle ka~ılanacağını ya takdirde kendılerınm bu piyasalardan 

flı~t~t, Orhan, Osman, Necatiden Sal•asında yilk elçiliği de lınzır bulunmuştur. hlsard zıyo~ar. t R Et dan uzaklaştırılmalarından korkmakta -
C Ckkil olduğu görfilUyordu. 1 Başpapaz, irat ettiği nutukta, ş. Kaı-nhlsar, 8 (A.A.) - DUn saat 16 da O\')'C ~syn~ın _s onyn dırlar. Alman ticaret odası, vaziyeti 

•ı 'llatn Gençler her zamanki kadro- Diln !stanbulun 4 sahasında yapı- Fransada müteşekkil Polonya ordu- Parti milfetUşl ve lstanbul melıusu B. th- stccliklerı tedkik etmek Uzere cenubi Amer'.ka-
··· . . san Gilrak lmuımızn t:elmiş ve burada gc- Moskova, 8 (A.A.) - Dolaşan bir ha - .. .. _ 

(}l'u lan resmi lig maçlarından başka Ka- sunda pek yakında vazifesme tekrar ceyi geçirdikten sonra ~ .. ı:un .tUucrnyn glt- bcr• göre SovycUer Birliği Estonyadan iki ya mutehassıslar gonderme,2'e karar 
tı.o. saat tam 13 do hakem Fe- ragümı·ü.k sahasında da hususi maç- başlıyacağını bildirmiştir. mistir. talebde daha bulunmustur. SovyeUer Es- vermi§tlr. 



SalıJfc S FENI S.llBAR 
zı __ . 

Fındık çerez değil, g1dadır. Avrupalılar ve Amerikalılar 
her sene binlerle ton fındığı bunun için arar ve alırlar. 
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=4 RESİMLİ ~; 
Harb Panoraması 
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=-~ En son harb sahnelerine, Leh ve Alman ordusuna, donan- ._--:-::._~•-=-FINDIK TARIM SATIS 
~ 

Kooperatifleri Birliği 
= masına . aid resimler, Alman ve Leh kumandanlarının, ::=: 
] devlet adamlarının, meşhur simalarının fotoğrafileri, biri- f~ 

Bu mükemmel konsantre Türk gıdasını en kolay, ucuz 
ve nefis şekilde bütün yurtdaşlara takdime hazll'lanıyor. 

~ bir1ler~le t boğuşanb ikibta
1
raf kı1talard ının müheyyhiç enstanta- ,. 

ii.~ ne erı, ayyare · om a arı a bn a yanan şe irler, hayat- ~i! 

t · ~~7r~ı v:~~~~~~ına armağan etmiş kahraman askerler ve- ~· 
~, ~ 
==~ ~~ 
§'- =~ 

c:411 • Her . Yerde 10 Kuruş - •ı 
_.s ~~ 
~A ,§~ 

~, rr . ' ~ :;::::::g 

E§~ R E S 1 M L ı· ~~ Kır;;mmda 

9 10/ 939 Pazıır'Usi 
günü akşamı 

saat 20 - 30 da 
iki Kere iki 

] rlf 
==E ~~ 

=i uarb Panoraması '! ~:, n~ ~~ 
~~ m İngilizce Ôb'Tenrnek t~tiyeıılere 

Y. Ziya Kalafa.to~u'nun 
İngilizce konuşma kitabım ta;rsiye 

·ederiz. Fiyatı: 50 kuruştur. 

=~ f§§ - :.. ----
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ile SABAH, öGLE ve AKŞAM =-1 Perşembe gününden itibaren müvezziinizden arayınız. t:I 
~ ~~ Satış yerleri: An karada Tarık E

dib Kitabevi. lstanbulda İkbal Kti
tüphnncsi. 
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Devlet Demiryolları hanları J 
Muhnmmen bedeli 1000 lira olan elektrik motörlü Santrtruj pc.mpa, komple elek

trik tcsis:1tı, yangın ve patlama tehlikesine kaf$ı ltızım olan emniyet tesisatı malze
mesi, hortum, boru \'CSaiı'eden mürekkeb benzin boşaltma tesisatı malzemesi 18/10/ 
1939 çarşamba günü snat 15 te Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon ta
rafından kapalı zar! ıısulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin 75 liralık muvakkat teminat, kanunun tayin ettiği. 
vesikalarla teklifledni muhtevi zarflarını ayni f{in saat ( 14) de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu ise ait şartnameler komisyondan parasız olarak da&ıtılmaktadır. c7845> 

Kapalı Zarfla Eksiltme ilanı 
Maarif Matbaası Müdürlüğünden: 

20/10/1939 tarih cuma günu on beş saatte 1stanbul Yüksek mektebler muha -
.>ipliği (13013,76) lira keşif bedeli eksiltme komisyonu odasında İstanbul l\laarif 
matbaası istirotip pıwyonu inşaatı: 

Kapalı zarf usulilc konulmuştur. 
Mukavele, e~siltme, bayındırlık işleri genel, husust ve fenni $artnameleri, proje, 

'J.:e :şif hüUisasiyle buna müteCerri diğer evrak bedelsiz olarak Maarif matbaası daire-

&inde gorülecektir. 
Muvakkat teminat (976 lira 03 kuruştur). 

İsteklilerin teklif mektupları ve en az bir t.aahhiitte (10.C•llO) liralık bu işe ben
zer is yaptığına dair idarelerinden alınış olduğu vesikalara istinaden İstanbul vila
yetine milracaaUe eksiltme tarihinden 8 gün e\'\'el alınmış ehliyet \'e 939 yılına a!t 
Ticaret odası vesikalnrını havi kapalı zarfüınn. 

20/10/1939 cuma günü saat on beşe kadar Maarif matbaası müdürlüiüne \'enne-
1eri lazımdı~ (8011) 

-uo-

llJl.m ....................................... ~ 

DEVLET DENİZ YOLLARI İŞLETMESİ 
UMUM MÜDÜRLÜGÜ İLANLARI 

9 Birinciteşrjnden 16 Birlnciteşrine kadar mlhtelif hatlara kalkacak 
vapurların isimleri, kalkış gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
Karadeniz hattına - Salı 12 de (Karadeniz), Perşembe 12 de (Tarı), C1.1ına 

10 da (İzmir} ve pazar 16 da (Ege). Galata rıhtımından. 
Bar1ın hattına - Salı 18 de (Çanakkale), Cwnartesi 18 de (Mersin). Sıı·-

keci rıhtımından. 
lzmlt h;ıttına - Salı, perşembe v e pazar 9,30 da (Uı";:ur). Tophane rıhtt-

muıdan. 

Mudanya hattına - Pazartesi, aıW. ve pazaı· 9.50 de ve çarşamba, per:jeınbe, 
ve cuma 15 de (Sus). Cumartesi ayrıca 13,30 da (Mara
kaz). Galata rıhtımından. 

Bandırma hattına - Pazartesi, çarşamba ve cuma 8,15 de (Marakaz). Galata 
rıhtımından. Aynca çarşamba 20 de (Mersin) \'e cumartesi 20 
de (Çanak.kale). Tophane rıhtımından . 

Karablga hattına - Salı ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtımından. 
lmroz hattına - Pazar 9 da (Bursa}. Tophane rıhtımından. 
Ayvalık hattına - Çarşamba 15 de (Kemal), cumartesi 15 de (Saadet). 

Sirkeci rıhtımından 
lzmlr ıürat hattına- Pazar 11 de (Tırhan). G:ılata rıhtımından. 
Merıln hattına - Salı 10 da (Anafarta), cuma 10 da (Erzurum}. Sirkeci 

rıhtımından. 

NOT: Vapur seferleri hakkında her türlü malllmnt aşağıda tele!on nwna
raları yazılı acentelerden öğrenilir. 

Galata Baş Acenteliği - Galata rıhtımı, Limanlar Umum 
müdürlüğü binası altında. 

Galata Şube Acenteliği- Galata rıhtımı, Mıntaka Liman 
ReLiliği binası altında. 

Sirkeci Şube Acentelıği- Sirkeci, Yolcu Salonu. 

42362 

40133 
22740 

(8181!) 

Gümrük Muhafaza Genel Komu
tanlığı Istanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonundan : 

l - 1000 adet kıl kolan, 900 adet zincir yular supı, 1000 adet de ka,şağının 

müteahhidı nam ve hesabına 16/10/939 pazartesi günü s:ıat 14 te açık eksiltmesi 
yapılacnktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 702 lira ve ilk teminatı 53 liradır. Şartnamesi ve 
evsaflan ve numuneleri komisyondadır. Gorülebilir. 

3 - tsteklilcrin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kıınunl vesikala
rile Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci !<attaki komisyona gelmeleri. 

c7808• 

Sahibi : Ahmet Cemaleddin SARAÇOGLU 
Neşriyat müdüri\: Macit ÇETİN Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 

Dedi. Ömer de: 
- Yok vall..ıh! Re;.\.ıliı. ekrem, bütün soy 

lediklerini işidiyor. 
Diye cevab verince, Ebü Su!yan: 
- Ben, sana, 1bn.i Kııınle'den ziyade i

nanırım. 

Dedikten sonra, lcarısmın yaptıklarına 
t14ra!tar olmadığını söyliyerck: 

ınuhacirindcn, mütcbakisi ensardan idi. 
Hazreti peygamber, amcası ve sütkar -

dcşi Hazreti Hamzanın kulaklarının, bur
nunun kesilmiş \"e cesedinin parça parça e
edi°lmiş olduğunu görünce pak mtı~un ol
du. • 

- Ce\•ab vermeyiniz: zim maktüllerimiz cennette, slzln maktıil- - Ya Ömer! Mo.ktüller içinde burunları, 
Dedi. !erin.iz cehennemdedir. kulakları kesilmiş kimseler bulacaksınız. 

Ens?lrdan Ebiı Cfıbir ile peygamberin 
hemşirezadesi Abdullah ibni Cahş de, ta -
nınınıyacak derecede parçalanmışlardı. 

Ebt1 Süfyan, bir cevab alamayınca, üç Diye seslendf. Ben, böyle yapılmasını istemedim; amma 
defa da Ebıl Bekir'!, üç defa da ömer'i ı;or.- Ebu Sil!ynn, Mekkedcn çıkmadan evvel pek de çirkin bir hareket bulmadım. Eh! .. 
iu. Hiç bir cevab alamayınca, Kurey§e: cHebel> ismindeki büyük putu ziyaret et- Gelecek sene, Bedr'de yine buluşalım! 

- Bunların üçu de ölmür;. Snğ bulunsa- miŞ; ok :falına mür::ıraat eylemişti, fal da Dedi. Ömer de peygamberin emrile; 
..nrdı, muUnka ce\ ab verirlerdi. lsltl.miyet, muvnfık çıkmıştı. Şimdi, puta hitaben: - tn~allah 1 

Peygamber, şcllidleı·i gaslettirmeden kan 
lı elbisclerile goınduı·dü. Hazreti Hamza'ya 
yetmiş deCa nnmaz kıldı. 

SAAD IBNIR REBlô - Saad ibnir Re
biğ, Akabe'de bly'at edenlerden \'e Es'ad 
ibni Zcrarc'dcn sonra cnsfırın büyüğü idi. 

artık ortadan kall~-tı. - Aziz ol Hebel! Diye cevab verdi. 
Diye bağınnca Hazreti Ömer dayana - Diye bağırınca, Ömer de cenabı hakkı Kureyş, bu derecede muzaffer olmuşken Peygamber, kureyş çekildikten sonra: 

ınadı: yAd etti. içlerine korku düştilğü için, muharebeye - Saad ibııir Rebiğ ne haldedir? Şehid-
- Ey Allah düşmanı! Söyledikleriuin Ebu Süfyan: devamdan vnzgeçti; Mekke yolunu tuttu. ler içinde mi, yoksa yaralı lar arasında mı-

tıepsi yalan! Onların hepsi sağ ve ileride - Bizim Uzza'mız var; sizin yok! Peygamber, bunların ne tarafa doğru dır? Ona, on iki kal"gılınm hucum ettiğini 
aenin de hakkından geleceklerdir. Diye bağırdı. Ömer de: gittiklerini kestiremediği için, l\Iedine'ye gönlilm. 

Dedi. - Bizim Allah gibi mevlAmız var; sizin gitmeleri llıtimalini dU~erek, Hazreti All Deyince, Muhammed ibni Mcsleme, harb 
Ebıl Süfyan, bu cevabdan memnun ol- yok! ile (bir rlvdyete göre Saad ibni ebi Vak- meydanına gitti ve üç defa: 

madı. Ynlruz: Dedi. kas'la) takip ettirdi. Mekke'ye doğrulduk- - ya Saad ibnir Rcbiğl 

- Zararı yok. Muharebe nöbeUedir. Bu- Kureyş rclsi, ömere biraz yaklaşmasını !arını haber alarak ferahladı. Diye ı;ağırdı. Bir ses çıkmadıgını gorun-
JÜD, Bedr gününe knreılıktır. söyledi. Peygamber, ömere biraz ileri git- ŞEHIDLERIN HALI - Hazreti .Muh:1;m- ce: 

Deyince, Hazreti Ömer de Peygamberin mesine müsaade etti. EbO. Süfyan: med, müşrikler gidince, harb meydanını - Yü Sıınd! Resulüllah beni sana gun-
emrile: - Allah iı;Uı dotru tö1Ie, Muhammedi gezdi; ııehidleri muayene elti. Müslürmm - dcrdl. 

- öyle amma, aramızda fark var: Bi- kaeotttlk mit .ludaıı 7etıni1 &ehid vardı. Bwılaruı dördu _ 
.< Devamı var ) 

İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
Cınııl Miktarı Muh. beclell % 7,5 teminatı Ekslltmen•" 

Lir;ı Krı. Lira Krş. !}ekli saııtl 

Kırmızı av 
kovanı 70 m/m 400 kutu sif 1008 75 60 Açık 14 
65m/m av lrnvanı 600 > > 1512 - 113 ııo > 15 
Mor av kovanı 300 > > 6300 - 472 50 Koı;:ılı zart: 16 

I - Şartnameleri mucibince yukal'da miktarları yıızılı muhtelif cins a\· kovanı 
hizalı.ırında gösterılen usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme $ekil ve s:ıııtleri hi
zalarında yazılıdır. 

III - Eksiltme 13/ X/939 cuma günü Kabataşta le\·azım ve mübayaat şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen $Ubeden parasız alın11bileceği gibi nun1u
ne de görülebilir. 

V - Kapalı zarf mi.ınakasasına iştirakedeceklerin mühiirlü teklif rnektuplartnl 
kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuz veya banka teminat mektubunu ih
tiva edecek zarflarını ihale saatlnden bir saat evvel mezkür komisyon başkarıtıgınll 
makbuz mukabilinde vermeleri, diğer eksiltmelere gireceklerin % 7,5 teminat para-
larile birlikte yukarda adı geçen komisYona gelmeleri ilan olunur. (7627) 

C 1NS1 Mlk. 

• • • 
Muham. B. % 7,5 teminatı 

Lira Kr. Li ra Kr. 
Eksiltme ,eıdl 

ıııatl 

Mobilya 10 kalem 1238 92 85 Açık eksiltme 16 
49-114 Rapit 
Konik çivisi 30 Kg. 300 .- 22 !10 > > 16.30 

I - Şartnameleri mucibince yaptırılacak cıns ve miktarı miifredat liste.sinM 
yazılı 10 parça esyıı ile miktarı yukarıda yazılı Rapit konik çivisi lıiz..ılarında gÖS
terılen usullerle satın alınacaktır. 

ll - .Muhammen brdelleri, muvakkat teıninalları, eksiltme saaUeri hizalarında 
gösterilrı1i. tir. 

III - Eksiltme 12/X/939 perşembe gfınu Kabataşta Levazım ve Mtibayaat şu
beslndı•ki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şıırtname ve listeler her gtin s<izıi geçen $Ube<ien parasız alınabileceği 
gibi resimleri de gönilebllir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayın edilen giln \'e saatlerde % 7,5 güvenme pa-
rnlarile birlikte yı.ıkarırla adı geçen komisyona gelmeleri. ~7715P 

• • • 
I - Şartnamesi mucibince ve derhal teslim edılmek üzere (450) kilo jclfıLi11 

pazarlıkla satın alınac:ıktır. 

II - P ızarlıl: 10/X/939 giinü ınat 14 te Kabııtn~ta levazım ve mubayaat şube
sindeki alım komısyoııund:ı yapıl<1caktır. 

III Şartname her giln sozü geçC'n ~ubedcn alınabllir. 
IV - tstel·lılcı-in pazarlık için tayin olunan gün ve saatte "f, 7,5 güvenme p:ı· 

rnsilc birliltte mczkı"ır .komisyona gelmeleri. c8120• 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstan-
" bul Levazım Aınirliği Sabnalma Komisyonundan: 

ı - Gümrük muhafaza deniz teşkilfıtı Hasköy atölyesi ir;in sııtın nllllacak 7 k• 
lem ltızak kerestesinin 11/10/939 çarşamba guııü saat J 1 de pazarlıkla ih.a' 

lesi yapılacaktır. 
2 - Tusarlanmı~ tutarı 909 lira ve ilk tcıninatı da 69 liı"6dır. Eb'at listesi v• 

şartnamesi komisyondadır. Görülcbilfr. 
3 - tsteklılcriıı kanuni vesikaları ve ilk teminat nıakbuzlarile Galata rıhtım cad-

desi Alemdar hnn ikinci kattaki Komisyonu gclmtleri. (8175) --r 
Tam bir kültür ve san'nt mecmuası 

okumak isterseniz bu ay başından iti
baren yepyeni şekilde intişara başlıyan 

Yeni Türk 

. 

mecmuasını alınız. 6ı büyük sayfalık 

mundcricatı iı;inde en dolgun maka

leleri \ 'C en güzel yazıları göreceksi

niz. YENİ TÜRK yegane kültür ve sa

nat mecmuasıdır. 

r GÖZ HEKİMi 
Dr. Nuri Fehmi 

İstanbul Belediyesi karşısında 
Ayberk apart. Tel. 23212 

1940 Takvimi 
Resimliay matbaasının pek büyilk 
bir rağbet kazanmış: Arabi - Rurni 
seneleri, hava tebcddüllerini, b>Y
ramları, yıldönümlerini gösteren, 
evkatı şerifeli duvar takvimleri sn
lışa çıkmıştır. Her sene bu takvim 
erin arkasına konan hikayeler ye· 
rinde, bu sene bliyük bir sürpriz 

bulncakı:ıınız. 

RESlMLİAY MATBAASINA 
BAŞVURUNUZ 

..... Çocuk Hekimi .. 
1 Dr. Ahmet Akkoyunlu 
fııksim - Talimhane Palas No. 4 

Pa7.ardan manda her gihı 
15 ten sonra Telefon : 40127 


