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GONLOK SiYASi H~LK GAZETESi 
Her Yerde a Kuruş 

VENİ BİR ~ZELZELE FELAKETİ 

---.s , __ _ 
LouDpelu 2 lla,.ıe 

Dün alrpmdanberi Lc>
pnpelaeın kulislerinde esra.
rengiz bir takım 1eyler cer&

yan ediyor. lluralıhu cW -
relerinde de bimıisbe daha 
Mmmalı bir faaliyet,~ 
• J'ranm guetecilerindc 
mAnamnı henUs anlayama. • 
dJinn11 mUbbem bir inşi-
nll ... memııuniyet, ltal
,... murahbuı mösyö llon
taıqa eenahlannda ise ... 
l'ib bir teıAe Ye asabiyet gö
• gupıyor. Meaeli gece _. 
at onda berbe yemakteıı 

lraJlnnıo. a1oDcla, rahat, .... 
garuım yalmııe, gazetesine 
dalmıoJren, Lou:opala811l ij.. 

nünde azim bır günil1 u ile bir 
otomobıl dunıyo,. DeriıaJ 

kapı açılıyor. Otomobılin 

jçinden arkasında sıyab ree
mi elbıeesı, gözünde her 
umankı monoklu upuzun 
spordan, tenısten kürek 
çekmekten, sıhhatten yUzU 
kıpkırmızı, Sir Horra.e Rom
bold cena.blan aşağı mıyor. 
Hızlı hıab yürüyor, pa)ae
tan ıçeri gmyor, sağ taraf
taki asansörün önüne geli
yor, tekrar kapı açılıyor, 
bpuuyor w yukan Çlkıyor. 
Kime~yor' 

Derhal etraftaki gaaete
eilıeırden biri cevab venyorc 

- Randevuları vardı, bı-

aımı dün HE>ybdidekı < lrn1 bhı, nda 
~apılnuştır Bu mun .. S('beUE> yaı ı .• n 
meraaimd• şe-hnmizdekJ bahrıy{ .cr
kiru ve davetliler ha2ı bulunııı -
lardır. 

Meraııune r;aat 14 30 da bandonun 
çaldığı ve ta~nJn de hep 9ir ız

dan q,tlrak ettii1 lı.-t.ıklal Maı • ı le 

ilk teşrinde yapllacak sayım için bUyUk -----==ceo::::.:"==u =s u.,.-nc~u -uy_fa_;fa_> 

hazırhk•ar ve bUyUk ümidler var; Salzburg 
nüfusumuz Hatay nüfusunun de Go··ruşmelerı·nın 

inzimamile çok ertmıttır. 

Kao JdliylllT Ne le JllPU1Sf Ed 'ftl bekiı' Okur ,........ 
:Ne Jauluo Geclm ft8lta- _,.. ae na &ayl8I 11e 

artakf mm!. kadu? kadarf 
( y aA9t ! Ülci 80!1/adıa) 

Neticeleri 
Hitler bütün ihtilafla· 
rın sulh ,yolile hallini 
istemiş. Bulgarlar 

memnun 
Bükrei, 30 (La.) - Reuter 

muhabiriDin öğrendjğine göre 
Bitler, Gigurtu ve Manoilesku 
ile yaptığı görüşmede, etnogra
fik haıilalar göstermiş ve Ru
menlerin Sof ya ve Buda.pegte ile 
doğrudan doğruya mümkün ol-

(8onu 3 ÜMll aayfada) 



( Şehir ve 
Balkanlara 
Yapdacak ihra
atla giçlakler 

Ball:anlar ve mertm Anapa lııll
pnarak ~. JO-ebt dilJ&. f maz. Kadm erk~ bidikt:.e yap. ldbnetlerı ile ticari müııasebetlerlmi 

.aall(l[IN n.; atJ«tc'INaa. tt•rw. -aeaa.1ı1ar. lld cıflıil, ıa,.._ ..... iline~,...,•• m11e 
ear• 7

., .... tiııl!de ... 1llıirilde olarak lfllllYOrifr; ... ldcM teklifler lllıhinald11m .. UıkiD 

neden iyi 
vermiyor? 

laza aakliyat ve •vlm A1Mlrf 
• Jıat:Z •eilllll r :ini oi- birlik terbi,.mi,. afak ~aa.ta t1cmntı-..ı, , .... ~,..._ 
Nbnek ...,.... Glııır; almalldıriar. masma mAni teeJdl etmebıdk. Bo-
~:. Seaçww: ..._ a.• ! m IJh'nHııık ..._ 
- Gramer ..... , it .... .,. -.lfuııtelft: ted:i111111afttmek- .... ~ 1 

...... .,._ ... 1 
da fikrilli:I! teb ihtiyaeımn tsunaım -veya. bil.. 1arUıa kadar tesbit edilmiştir. Diter 

büJalınetler navlun ücretlerini aer-
Ceva!t ftd.tca: r yük bir kam •Jpunil ohm.. .... dıilıwiıUe. istewıldedir. .,....., za-

. - '6* arı ' l .. fiı. hirleriılılrdl tlo tatlıik ~ mwJa ba navlılıın18r &ı.. eme• ı 
tltmeUdlr. Qıammt ... manb- mi, yoba Zlll"Od' Olan yerler- mektedir. Bu itibırrfa tilcCmiar Zlll'al"" 

ğıdır. Omaa bir dl ~ düşü- de mi bu çareY.e bat vamlmab ! ihtimallerini nazarı ftibara a&.rak 
bir çok teklifleri reddetmek aıecbu-r 

liıilemes. Cevab veriyor: 4 s: de kabn~ :e,...., •• eıL 
&.u,.onm: - Mulllell teıhıil 1 hlr ,.. JsJn uvlun tarillıılerl mfHBmalLJ Wr 
- lbhtellt tıA· ılı tıarafbır: tatbik edftmel'dlr. surette değişm ltte oIJutundan '!\ı-

m•ınız! BglJIUI ~ji ve ta.- Sonıyonmı: D8nistan bududlarmdan Me7e mal 
le'beniıı çalJIJDa tüllfJetl ~ _ Maarif davamızm. mımm! cOndermek müşkül bir ~et almak 

rinde tesirleri var lllldll't Fal!- htlan ~ l'Nlllğımz.aat.i- tamr. • 
........ _,_zararlı ta P1 ........ .,. 
C!lr! Qev• Nti)ıor: 

Cevati teıl)w: - Biisbfttün bir lh:tiaa iti ol-
Tanıfta-. Dl f il fıedri- du61 anJ"l'Jmab • 

B&t ea normal •mr. Bir 
cilllten ola lıa;t: 1 't 1* .. 
da ,vqamağa ...... tutulurlar
sa, cinai~ mnthk• bozu 
hır. Mulatellt teli 1 elmı yer
de homoeeb8ellik ~·iner., 

A Yolar dalllete uğra -

Yann 
trca...d&..

TAIO'nun 
verdlll __... '*4 ıı .. ı 

~-A_O_L_IYı_E_D'--E.......____.f f POLISDE 
TatlıCIJı lldBrenin Bir ç s1a111 .. 

muhakemesi 
Şehzwlıt·ı t .... ''«ır·Hd 
~-· .. .-..ıcı.aa. 
Mollanm ..Wkwr+ı DdnCi alır 
oe-za nal' ı · 1 -. ..... ~ 
mi.ştir. 

Şahid~· b ..... 

mahkemenin A bdftDm • "' ımrc:IJ-

tuaq&oı 

- Babamıa 8Pllli .... nrdı. Hd 
ti, öldQriltd9ll o • lılr ... .,_ 

J8kenderUB fil 
seferferi 

tııkeııderun tf.ı.p seferled fcin r>e
~ bazırbklannl lıtaıı ':&. 
v.tan ... Sümer e!feplerl" bil il 1Cfa 
Jdnlaİıaılftır. Gemilerin .teJme " 
.. ııileNlan _.tiır Herek 

........ kira acıeu.t .. itme 
~caktır. Denlz;oollan 
dlı ~ VllfUI'l&ra alacak 7tHderden 
J'il)ıllek nwlun ücreti ..,.._ _. 
~navlun ücnıı&1lli ....._ 
mı;yacı*tır. GemıJerftı. kiram~ 

Jelerillin imzası için veklletten emir 
.....,=ek~ Msavelillb -.... 
' asım mMeakıll derW ılll*1tme 
bel1anacaktar. 

leket Haberleri 
Kuvuou . . j Almanyadan 

oıvoR Ki: Resmi bir ticarat· 
=.. == IDlllessili geldi ...................... 

... M. Rıllricı. ... mek
tllllll .. ~ 

Tüccarlar 
El aiti ya;raftları 
Saklıyor tA ? 
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mc•::eacwsa .... :ez: 

~~~~~~~~~~~~~~~·j~m~•~~~:~~~burggör~-' in~i~ere Runan-

~ d=~~~ ~~i~~g~_ Y~. f ~~~~~~~~~~ .. 
ugünkü 

Realite 

Lozanpalas kulislerin 
esrareng ·z müzaker r 

l (Baı tarafı 1 ne; sayfadaf 
ıyoruoı, kmct P$ ile ger 

geldi' 
ffalbuk:i bi J ~ 

Ctinku Sır Horras Romb ıld 
t _ rlc Yllkan çılnrk n 
.u;mct p k • / 
ı asa., nrtdorun ni· 
ıa.yct.inde, }'3.nm n~dmhk 
ıçıu i rn d . er ıvend n n.: g'Yı 
1nıyor· y · • uruyor, onumüıJj n 
gcçıy r, ka.pı ~ ı1a 
t nıobıhne buıe ç k yor ,.,.. 
baFku bır y re o da 
rey"? gidiyor' e. 

- "Gn.zctelcre verilecek: 
blalümatımız yok İC'ab e-
d:n;e, karrür etmiş veya. 
80Ylen ek bir ev olunu b' • 1 

ız ç gınp soytenz ~, diyor• 
lat. 

Fnknt bazı kulağı deh~ 
Pariı; .gazeteci! rı bizınt gıbi 
degıt. Onlar bir kolayını bu
ub g ·neraı Pelleyi, hatti 
ıc b ~ ı e Puankar yı bi· 
le ıkı mıanın, konuştur. 
inanın yolunu bUiyoı lar. 

Bu akşam t-. · 
• .u;\71Çre 

g :\Zetcl ·ruıden rt lsta 1 
d'l.kı Fransız f tI n u: are ı PSI 
btfrınd, n Adnan be . ve V<'n· 

t nota~ ı · "Türklere ulti· 
nıatom Verlldı ! .. dıye iri 
h:ırfterl yazdı. 

Iiaibukı bütün ahval. bil· 
tün ıı: vabir, bütün i ıttik
'erirnit'., böyle hır ültimarom 
h~ht-ıının doğru olmadıgıuı, 
bılilQ vazıy tin az k 
gerginliğile beraber 
ıaıı Ôlmndtğ1nı g ten 
'l'abıi kulislerde m ~ 
:run d~vant etın i, m ı iş
~• de başlıca müzak recı o-

n Hasan beyin buglınkü 
•n tfilar nıız ·nasınd hiç 

btr Se be Y. sOylemcmekl her -
ın ~ nıuterruı liyen nı mnun, 

Uliterilı bır sıma an; tme· 
•. i!Otıru İsmet Paşanın ko· 

~Ienne gıtm , bıı 
ta hikA.y ının b 'i• 

11 ~a uydurma oldugu • 
- isbat ıçın ki.fi d er 
~ etmekte değil mı! 

-.aa.Jıaza ışi Fh.nsızların 
~den nn yalım de· 
bir v dognı haber alacak 
~~ratısu1a mura at et-

~ BiIAkis, dedi, general 
a., ile lsmet Paaa arasın-

. clUuıdı müze.kere gayet 
lJi, g&.yet dosta.na cereyan 
tttl. Ayni samanda iki bü
>'ttlt goneraı olan her iki 

8 
murahhas,. ·kerce, menice · 
konw ular ve bır QOk nok
tu!ard zanncdiyonım ki an-

bilecek bir zemıne dahil 
oldu! r 

General Pelle bu mülakat 
esnasında, liımct Paşa lıaz

retleruıe Fra.ns lıükfuncti· 
wn Sunycdc Tiirkiyenin 
tahş a ı enycdc bulun· 

akta olm md n dolayı 

pek z yade teessfıf ettiğıni, 
hükfun tin bu hareketi Tür
kıye t:m.üından vaki olmuş 
ga.yn do tane bir hareket 
sure nde telakki ettiglııi. 
bir taraftan ~idat yapılır 
ken dığer taraf tun müzakere 
icnı.sınm Frans içın ganb 
hır vo.zı} t ıbdas e) ledıgini, 
bu vazıy ın "raıına hesabı

n haysıyet im ıcı olduğunu, 
venlen nota ıle Ankara hü· 
kt\m tımn bll hususdo. na.za
n dikkatinin bedilmek is
tendi ı ve b nota.ya Fran
sa huk .. n tının bir cebir ve 
tehdı.dde bulunmak b--tediği 
maruısuıuı v ilrnemesıru bil 
hassa nca ettığmı tcmın et· 
tı. 

G ne bu Fransız 1914 itı· 
hifla.nnın m~ta.lıcdeye rabtı 

m ıtUU mevzuu rohse· 
dild~ını ve !sın t Paşanın 
lıududda bulWlan kolordu· 
mm yer değiştirmesi ıçın 

Ankara hü.kiimeti nezdinde 
teseb t icrasını vad ey
lediğini soyledi. 

Fransızlaruı soylcdı1de
rindcn aarfma.za.r. öyle zan
n • ıyorum ki, dün beraber 
yemek yedikleri esnada, ge.. 
nerat P"'lle 1amet Pa ya: 

- su.e hü.kümeilın namı
na .resmi bir teblii icnunruı 
memurum. Acaba zatı dev
letlenm ne zaman ziyaret et
aem' 

b 
Diy, tJOnnuş. Baş mıırnh

&8UlU3ia: 
- Sa.at dörtte' 

Diye cevab ve~. General 
Pe'He Sunye tahşıdatına mü· 
teallik no n 1sınet Pa· 
şayı resmi sw-ctOO haberdar 
etmeden evvel belki de baş
nıw·ahhası mızın üzerinde 
•uiteeir hw ılctmesan diye 
yemekte tatlı tatlı konut· 
muş, evvela zemmi ihzar et~ 
nu Her halde bu nota me
.ael!39ıne oyl > zannediyorum 
ki ilk gun, orada da, bura· 
dıdu ecnebıl •r arasında da 
bıraz fazla ehemmiyet veril
di. Halbuki bır haftadanbe
ri gener 1 P.clle 1 et pa· 
ay ep bu Suriye tahşida

tının g yrı d tane bir haı e
k t tduğuou soylü~or ve 
bwı bır n verilmesini rica 
edı)or. B•z is esasen Suı i
y tah ı !at yapıldıgını J,a. 
bul etntt>mekte ve hududla· 
run.ız getit;ıııd vul b lU1 

alc!ide askeri hnrck Uer 
h kkmda hıç kimseye iza
hat vermek m cburiyctin
dA lm:ı.d mız fıltrındcyiz. 

lam t P Ra lı· bnft· ka
dar enl:'ral Pclleyı, bu tah
şi.dat k • yes nı her ıl ıı u-

t bnm etti, böyle 
rcketin Y ki olnıadı

ğmı oyl i ve kcndı ini te-
mm ça.11 tı. Fakat I".rnn
stz pek baruttun nem 
kapa.ı bir haleti ı uhiyc
de oldukları ve bilhassa 
ikin i Loza.n konfcran&ındn 
etrafmda gtlrültU yap..ı.cak 
ve oynaya.cak bir koza dn 
muhtaç bulundukları n 
evveli s ec.e b h · 
sonra da ''V eyga.ndı göııde-

ririz!,, diyeı·ek, dııhn sonra 
bu gidişı bır zıı hlın.ın teza • 
hür dekoru içine alıp bunu 
propagaııdnya vesile ıttihnz: 
ederek, en sonra da nota ve
rerek, bütün gnzetccılcrı a· 
leyhimizc scf erbcr ederek, 
11tahşidat faciası,, diye bu
gün bir nevi hadise 1ıaJlni 
alan, fakat hnkilrn.t h ld~ 
bir tevchhümden ib ret bu
lurum bir yokluğn \•iıe.ud ve
rerek ortalığı beyhude yere 
tel~ düşiırdüler. Şüblıesiz 

ki bunlar bir müzakcıe mn
sasının muhitinde hüsm1te
sir edecek haller deC:ıloır. 

• • • 
Görülüyor ki bı gün müzn 

kere masasında. bizim! l r-
şı karşıya b"r muab n 
maddelerini görU.]Cil de\' t
ler, henüz karşılarındakı il 
letin geçirdiği büyük inkıla
bın azam t ve mahiyeti hak
kında en iptidai bir fikre bi
ıe .sahih değıui"rler Bunlar 
bu zihııiyetleriyle, bu hare
ketleriyle, beyhude yere, an
cak sulhu geri bıralayorlar, 
~e o kadar. 

LoZilnpa.las, sıcak bir su 
gibi fıkır t:ıkır lra.yruyor. 
Bu akşam ikinci bir havadis 
daha çıktı: Amerikalı mu
habirler iki saattir Lozan 
palas telgra.fhancsinı, Paris 
gazetecılori. ıse Lozanpala. -
sın bütün telefonlnrmı hep 
bununla~ ediyorlar. 
Saatlerce ne yazıyorlar' Bi
liyor musunuz? Durun si· 
ze anlatayım: General Pel
le ile Mister Grow mUIAkat 
etmişler, her ikisi mütekabi
len Amerika ıve Fransız te
baasının imtiyazlara mütea
lik hnk-uk ve menafimı mu
hafaza hususunda muta.
bık kalniışlar ve fülii.f etmiş 
ler! 

işte Aıneırilc&h1ar. gaze
telerine, NeY}'O<'ka,. V aşıng
tona, dilnyamn öbür ucuna, 
bir iki sa.ttir hep bunlan 
çekiyorlar ve binlerce dolar 
veriyorlar! Fransızlar da 
Pöti P.arizi) eıun 80ll tabma 
bunları yet.iştirmeğe uğT~
yorla:r. 

Hl.itasa kulisterde böyle 
bir takım e&rareDg1Z ahval 
cereyan ediyor, gıd.ilıyor, 

geliıuyor, biri ~duyor, bın 

miyor, bir t.cy'ler donuyor, 
bazı f;Cyleı· konUfiU.luyor, fa. 
kat ne oluyoı', ne bitıy<>r4 
emin olunuz iti gen t 
Pelle ile P ~an 
ba.şkn, u dakikada kimse 

1 

amma kimse hakiki 
ti tarif edebilecek 
bulunmuyor. & u
yük ketumı} n çok fo.ydn
lı ohnası temennıye y:ın 
olmalda beı-aber, yalnız u 
knda.nnı da yliyetim 1 bir 
çok emareler. btr ~.ok de· 
liller, cümle ra.la.n.nJa agu 
dan kaçırılan bazı sozler, 
öyle içind n çı ılma.z :ıdde

dilecek müşkfiliıt ıl muhat 
olmadıgımızı, bilakıs Fran
sızlcl.rin yanaşacakhrıru, -tok 
yanaşacaklanuı ve ııih yet 
bir gün, yakın bu· gun behe
mehal uzlaşacaklarını go • 
t:eriyor. Bugün k:uponlaruı1 

tediyesi meseıesı akkın® 

aleni bir fı ar mudav t i 
oldu. !smct P ış:ı: "Bunu 
ve tahribat lllC.Sel.Cıi>ıru çabuk 
konu "1.lını!,. dedi Bu uret
le ~akında ana elere 
geliyoruz kt · r. 

*~ .... ': 
-Soau Yar-

,11 ' 'İ lıı ,ti r •1 t• 
, 'I · •, ı1ı 1• 

İlk mekt b mual-
5 re başlaması bahsinde mrar ey- ö enıldiguıc gere. dün Bukre"..,e ta•di 
~ edil n protesto, Tuna u.zeıinde 1ngl· 
~ lem.iştir. Görüş:melenn zahnine Uz gcmfünnın tevkıfı Rum:ınyııdaki 
k1 ticesi hnkkında gösterılen meın· ingılız petrol ırketleri auılımndan 
5 nunıyetc . rağmen, H.umanyaıun ln.ı;:llız mılhc.ndislerin'n hudud lııırıd 

~ ha.lukatte ancak muvakkat bir cdi.lınclcri, iagiltercnin buyuk men
~ zrunnn kazanmış olmasından koı• iaatıcıi bulunan A.'>inı Rom ~ pct
~ rol kumprınyıısıruı hak= mudahalc
§ kulur. Zira, Mihver devletlerinin lcrm yapılma 1 meselclcrinc aiddır. 

raaım•k••eden devam} 
rillmiiş bugünkü siyasi vaziyet llmler inin derdferi 
karşısında. "l'ilrk menfaati bakı- rr==\\ 
mınclan, viodanuıdan sadır ol- ı.b:J, ün. b~ sütunlarda tanıdık: 
muş bir mütalea. diye kabul et;.. ı bır ilk mekteb oıuatlimı· 
mek isteriz. nın sözlerini neşreuxuatım. 6,. 

Şu halde Alman realitesinın tan.bul ilknıekteb muallinılen
knbul edılmesini Avrupa devlet- nın ba.şhca ıki mülum U1.'.ldd1 
terine tavsiye ederlcen bu tavst- denilen vardır: Bırı senelerdcn
yedcn en evvel vatanımızı da i8- berı mliteraldın Iru!Sken b<:xiclla
tifo.deye davet. etmiş bulundu- nıu hfilü. alamamaları. dıgen u;e 

ğunu düşünmek ıstı.rannda ka- b zılannııı de.n..~ len yıiksell ol-

§§ rekoltenin kaldırılmasından ev- Nol;ıda dıkkat naz.arı cclbcdUdigi = 
~ vel bır J1a-rhle netice verecek, gibı butun bu mcsclcl rlic Rr:ıııyn, 
:;..,; Sovycticr Birliğinin cndi.sclerini 1ngıliz menfaatkrıne k;ırşı amdm 
= hankd ctmış ve ingıliz hulolmct le 
;;; uyandırabilecek ve Sovyetlcri buna .ut mıınnkaş.•wı muvafık blr 

~t harekete sevkedebıleeek her- hırzdn yapmayı aı-ıu etmemiştir. Bu 
E_ hangı bir harekete geçmeden nektalnr hakkında Rmnanr.ı büku
c:= evvel vakit Jrozanınak istcdiklc· mcti tarafından tatmin cdılmcdıkce 
f "§ ı n sanılmaktadır. Gerek · Al- normal İngiliz - Rumıınya munase-

lıyoruz . dugu halde h · ı.ı daha §agt 

Arkadaşımız halnkaten bızım reoel· ı· nisbctuıde nwaş lnı -
memlekete mi hitab edıyoı·? Y - !arıdır. Mnru, ı 30 liro t 
bud hitabı umumidir do Türki- n u llin ııı h - la 25 lıı - oot.ın:ı avd1.::ün b:ıhis mevzuu olamı-t .§ maıılJırın gerek !taıyanlann yac.ağı ~ydnnıfadır. 

İngıltereye karşı ta-:ırnızım pek ---•ıı«---
yenin nasihatleri dairesınde yü
l'ümcsini mi istiyor? 

~ r yakın olduğu. ha.klunda Humen 
['3 heyetine teminat veı miş olduk
=: lan da muhtemel görülmekte· 
f~ \lir 

omaFransa-
1ıın halinden 

1 

- Bul ar ajnru:ı memnun değil 
E.:.:: • 
- Enigaı- ll3ZI 

Sofy:ı, 30 (n.a.) 
bildı.rtyor: 

. (~af tara.fı 1 inci ~>:fada~ 1 
mesulıyetini gızleı:nek ıçm bır 

Sonra bu günkü roo.lıte nedir 
ve ne demektir? Bahsı metafizik 
vadiye dökersek (bugün) yok
tur. Yalnız (dün) ve (yanıı) 

vardır iddinsı daha kuvvetle mu
dafa edilebilir. Fakat Cumhu
riyet gn.ze~i sütunla.rmda Na
dir Na.dinin meta.fizik meseleler
le mfŞgul o~'lD.1 düırurunek 

giılünç olur. 

Snlzburgdnn dönen b:lşvckil Filov 
mat.buat mümcssille ınc yaptığı be· 
)'mlatttı gerek k o gerek&C 
h:ırk.rye nazın Popo!wı mtter ve 
Von Ribbentropla y ptlkbn görüş
melerden mmuıun oldu hırını ve bu 
görllşmclcrin samlmf ve kıır lıklı bir 
anlayış havası içinde cereyan ettiğini 
bildirmiştir. 

Başvekil, Führcrin bu goru§llleler 
1 esnnsında ı:östcrdiğ dcnn rtd.alet ve 

re:ılizm hissiyntım billlnssn hayd ve 
guruşmclcrin Tuna bölgesinde huzur
lu bır nizamın tc · c pek ziyade 
h dım olacafıru llAvc eylemiştir. 
lUacar gnzetelerinin nCf11'ly'l\tı 
Budap te, 3tl (a.n,) - Mnctlt' ajan 

&ı bıldıriyor: 

Macarıstamn Rurnanyadnn Mncar -
Rumen hududu mescleslırln b:ılll 

hakkında derhal ruüzakcrelcr açıl -
masun beklcd.lğl Mncar gazetclcrl 
Uırafmd::ın mfittcfikıın tcbnı Uz ctti

E ıilmektcdir. Gnzctelcr, ye i hudud
~ lıınn, ntikbaldc dcvmnlı biT rulhün 
E::::i § tcminntını teşkil edebilmesi için ına-
A kul olması 'lüzım geldiğini de bilhassa 
S kaydeylemclctedlr. Mihver devletleri 
~ gibi Macaristan da, yc..'11 hududları. 

. ~ sulbcfi anlaşınalat'la tesis etmek is
~ temeldedir. 
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inönU g neral Fran oyu 
tebrik etti 

Ankara, 30 (n.a ) - lspan,yrı milli 
bayramı aıilnucbetilc Rclsicümhur 
İsmet 1nönil ile lap;ınyn devlet rcia 
general Fr:ınko ar;ısındıı kar ılıkh 
tebrik ve ~ur tclgrafbn teati 
edilmiştir. 

Donanmaya yeniden 
35 subay katıldı 

(Baı tarafı 1 lncı uyı.dat 
bnt=ImımlŞ, bunu m!itc.ıkıb mcktcb 
komutanı Albay Zekı 1$ın m&Unla
nn diplomalarını tc\'Z.I etmiş ve meç
lcrini verml.itir. üteakıben mezun
lar hep bir ağızd.:ın and lçmlşlcrdır. 
Bundan aonrfl melcteb konwtam do
nanmaya katllnn genç &Ub:ıylar hi
taben bır nutuk s6,.ıiYCrck b:ızı ö üd 
lcrde bulwım1.lfWr. Mckteb komuta
nı ezcuh1le illnları s3y1 mıştu 

«-- Aııd iÇ'll'llC btr .OZ verl~r. pu 
ancna ;yiikle."ldığıniz: vazife çok bu
yüktür. Vazife ve stıl.'.lhı.ycUerıııizi 
kullaN.rken içtiğtniz !Muit hatırl;ıyı-

~ _ nız. 

s Bunu batırlıyan muh 'tk:ı.k mu
~ zaffer ol-..ır.> Komutarı nutkunu Milli 
~ Şefe karşı olun bn!Jılık sozlcrılc bi-
5 tımuş, buna mezun gençlerden Ke
~ naııAkcnr söy~ so;:lerle m k 

== ettciştir. 
~ Bu sene Harb okul d ı mewn o-
e::; lan JS subayın ısı11ılen11t ne;redıyo
= 1§ 
e:: 
E!I 
E: as e; 

= = 
;;; 
== ıe: == = c::::: 
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ruz: 
Giiverte Astegmenferi· Cdülcôdm 

Alctan, Bı.ılcnd Kaya, Ziyacoduı F..r
denız, Suad öz.:ıtay. Hwmıncdd 11 

Burhaneddın Talayman, b Ok
lcı , H.lıııı Ak:tur , Arif Yerır,ı Fr
tuğrul Kemme-re. Erşed N:lem, 
H. lid K ... yııl, Hılnu Fırak, Selçuk ı 
Erer, Fcthı Cur l, Ved ld Aı·ııJ ., Fık-,1 
ret Aksoy. 

Makıne .aate(Jmenler · 'Va K s;ıb 
ğlu, Şen C'ddm Aı tun Nccın,..Jdm 

Öncel, Kenan Akpr. Şina ö 

Oahiliy v ili 
Bugün şehrimize g fjyor 

Dahıliyc Vekilı Filik fütrnk bugilıı 
şehrimize gcle<:ekt r. Vekil şehrıını:ı:
de i tır<ıhnt m:ıksnaile bir hafta kn· 
dıır kalacak ve btt e:ıruıda bazı tetkl
knt yapacaktır. 

Ankara, 30 (H'1StUI) - D.ıhillye 

V<'k•li Faik ôztrrık bu akınmki w
presl~ tstnnbula hareltet ~~t.'r. 

manevradan ibaret olduğunu 

ilave etmektedir. 
Diğer taraftan, Fransnda ma..

zi ile aliıkayı kesmemeğe ve bu 
mazinin mcnfn.at ve imtiyazlan 
nı altüst ctmcmeğe çal.ışıl.mak

Bızım mnlmleden anl dıgunız 
şudur: Harb bitmiş ~yılır. Al
manya ga.lı'bdır. İngiltcren n yn
nn harbi kazanacağım d iın-

tadır. . _ . mck h yal peşinde koşmaktır. 
Vekn.yı her gun fikırlcrde ve Almanya 90 milyon! k m·ı i 

müe:>;cs.clcrde bir inkı!Ab husule bir kütledir. Suyun akıntı nn 
gcldiğinı te zıb etmektedir. Ya- . . k mıı-~~- Bin ...... . . . . yurume cuıwsu.un .... -
pılan ış ıstikbal m tareke ve a.Iehy biz de Alm.nnyanın nüfu-
sullı içleri yüzilnden husule ge- zuna tabi olalım ve boyun e -
Iebilccel· krize karşı koymak 1. ' 

mı. 

için hilclc:dcn ıha.rettir .. dır Nadi, Ahnany yı p:ır-
Bir tesadüf eri 1IIUŞ ıbı, f çalamak gib ta.sın 

~1~ ~~-~ hnlk cc~h • nasızlığından bJ.bsedıyor: da 
sının ııaaın efkarı olan Mnrı:ın- mm A vnıpada kalmış dev et-
ne ~azetesi yenidPn intiş.::.r et- ı den hiç birinde boyl hud ı
mege başlamı tır. ca bir da mevcud olma.d~ 

Fransa. m.azıye doi:"ru dön- ıçın k disinm bu hülya! an 
mck isterse, yapacağı en ıyi .,ey vaz geçıhnesı ihtnnnı anc k Al-
1789 un ölmez pı-erısiplcrino mnnyunın nrkn.sı sıra yurun k 

1 

avdet etmektir. tavsıvesı ~klwde anlamak ıc b 
Aıuerilında nıüttcfildere edi -__ , . yor. 

yu..n.ıım ı ' e yapalım? Bız d Rumnn-
Nevyork, 30 {a .a) - Rcu- y gıbi mı hareket lim? Al-

t.er: m beş on gUu vvcl bı7.e 
"Müttefiklere yardım sureti- şu t.elkınlen yapıyorlardı. lngi

le Amerika Bırleşık Dev \;tlcıi- liz ttifak:uu red ve feı; d ruz. 
nin nıüdafıu 1 konutcsı.,, bugün Bu ıttifakı imzalayan H ~ tı 
bi.itiın Amerikan gazetelerinde Vekıleyı deği.,Oriruz. Yem vn-
altı sütun üzerınJe bır beyomı.n- yeti kabul cdıniz, Rumanyn 
name neşre~ur · gıbı hareket edınız. diyorlardı. 

Bu bcynnnnmenin başlığı u- Bütün milletin hisı:nvubna ter-
dur: ''l:litlerl.e hızını aramuda, ccm::ı..n ohn Büyük ıllet Mec
lngiliz doruuınıa.:u va.rdu · ·• fu lnın bu lınaıı kilstahlı!!lna ne 

Bcyammmcd komıte. Ame- oe~nb verdiğini arka.dnşıınız pek 
rika Birleşı'lt Devletleriıun kad- guzel ha.tırlar. Şimdi ne istiyor? 
rodan ~:ırtlnuş 162 torpıdo Ree.lıteyi kabul etmek d d !ı 
muhribınin n.sgnn 60 tat ııın eey. tmanla.rm bu nrzulannı 
İngiltereye satılm.lSml istemek- yenne getirmek nııdir? Bu d~
te ve seçicilerd u 'Amerikn. Bır- ği nedir? 
leşik Devlethmrun ebediy"n geç Sözlerıni Çôk mübhem bırnk-
olmadan hıgtltereye ms1i yar- ~ ıçın zihmlerde e bu turlu 
dınıda bulurunaauıı ı:ı.rzu ettik- kdelcnn vücud bulmasın se-
leri,, hakkmd:ı m bushu nıek- bebıyet vernuştir. Vcı'P('eğı iz -
tu.plar yazm:ıl:ı.ruu tal:!b ~1 • h t ıl bepim i?.ı tcı.t.mm cdt'-c ğıni 
mekt:edir. k vv tıc ümid ederız. 

Af rilmda Dıger bir noktaya dalı i · 

--o-

Hava kuruınuna 

aza teınini 
(Bat tıır.ııf 1 ıtc 

ret etmek ist rim. Alm n galibı
yetı bugün rn.t'ıyen hır realıte 

r 
değıldır. Bır harb müteaddtd 

balan ve muharebe) ri ıhtıva 
r Harbm nih:ü s fha an

c k t>t"tndn muhanll kalmadığı 

v bır sulh yaptldığı zam m ta
yyun d r Harb henüz bıtme

n lnı nyanın gn\ib.~ttinı ı~

altte y k bule nru ıl ımkan o
ur kı" 19U · 18 H rbın e 
im.ınya iıç dort h p g -

ıb vazıy tte dı. B ı enale 11 
harbm onunu pe'c t b"i olar: k 
beki eruez· haya.liı.t içınde d • 
gıl yalııız bugun nldill13l' k \: e 
y nnı hı.<ıuıımiyerek Alm uy -
yı b zanneden er d3 · et içm-

d l 

d n maaq iması 
0 

bı 

k-b munllinılen. muh 

tam 0-

mes'ul 

.> tm ilm·· ı 1-.ı • 
SERTO LU 

•• 

• 
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( Oıtt tarafı 1 n • s..1)' r:ıd.a) 

t 3 ıle 3.30 ı 

t g ü r bu ;y r 
san;ınt mm 'll s.ı.atı •rde 
Çu.nkın, Amns} • !im b, ı ~ 

Zar Çorum ve Zılt:'.(f-. i~ ıku 

bulduğunu bıld rme, dır 

tik ~ardını 

t - l{ızı.J y 
umumi nıcrk zuı 

Bu b h vu 
lzelesı felak tz el n. 
raım olmak z .. ı~ 350 

ıl 

Ik 

ndık hurm yo' ık tttl -
mı: v 150 denk lb 

b-tanbul. 30 a.a. • K~illl 

ı-8" 3.dhanesinden: 

Bıı gece sant ı tı) 3 ü 
13 akika 23 11)-e g~ m ~ 
kez lstaubWd n 20 kılo
metrc m safed<' h llln1!1 ı l l 
lı bır .zelzele kaydedil nU}tU' 

-o-

Arşidük Ottonun 
sözl ri 

Ott..ıw.ı, 30 (a..a > 
Rugun Kanadıı 

leJ Ot.' Y pl.ıiı bu .ıL'l ı;at 

1-

Aı dı..k OUo de H b r~ tngıll.l'n..-

tı!Asuıııı talık cddd ği heı "un 
&illere yaklaştınn kladq-. 

sözlerine ı.JUııhtt '"'" 

- Bclki yalnu: bır 
"}. \ ey Üt S<'D l.dzun 
Fa .ııt zıı.fe'r mllh:ıltlı: ~ 



YENi SABAH 

o. 112 Yazarı: Sa.ırJ KARA YEL 

okuma Posta Şef ı Aranıyor 
lzmlr Şark Sanayi Kumpanyası 

Türk Anonim Şirketinden: 

I Tek K~Uu Cemal'in Uğurlu El 
Adalı eevab vermieti: 
- Bu ihtiyarı bu sefer güre
uzatarak ezeceğim.. Ve, öy
mağIUb edeceğim.. 

Zaten, akla yakın olan da 
bu idi. Çünkü, Aliçoyu öylo hU
cmnlarJa, oyun.ı.nra getirere di
ri diri mağliıb etmek mUmkUn 
ol:ama.?.dı. Fevlrn.ıade usta olan 
böyle bir pehlivanı Adalı gibi 

ler .. Bu meydanın yirmi beı;t se
nelik kn.hrrunanıdrr. 

Sonrn, Adalıya hitaben: 
- Adalı . Hasmın pchlivan

lnnn p<'lılıvanıdır. lhtiynr zan -
nedlb kendine glivenme.. Bu, 
ihtlyarın çantasında da.ha. b.ir 
çok nçmailar vardır .. dedi. 

Adalıyı da §öyle takdim ettı: 

- Ey ahali .. buna Adalı Ha-

Fnbnkıımız i~in boynlı, fnnhızı vo kaput bezleri imalfıtını idare 
edncck bi.lglll bir dokumn posta Gcfine ihtiyncımız vardl.ı'. Şerai.Umlz 

aşağıda y-c1zılıdır: 

l - Fabıiknmızclıı çalışacak posta fe,fi TUrk olacak ve Türk tAbı
iyctinl hnlz bulunocnktır. 

2 - YnŞJ otuzu,ın aş:ı.ğı, kırkt:ın yukarı olm1yacaktır. 

3 - Mııtlak surette Türkçe okuması, yazması ehıcak ve dokuma
işlerılt: :ıl, kndar hcsab lşlcrinı bıkccktlr. 

4 - Fnbrlknmızın imalAlını yapan mümnsil bir imalfıth:ınc veya 
fabrikad;" muhtelif dokuma l.şlcrJni bilglll bir surct.tc ifa ettiğine dair 
boru:crv1s ıbr:ız edecektir. 

6 - Hüsnühal vnroknsı ne blrUkte ne miktar aylık almal<ta olduğuna 
dair vesikn ibraz edecektir. 

ç bir pehlh n bu suretle ye
nemezdi. 

lil derler.. Son gelen başpchli- 6 - Tıılib olanlnr ıı rkctimizin hmirdeki merkczmc müracaat 

vanların en gôvdeli ve da.ynnık- edebilirler. 

Nihayet, Adalı Halil, iri göv
desini sallıyar.Ji kazan dibine 
geldi. 

b chl dı Şirketler, lzmlr • Poata kutusu ll6 ••m.:m•m!ll p ıv~un r. 

1
_ 

Sonra, Aliçoya hitaben de: B ~ 1 Vakıflar Müdürlüğü İlanları 1 
Adalı her Türk pehlivanı gi

bi büyüklerine hürmet etmesini 
bilirdi. Kazan dibine ~elir gel
JIMrl: 

- Alıço, hasmın geçntir, - eyog u 
toydur diye benimseınemczlik ~M·u-hn•m•m•e•n __ ..., ______ , ___________ _ 

etme.. Elelden üstiln.dUr, ta kıymeti 

arşedek .. dedi. Lire Kr. 

- Selfı.mUnaleyküm .• 
Di~ ere!. selam verdi. Sonra, 

Aliçonun yanına gelerek elini 
6ptü.. 

1ki pehlivan bolca yağlanına

başladılar .. İkisi de itinalı bir 
ttc yağlanıyorlardı. 

Batta, yağ knçmaaın diye her 
pehlivnn da gözlerini tükrUk

Jemişlerdi. Tükrük, ynğ mzınb
ı keserek göze inmesine mfi.· 

ili olurdu. 
Cazgır, iki pehlivanı lribleye 

etti. Pehlivanlar el bnğlı
prak rü.kua varmışlardı. 

Cazgır, dunsmı okudu. Pehli
arı şu yolda takdim eyledi: 

- Ey ahali .. Buna A~o der-

1ki pehlivanın arkalarına bi
rer tokat vurarak meydana sa· 
lıver<li .• 

Pehlivanlarm iştihalı olduğu 
görülüyordu. Her ıkisi de mü

emmel peşrev yapıyorlnrdı. 
Aliçonıın keyfi yerindi idi. 

Neş'elı, güler yüzlü idi. 
Adalı, bu-u duştinceli gibi gö

:rün.üyordu. Faknt,vazi~ettene
min olduğu harek!tmda.n a.nlıı

eılıyol"du. 

Adalı Halil.in hakkı vardı. Ne 
de olsa karşısında cıhana mey
dan okumuş, yirmi beş sene 
meydana hAkfm olmuş.. nice 
pehlivanları meydandan çıkar

:mış bir üstad pehlivan vardı. 
(Sonu l'W') 

Fatihte HOC'n Uveys mı:ıhnlksinin Şemseôdın cami sokağında 1l4 üncil 
a 2198 barlttı nnmnr:ılı Vtı 57 .40 metre murabbaı sahnlı arsa satılnınk 
;tcmdıdcn açık arttırmaya konulmu"Itur. Tahmin bedeli 57 llnı 40 

lmnı8 ve ilk tcrninab 4 llnı 30 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muıımclfıt 
durlfiğü kaleminde görlllecckUr. 1hlc 12/8/040 pazartesi gunü snnt 14 

'Daimt Endimende ynpılacakbr. Talıblcrın ılk tem.inat m. kbuz V<:)O 

aaıktuplarlle fu:ıle günil muayyen saatte Daimi Encümende bulunmnları.

1 (67SS) 

,-------------=-----------.... --------------~, 

1 - Kcşıf ve şartnamesi mucibince idnrc:mWn Paşabahçc müskırat 

fdırlkası taktir kulesi tcvai lnşaatmın mütemmim • illeri açık eksiltme 
...U,le ıbale olunacaktır. 

il - Keşif bedeli 4267,'111 lira muvakkat terı:Wınta l20 liradır. 

ID - Eksiltme 7/Vlll/1940 çarşamba gunu sollt 14 de K.nbataşda 

ı.nzım ve Mubaynat şubesindeki alım komlsyonwıd1l ynpılncakbr. 

IV - Keşif ve şartnıımc aozü geç levazım pıbesi YC7.nesındcn 11 
mukabılınde ıılınnbillr. 

V - U.~klll rın ta~in olunnn gün ve r.1atte prtnamcsinln eli'> fıkra-
3 yazılı vetınık ve % 7.5 ııüvenme paralorlle hfrllkte mezkôr komisyo-
mGracaatl:>rı. «6430:> 

Dev .. e 
Muhammen bedeli 30800 lira olan 12 kalem tazyiki 

Ull>/J940 cuma gilnil saat 16.BO dn kapalı uıri usullle Ankar1ldn idare 
ında satın alınacaktır. 

Bu işe ııırmek lsliyenlerin 2310 lirehk nmvaklrnt teminat ile 1umu
naa tayin ettıği vesik~ı ve tekilllcrini ayni gün saat ı4..!0 a kııdar ko
~n l"t.' liğine vermeleri llzımdır. 

Ş3rtnamcler 150 kuruşa .Ankarn n Haydnrı>af3 ~lerinde satıl-

mMiadır. (6573) 

P. T. T. umum müdürlüğünden: 1 

ı - tdare ihtiyacı itin fiO elli ıtdcd T:ramlatör açık eksiltmeye ~n

almıftır. 
S - Muhammen bedel d500t, muvakkat tcmırınt dl2,~ lira olup eksılt

mai li eyllll 940 pet"Şembe C[bıü 11881 d6> Ankorada evkaf apartmanı 3 un
dl ltapı binnd katında P. T. '1'. Umwn llıtödürluk aabıı alma komısyonun.1 
d9 pılncaklır. 

1 - tsteklller, muvnkkai teminat makbm veyo banka ıcmlmıt mek:tu
biR kanuni vesikalartmA hlınllen me:ıkCıl' C(ln ve saatte o komi~yona 
mQJ:acaat edeceklerdir. 

4 - Şatruımcler ADkarada P. T. T. Levnwn, lstanbulda Vıılide 
ı...:mm 2 lnd katında 1\ '1\ T. Lnuım Ayniyat llJberi Mildfırlüklerin-
dım bedelsiz olarak verileecktt.. 48'17.t «6300> 

107 50 Ortaköyde eskJ Dtığinnen ycnl Snatçi sokağında eski 15 
yeni 4 s:ıvıh arsanın yarısı. 

U ı!O Ortnköyde Uçünctı Orta sokakda eski 21 mlikerreı sayılı 
arsanın tamamı. 

Yuknrıda yazılı gayrlmenku11eıfo mQlkiyetıcrlnlrı satıştan 30/7/1940 
tarihinden iUbarcn 30 gün müddetle pnz.ar!ıio bırakılmıştır. lsteklllcl'in 
Akarot M:ıhlfilAt kalemine müracaatları. (G703) 

illi Piyangonun 
Tam bilet ve tam ikramiye esasmcı 

istinad eden 

940 
İkramiye Mıktan 

Lira 

1 40,000 40,000 
1 10,000 10,000 
2 4,000 8,000 
3 2,000 6,000 

40 1,000 40,000 
200 100 20,000 

2,000 8 16,000 
20,000 3 60,000 
20,000 2 40,000 

42,247 240,000 

Bu çekilişte 200,000 numara vardır. 
Tam biletler 2 liraya; yarım biletler 1 
liraya sahlmaktadır. 400,000 liralık sa
tış hasılabnın o/ o 60 ı (240,000 lira) ik
ramiye olarak dağıhlacakbr. 200,000 
biletin 42,247 si ikramiye kazanacağın ... 
dan ikramiye nisbeti o/o 21,1 dir. Yani 
100 bilette 21,1 bilet mutlaka ikramiye 
kazanacakhr. 

2 Liralık tam biletle 40,000 lira, 1 
liralık biletle de 20,000 lira kazanabi
lirsiniz. On biletten mürekkep tam ve 
yarım karnelerle verdiğiniz paranın 
dörtte birini mu~laka geri alabileceği
niz gibi talihinizi de on biletle tecrübe 
etm k imkanını elde edeceksiniz. 

Gece yarısı sokakta yatmaktan 
ı.. blr dam altında bulunmak ~ 

~E=lf::. Bii- algıc nın seyahati 
- Rica ederim madam, ..-.dl kar ••••mm•mrı2!!!!1!!!111EDml••- 24 

doyurayım. 

- Sen bilirsin. 
C..abılc kadın dar 'bb: kapıdan 

lcıld girdi, burası mutfak izııll, Beı 
dmkika sonra yemek geldi; kemik 
t.ıttaması, '&Ahnnn tuzlamuı, bayat 
)IUIDUrta, balık salamurnsı. 

Dotrusu otclci kan kann doyı. ın-

CQ'll kadar değil Qç mark, bir •. 
Iİll8 7iıle k.ftrdadır. C\lrikil ı!K 
Dl9kten bir lokma alruun bir hn!ta 
1ıstfbası açılmaz. Fakat ne çare? Kar
ının a~. Bir 1ki lokma yedim, 
Bl*Onc de bir fll1'ab yuvorlıınuıkln 
mfıde fes."ldından kurtuldum. Yemek 
tdtti, mndam hA14: 

- Başına gelenleri anla&sanA, dl-
7Qldu. 

Yalan yanlış rerguzeşUml ruilirto
t*tan sonra modmnzclln buradan 

• geçmedftlni sual ettim, kadın: 

- Haya, dedJ. 
Bu lllJ'&da .otak kapHıına iki fiske 

..-oldu, kadın: 
- Kimdir o? dedi. Harıçten: 
- Yaban('t yok, dediler. 
Bcıni 2 ıınnt sobkta bekleten otclc:i 

ka.~ı •örmeyin! Knp\Yl açmak için 
o derece iatica1 •Ö8terlyor ki, accle
sindm kol demfrlm:inl tıknrmağı bile 
unuıt.u. Kapı oçılıc açılmaz ~rlye 

haydud kıynfeW iki heri! girdi. Den 
korkumdan tftremeğc boalııdım, ho
rUlerden biri beni cörerck: 

- Bu beril lrbndlr re? dedi. 
Vay b~bam VlliJf Aman ne de su

ratsız ylcrl 1kisi el() simsiynh Çeh
reli, parlak g(lilii tıli. Hele kıy:ıft:t
Jeri pek korkunc, diz kapaldnra k:ı
dar gi7.mc, gayet enli bır pkn, te
peden tırnağa Juıdar siyah lo • mnn- ı 

1ıo. Herifin ilk -~u werine: 
- Yabancı yoktur, dedim. 
Herif gozlerini açtı . 
- Nasıl yabancı yok? Sen de biz-

den mi.sJn? 
- Evet, eveti 
- öyle iı;e huırlan bakalım. 
- :Jılereye? 
- Şurada bir av var, soyacağız! 
Hayretimden dona kaldım. Ben 

bunlanr. hırsız olrlukl. rını ne bllc-
leyim ' y ne degılterdii-, kim 
bilir bern 'glcnıyorlar mı n<'dir? 
J'okat av soyacrığu. lfikırdıSJ bi\lOn 
bO'tün korkumu arttırdı. 

- Arkadnş ben pka söyledim, si2-
deo del?iliro, dedim. 

tkinci Ben.eri J.ak.ırdıya karıştı: 
Ö'f'lc iııe bumda ne tşln var'? 
~·e ynrın yolu şaşırdım, yM-

mak için bura,.a eiriV<?rdim. 
Herif oteld kndın ile b1r &eyler 

koı:ıu:;tuktan sonra; 
- Sen jnndnmuwn, biz.i. yakalama 

ia geldin d ğil mi? 
- Vtılltıhi değil, ben jandarma de-

gılırı Jsyo Altred Müllerim. 
- t ıı sana BiJmH Mösyö Altred 

Muller o~teririml Bnna bak Pikol 
Şu rr,:-.tıı.enin kap:ığmı nı;. 

Pdrn (otelci knrı) mutfak kopısı
nm onune eğilerek evvelre şarab çı
kaı-dıl,'1 rııııhZf'n ı kııpısıııı açtı, iki 
berilden biri; 

- Haydi baka.hm dclıkanlı, dl'<ii. 
Hayvan heci.tlcr ~nl jandarma 

zannctUklcr.ludcn kaz g.ıbi mahzcn<ı 
k:apJiYaeakJar :ldt. 

- Rica ederim, dedim. Ben jan
darma ~m. 

Daima birinciliği muhafaza ediyor ... 
Bu yeni tertipte sen de bir ere o uğurlu eli tecrübe eL., 

Alftyia vo nUmaylGtCn hO§lanm~ mUteva.zı ve clddl bh Pl~AN G O G1ŞF.S.lof9 

TEK KOLLU CEMAL'in t 
.PİYANGO Glşts 

müşt.erılerıne gayet nazik 1nuame!ey:iJ mti§terılerinin emir ve ar:mlanna göro .hareketi Jreıldİ' 
sine daima düstur ittihaz etmi§tir. 

TEK KOLLU CE Al • Büyük ikramiye kazanan mtişterinhı a.rzn ve ı:nilsııt' 
• d~l olma.dan teşhir et.m~ trunnmen mahrem tutar• 

Genç Yaota hnrb meydanında lrlr kolunu vat.nn ~ 
TEK KOLLU CEMAL . feda eden. bu memleketin öz be 53 temb ve ı~"' 

JAdı, emekli malO.lgazt sUbaylardandır. 
(Bir kolu ile iktısacll sahada çalışan TEK KOLLU C E M A lJj her yenien nstfıll 
\utinalt sızlcr ıçin do btlyük bir zevk ve belki de vatani bir vazifedir.<) 

Yeni t.crt.ib ... Yeni plfuı ... Büyük değişikllkleı ... Mlltt piyangonun çok kıymefll mil· 
d\irlcr:i eimdiyo kadar tntbik edi!en eski usulleri kaldll'dılar. Mohterem hnlkm seve
ceği çolt eazib ve pratik plan hazırladılaı . Y.e:nf pl!nı çok dikkatli o~uz. 

1 vo 2 nci keştdeleı'do 2 lira ilo tam 4-0.000 lira. 1 lira ile tam 20.000 lira. OçUncü 
keşidede 4 lira ile tam 60.000 lira. 2 lira ile tanı 80.000 lira. Bu ka.dar bUyft.k b1r 
servetj oimdiyo kadar küreiarz ü2.erinde hiçbir memleketin plyangoau vemıemffjtir. 

19 Mayıs piyangosu gibi çok rağbet göreı> 

M LB lY ANGO 
Yeni tertip biletlerini biran evvel alınız 

Acele ediniz, son günlere kaim ınıı 
Adrese Çok Dikkat 

lstanbul, Eminfuıiı, &hc.,'eknpJ Tramvay caddesi No. ZI 

TEK KOLL CE AL GiŞESi 
S<Jhlb1 Harp MalOIU Subaylardan CEMAL OOVE~ 

YENt NESRIVAT 

MEHMEDCl~IN ANNESl 
Gazetccı1crden gen«; ıırkodap.ııuı 

Nad Erkanın yamığı hır perdo fld 
tabloluk: cMehm•dclğln Aııne9b a
dındaki mlllt mam:uııl ı>iyesi okuda
nmwı tavstyo edcrb 
Kltabın değeri 10 kurl.13Wı. 

TiYATROLAR 1 
RAŞIO RIZA 1'ıyatrosı.ı 

HALiDE PiŞKiN beraber 
31 Tcnıınuz Çaqaml.ıa gunu akşamı 

08k dar, Baölarbaıı HAie bahçe.'5inılc 
L)VEV BABAM 
Vodvil 8 J)t)ı du 

Kozanda 
~ 

Beden Terbiyos~ 
kanununa hazırlık 

Kozan, ti (Husuaı Muhablriın!z

HİÇ BiR YERDE ŞUBESi YOKTUR. 

~ ~ ıea.ctD 

mewhnln en ~ 

Gazozlu müshil ' 

limonatası 
olan 

PORGOLI 
Piyasa.yn ÇlkJmfJtır 

Ber eczanede bulunllf• 

UmumS deposu: 

Can laboratuarJ 
I§ Bruıka8t arkn8mM 

No. 6 .. lstanbtil. 

den) - Ht:<l<'n terbiycs.ı ktmunıı ınu- r~=~IC!i':~l'!'.!i!;J:rn:::::JE;:;::r:::ı::mc::ımz:ı:!~l!.llmmnmmlll'l:l'f' 
ciblncc yurduıouzun muhtelif bölge- ~ 

lerlnde baş gostermııs olwı fıwhyetlcr 
meyanında kı11.amız<ln dn encı·jik ı,ıı- DZEDDD 
lışma ba~lnm ı~tn. 1slış:ırc heyeti. 
kaymakaınımı:1.ın rıya:ıclıııd ilk top
lantısını ynpm·ak muhtelif cephcfor
c!cki tm:nvvurlnrmı ı·lfınln,.tı.nnışt.u. 

Heyet baş<ltl knyrnokaın Rifat Erdal 
olmak tızerc ask<'dik şube reisı, uıa
ari! me.ınuıu belediye ıclııl ve spor
bilgl ve ihti:ıası ile ı:ınııunı!1 baş öğ
retmen Cavid Aral H lıedcıı terbi· 
yesi öğretmenı Kftmil Eıcleıııden mü
teşekkildir. G('ı·ek heyetı uınwniye 

yönünden ve gcrek.'l bu kiiUeyi teş
ldl eden ~:ıhıslaruı teker teker de
ğerleri b.'lkımından h:tışare heyeti 
cidden bir rnerjl kaynağıdır. Veri
len karar mucıbinl"c .Aııbaşkanlığa 
Cavid Aral, Aııbaşkaıı yrıl'dımcılığı

na da Kfmııl Erdcnı <oeçılmlşlerdlr. 

Bu bayırlı ve fuydalı ınemleket i;Ji
mi çok k;ıynıl'\Ui ve fHal ellerde gör
duğUmlizden dolayı cidden memnu· 
nuz. Genı;l riiııi:te ve ıdarf'<:ifore can
dan b · ııw dı14>ri;; 

Emın t<urtoğllı 

- ~us, haydi diy<ıruın. ı 
Herifler beni koll.ırııııdan tuttuk

ları gibi ıualı;;.ene !ırlalıvenliler, otel
ci karıya da: 

- Piko! Muhterem ın.uKlfidıu g~
ce y.arısınd:ın sonra mahzenden çı

karabllirsln, dediler. 
Karı: 

- Siz merak etnıeyın, 
Dedikten sonra bana da· 

- Sakın şarab fıçılanmı b()faltma 
dedi. 

Kçıyı da üze:rime kapadı • .Malu.en 
karanlık idi. Riltubet derhal kemik
lerime kadar sirııycıt etti, titremelc 
bn.şladtm. Bir tııra!dan da beritlcrhı 
beni 61.durmeğe kalkışrnamalarına 

~ür ed.iyordwn. Karanlıkta elhn 

ile öteyı bc.ı'.iyi yokluyordum. Yal.ağa Pirinç Unu - Mercimek .. Bezelya - Yulaf 
be ıızcr bir şey bu1snm hemen uzanıp 
yntııcnğım. Ne gezer? Boş ve dolu ve sair HUBUBAT UNLARI kuvvet kaynaOıdır. 
:fıçılardan başka bir cıey Yok. Herltler Çı " A KA OSTAHZA ATI 
beni sekiz ayak merdivenden ap,tı 

tırhıttıklıı.rından baıım aerscm ohn~ M. Nuri ÇAPA Kuruluş tarihi 1915 
idi.. Bir fıçının f17.ertnc oturdum. K~n- ı tıAiilii!E~CiE~~msmmı!llı:Oe;;;ı.:Jiiii::'.hili!l:mmaE•_. 
dl kcndtme b:ıı:ıma gclenlcri dtlşUnl\- Sahtbl: Ahmed Cemaleddln 8ARAÇOÖLU 
yor tdtm. (Sonu var) N .. rlyat MUdUr'O: Macid ÇETiN Basıldıöı y.,. (Yeni Sabah matba~\ 


