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C Avam Kamarasında ortaya atılan geni bir mesele =:J 
---------------------·· .... 

ir '' l vrupa Birlesik Devletleri,, ' . 

tesisi miimkiin değil midir! 
••-••••••-••-•••••••••••••••••••• .. ••• .. •• .... •-• .. -•-•••••••••••••u••••••••••••••••••••••••••••••••••n•••••••n• .... 

Halifaks, Eden · dlin 
birer nutuk söylediler 

Tü.rk • İngiliz, 
Frans1.z 

muahedesi 
Eden, bu defa yalnız harbi değil, harb çember/ayn, muahedenin çabuk 

d k 1 d• tasdik edilmesini Kamaradan istedi 
sonrasını a azanma ıyız, ıyor . . . . .. 

_____ ...... .. .. --.. - Muahedenın tasdık adılmış nushaları 

İngilterenin lıarb Bir Balkan önümüzdeki hafta Ankaraya varmış bulunacak 

lıedefleri bir defa devletleri n]~"ie, f!f~ti.lıı ~~»re~ 
dalıa tasrilı edildi konferansı mı? •··.:::;:,~, :e_~lodos_~-~Tu•;k-;~.:~.f ::i.~ ... :;,; ,. 

Edenin nutkundan bir parça: " Türkiye milletler Mu5solininin riyasetinde ---~ -...~. ~11 - ~ - ~ 
arasında iyi niyet prensipi lehinde vaziyet almıştır,, b. k f ACT SfGNED B 
L ır on erans y 

torı ondra. 25 fA.A.) - B. Eden İmpara - tarnfmdan bloke edilmiş. yahud Türkiye t l k 
tuk~ğa hı.~aben ~~dyoda söylediği bir nu- tarafından kesilmiştir. Garbde ise geçen Op anaca mış 

Ua ezcumle şoyle demiştir: her hafta zarfında hür demokrasilere aid -- FLOODLIGHT 
Faı:{t .~tşlıyalı hentiz iki ay olmadı, kuvvetler her an mütemadiyen artmak - Ab!115ld't~rdam 25 (A.A.) - Reuter a1an-

ı er artık teşebbüs sahibi ol - tadır. Harb filomuza ve ticaret gemileri - ın ı ırıyor: 
~taıı çıktı. Şarka doğru yol ra Rusya <Devamı 3 üncü sa,rf.W.> . Telegraph gazetesin~n. ~tin~ muh.abi -

S 
- rı, R(>mada, B. Mussolınının rıyasctı al -On dakl•ka• tında, bir Balkan devletleri konferan.sı 

8 toplanacağına dair Yunanistanda bir şa-

türk - İngiliz - Fransız muahedealnln imzalandığı ıünün ferdasında dlinya.nın en çot 
aatı:an razetesi Deyli Ekspresv, blrtncl sayf11.5ma türkçe ff'ıış& dost Turkiye) manşetiai 

koyarak lntişa.r etmiştir. 
~~-.-..~ yia dolaştığını haber vermektedir. Londra 25 (A.A.) _ 

Souuet hüBômeli lnoiltereui eayOk Ai;;" ~§%%~ ...... :-=~·--l ---OA f-0-~[I:~ - FOi-:: .-.T ... :DIOT-ELEGRA ...... H 

M protesto ediuor Göri~~~~~.~~~ntro~ rJ~i1Ji~[~~ 
Oskova hükumeti Sovyet gemilerinin araştırılmasının ise şarkta harekete lüzumunu bildirmiş· 

be ~ 
Lo Ynelmilel kaidelere muallf olduğunu bildirdi geçilmesini istiyorlarmış B. Çemberlayn, a · 

.C l' TAltt.t W ıU. 
!<fnr nkdta, 26 (Husu.d) - Sovyetler Birliği İngiltere hükfunetine bir nota tevdi • det mucibince, ya • 
~ckk ~~~~~ 

nıtştır., aça eşya için Sovyet gemilerinde yapılan araıtırmaıan protesto et- Oanzig nutkunun akisleri pııan bi~ muahede.. , . c; • 

M'lsko h' dr 25 (AA) R- B nin tasdıkten 23 gur. • T/. • nf r 

8 va ükumetL İngilterenln hareketinj 1909 senesi beynelmilel anlqma- Lon a · · - oyter: · Fon A K 1!1a :muhalif b Ribhentrop'un dünkü nutkunda Alman- evvel vam ama · . 
Salah' ulmaktadır. anın horbe artık nihayet ver~ek . . rasına bildirilmiş ol· Son Türk - lq'iliz _ Fran.sız muahedesinin lnuıasmdan St\tıra. 

iiıf v ıyettar. mahfeller mevzuubahs anlaşmanın hiçbir vakit tasdik edilmedi- ~r mfrcadeleye girişeceği hakkı~J:ki ması lazım geldiğini İngWz ~dllll Çemberla:rniı:ı BııtHkillnı.i.& Betik Sayd&ına bi.r 
etr e Uınumı Harbde bu anlaşma hükümlerinin deği§mif olduğunu tebarüz sözleri müttefiklerin askeri eksperlerin - hatırlatmış, bu se - teııraf ıontltll'dlttni ajanslarda .. ~kuda.nw:. İşte bun.da &el&'rafıa 
__:r:nektedirler. ce bazı tefsirlere yol açmıştır bebten bu muahede - suretini gunıyor!lunuz. 

F• ı . . . · ntn derhal imza için Krala arzedileceğinijAnkoraya varması icab eylediğini ilave 
ın andıya Harıc ye Nazırının beyanatı (Devamı 7 

inci S&Jfada) ve tasdiknamelerin önümüzdeki hafta eylemiştir. <Deva.mı 3 üncü sayfııda) 

bu1;n~·~· 26 _(Husust) - Finlandiya hariciye nazın Erko, dün Skandinav mat- Galatasaray zı·ya GOkalp ı·bı1·ıa11· 
_ unıessıllerine beyanatta bulunarak demiştir ki: • l 1 

si:>yl; Mo!:kova müzakerelerine devam edilip, edilmiyeceğine dair şimdilik bir ~ey 'f&mplJ'OD 
F~~:~e:: ~aa~~za bjr anlaşmaya varılmaması için hiçbir sebeb yoktur. 

1
• }&n edı• idi 

sa, bütü, ~tu~ h~snU niyetimize rağmen müzakereler anlaşmaya müncer olmaz- ~ 
n akıkatı açı_kça izah edeceğiz.• 

R 1 C Oalatasarayla Demlrsporıın Kadıköyde 

us ar ity of Flint hakkında malOm at verdiler ı=:~kl~rk~~çı:u~i1k:~::!ı10~A:~: 
Londra. 26 (Hu "-') . -

tı. 11.ır s~ı - Vaşıngtondan alınan haberlere göre So\I,, ~t hükiıme
. füUrmanska öt" ·1 . 

hal·kınd V . g uru muş olan Amerikan cCity of Flint:t gemisinin mürettebatı 
• " . a. aşıngton hükumetine malum at vermiştir. 

Gcmının 41 kişiden m" kk b .. 
bulunmaktadır. ure e murettc~tı sağ ve salim olarak Murmanskta 

Sovyetıer, geminin daha b · .. 
kik cd'l ğ' . ır muddct limanda alıkonularak hamulesinin tet· 
B'~ ı ece mı ayrıca Vaşingtona bildirmislerdir 

ı.0 ı.araf ~lan Amerikaya aid bir geminin, bitaraf olan bir Sovyet limanında alı
r. nrrıası hadises' b ı ·ı ı ğun ı eyne mı e kanunların çe.ı·çc>vesinc sığmayan bir hadise oldu-

chn, çok meraklı safhalar arzedecek m8Jıiyettf'dir 
Anıerika haric · K . · ğu • ıve nazırı ordel Hul, vaz•vetin yakından takib edılmekte oldu-

-A~~;ik;;·~;p~b;~~~ yy~,,~. ildirm~dfrffiden imiş 
Vaşington, 25 (A.A.) - Cümhuı::reisitauzvelt?: ı'.ü C't ''f Fl' t t>urun ilılad , i~ n ı y o ın va-ran un m: etta, .bıakkmdaki beyafjatı~~~' nra i andan Connelly, bita-
ık kanunu projesinin City of Fllnt vak ' • ; ·' am.ı 3 üncü sayfada) 

~ 

yin et.mek tçln futbol federasyonu beynel -
milel federasyona müracaat et.ml.şti . 

Bu me.9ele ıhakkında beynelmllel tederaa -
yondan cevab gelml4tlr. Gelen cevo.b üzerine 

(Devamı 7 lnci sayiadıı) 

Hitler don tekrar· 
generallerle yeni 

bir istişarede bulundu 
Lôndm 26 (Hususi) - Hitler dUn ge

ce, askeri erkan ve generallerle yeni bir 
istişarede bulunmuştur. 

Son günler zarfında sık sık tekerrür Univcrsite konferans salonunda dünkü toplantıdan bir inhba 
~en bu istişareler, Almanyanın karar - B~ük Ti.irk mütefekkir ve lçtlmalyatçwlrans salonunda kadirtinaa Mebiyrı.t 1l'UiL 
aızlık Jcinde bulunduğuna bir deW sa • zı1a Gökalpın, öltimitniin on betlnc1 ;rıld6- teaı gen~eri tarafından blr ihtifal yapılmıf-
yılmaktadır. nümü münaseb&We dün Önlvetsi&e tontı - (Deftaa 2 iDal Ml'faü.) 



m r 

Hergün 
-····-

Von Ribbentrop'un 
Nutlcu 

Yazan: Mahtfftn Bf...- ---~ 
il lmdlt1 halde muharebe, havad:ı et • 
T bir (1) llr &leminde cereyan ediyor. 

m.ç defU.te lwtin en fJddetll şeklini bu nevi 
mubarebeJerde &6r11Yorua. Bu hubln, uı1 
Dhnes1 de bll:lm a.taıarımwdır. Zavallı ka. 

Re8imll Balrale: 

8.0N PQS'l'A 
1 

=iki kişinin bildigini üçüncü de dugor 111 .Sözün kısası 
-····-

Af erin Eminönü 
H a/kevine I > 

I!. Ekrem Tala 

G azeOOJ.erde ok.udum: Eminönü Halke. 
vl Yeşlldlrekıte bir ııKhnseslzler Yur

du• açıyormuş. 
Halbvler1m1z1n, her hwıustaki faaliyet ve 

falanmım 1 Racbonun birini açıo, dllerlnı lı:a. 
parbn. her datita bqJı:a blr 1Btlkametten 
,elen mtlt'hif bir llombanlımanm hücumuna 
atnJan, 1Man denllen düşünen mablüJı:un 

1 

ba.§alllannı içten ·tos>an heyecanlı bir ae • 
vinç ile tatıb eden bu sütunun nAçlz mubar. 

}:::;;;:;;;::;:;;;;::;::;;::;:;~~ rlrl, bu haberi pek büyült blr meserreue kar

tafuı o hale ıekU ti, flmd1ye tadar tari!ı-J 
te bmnbardımıan P9lmı1f hiç bir ıstlhlı:am 
bu tadar delllı: deflJı: olmamııtır dlyeblllrlz ı l 

EneJJı:1 aıq&mdanberi böyle bir bombar -
dıman da Alman raclyoJ&n tarafından J'llJ>J
byor. Von ~ntrapun lrad ettllt bir na
ıuıc. bttttın dilleN terctlme edllereıt. btlttın J 
Alman ista.syonlan tarafından ylrmJ dör& 
aattıenberi arzın her töfeslne gönderWyor. r 
inıutere ile Almanya arasında barb varsa. 1 

bu ıt1 büyillı: memleket neden karşı tar11ya 
l80IP btttttn lnrftııetıertle dövüşmek yerine, 
harb •hneai olarak bJslm tafalarımı:r.ı ter. 
clb ed.Qorlar? 

Bir erbk kendi ıırrmdan ziyade başkasınınkini muhafa
za eder, kadın ise bllllds kendi sırrının fedakar bir bekçi.si, 
baık~ınm ııinnın ise mükemmel bir tellAlıdır. 

Derdini dökmek mecburiyetini mi duyuyorsun, dinleyicj 
olarak erkek dostunu seç. Sırnnm muhafaza ediım.tnden 
büsbütün emin olmak mı istiyonun, kendi kendine .CS1len .• 

fıladun. 
İnltıJAb Jıam.lelerin1n müretteb ve nbımı 

ı bulunan muhterem Partlmlzln hlmayeslndetl 
\ Hallı:evlerlnin, programlarında en buyilk ye
ri aosyaJ yardım işlerine a;yıımaaı toğumu.. 
zun candan dllelldlr. 

Uzun ihmal ve barb senelerln1n hazin Jzle
rlnl, Atatürkün yaratıcı ve imar edici tud • 
ret! dA.hlyaneslne ratmen hAl~ bainnda ta.. 
ııyan mübarek yurdumuzda, hayatta şöyle 
böyle tutunabilmek için hemcinslerinin el 

(
uzatmuma muhtaç ne çok lnBanlar var. 

Feml yardım bunların derdlerlne, ta.bil • 
dlr kJ deva olamaz; olsa da bu devanın te .. 
alrl muvakkattır. Elemi bir an lçln, ve son
radan da.ha tlddetıe duyurmak üzere teakln 
eder. 

E~::~ 
931 harblnbı UrKter itibarile dllerl•rln

den ne tadar farklı oldutunıı anlamak lçln, 
iN nal! böylece kaydettikten sonra, Von 
Blbbentropun aon nutku ne bbıde QJanan ID
t.ıbaa pıoelbn 

* Von Rft>bentnııpan nlltkunu barblıı atJUl 
ldareat baıtımmduı Jent bir te1 geUrecet bir 
hAıdı.e olarak bftUJıenler, nutku dinledikten 
mnra, mer*laruun tatmin edtımemı, oldu. 
tuna IGnnekten tıqta bir teY yapmış delil
lerdlr. Qtınttl nmutıa eua ıttbarUe hl~ bir 

Bir /ngillz çavuıunan (-"' ........ ______ ............. '- /ngillz bahrlgelllerlnln :f.aratımb1:::.~~ C:d:. 
Fedalı•rıııı HergUn bir f ı~ra Bogunlarındalıl telefon da,,~:Haltevlerl gibi, Tilrt vatanının 

Jenl~JOttur. 

Ahn~ butctJe nuınnın hararet.U " 
t1nWW t>1r dllle .aıyledıtı sözlerden mutJaU 
btr netıce c;ıtanmıt lca.b edP.rse iti notta tı
mertnde dural»mrts: 

J:nell. nutat bir suih nuttu dellldlr. a.r 
ne b.dar harb lıÇtnde yapılan her hareketin 
1&1• nlh Lle de bu nutkun bu P1'l ile 
MJJe bir ali.tadan daha yatın blr mOnue. 
beti J'()ttur. Battl., yatın delllet1 bakımın -
dan mltalea ettlllmls saman bu nutt& daha 
llJade t.ır 'b&llb nuıtu dlyel>Wrlz. 

8anJ1en, nutkun en bratterlltlt tarafı, 

bnı- incmeıe al9Jlldnd8 J81)1bnıı alJu! 
lıtr turrı. nuıta olmamdır. 

)ım,ôtta, AJm•nra b&rtclye nazınnın 
nuttunan A llDıdan z alne tadar her taraıı 
~ b.1'I J&Dl'lm1' htlcumlarla do • 
ludar. tngt1tAıNnln 9'f'9Jı: yer yftdndetl il -
yal! faallyetinl, gerek Almanya ile olan m1L 
nut!!lbetledndetl bueteüerinl, umumi h&t
lartle, Alman cftırtl:ltıne te'ffttan miltalea e • 

Akıl hastaları 
Akıl haıtalıklan haıtaııeıinin bq -

hekimi, bir doktor dostunu hastanede 
dolQftınyordu... Bir oda kapısı açtı. 1-
~erde, demir parmaklıklarla birbirin· 
den ayrılmış iki hücre vardı. Hücre -
Zerden birinde bir adam sakin halde 
oturuyordu; bafhekim izahat verdi: 

- Sakin sakin otura bu adamın 
nifanlın kendini terkedip bafka biri
le evlenmiştir. Bu yüzden müvazene -
lfnde hafif biT ~luk tHW. İyi ola· 
ccıbı muhakkaktw. 

B41hekim d~er hücreyi gösterdi. 
Hflcredeki adamın her halinden az· 
gan bir deli old~ anlaplıyordu.: 

- ötekinin nifanlııını elinden cılıp 
evlen.en ifte budur. İyi olaca~ını zan-

i fletmiyorıız. · 

~----------------J 
Parls lokantalarında 
Yeni bir usul 

den nuır, mltemadben bu mya.sete Jı:al'fl Muhtemel tayyare htıenmlan dola1J.8Ue 
tıaammıar yapllllfbr. Slyuet l§lerinde ne Parlaln büyük lokanta, gazino ve Jtahvelerln-
mvtl&t bir hat. ne de mutlak blr ba'klkat İngiliz pzetelert bir İngiliz çavu111 • de yeni bir usul tatblt ~ete batl&nmıt-
ıottur. Bunan ~. heı'tes h~rkest tola7ca nun fedak&rhlmı ya& yaza bitiremi • ıır. Ani aurette yapılacak olan tehlla Ita
tentid edeblltr w ~ alyuet. her styuet a- yorlar. Bıuklpool'tt. tatupn ve battan- Ntt tarfıaında mQfterilerln blrdeınbir~ datı
le)oh1ne ~llyeoet söz ve lrad edecel[ delll bııa alev kaplayan bir tiyatro binasına laca.Jclannı Te bu ,.Oaden yemek, lç'kl n Jr.ah
bulmatta gftçltlt oekmez. Bund\\n dolayı Von girerek ..._ itfai e neferini lrurtarmıftır. Te paralannın tahatl edll!mlyeoetlnl nazan 
Rlıbentrop da mebzul teıtmelerle ve ken. ....., '1 dikkate alan bu müesseseler. her aervlste 
dlatnae Jı:uvveıtll c&Milttı lı:e.llmelerle, bol bol, Fakat bunu yaparka de, kumandanı • mü~teriden peşinen para almak U811ltınil ıt-
İnltl~ htıoum etmıtttr. nm: tlhaza ba4lamı.şlardır. Lotantacıların huku. 

Nutkun bu ruhunu kaydeder'ken şunu da - Girme .. tehlikelidir! .• diye verdiJi kunu koruyan .bu usuı müşterilerin tlklyetle. 
Dm etmett unutnuyalım : Almanya, Fran - emri dinl.ınem!ftir. mı muclb olmuştur. Arka arkaya par~ taleb 

hemen her bucatmda §ubelerl olan bir te -
tekktllün, .sade sosyal ve ti.lltürel faaliyetle 
ıtt.lfa etmıyerek bu Jtal>ll Jçtlmal yardım ıt
lerln1 de, devlete, Kızılaya ve t.eledlye.lere 
yardmıcı blr unaur olara:k ele alması tak • 
dlrle, minnetle karşılanacak bir vAkıaöır. 
Bminöntı llalkevl, 6tedenber1, emaallnin a

raaında tuurlu, programlı ve faydalı çal11-
malar1le temayüz etmJttlr. Kıymetıı bir nıeıs
let artadqımız o~n onun bafkanı AgAh 
Sırrı Levendin geceli gündüzl9. çal14maane 
flmcUye kadar Bv, Türk n~nJ'llt llemlne özlü 
eserler kazandırmıştı. 
Şimdi de İ.stanbulun ~lz. ıarlb hem

terUertne barmacaJc. ıaına.cat Te aç mı -
delerinin -.ecA.lanna aon verecek bir yurd 
kazandırıyor. 

Aferin, Emlnönil Haltevlnel Onun ıu to. 
~tı. ~ah diler Evlere de örnek olur 
da. 8ldz 111rdumuzda ebltıltl rot hissedilen 
~ ,aıdnn hareketine lcab eden hızın 
1eri1dlltnl görtırtlz. 

* OeJlıan dlspamer .nbhat memuru BaJ' 
AluMd Arsevene - Melrt:ıbunuzu aldım. V• 
datıa enıel ayni mev-ıuda bir yazı yazmı7 bu.. 

lundutum Jçln, ..bahse avdet etmeyi zald glS
rftyorum. Ale;rhlne yapılan hilcurrlJar P'lJı:re .. 
tin hatırasına ve §Öhretlne zerre kadar ha -
1el getirmez. Hassaslyetınlıl tebcil ederim. 

e. et.ıuun r-c,alu 
----·--····· ..... ···-············---············ .. 
Dolmabahçe izdiham hAdisesinln 

muhakemesi bayramdan 
sonraya bıraklldı 

İzmit (Hususi) - Dolmabahçedeki b
diham hadisesinin muhakemesine dün İz ayı Undlalne dGflnan tanımamakta ısrar e- edllmut onları iz'aç etmektedir. 

d!Jor. Bl1nden plıle, Franaanın Alman hat-- Almanlar bir Çek Büyüt bir lokanta da f1f uaumntı ihdas Bu bahriye neferinin bo)'DUlla bir mJt:e başlanacaktı. Fakat bazı noksanlar 
lan tı.erıne attıtı her ıülleyi ve kur1Unu ı •-+ı M - terll kasad dltl kobra yılanının dolandıfmı amnayınız yuzunden davaya bayramdan sonra ba ~ ., em..,~ r. u.ş er an Ter en pa. . kılmasına karar verilmiştir 
tıopla711>, posta TUıtaslle ve ıyanlışlıkla b1 - ffJ!!.lJarecisini arz_qor/ar/ ra mukablllnde fJ.t almaktadırlar. Her yemPt jBu, harb gemilerinde top endaht talimle- . 
lhn tıopraıı:ı.nmıza dftşmll~ür. kaydlle :redltc;e yahud lc;Jı:1 :tuııandıkc;a bu fişlerden rin:le, İngiliz neferlerinin kumanda alıp Giresunda fındık piyasası 
Pransaya lade edecetl Alman hariciye Mzırı Alman ukerl makamatı, Almanya a - TermektMlrler. vermek için lr.ullandıklan m•ıaznm bir 
bu nuttunda da bu noktaya fevtallde dit - leyhtne fiddetll propaganda yapmakta Bu U&ul ancak ııengtn mil,te:-lleri memnun telcfondUJ'. Canlandı 
ti& etm1f, 1'raDla için Jı:abU oldu~.ı tadar olan Novat adında Mr "'·k tayyaredainl etmiftlr. 
dm& bHmeler tıınanm14, İnıJtlt.ereye teıveo. Y"' ---·----- Giresun 25 (A.A.) - Fındık piyasa• 
eaıı ettllt saman da alır tellmeler tuııan _ aramaktadırlar. Bu adam en meşhur Çek Jstanbut'a bira içm• ıı h • •1 .. • sında son günlerde görülen durgunluk va 
matta her ~ bSr taft111 hesaba alına • tayyarecllerlnden bfrlcfir. Propagandayı Uı 8 ıvıeş Ur Sinema rej SOrU fiat düşüklüğü karşısında kooperatifler 

lllJlllr. Çek halkı nezdinde yapmaktadır. Onu şampiyonu Pahst Almangaya döntlü bidi~nin dün borsaya satıcılar tarafın -* derdut edene, yahud bulunduğu yeri p . . dan arz~ olan iç ve kab~u büttın 
IJa at lntlbal NJJeee kaydetttkten aonra tereıne 200,000 rayhflllark nrilecelf il1n ~piyon yalnız ve daıma Amerıkalı- Parl.stetı sinema Te UJ&tro uıahfeUerl fınd1~lan mül>ayaa etmek auretile yaptı.ıı 

bundan O*&rılaealt b1HAaa da fU oıur· laraa olmaz. İstanbulda da tanıdikbn hayret" içinde talmlıllardJr. ltı mudahale piyasayı derhal canlandır • 
· edl?m!§tfr. . . mış ve fındık fiatlannı yübeltmiştir. • 

Ba nutlnm 8UJ1ı ne allbaı, 0 gayeye var. arasında ün salınış hır şampıyon bulun - 8on aeneler l~de F:ranaada yerlefDl}f 0- -·-··-·-··-···--·--···-·--···-···-

mü here Alman ba'Jı:ımmdan yapıJan pro. CanafJar ruhlu bir adam makta, ve muhitindekileri hayretten hay- lan Alman sinema reJlaör " prodtıtt&'ler1n. T A K V 1 M 
PllPDda bamlelll olmaktan ibarettir. Youa, rete S('vketmektedir. Bu şampiyon KlmH den Pabst Franaanm en mtıhtm film prodilt. 
J&km bir MmAnda mtıabet neticeler yermesi Herhanli bir bava hikumuna karşı özgener isminde bir makine ustasıdır ve afyonunun bathca lmJH olmqtu. Onan derin BIRINCITEŞRİN 
mttmttln bir n1h bareı.tıne yardım edecek tedbir alımp da Londradan çıkarılan bir oturu ta elli ü . . bira i ektedir. g6rgtısUnden istifade eden PraMJs tumpan-
ummtan bu nutukta arannra lmkln yoktur. çocuklardan biri muvakkat bir zaman ş ç ş~ . çm yalan çok giiııel eeerler TGcude ret1rmlflerdlr. 11----"T"'----....,----ı 
Denebilir ti, AlmanJ& bartelyıe nuınnın bu ' . Geçenlerde bir kır nyafetme çağınlan Bu yil7.den Franaa hnt6metl ~n •ne ona l\.uml 1eoe 26 Arabi •ae 
nuttu. fthm1n 80'0 nuttundsn .sonra mu- fçin gandmldiği btr evin erkeği tarafın- bay Klmil, burada tam elli üç fişe bira en bftyük Fransız nıtanı olan •LeJyon do. ı~ 18M 
bala nna ~n 1bnkDel"den 4;01t mat _ dan kırbaçla dl5vOldftfQ, saatlerce bir ki- içmiş, misafirlerin hizmetlerini gören nör• tl ftrmlftt Biriaciteria Reı1111f <ee u H::, 
l"fllmlf oldutunu 161termetten batta bir lerde hapeec:lildiği ve 22 yennden yara - yqlı rum garsonu da bu hale pprak: Harb bqladııtı mralarda bDe Partatıe otn- ııı 193~ 174 
mau,t hal1ı dellldlr. landığı lçtn hastaneye kalcbnlmıftU'. _ Vallah bayım, 40 yıl garsonluk ede- racaıtını Te Pranaada mm fmnnete denm 

Ba nuttun t.et.ktttnden mnra t>lzde hlaıl Adam, Od ay hapee mahldhn edllıııff ka- rlm NI f 1 - d- i "bl . edecettni blldtren Pab.R ıeçen hafta AI-' . ce çen er gor um, sen n gı sıne manya dönmtlft1lr. 
olan en tu"8W tntıba tudur ti Almanya, n11: ıBen böyle canavar bir insanla artık rastlamadım. Biz seni sedye ile götürecc-
l'ranlayı mtbnttn oldutu tadar, tendi taar- 1 d' '- ~:-· d lmı . . Bn 90Jı: IHdltl F:ranns arJı:adaf}arma yaz_ oturamam.• ıye AeDuutın en ayrı ı- ğiz 53nıyorduk, oysa kı sen, kılını bıle dıtı mektublarda her şe:ve r.ıtmen Ta tanına 
rm pllnlannm hartclnde tutmıya ealışarat. tır d • .r...;, ı d · · 
bftıttbı tvnetDe tncntereye karşı milcadelede . oynatma an , .... ,.yorsun.> emiştır. ballı oldutunu •lemı.tttr. 

deTam edecetıtr. Bu mftcM!elede vaaıtaıan 
"' plin)an nelerden lbaıet oldutunu bllmet 
Unıdtıllne afddtr. M11Y&ttat olur mu, olmu 
mı? Bunu da btle TUkuat ız&tereoektlr. B1 _ 

11m flmdlll!t n.uı oıarat ıamtıttmb "'" 
IUlh DıtbnaDertnden makl&fbtJmtz Te Al • 
manıa De İnctnere arumıdatl hUBtUDet ha. 
TMIDlD bGlbtttln t-.ıı h&cUlelerinden 
lb&NtUr. 

CU ~ ...._ Dfr blbikHlle ftlDt !i
minin ır.lrl .,...... .. faıtt J&pmak tlseN 
.. blhneJt. .. ulllMlaa ıea entsnu
,_. llııt,1tJa ........... ~ ... 

1 STER I NAN, 1 STER INANMAI 
Bir arbd1lŞIJllız anlattı: 
cGeçen giln Çırçıra gittim. Yanımda 10 litre kadar su 

alan bir damacan&Mk ile iki binlik g~türmüştüm. Hiç de 
llhht olmıyan bir ft'kllde, alellde kovalara doldulıJlan su -
yun, midemde yaratacafı tifaklr tesirleri tahayyül ederek 
bay memura kaplan uzattım. Doldurdu, ve ondan 80nra da 
aramızda ıfSyle btr muhavere cereyan etti: 

- Borcumuz?_ 

- Seben lruruf!. 

- Aman efendim. dört bir tarafı kaynak dolu olan bir 
fehlrde bu kadarcık suya seksen lruruı çok delfl mi? 

- (Elile bir levhay: gl>stererek) okuyunuz bayım. 
Memurun gösterdllf levhayı okudum. Bu levhada pazar

lık yapmanın memnu nldulu yazıh idi. Çaresiz aeksen lru -
ruşu verdim ve bir ta,.aftan birkaç bardak wya 80 kunlf 
istenirken diğer tarafta (yiyecek - giyecek) maddelerinde 
ihtiktr yapılıyor, diye kopanlan feryadlarm haluızlıpı 

dOşftne cfllşilne oradan ayrıldım.> 

iSTER 1 NAN, 1 STER 1 NAN M Al 
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Fransızlar yeni sistem Almtln 1 
lllitralyOzlerini ele geçirdiler 

Sadabad paktı 
devletleri konferansı 

İngiliz tayyareleri 
Alman toprakları 
Uzerinde uçtular 

J .ondra 25 (A.A.) - Hava işleri neza -
reti, Kraliyet hava kuvvetleri tayyarele
rinin son 27 saat içinde Berlin, Magde -
bourg ve Hamburg üzerinde gece istik -
şaf uçuşları yapmış oldukları haber ver
mektedir. 

• Roma radgosundan 
g ükselen nahoş ses 

Yazan· Sellm Ra'1p Em~ 

Bir Fransız sübayına göre Almanlar 
Ölülerin üzerine mayn döküyorlarmış 

Parl.! 25 CA.A.) - Havas ajansı bildi
riyor: 

SadA;bad paktı devletlerinin yakında Hamburgda B ir hayli zamandanberi hA.dlsa.t kar -
blr k f şrsında. afAld b1r süküt t&Adb eden 

on erans aktedeceklerl hakkındaki Londra 25 (A.A.) - Hamburg radyo - İtalyan matbuatının son günlerde bu sllkütu 
haber~r Parlste atrıka ne. ~arşılanmıştır. 1 su. dün gece Von Ribbentrop'un nutkunu bozulmak istidadını gösteriyor. Bunıı bize ha

Son IngUlz - Fransız - l'tir!t anlaşma - \ neşrederken neşriyatını kesmiştir. Bu ın- ber veren Roma tadyosunun evvelki akşam 
lannın bu lçtımııla her halde alakasız ol-ı kitaa İngilizlerin yapmış oldukları bir yaptığı fraruıırea neşriyat ve bu arada bazı 

,:ıı I'atig 25 (A.A.) - Cephede mütema -lsed!ere el dokundurur dokundurmaz, ö- mıyacağı zannedilmektedir. hava cevelanının sebebiyet vermiş oldu- İtalyan gazetelerinden okuduğu hillA.salar -
~Yen y ğ v kt dı Sek" .. 1_1 1 ak d h b .,,,. Fr Konferan.cı ya B::ı.ğdadda, yahuıl da An- ğu +Ahmin edilmektedir. dır. Bu bülCı.salar arasında bllhaaa. dikkati _ J4k . a mur yagma a r. ız gun - u er pat am ta ve a a a:r-a an - karada toplanacaktır. 
hl niSbt sükunetten sonra, bu haftanın sızbn öldürmektedir. 1 A •k mızı oelbetmes1 lbun gelen şey Ol.ornale 
~aYetindenberi, mevzii topçu düellola- Bu yazıda. istihkA.m neferlerinin gelip "-------------~ merı an vapurunu d'İtallanın iblr bendldlr. Şayed Roma ıplke -

1~ kesafeti şeklinde tezahür eden kuv- maynleri topladıkları, sonra cesedlerin y • B l ri yaptığı 'hülasada yanılmadı ıse ve şa -::lt faaliyete, bu vaziyetin bir tesiri .ol- gömüldükleri anlatılıyor. enı u gar yakalıy n Emden yed mesafeleri a,,arak: esir dalgaları araslll-
tnıştır. İngil. t l . . .. tü lliğü h •• k .,. t • • dan bizlere kadar gelen keUme ve tllı:lrler, 

ta Mo.ııeUe'in şarkındaki mıntakada Fran ız ayyare ennın us n U lime lDlD fezanın boşluğu içinde anlaşılmaz bir mana 
Clt.ı l~r muva:ffakiyetli bir kaç hareket yap Pari.s 25 (A.A.) - Ayan azasından ta - b • kruv ~ zörü imiş tağylrinı! uğramadı .iseler, bu bend çok ma.. 
'flı.Jştrı..:ır ~.e bir_m~ktar esiri~ y~ni si_:ıtem nınmış askeri muharrir Charles Morice, eya,nnameSl nalıdır ve yalnız manalı değil, bir hayli de 
h alyozler ığtınam etmışlerdır. Mute - Petit Parisien de şöyle yazıyor: . (Baştarafı 1 inci sa.yfcıdcı) küstah ve tahrikA.mizdir. 
ı:ssıslar, imalatın gizli noktalarını keş - · Müttefikimi.1. İngilizler Almanlara kar- Sofya 25 <A.A.> - ~.ulgar nJansı ~~~ırlyo.r: asır.2 benzer hadiselerin zuhuruna mani Roma radyo.'rn spikerine göre Glornale d'İ. 

trnek rnak!adile bu mitralyözleri tetkik şı veni modelde mükemmel harb tayya - Nazırlar mecllsi, dun akşam hukumetm olacak bahri takyidatı ihtiva ettiğini aya- talla, İtalyanın Balkanlardaki mühim men-
et:rnektedirler. releri kullanıyorlar. Bu tayyareler Al _ beyannamesini tasvlb e~iştir:. na h~tırlatmıştır. fa~tıerlnden bahsetmektedir. 
ç Alınanlar, Forbach garbinde faaliyetle ma:ılann Messer Chmidt'lerine kat icat Bu beyannamede ezcumJe şoyle denmek - Hariciye Encümeni azasından B. Hen- Itıılyan gazetesi bu m:.nfaatlertn biıyük 01"' 
~~Ştnışlar; Fransızlar tarafından işgal üstündür. Bugüne kadar Alman tayyare- tedlr: ninf!S demiştir ki: duklıırında musırdır. Turkiye ise Balkan -
~l.en Alman kasabasını, dün biltün gün leri ileride bir şey yapabileceklerini gös- Harici siyaset bahsinde hükü~et, son se - Geminin müsaderesi hiç şüphesiz, mec lard:ı faal tılr politika taklb etmek1edl.r. Bt 
d~Ptıkları hücuma rağmen alamamışlar - teren hiçbir şey yapamamışlardır. neler zarfında takib edilen da.~ıll ve harici liste ambargoya birkaç rey kaybettirmiş- da Italyanın işine gelmemektecll!". Blna.ena. 

r. Akşam galebe ümidini kaybetmiş _ . . .. sulh siyasetine, inhiraf etmekslzm, devam tir. ' l~yh, Türkiye, cilı~n ooğrafyasında ı.xa1 et. 
ler ve h"" ' "h t . 1 d " Parıs 25 (A.A.) - Havas a1ansına go- eyllyecektir Tamaanlle sulhoeı-ver olan ve Cı'ty of Flı'nt•ı· mu""sadere eden Alman tlğl mevklle mutenas1'b işler yapmalı 

""u d uc~ta :ıı ayki~ vFermış 1cr ırb···t·· te :;skeri vaziyet: k'''""'U devl
0

"t1erle dalma. daha sam.imi ve ö 
4) a rros erıyor ransız ar u un ...... ..,.. .. kru··nzo··ru·· Emden ı'dı·. on.dan teslne karı.şmamalıdır. 

Alınan l'> • i . . t ' t "k kild t Warndt ormanı civarında küçük bir dootane münnsebeUer inkişaf ettirmek ar • • ' • • • Italyan gazetesinin bu ihtara niçin ırırnm 
ketn-ı;ş arazıs nı Sl~ e_;ra ~ şe . ~· ~r. - köyün İŞJ!ali için evvelisi gün ve dün ol- zw;u Ue mUtehalll bulunan hülcümet, Bul - Vapur gerı verilecek mı ? gördü~llnü uzun boylu tahlil etme ve sebeb 
•ddettik~ ~ayıp ~:1 e 

1 
~Tıye ı 

1 
aız dulı:ca şiddetli müsademeler vuku bul - garlstanın bu memleketlerle münasebetle - Londra 25 CA.A.l - Dally Telegrapb'ın Va.- aramıya Jüzum yoktur. Bu sebeb aşlkA.rdır . 

... ekt,...a· elr mev ı er m a aza eye - mu" ı·- de bu harekAt münh""'ıran mev- rlndekl 1t·ımadı ~- ·'·vlyeye ve tarslne gay - •lngton muh"birl ""ildlriyor· Tt"ırki ...... devleti du··nya h"'di~at•nın aldı1'-ı c• ·~ " ır er. ı· qk "1~ şt d ..., W1'A " ... •u • "ç . ... ~ . 15 ,,_ 

'Daha kt Rh. h . b t z ı ı:ı mı ır. ret ed<?cektlr. Bu~ar mllletlnln niyetlerine Amerikanın Clty Of F1lnt vapurunun Sov- reyan karşısında ve sıl"f müdafaasını tetr.ine 
bir "iik· .. şart a, d ınYnle rı Aloyuncha, am Umumi vaziyet Fransızlar tarafında , teka.bUJ eden .bitaraflık siyasetini takibe kat'i yetler tarafından mevkuf tutulması, bu teY- matuf bazı siyasi ve askeri teöhirler almıya 
ı~ ~ une var ır. anız man opar- ·· t kb 1 h k"t · t• k t'l · · Orleri b .. k... . "hlrl t kt mus a e are a a ın ızaren a yen surette azmetml.ş bulunan hükumet, .şirndıyt klf hndlseslnln hukuki cepheleri üzerinde de-

1 
mecbur kalını~ ve bu tro!>lrlcr, bir taraftan 

tar.,da söu su u .. netı ı a. e me e ve şu tedafüi vasfını muhafaza eylemektedir. kadıır oldu"'u g""'i, bu··yu·· k de·"letlerle "e dl11-er ı bl - k tı B ra.d '-h ı· il il Tü..... dl"' ta ft d Fr .. 1 
1 

kt d 6 ı·u • • r.> r n r muna nşa açmış r. u a Ilı ar e • ı ng tere e . ...... ye, 0 er ra an a an-
Ôl .. l zer soy eme d .. ek~: I Umumi kanaat şudur ki: Alman kuman- mam.leketıerle iyi ve dostane münasebetler dllen ümidlere göre, bu hadise, Sovyetıerln sa ile gene Türkiye arasında birer mukavele 

u ere mayn o uyor armı~ danlığı bu~n. emir verilirse, btiyük ta - idame eyllyecektlr. umumi hattı hareketini aydınlatmağa yara.. şekil ve mahiyetinde ımza edllmlşlerdlr. Bu ,et- Fransa ile harb etmeÇliğimizi niha - arru?.a girişebilecek kuvvetlere malik Hükfunet ~beyannamesi §Öyle nihayet bul- yacaktır. asablyE:ttn ve blnnetıce bu neşriyatın .sebebi 
F':nlıyacak mısınız? - bulu'lmaktadır. maktadır: Amerikan amlralllk dalresinln hukuk: mil - sadece bu anlaşmalardan ba.şk!l bir ı,ey ol-

ter ~nsız aske!.le~_i, bu alayı??: artık ye - Fransızlann bir mukabelesi Karşısında bulundu~umuz fevkalA.de M - şavlrl Sllax Akstcll, beyanatta bulunmuştur: madığını Jcaydetınlye lüzum 70ktur. Şu vruıi-
kı 0-duğunu soyluyorlar ve ote kıyıda - dlseler ve bu hfıdlselerln yarattığı endişeler Sovyetıer Birliği, açıktan acı~a Almanya yete göre Glornale d'İtalla'y1 ka~ı söyle • 
)' feveıeleri susturmanın yollarını arı - Rhin cephesinde Almanların hoparlör- sebeblle, hükumet kraldan, me!>'usan mec11- yanında yer almak istemez ise, vapuru mu - nebllecek şey şuriur: 
or ~r. le gösterdikleri ruhi taarruz dün layık sini feshetmek ve ihalkın arzusunu yeniden hakkak surette geri vermelidir. Bllkanlar, Balkanlılanndır. Oraya uzanan 

lf.n~lr subay, Journal des Orelats gazete- olduğu cevabı almıştır. Fransız rasatçıları yoklıyıı.rak bu arzunun serbestçe ifadesine Nevyork 25 (A.A.) - Amerikan City of her yabancı el, her zaman haktı blr aksftlA.
l . e, Almanların ölülere mayn döktük- bir kamyon içinde götürülen hoparlörün imktln vermek üzere yeni intihabat tarlhlnl F11nt vapurunun bir Alman kruvazöril tara- mel uyandırır. Nitekim Balk:ın yarımadasın
~ni :r,azmaktadır. Bu zabitin nakletti - yerini keşfetmişler ve derhal mitralyöz tesbit etmek hakkındaki m~şrutl hakkını fından tevklfl . ve 'bitaraf limanda mevkuf da Arnavudluk sa.hUlerlne İtalyan kuvvetle-
~ k gore, savaştan sonra, ölüleri göm - ateşi açmışlardır. Hoparlör hemen sus • kullanmasını ricaya karar vemıiştlr. . tutulması Amerika matbuatında şiddetli neş- rlnln çıkmasıdır ld t>u mıntakada derin bir 
...; ~ sıra gelince, Fransız askerleri, ce • muştur. yeni intihabat riya ta yol açmıştır. Gazetele:-, bitaraf gemi- tesir uvandırmış ve reeavi.iz mefhumuna kar. 

~<'fya 25 (A.A.) _ Kral, yeni meb'u _ lere İnglllz ve Alman bahrlyesl tarafından şı malfun renkslyonlar hasıl olmuft,ur. zarlar 
san ;ntihabatının 24 Kanunuevvel ve 14, yapılan muamele arasındaki farkı tebarüz et atılıp köprüler koolldikt.en sonra Glornale Avam Kamarasmda ortaya 

atılan yeni bir mesele 
21 

ve 24 Kanunusani 1940 da yapılması Urlyorlar. d'İtalla ve onun glbl gazetel~rln neşriyatına 
hakkındaki emirnam_eyi imzala_mıştır. Nevyork Times gazetesi diyor ki: karşı yapılacak şey omuz silkmekten ibaret 

Amerika, muharlb!erln kaçakçılık yapan kalır. Uf ebeli~! devri geçmiş, hAd!seler yü-

Turk - ·ıng·ıı·ız 

7 

bitaraf gemnerı tevkif etm~leri hakkına 1tl- rilmektedlr. 
raz etmiyor. Fakat Alman kruvazörünün bir 5 (]) J;; 
bitaraf gemiye mevkuf tutttlması içln bltara! elifft vır aaL~- Gfftllİ; 

Fransız muahedesi ad ve itibar edilen diğer '>lr bitaraf limana _ ........................ - .................. ·-··-· .. ···-· 
(Baştarafı 1 inci sayfada) Nazır keza İngiliz kudretinin Büyük Brl- götürmesine muarızdır. B o tırılan bir J ngiliz 

Dl.ize kareı Alınan tayyareleri tarafından tanyanm stratejik menfaa.tıerl için bütün ha (~tarafı ı inci sayfada) Hcrnld Trlbune de şöyle yazıyor: 0 

~lan taarruzlar tamamen akim kal - yatı noktalarda tahiyesl lüzumuna işaret et. Kudüs 25 (A.A.) - Türk_ Fransız_ tn- Bu hl\.dise siyasi bir dinamit ta.şıyor. Fakat Vapurunda 
~· Denizaltların da, Umumi Harbe mlş ve şerenı bir ban• akdi saati geldiği ztı- giliz anlaşması, Filistinin ve Maverayi bunu soğukkanlılıkla tetkik etmelt 10.zımdır. 
~ tle, nihat bir ve kat'i bir silah olma- man halen meYcud olnuyan emntyetin tesild ErdOn'ün iktisadi hayatında, şayanı mcm Alman bahrivelileri serbest bırakıldı !J,!J kisi hoğU ldu 
d 

1• sabit olmuş ve buna mukabil Alınan içln bütün gayretlerin sarfı IA.zım eeldiğln.l . t t · 1 - t eğe baı::lamıştır • t ıt~ı ı nu. nıv.e esır er. gos erm 
1 

" · Ncvyoı·k 25 (Iiusus·ı) - Ünited Press Londra 25 (A.A.) - ngı"liz bandıralı ı..1 · za tılannın verdiği zayiat nisbetsiz ilft.ve eylemiştir. · d d .. "lm k 
"1 r der d bü ··k lın t ş· di Şın:ıclı en •.. manı ar, emare .er goru . c - bildiriyor: Yorkshire vapurunun, bir Alman tahtel· 
'--d ece e yu o uş ur. ım ye "Avrupa Bı.rl-·ı·k Devletlen· t d E le denız naklıvatı sıgorta 
q ar b kU -., " e. ır: zcı:m . . . J. Halen Sovyetlerin Murmansk lima - bahiri tarafından torpillenmesi netice -
bütün ~!~at~:~~~~~~~i~ii~inJ:n ;: Londra 25 (A.A.) - Royter ajansı blldl _ prı!!lt tenz~l .edılmış ve tıcarı z:.ıuamel_e - nında bulunan cCity of Flint.in Ameri - sinne kaybolanlar meyanında, yedi ka -
b.t azdır, rlyor: !erde tam ıtımad t~krar teessus .. etmı~ - kan 'llÜrettebatı hakkında malumat al - dm, oördü ayni aileden olmak üzere on 

H d fi 
Avam Kamara.aında İngllterenln harb M- tir. A:a.b. ve .?'ah~dı matbu~tı, Tı:rk d~p- mak üzere yapılan bütün teşebbüsler a- çocuk. donanmaya ve hava kuvvetlerine 

~ e e er defierl ha~tında sorulan muhtelif suallere lom1asısını muttefıkan takdırle yad edı - kim kalm1ştır. meruıub r;ı~teaddid ~bay ve ~fra~ ':ar -
den~ ~den bundan sonra har? ':e s~lh he- oevab "MNn hariciye müsteşarı Butler de _ yor.ar. Mmmanskdaki Sovyet makamları, dır. Ge~ını~ sahiblerı ~lan ~ılebı bıra -
Mi;ınden bahsedere~ ~en;ıştır kı : . . ml4t1r ki: a· B lk d 1 ti . Moskova merkezine bağlı olduklarını. i - derler hır lıste neşr~tmışlerdır. Bu lls!e-

lçin ~~tler arasında • ı~ nıyet prensıpı İngiliz hükt\metl beynelmilel ihttlAfian ır a an ev e erı leri !'Ürerek, müsadere edi!en ge:ııı~in de,_ kaybola~ların mıktarı 33 olarak gos-
barı OV'Üşüyoruz. İyı. n!yet ~lmadıkça müsalemetperver uaullerle hakkaniyetli bir ? mürettebatı hakkında Vaşıngton huku - terılmek~edır. 
nı.kl_,~larnaz. Kuvvetını vadlerı tutma - şekilde halle matuf bulunan müstakar bir konferansı mı 

1 
meti t~rafı~dar; sorula~ suallere cevab Bır vapur daha babnldı 

ltn Siste ve kuvvete şer;f vermekten ~ - beynelmilel rejlm1n fillen talukkukuna im _ verme~te.n ı~tına etmışlerdir. OebelUttarık 25 CA.A.) _ İngiliz Tafna va.-
"üve de rne nihayet verıncey~ kadar do - Un verecek her tekllfi nazarı dikkate alını- (Baştarafı ı inci sa.yfadal . Gemıyı ~':5ad~re ederek Murmansk puru ıblr Alman denizaltısı tara.tından ce _ 
!'ut Bu vam etmeğe a~etmı~ bulunuyo- ya Amadedir. Bununla beraber. bükfunet bu- Gaye, bu konferansta temsil ed~en l~ma~ı?a go~.urmuş olan 18 Alman bah- belüttarıkt&n 80 mll kadar uzakta bab.nl -
r~lnı d defa yalnız harb~ değı~, ~ar.b son- eünkfi vaziyette !.stizah takriri sahiblerin _ memleketlerin bitaraflığını teyid ve har- rıyclısı .. ~ugun se.rbest ~~rakı~lardır. m.ıştır. 
belki dea kazan!°~lıyız kı, bu ıkincı zafer den birinin teklif ettiği gibi Avrupa millet- bin, halihazırdaki muhariblere münha - . c;;emının .~merıkan ~urettebatı 41 kl-

'f .en çetını olacaktır. lerl camiasına, aid meseleleri tetltlt maksa- sır kalacağı ümidini beyan ve ifade et - şıdır. Bu m~nasebetle ~al~n İngilizler ta- Ruzvelt bugün bir 
6rkıyenin teşkil ettiği örnek dlle hu.sual bir tomıte teştlllno lmade de - mektir. rafından musad_ere edıl~ış .b?lunan bi • k 

!:den tlldir. ~tfuhabir İtalvanın Balkanlardaki va - taraf ve muharıb gemılerının 586 aded nutuk sÖyliyece 
,.,.._ müteakiben bltaranara işaret ede - . . - . . ' · ı d.,.. · .. ldu~u tesbit edilmiştir 
• ._törle dem.lştır: Nihayet ıtçl meb'U8lardan biri, Ingllterenln zıyPtının son derece kuvvet.en ısını, ç\ın ° " · Vaşington 25 (A.A.) - Resmt bir kay· 
t'dfŞ~ inanıyor ve şunu blllyoruz kl bu - barış tarf.larından biri olarak bir •Avrupa ~ t~aly~nın, Ba~a;.~ar~a~ık ~lmk~ ~h- Sovveı. z;raat servisi naktan haber verildiğine göre, Cümhur -
ıtt~~ harbe doğrudan doğyuyn iştirak et _ Birleşik Devletleri .. teslal lm.kA.nını tetkike ıı. esınfeb. ardşı m

1 
ut : l~k~~ır ~·ıcı~ğş .. ~·en reis! Ruzvelt, gelecek Perşembe günü rad 

--ven ve fakat bu harbin neticelerinden zı. tuna.de olduRunu Alınan mılletine blldlrtp bıtar3 ır . ev e e ı e ı ı mı .,1 ave Moslrova 25 CA.AJ - 1939 Sovyetler Bir • yo ile neşredilmek üzere bir nutuk aBy -
1'4eısue nıttteessır olaeaklan i in ve neti • blldlrnılyeceğtni 110rması il?.erın.e Dutıer, cbu eylcmekt~dır. İtalyanın, Sovyet muda _ - }iği 2iraat sergi.si bugün kapanmıştır. liyecektir. 
ot)ı end•·- Q teklif hatırda tutulacaktır• cevabını ver - halesi netıceslnde bozulan kuvvetler m'..l- ·······-···········································-·---·················-······· .. ············-··--
9Dt ...., ile beklemeıct.e bulunan dlfer bir · · k t · d ğ" d ·· "d lllUletıer1n ·hürrl ti bizim bir rnlllet ha- mJ.ştlr. vazenesını te rar esıs e ece ı e umı 
11~ ı:ne dl ye olunmaktadır. 

'Y'CU yetbnbe ballı bulunmaktadır. H ı·t k 1 f. . s·· 1 a·.,,,ı .. B 1~ . t M 'Xl&rkyenin ·ı , oy en ıı; ne gore, u .,arıs anı, a -
il da Y&Ptıtı hareketin ha.kiki mana. a 1 a s 1 a yan se ırıne caristanı Romanyayı ve Yugoslavyavı ih 
~ ~unda mündemiçtir: TürklyenJn teşkil tiva ede~ek olan barışçı bir blok kurmak 
u.u örnet, stratejik ehemm\yetlnden çok zı·yaf et vardı· suretile veni bir küçük antant teşkili ını-
"' ndür. Tlirklye milletler arasında iyi nl- kAnı deipic:: edilmekte ve bu blokun İtal-
~ PN!ll81bl lehinde vaziyet almıftır Tür • f .. - h ·· · ·· 
""~nln polltika.ın büt"' ha • T·- .. .... CA.A) Lo d İ va tara ından muza eret gormesı, Tür • 
~ un ro sonrası devre. .uunura ou • - r Hallfab, talya.. kiye ile Yunanistanın da dahil olabile -
t-._ e .. lst.lkrarlı ve metin blr poUtıka olarak nın yeni Lom:Ira bllyii"k elç!.si Bastlanlnln şe- celc!Pri mevzuubahs edilmektedir. 
--.ruz etmif ve bir muahedenın tadilini ıs- re!lne blr ()tle ziyafeti verm1'tir. Zıyafette es • 1 . . 
tecutı zaman bunu yapmUı: için kuvvete mu- cümle Çemberlayn ve hartclye müsteşarı But.. Bır talyan gazetesı ne dıyor? 
~at sureWe ddll, mutlaka milzaker.? yo _ ler de hazır bulunmuştur. Roma 25 (A.A.l - Glornale d'İtalla gaze -
1l ile hareket etml.ştlr. Bu öyle bir politika. teslnde Gayda, Türk paktının bir banş Aletıt 
~ 'ki, erı.,tıtt kemal noktası 1936 da Mon _ Fı·n /an dı·gada oldu~ndan şüphe ediyor ve paktın esasında 

Ult'de müzakere ve 1mZa edılen anlaınıa İ~illz - Fraruıız çember stya.setins dayandı~ı 
Obnuşıur. ve İtalyanın Karadeni2Jde rayılmuına mi\ni 

Halifaksın nutku Bedbinlik olmayı istihdaf eyledltlni hatırlatarak, Tür
klyenin bu muahedcye raimen Balk.an an _ 

l.ondra ıs CA.AJ - Royter ajansı bildi -
~: Amsterdam a6 {A.A.) - Telegraph gaze • 

tor t.eslnln FinlD.ndlyadakl muhabirinden: •·- d Halltaks, hfikfunetın en nafiz taraf. 
-.ıt"ları.nı llithra eden 1932 komitesine mensub Dfin Helsinklde siyasi hava pek ağır id.l. 
loo Parllmento ve Avam Kamarası azası b- Geçenlerdeki ntkblnliğin yerine derin bir bed 
~e bir nutu'k söylem}4Ur. 1 b!nllk kaim olmtıftur. Moskovanın FtnlAn _ 
~ H.a.lltaks ezcümle birkaç aydanbçri diya heyet\nln kabule cesaret ede.m1yecetı 
~~~ki de~lşlkllk hakkında mütaleasını bir takmı taleblerde bulunmllf oldu~u &fi • 
..:_~ ve bilhassa Türkiye ııe yapılan k!rdır. 
~llahectenın ehemmlyetinl ve vaziyet üze -ı HeWnklde büyüt bir aakerl faaliyet bü -
~de l.stikrar teminine mnt.uf olan tesir •e küm sürmektedlı Etrad sll!h altın& due~ e.. 

Uzunu kaydeylem1ştı.r. dllmette ve sıtmatıar infa olunmaktadır. 

tantında kalmMının Balkan .~lst~l IQin y~ 
nl bir mesele ortaya çıltardı~ını bildiriyor. 

aaute. Arnuudlukla İtalynaın birle.şme!l 
Uzerlne İtalyan styıuıetinfn Balkanlann gö • 
beğlne kadar yayıldıfını ~aydederelt •F..968 
nokta buradadır11 diyor. 
Bazı gazeteler vA.kıa.lan dumanlı resimler 

ve şairane ~k hikA.velert içinde perdelemiye 
çalışıyorlar, fakat İtalya 'JerP.nadlara kulak 
a.~akta, bll~kls hft.dl.<ıelerin seyrini çok 
nallcrekklk blr gözle talı:l.be devam etmek ıs~ 
~. 

Sabahtan Sabaha 

Gene tahta perdeler 
Karllerlmln belki ha.tırlanncla tatmıttır. B1r yıl enel ıene ba ıiltua4a mlld 

bayrıunlar için yapılan zafer takl-'nda.n bahsetmlt ve böyle bir yıl pe&bna tah
talannı dlldp ıtretı defne dallarile ırilslenen takların Türk inlulibına yak...-41-
tuıı sö:ı(.emiştlm. 

Bu fikre iliTe et*1tlm mütaJea da fu idi: 
- Böyle her yll şehrin ötesbıde berisinde kaldı.nmları ıöküp tahta cUrekler dL 

kecelt ve üzerlerini jfreti balılar, çahlarıa süsllyecek yerde büyilk me,..clanlanmınn 
birinde Türk ftçbl, Türk nılman ellle ve memlekette çıkMı Erdek, TDrhM, EsUşe.. 
hlr soma.ki n ıranlt taŞlarından, Türk stilinde bir abide yapmalı n merasime q.. 
tirU: eden askerterJmlzi, i:ıcilerbnizi bunun altından geçlrm.eliytz. Böyle bir (takı.. 
zafer) .Parlsin meşhur Arc ele trlomphe'o şeklinde olabilir. Sonradan muhtelli mJUI 
bareketlerln eseri olarak bu takın bedenine motıner de konabllr. Böyle mlUJ bir 
tak her-halde Taksim abidesinde" daha kıymetli olabilir. Ve biı böyle bir zafer ıakJ 
yapmayı hak etmişizd .... Bükrqıe, rettede bu şekilde taklu yapılmı1tır. Milli bay
ramlarda kerestecilere mohtq c>ha:ıda.n ve kaldırımları sökmeden geçld resmi Y•P
mak mümkündür. Türk inkdlbı kök salmış, metin bir inlulabrltr. Bu in1t1;lbın 
bayranuıu eski röçebe n oaclır devrinin itretl tahta perdelerini hatırlatan çerdm, 
çöpten abidelerle yldetmek biirmetslıl.llı: olur. Ba çirkin itiyadı bırakmak ta bele.. 
4iyderhnldn vuffesldir.• 

Bir yll ı~ti. Ya:rtıı T6rk lnkıllbı on altıncı yılını idrak· ediyor. Fakat ıördlL 
tümib manzara rene aynidir. Gene kaldırımlar sökülüp kazıklar dlkJ;lyor ve , .. 
ne tahta perdeler kurulup çalı çırpı ile tezyinat yapılıyor . 

Temenni edeılim k1 bu aa&Uian ıtlecek yıl tdu'ar yaz.mat. fırsatı çıkmasın. 

~Ulll.an Calu4 
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(~_· s ____ , _e_h_i~r~ll_a_b_e_r_ı_e_r_._· --'J lr;~i·a1.~ı;·dannd·ha1kııd, ırıar, ~akat .. 
Galib Efga.ni Bir tramvayla bir Okullarda lı 

davası kamyon çarpıştı ift•har D ünkü gazetelerden birinin cKa- vapurlarda yüksek sesle konuşanlara .... 
ri mektublarl> sütununda şu ser- nirfonirim. Vapurlarda yüksek sesle Jto .. 

deva."" ediyor n- o t k .. d b" t 1 k levhaları levhayı okudum: nuşanlar için ayrı bir kısım ayrıl.malıdlt 
:.m r ~·O)~· e. ır ~amva; a amyon c Vapur salonlarının bir kısmı sigara iç- ki yüksek sesle konuşmak adeti olınl .. 

H:ıkkında yapılan yeni ihbarla, muh - çarpoı şmt kı~, ırAksışı yarahatntmış ~r·1 • l\faarif Vekaleti, orta okul ve liseler _ miyenlere tahsis edilmelidir.. yanların kafaları dinç olabilsin. · 
telif vak'aların kahramanı haline giren r a oy - aray a ına ış eyen '.le d • l b l · 1 k · · h k ı Sijtara içmiy 1 ·g · 1 · d B b ld h · kl b · t 1 bd bulU -

8 
. . vatrnım !brahirnin idaresindeki 217 sayı- te ··~ke te erkı ça ıksşrnad. ve ıyı are et ere m• 1 d ehn etr, sı alra ıçeln dırerın Au- b.eJ~. u Hyokla al hı. ı~ 'afe .e k ,... 

Galib Efgani'nin muhakemesine, ıncı 1ı t M ll" N . dd . d eşvı . e me ma a ıle bu seneden iti _ an arın an ra a sız o uyor ar . - na • ırım. a ı ta e ım ısa edilece " 
asliye ceza mahkemesinde dün devam e- ra~va~ u:C ımG .. l ~cıdca b_esınf"~n haren yeni bir usul ihdas etmiştir. Bu u- ded1cri: bir, iki, beş, on ... Her ne kadur lursa vapur salonları bir kere daha bölil• 
dilmiştir. g~çe~ e~ duğza 3~~0 u a ın ~ ~r şo 0 - sulün esasını okullarda iftihar levhaları olursa olsun böyle bir arzu göstermeleri necektir. Fakat iş bu kadarla kalmaz :ıc: 

D:.inkü celsede suçlu tarafından dolan- run uşt an ı ı numara amyoı:a yapılması teşkil etmektedir. gayet. tabiidir. Fakat arzularının yerine vap•ır yolcularının arasında me~ 
dırıldığı iddia edilen Perapalas oteli sa - ça~:ım;{';ademede tramvayın camları YPni usule göre her ders yıh içinde üç geti~iJ_mesi acaba mümkün olabil1:1' mi? kuvvetli. ~ks~riyetlerden biri de vapur .. 
hib~ Misbah dinlenilerek ezcümle, şunla- kırılmış ve bu arada Ortakövde oturan kanaat devresinin her birinin sonunda B.ıı~m vap1:1rlarda bölme mınelezel da sr.vgılılerıle . ~any~na oturanlardıt: 
n söylemiştir: Ra"el adında bir kadın kırılaı'; cam par- rnelrteb idaresi her sınıf mualliminden 0 me\ cu~dur. B~ z.aı:nanlar kadınlarla er- Bun

1
.<>r da kendıl~rınc bır kı~ım .~yrılıJla_ 

- 4 ay evvel, bir sabah garsonlar bir çalarmın batmasile gözünden aralan _ sınıfın en ça1ışkan ve ahlaklı beş talebe- keklenn yerl bırbırınden aynl~ıştı. Ka - sını. :ı;teme7:l~r mı? Salona bır bolme da 
müşteri geldiğini, haber verdiler. Bu ge- mıstır. Y nin ismini istivecek ve disiplin kurulu d.ın1aı: horozdan .. kaçmak Adetinı terket - ha ~lave edılıyor demek. . . 
len, Galib Efgani idi. Kenclisile konuş - Yaralı kadın tedavi altına alınmış, ka- bun!arın içinden her sınıf icin iki kişi tıkle? ~aman bol~-~lerin kalkacağını zan .. ; elhasıl ha~lı arzular tevalı ettiJcçf 
tuk. otelimde 20 gün kalacağını söyleJi. z.a e•rafında tahkikata başlarım t seçr.cf'ktir. Bu suretle her sınıftan seçilen netm.ştık. fakat bo.meler gene kaldırıl - bo.M·~ adedlerı de artmakta devam edef• 
Tokatliyandaki hesabını temizlemek için ' ış ır. iki '.?IPl>Pnin ismi iftihar levhasına yazı- ma~ı. HııttA ufak bir tadil~tla daha esas: Sarn:ısc~ yiyenler ~ç~n ayrı b~lme, a: 
de para istedi. Pasaportunun arkasında K d k 

1
.,. . lac&ktır. Bütiin ders senesi içinde listede 1ı bır şekle konuldu. Eskı vapurlardakı ğı::ları ıckı kokanlar ıçın ayn bolme, e 

1000 İngiliz liralık deklarasyonu olduğu- ar eş a 1 nın isim]Prini muhafaza edenler. ders yılı so- kadın:ar bölme:i, yeni vapurlar?a lüks sa_ns ~~~ünmü:_Ier için ayrı bölme ... Gil • 
na dair, polis kaydı vardı. Ayrıca, cebiu- nunrla rnektE>b müdürü tarafından büf. mevk. oldu. Luks oturmak hevesınde o- nun bırınde bolmeler o kadar çoğal!Illf 
den bir zarf çıkarıp gösterdi. Bu zarf il- m· uh~kemes•ı net;celendı• talebi'? nrkadaşları önünde mükafatla:~ lan1ar. ?ecı kuruş mukabilinde bölmeye olur ki, vapur salonları mürettiblerin hıl' 
zerinde de, Yemen hükumetinin mühril ""1 dırıJacaktır. geı;ehılıvorlar. Şimdi bir de sigara içmi· rufat kasalarına döner. 
bulunuyor~.u. Yemen Krolımn mutcme .- Pendiğin Yayalar köyünde, namus yü- l\foktl'blerini bitirinceye kadar iftihar v~nler iç!n bir böl.~e yapılacak olursa Fakat j!ene arzuların, şikfiyetlerin ar· 
di ve ~eyfülislArnın da ~ootuyurn. ded\: ziinden, işlenen bir cinayetin muhake - levhasında yerlerini muhafaıa eden ta - bolmelı:rın s~~sı uçe çıkacak: dı arkası kesilmez. 
İstec!i~ı 650 l!rayı verdım . . Yanındaln mesi, 1 inci Ağırceza mahkemesinde dün leb!'nin isimleri Maarif Vekaletine bildi- - Sıgara ıçıyorsunuz, burada otura - Bu~ne kadar sigara dumanına katlaı> 
Meksikalı kad!Il~ar içi~ de, .. baba~a.". Ye - netic<.'lenrniştir. H!dlse, şöyle olmuştu: rilecek, bunlara Vekalet kıymetli hediye- mazsmız. - - mış olanlar, bugünden sonra da gene }tAt· 
men hükftmetının Parıs murnessılıdır, de Sııclu !brahimin kardeşi Zekeriya bir ler verecektir. İhtıırl_arı yuzunden vukua gelecek kav lanıversinler de vapurlar, vapurdan baJ 
misti .. . , gün tarlada biraderinin karısı Fahriye - ~aları bır yana bırakalım .. ~ölme ~yısı - ka bir şeye benzemesin! 

Davacı bunu muteakıb malCım vak a - nin önüne çıkarak cebren ırzına geçmiş- MUhim evrak . h d b" nın artması daha başka bolmeler ibda - ~ l ı 
lan naklettikten sonra. par.anın Mısırdı>ı tir. Peri9an bir ha,lde evine dönen ka _ im a 8 Rn Jr sına rla yol açmıyacak mı? Mesela ben • J ümet .:::f-1-11/i/,..rt 
ödenmesine dair ~ralannda bir anlaşma dın, vak'adan kocası İbrahimi haberdar mübaşir fevk'f edildi 1 
olmadığını söylemış ve: etmiş. deUye dönen İbrahim doğruca kö-

- Nihayet, parayı vermeyince kayma- ye l?iderek kard~i tabancayla öldür- R ~~ye 9 uncu a:uıruk mahkemesi miibaşirl 
kaınlı~a müracaat ettim, demiştir. müştür. ' ~ Sulç.mez, dun evrak imhası ve zimmet 

. Misbahı takiben ma~k-eme B~yoğlu n_a Aqırceza mahkem~i hAdisedeki ağır :~undan ımildde.tumumlllfe tesı1m edllml§-

C Bunları biliyor mu idiniz ? ~ 
hıye müdfirO Feyzi Gulumser ıle. Emın- tahrikleri nıazara alarak katil İb h ' · -
yet 2 nci şube başkomiseri Eşrefi şahid cezı kanununun 449 un~u m dd .ra ~~~ı Rüştü, hnkkında'kl iddiaya nazaran 5 bin 
olarak HinlemJştir. re 7 sene müddetle ağır ha a esı~ekU: llra kıymetin& bir ·borç senedini imha et -

Nahiye Müdürü, Galib Efgani tarafın- etmiştir. pse ma mlş Te birçok kaydiye parasını dn zimmetine 
dan Perapalas oteli aleyhinde Beyoğlu geçirmiştir. 
kaymakamlıjtına :vapılan sikayeti, _komi- Vapur siparişi mUnakasasına Mikldelumumillk, suçluyu Sultanahmed 1 
ser Eşref de tahkıkat hakkında, ııahat inci sulh ceza hft.tlminln huzuruna çıkart -
vennfslerdir. .. . 12 lng'liz firmaSI İŞfİrak etfj m~tır. HAkbn, yapılan sorgusunda vak'ayı in-

Bllahare, ~çlu tarafından Seyfülıs - İnglltere,-e sipar!Ş mll'karre 
11 

k~r etmesine rağmen, suçlu mübaşiri tl?vklf 
lAma çekilen !n,Vlizce tel~afın tercüme- ihalesi için açılını, olan mün:kasa v~~n etmiştir. --------
si ol.unmuş, bundan Galib Efgani'nin A- Hizum fuıerlne 15 g1ln ~hir edllmışiı.go en D 
den bankası vasıtasile 850 İngiliz lirası - Bu müddet bu ay sonunda bitmektedir Pniz işleri: 
nın namına gönderilmesini istediği an - Şimdiye ta.dar mftnakasaya fngllterenin e~ 

270 laşılmışhr. tanınmı.t tirmalnrından 12 firma iştirak et- amele liman işletme 

Kasadar maymun 
Sam ismindeki 

bu şempanze Si -
yamda bir mağaza 
daı kasadarlık ya -
par. Paraları ga -
yet iyi tarumakta -
dır. Madeni para -
Iarm kalp olup olmadıklarını anlamak 

için aldığı madeni paraları bir kere di -

şine dokundurmadan kasaya koymaz. 
Muhakeme, mütalea için talik edil - mlştir. Bu nrmalann teklif mektublan Lon- müdürlüğünden iş istedi 

mlştfr. dra sefaret.hanemhıe Terllınlştır. .. * 
Bu teklifler önüınümetı a.yın llk hıı.ftuın- Dun .sabah Galat.ada liman işletmesinin 

Ticar't ıŞıerl: 

Ticaret Odalan kongreıi 
tehir edildi 

Evvelce bu ayın 23 ünde Ankarada Tica
ret odalan kongre.cılnln açılması kararlaş -
ınış 'Ve murahlwılar seçllmiştl. 

da Den1zyollanna eönderilml b 1 akt bulunduğu Merkez Rıhtım hanının onüne ll- En buyuk yumurta 
Bundan sonra bura.da nıüteh~ı~~~:~n ; man işletmesi tahmil tahliye amele.sinden 270 Yumurta yu _ 
şekküI edecek bir 'kom16yon marlfetllc bütün kişilik bir grup toplanmış, işsiz kaldıklarını 
gelen tekllfier birer birer ootklk olunacak iddia ederek llman işletme müdürlüğüne mü- anurtlıyan hayvan 
bunlardan en müsa1d olan tekli! derhal lı:~ racant etmt.,lerdlr. lar pek çoktur. Ba 
bul edilerek ihalesi ya.pılacaktır. ~iman işletme direktörlüğü, derhal amele zıları küçük, b!i2ı-

. mwnesslllerlni kabul etmi.ş ve derdlerlnl din- l bü 
nı:le~bllhassa va.purlann en kısa bir 1&- Uyerelı: çalışabilecek 'Vaziyette bulunanlara jş arı .. yük yumur-

man a ..,, ... rUmMI ~ koşulacaktır. verilmesi hususunda fabrtkalara keyfiyeti ta yumurtlarlar. 
Öğrenildiği~ göre, İngiltere hUkfüMtJ bildlrmeğe karar vermiştir. En büyük yuınur -

harb devam ettiği takdirde bile siparlşlerl-
mizi kabul ederek 'Vapurlarımızı inşa ett.ıre - Çanakkaledeki deniz kazası ta yumurtlıyan 

Nezleye karşı soğan 
Bazı yaşlı ka -

dınlar, nezleye kar 
ş.ı en iyi ilaç ola -
rak soğan yemeyi 
tavsiye ederler. 

Belki bu tavsiyele- ~~~~tii 
rinde haklıdırlar. 

Çünkü hOğandan ilaç çıkarıldığı vaki 
dir. 

* 
Meşhur mizahçınm yazı 

makinesi 
' Amerikalı meş

hur mizahçı Mark 
Twain yazılarını 

makine ile yazar -
dı. Mark Twain'in 
yazı makinesi çok 
eski modeldir. Hiçbir vakit bu makine-

cektir dl. 'ld' hayvan Madagas -
~ ~ normal ticaret şartlarının bozulması · raporu a ıyeye verı ı k 'd t dilf d"l . . . yi değiştirmek istemez. Eski makinesinit 
rıat tereffülert Te mübadele güçlüklerinin f Birkaç gün evvel Çanakkale boğazı med - _ar a esa e ı en Aepıronıs ısmi ve- . od 1 k. 1 ih . . . 2y 

Birçokları mOhlm vazifelerde bulunnn mu
rahhasların son hl\dlseler dolayı.~Je bıı vazl
reıer~n ayrılmalarının muvafık görülme-

ortaya çıkmam w bunların Tlr.aret Vekaleti Berlin - stanbul hava se~erhrin9 halinde Llzeya adlı bir İtalyan balıkçı ge - rılen _hayvandır. Nesli inkıraz bulmak Ü· yenı m e ma ıne ere tere ettığını su 

ve odalar ~lı:llltını yakından alfı.kadar et - ay başmda başl :nacak misinin Amasya adındaki blr motöre çarp - zeredır. ler. 
nıekte bulunması kongrenin tehirine sebeb tığını yazmıştık. • ........ - ....... • .. ·······-················- ···-· .... ·-·-·-····- -·-·-----.....~ 
oım~. Alman Lutt - Harın hava nakliyat ıir -

Diller taraftan ticaret odaları kongreslle ketinin müdür mua;fin.l Eduaro Korte, dün 
şahsen nl~kadar bulunan Ticaret Vekilinin şeUhrlmlze g~ü Ur:. _ _._, d- y a•lkd mum muu r m ... vlill un e'lr' y tay -
nıha.tsırJığınm devamı da kongrenin tehl - yare meydanına gltml.f, orada bazı tetlrikat-

Bu müsademede Amasya motörünün baş 
tarafı parçalanmış olduğundan, motör sahibi 
derhal mıntaka Ilınan riyasetine müracaat 
etmış, balıkçı gcmisinc:'len davacı olduğunu 

söylemiş ve tazminat lstemlşt\r. 
rtnde 11.mil olmuştur. ta !bulunmuş alA.kadarlıa.ra bazı tallnıat Te 

Kongre gayri mua~ bir zamana tehir na.hat ~ Bunun Uzcrine balıkçı gemlsl durdurulmuş 
ed Tenn · . "t'e Uızım gelen tahkikata glr!4ilmiştır. 

llmlştlr. • Bu 1z&ha.ta göre, blr mlnl çıkmadığı tak - Gerek motör .sahibi, gerekse balıkçı geml-
Gümrüklerden çıkanlan ıtaalat dlrde bu ay başından t.tiba.ren Berıtn - la- s1n1n kaptanı dün limanımıza aeımı lerdir. 

. tan'bul hava seferlerine başlanacaktır. ... ş 
emtiası Bu sererler haftada üç kere yapılacaktır. Her lkl taraf ta birbirlerinden tazminat ıs-

sı Ağusto,, tarihinden evvel geUo te be - İlk tayyare İklnclteşrtnln birinci günü Ye- tedljtinden, mıntaka liman reisliği bu hU8usa 
dellerl Me~kez B:ı.nkn.sına yatırılmamı, ol - şllkôy tayyare meydanına lnooeK, bu tayyare ald taıhkiknt raporunu ndllye~ vermiştir. 
duğu için gümrüklerden çı.karilamıyan Al _ ııe idarenin mnkinıstıeri de gelecektir. 
man emtlasmm :tthallne müsaade cdlldlğini Tnyyare giderken ıvıe gelirken yoldn 8otya., 
yazmıştık. Bu milsande üzerine alflkadar it- Belgrad, Budapeşte Te Viya.na.ya u~rıyacak -
hDJMçıla.r pamuklu ve yünlü mensucat, mer- lardır. 

Poliste: 

Bir köylü arkadaşını demirle 
başından yaraladı serhıe, yün ve pamu'k ~ıtkleri, trikotaj ma

kineleri iğneleri, Wenıniş deri, klmyevi mad-
deler, hurda.Tat eşyası, elektrik malzemesi, Sanyere tlı.bl Kanaya köyünden Yahya ile 
çuval Jta.navl~. perçin çl'Vileri, çubuk halin- Edebiyat fakültesinde sınıf ayni köyden İbrıı.hlm arasında bir alacak 
de pirinç, çemberl1k demir ve toz h~ıde l" k ld l me.~leslnden çıkan k.aıvga sonunda İbrahim 

- ü USU U 8 11'1 ıyor bftvük bir demir ""'"Ça.sil"" YA"yanın bn.,ına bronzdan ibaret olan bu -eşyayı gumr kler- ~~ ...- "' .wı ,. 
••. A 

1 
d B Un lth lfıt Üniversite F.debiya.t Fakllltesi profesörler YUrmak suretııe tehliki)li aurelite yaralam~-

den QıAUrmı.g ar ır. u em nın : em- mecllslnln, FakuUe için yeni bir tedrl.s tall- tır 
t.ın.sındnki bazı darlıkları izale.ye muhiıu te- .. · 
sirlerl olacaRı anlaşılmaktndır. mteatbenaıni esi hakzıtarlamldak,. ~:~· b:~ mdu~d~ - Yaralı !fa.de vereınlyecek oir halde Beyoğ-

n r yapma o uır.u ""l' an uar un ne- ıu <hastanesine kaldırılmış, suçlu yakalan -

Y 
• "Ş h" . d b 1 tlcelenmiştlr. Pro!e.sörler meclisi yeni tali- mıştır. Yaralama hfl.dlsesl stra!ında jandar-

8DI 8 ır ,, gazmosun a a O matnanıe üzerindeki çaıı.şmaıarını bitırmtş, ma tahkikata devam etmett.edir. 
Oüınıhurlyet ba.yramı münasebetııe 29 BI _ ve talimatname dün Maarif Vekfiletlnc gon- ••••••••••••••••••••••••••.•.•.••.•.•••••••••••••••••••••••••• 
~rln Paur günü ak.şanu vaıı LfHJi derll~tlr. Yeni talimatname ne Fakültede Basın Kurumunun kongresi 

şimdiye kadar tatbik olunan sınıI usulu kal
Kırdar tarafından Taksim ba.hçesındc yeni dırılrnAkta ve yerine aent.ı!lka usulU korunak- İstanbul Basın Kurumu Reisliğinden: Ba-
Şehir gazin.o.sunda bir balo ttrtlı> edilmiştir. tadır. Bu aureUe Edebiyat Fakültesine de _ sın Kurumu senelik kongreslntn lkinci top-

Balaya askerl ve müild rfeal ve şehrimlznl vam edecek tnlebelerden bir kısmı serbest lantısı bugün saat 14 de Kurumun Beyoğ. 
tanınmış birçok ııllelert ve matbuat erki\nı devam suretne sıı:ıf bir mm a.liamı olarak ye- lunda İstJklft.1 caddesindeki merkezinde ya
rvali Liitfl Kırda.r ve eşi tarafından davet e- tışebilecek, muntazam (\cvam edenler ise e- pılaoe.ktır. M1'hterem ut.mızın gelmelerini 
dllm.1şlerdir. 1 deb1yat muallimi ola.bileceklerdir. rica ederiz. 

~--------~~------------------------------~, İp EK ve s ARA y Sineb7r~:~ında 

1 CENNETi 
Senenin ilk TURK Filmi. 

Biletler sabahtan satılmaktadır. Tel. SARAY • 41686 · iPEK : 44289 

/Jir genç kız hakkında 
imzasız melılubla 
Siiglenen /~na 
Şeylere inanmalı mı? 

Bir erkek okuyucumdan aldığım 

mektubu aynen kopye ediyorum: 
cTey&eclğim, 

· İçind• bulunduğum vaziyeti sana 
anlatırsam, bana acaba ne yapmam la
zım geldiğini söyllyebilir misin? Başı
ma gelenleri baştan anlatayım: 

Ben yirmi üç yaşımdayım. Liseyi bi
tirdim. Bir bankada çalışıyorum. Ma
aşım az değildir. Annem ve ablam var
dır amma, onların bana muhtaç olma
dan geçinecekleri kadar bir gelirlerı 
mevcuddur. Evlenmem için bir mani 
yok. Bundan dört ay evvel yeni bir eve 
taşınmıştık, kar~ınıızdaki evde genç 
lılr kız vardı, bu genç kızı birkaç kere 
sokakta. ve bazan pencerede görü • 
yordum. Genç kız bihakkin güzeldi. 
Hoppa görünmüyordu, ailesinin vazi -
yeti iyi idi. Ufak bir tahkikat ta yap
hm, ailesinin gayet namuslu bir aile 
olduğunu, ve kız hakkında en küçük 
bir dedikodu bile yapılmamış olduğunu 
ö'trendim. Gençtim. Genç kızla bir ta
nışma vesilesi ihdas edebilirdim. Fa -
kat bu yola gitmedim. Anneme kızı 
gördüğümü, beğendiğimi anlattım. O
nunla evlenmek istediğimi, gidip aile· 
sile görüşmesini söyledim. Annem on
lann evlerine gitti. Döndüğü gün o da 
km çok be~enmi~ olduğunu söyledi. 
Annem, ziyaret sebebini de kapalı ola
rak hissettirmiş. Her şey yolunda gidi
yordu. Ben artık kararımı vermiştim. 
Bu genç kızla evlenecektim. Bir gece 
mnaile ziyaretlerine gideceğimizi ha
hf'r verdik, bizi beklediklerini söyle -
mişlcr, annem, ablam, ben kalkıp ora-

ya gittik. Bu sefer genç kızı yakınd~ 
daha fazla beğenmiştim. Orta mektOb 
tahsili vardı. Bu kadar tahsili kafi gör
düm. Güzel konuşuyordu. Tavırları 
çok kibardı. Onlar da bize iadei ziya • 
rette bulundular velhasıl uzatmıyayıın 
ai.1eleriıniz izdivacımız meselesinde 
anlaştılar. Yakında nişanımız yapıla
caktı. 

Dün bir mektub alıyorum. Bu mek• 
tub altında ne adres ne de imza var. 

Yazı; bir erkek yazısına benziyor. 
Bn kimse bana müstakbel nişanlııYl 
hakkında birçok şeyler söylüyor. 

Bunların hiç birini buraya yazacak 
değilim. çünkü o kadar çirkin şey~er 
ki, tekrara dilim varmıyor. Bu vazı " 
yette ben ne yapayım? 

* Oğlum; 
imzasız mektub yazan ınsanıar ah· 

H\.klı insanlar değildir. Bir kere bunU 
böyle bil. Saniyen bu adam kim olabi· 
Fr. senin dostun mu? Hiç zannetmiy<>4 
rum. Dost insana bir şeyi açıkça söy
ler. Senin tanımadığın fakat insanlara 
ıvHik etmekten haz duyan biri mi? 
Zannetmem .. böyle insan pek yoktur· 
BE'nce bu olsa olsa, belki senin nlşan
Janacağın genç kızda gözil olan biridir· 
TPk bu işi bozmak için bu mektubu 
yazmıştır. • 

Vaziyet hiç karışık değil, hattA 
ehemmiyet verilmive değmez. Sen be
ni dinlersen bu mektubdan nişanlnna• 
cağın genç kıza bahsetme, yalnız belU 
et!ııeden mektubda bahsedilen bazı la" 
bmları yanında bir hikAye anlatır te.r
zmda açarsan hareketlerinden onun bıJ 
i~lere ne kadar uzak olduğunu kendin 
de hissedeceksin ... Bu_;ı~ yap diye d~ 
srylcmiyonım. Çunkü ımzasız ~ektu 
y!lzanın bir müfteriden başka bır şeY 
ofacağını zannetmem. 

TEYZE 
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Total 

e 

- ~e oluyoruz, bir tehlike var mı ncnba? ç;; liayır, dedim, korkmayınız ... Şimdi ge
" · Marmaradn ne tehlike olnbılir; kilçük 
e 8ak1n bir deniz ... 

btr\7anyana, !kimiz de blr zaman başka hiç 
P §ey söylemedik. Tehlike vardı; fakat va
d urun batması, kazaya uğraması şeklinde 1 

1:~ı ... Vapura ve yolculara :ıld değU, yalnız 
t 1z 1ç1n tehlikeli bir vaziyet hfi.5ıl olmuŞ-1 

SON POSTA 

• n ır, 

un 
elicelenir ? 

ccSon Posta» ııtn yeni edebi romanı: 6 

~ 

.SOn Posta• mn tarihi tefrika.: 35 

liNliRDiRp 
IATAKHANISİ 

istanbulda yemek narkı 

lardan birçok tımseıer •!ansa kalkmışlar, la- · 
sa bir zaman içinde btıtiln salon halkı ara
sında tetııtsız, bemen hemen .samimi bir aıı.. 
bablık havası hA.sıl olmuttu. 

CIEYlAM AYI 
••r.r,ük piyanist fevkalMe dikkate p.yandı 

ı:n yeni, kımıncı, coşkun, neş'ell oyun b&. 
valan buluyor, ezberden çalıyor, esmer ct. 
Ukanh kemanla alrompanye etmek için bt. 
zan piyanonun kenarına lllftlrllen noıaluı 

tı. Kendimi büyük bir boşluk lçlnde hJssedl- · 
~=dum; vapur, deniz, gök, ıtAlnat, her şey 1 
d atımdan slllnmlştl: sanki 1ünya batıyor-ı 
d u, derin bir uçuruma doğru vuvnrlanıyor
A urn. LeyUının sevgisi benı tatmin etmemlstl, 

1 

tak1be mecbur kalıyordu. Bir aralık gihilld. 

~~:i~~~~g~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~§~§~§§§~ ler ve alkışlar arasında bir genç kadının a • !! lundnn tutup çekilerek piyanonun yanın 
.-::::;;~~~ gt!tlr1Idlğinl gördtnt. Mosl!tl h'.lŞladı Te kadı& 

YŞc ağır bir dıı:nbe Ue beni yaralamıştı; L1- dam, dedim, arzu ederseniz ~ağıya inip ka- Te .şimalden cenuba gelmekte olan muhaclr-
tanın yumuŞ3.k, h!sll, gü~ı ~Un! avucumrta palı tir yere girelim. ı lermlş. Sovyet Rusyadan çıkarılmış!a.-, Yunn-
:~tuyordum: belki de bu el beni kurtarabl- - Nasıl isterseniz.... nlstan bunla.rı kabul etmeğe karar -;ermiı; 

rdt: derlmln derisine temns etmiş olmasın- Merolvenlerden lnme&l için yardım ettim ncr~de yerleştlrileceklerlnl, bundan s:ınra ne 
~an garlb bir haz duyuyor ve farkma var- Hemen oracıkta kendlmizl itapısı önünd~ ı.ş tutacaklarını ve nasıl gcçlnecekler:nı bil-

ndan bu eli sıkıyordum. Genç kadım•ı ne buld ıo;. t 1st __ , 1 ... ,_.. miyorlardı. 
dlı- • 1 u6umuz ur Qiljonuna g rere ... s.,.ı.en, 
"'9Ündilğünll bilmiyorum, fakat ben gittikçe rutubetten ve evhamdan kurtulrnağa çalıştık. Llza bu macerayı öğrenln_ee fevkalade alA-

tennıaşmnkta olduğumu hissettim. Meğer birinci sınıf yolculara mahsus ye- kadar oldu. Henüz çocukken bırakıp çıktı~ 
Dlmitrlyadusun karısı benim tçln ne ifade mek, istirahat ve eğlence salonlarının boş- eski memleketi hakkında birçok sualler sor-

eder? lu~una, sessizliğine, kimsesizliğine karşı asıl du, istediği cevıı.bları aldı mı bilmem, rusça 
Benı seven blr genç kızın itina ve altıka- h t h . . konuşuyorlardı, anJamıyorjum, 1ııkat dinle -

ıın aya ve areket bura.da ımlş. Iklncl ve üçün diğl §eyler yüzünde g1.tt1kçe endişeli karni-
.. da saadet !bulmadım; delicesine peşinden cil mevki yolcularının oturdukları bu geni• 11 h~-ıı ed" d b dö k 
~ru.ı x. iiml ı d '" t ar ...,, ıyoI' u; sonra anıı nere : 
,,. "'Y ttı;um, h.'lreketınde mana, c es n c aydınlık, pırıl pırıl süslü mlonda Amerikan F 1 dedi b 1 benlm k d 
.,.ır b-... d • yü - - - d !hl b b . - ne a... , un ar anım an, 
1 • ..... ışın a eısun, ruyuşun e s r u- :ırın önünde uğultulu bir kalabalık vardı be 1 ""'.-A ıns 1 1 b bam arak 1 · n m so,, ı.u..-.. ıın an ar sayı ır; a 
cu b! deallze ettiğim Ayşe, kanlı canlı spor- Salonun bir köşesinde on iki on üç yaşların- !yl ki vaktıle müsakl ~artlar içinde çıkıp ge-
'ia r gençle evlenerek yalnız adale için ya- da sarı.şm bir kız çocuğu piyano çalıyordu, lerek Türtzyeye yerl~lş. orada refah ve 
mı ~ı ls~:ıt <ıttı, hülyalarımı yıktı, ümidi- yanı ba.şında. ayakta duran rumıer bir deli- saad<ıt tçin<ie ya.§ıyoruz; bu zavallılar ne ola
C\' kırdı. Ik! bekArdan alamadığım saadeti kanlı kemanın. refakat edlyorou. Birkaç çift caklar? 

ll blr kadından mı umuyorum? O iki be- dansedlyorlar, kenarlardaki Imlt.uklara uzn- - Her memlekette rejim değişikliği bir ta-
~rıt ki benim olmak lhtimallerl vardı, bu ev- nır gibi oturmuş kadınlar konuşuyorlar, er- kım acıklı neticelerin meydana çıkmasını 
; kactırı.cıa işte resmen baş.ka.sınındır; kocası keltler dilsiz. siyah blr afikt1t Ue maskeli, dU- za.rurl kılar, diye cevab verdim, biz ferd ba. 
ar, Yenı evlldlrler, belki de sevişiyorlar... §'ilnüyorlnrdı. lnnundıın elbette bu vaziyetlerden nıüteesslr 
- Bu ıslak hava :ilzi hasta edebilir ma- Bunlar 111n Rll!, yan Yunan kanı ta_eıyan oluruz; takt işi memleket ölçüsUnde dlişü-

Yazan: Refik Ahmed Sevengil pürii:r~cıüz, berrak, tertemiz bir sesle, pek fH, 
nürsek belki de başka türlü neticelere 'f&nrız. ln yükselmlyerek, fakat. bu basık tavanlı iL 

Bunların kocaları, erkek kardeşleri, kin~ bl- lonu kafi cf Precede dolduran na~melerle ıaı1a 
lir belki de kendileri styul mahlct'lmlo.r, ya- 8<lyledl; birçok defalar alkıtlandı. Sona 
hud muhaııt düşüncede kimseler olablllrler... tekrar dans havaları ba'lııdl. 
Mesclcyl .şimdi yalnız bir cephaslnden görü.. _ Ah. su Rus kadırıı~"l . dedim, felltete 
yoruz. bile dansedP.rek ve şarkı !Oyllyerek tddlJO!'-

- Aman, bırakın, ne olurlarsa olsunlar; larl 
~ slyasetten·a.sla hoşlanmıyorum! Llza eevrtb Terdi: 

Demin Llza ile konuşmuş Jlan kadın •lm
dl dansa kalkm~ı. Genç bir erkekle kol kola, 
göğüs göğiise, pek neş'ell, fazla iıarekeUI, kıv
rak, heyecanlı bir surette hoplayıp zıplayarak 
oynuyorlardı. Erkek yabancı idi, volculardan 
biri... Suriyeden İstanbula gelmiş, orada lılr 
~üddet kaldıktan sonra Yunan!standan ge-
9t)rok Mısıra gltmeğe karar vermiş Lübnanlı 
bir delikanlı imiş; sonradan öğre'ldlk. Kala
balığın içinde d:ınseden muhtelif çiftler ara
sında. onların ta.şkınlığı dikkati çekiyor, hu
reketıerı nl~ka ve neş'e ile takib ediliyordu. 
Kadının kocası da seyirciler arasında sessiz, 
blr facia artisti gibi karanlık ve ımpalı bir 
çehre ile onlan seyrediyordu. 

Balondaki nef'e gittikçe artıyordu; yolcu-

- Biz ÖV}Pvl1dlr: aııkı. cinayeti Te IDtı. 
.,.,;; cllr Jı<ıl'np l!'etlrmı>lr 'lfz!m san'ııtımızdı\l 

r 17.,,.nın 11•1" nJdn~ımı unutmustum: dal. 
5nnJıırın """~lflm o ~ genç tadım lnrttts 
mi? Runu anlıımak tcın ;ttzltce yüziine bak· 
hm. H'" .._belli olmuvordu. • 

- HE'r ııeve r~en neı!'.?11 olan bu insan. 
tarın arno::ına bl"- de karısmıyahm m!? 

Dedim ve ayab kalkarak, şakacı bir 19 
kilde ceketimin düğmesini lllkleyıp onu dan· 
sa kaldırmak üzere önünde e~ildlm. Gülüm
seyerek ayağa kalktı. Ortalıkta musiki Ue 
s:ırılıp dönmekte olan çiftlerin arasına ka
rıştık. 

( Arka~ı var) 
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BACAN 
CUIUROUADA PAIUH 

DlÜBAYAASI DEUARl EDiYOR 

İzmirde piyasa 
birdenbire canlandı 
Son 24 saat zarfında 

lngiliz firmalarına 
4.500.000 kilo üzüm satıldı 

öLü 
Nakleden: Hatice Hatib 

Heyecanh bir takib 
Şimdiye kadar Ziraat Bankası_ Malatya bez ve iplik 

fabrikası tarafından 11.000.0GO kilo pamuk satın alındı 

Ellnl Burly'e uzatmıştı. Fakat Burly daha du. Asan.sör dördüncü katta durdu ye sen• 
İzmir (Husu.si) _ Harb başlıyalıdan • bazı teterrüatı da öğrenmek Jstiyordu: kız çıkarak merdivenin trabzanı üzerine u-

beri çok durgun olan ihracat işleri ve sa· - Demin ne demek Lst.edlllnlz1 anlı.yama- zandı ve bu suretle kayarak aşatıya doğru 
dım, dedi. Nl.şanlısının madam Zanet.te'in inme~e başladı. Bu çare de mühim bir fayda 

tış muameleleri dündenberi şayanı kayıd tabibi olduğunu bilmesi Mösyö Marraud'nun temin edememı,tt 
bir şekilde hızlanmıştır. onun sadakatinden 4üphe et.mesinl neden Burly ona yetişmek üzere tdl ki karanlık 

İngiliz firmalarından. birçoklan İzmir- ıcab ettirsin? içinde birlslnln kendisini yakaladığım ~t-
dcki ihracat evlerine müracaat ederek ~rges muhaverenin bu oetude denmın- ti. Kurtulmak için sllldnd. Faka' o aırad.a 

dan pek memnun delildi soka.le kapı.sının açılıp kapandıtuu duydu. 
telgrafla teklü yapılınaaını istemişler ve - Bunu düşünmeden söyledim, diye cevab Genç kız sokağa çıkml§tL Tam kapıyı aça· 
bazı avlaşmalara girmişlerdir. 24 saat verdi. cağı sırada arkasına vurulan fiddetll bir 
zarfında, hüktımetin tesbit ettiği fiat ba· Avukat ısrar edlnce de duymamazlığa il•- darbe ile yere yıkıldı, tekrar ayai.ı kalkıp 
remine göre İngiliz firmalarile yapılan lerek önünden geçen bir takalye atladı ve ta sokağa çıktığ'ı zaman genç kız kend1sin· 

baille bir selA.ın vererek süratle kayboldu. den elli metre mesafede idi. Bu sırada aoka
ımlaşmalar 4.500.000 kilo Sultaniye üzü - Avukat taksiye hiddetle baktı. ve: tın öbür ucundan bir polis ııözilktll. Burly: 
müne baliğ olmuştur. Fransız piyasasile - Bu çocuk bizim için faydalı olabilecek - Hırsız var, hırsız var, yakalayın ıu ka. 
de temaslar, memnuniyet verici bir şekil- çok feYler biliyor, diye dfi4ündil. dını diye bağırmağa başlamıştı. 
de açılmıştır. Bu konuşmadan hemen Gomara. malftmat Polls kadını yakalamak için durdu. Faka~ 

vermek istiyordu. Dotruca onun meyhane- tam bu sırada kadın birdenbire yolunu de
Diğer taraftan İngil1zlcrfn kredi haberi sine gitti. Gomar orada yoktu. Garaoıı nere. ğl,ştırdl ve yolun ortasınd&k! tarhlann ara

ve mahsul siparişleri borsada derhal te- de bulunabileceğini bllmlyordu. Burly bek- sından hızla geçerek yan soltaklann birine 
sirini göstererek fiatlarda sabahleyin 50 lemenln lüzumsuz olacaRını dütünerek eve girdi. Polis ve Burly de arkasından tırlamtf. 
santim bir yükseliş kaydolunmuştur. Pi- dönmeğe karar verdi. Yolda Georııes'un 8ÖY- lardı. Avukatın yorgunluktan nete.si bsll. 

ledlklerlnl d~nüyordu. Yalııız her zaman meğe ba§lamı.ştı. Fakat polla iyi bir kotucu 
Adanada bir pamuk temizleme atetyesi yasa har&retlidir. çok açık 'konuşan bu çocutun, bu mevzuda olacaktı kl hiç yortıımadan takibine bütün 

Ad (H t) Z. t B k rın tamir meselesi ehemmiyetle aözönüne İzmir ticaret mUdUrlU~' daima kapalı ve çekingen konuşuıu nazarı hızile devam ediyordu. 
ana usus - ıraa an ası ve a 5 ... dikkatini celbetmlştl. ıBurly nihayet ko91naktan vazıeçmift1. 

Malatya bez ve iplik fabrikaları anonim alınarak harekete geçilmiştir. İzmır mıntaka ticaret müdürü Avni Büroda bazı dosyalarını karıştırdı. Fakat Gözden kaybolan genç kızın ooUa tarafından 
şirketi Adana teşkilatı, Çukurovadan pa- Ceııubda petrol arastırmaları Sakman, İstanbul ticaret mUdürlüğüne çalışacak vaziyette olmadı~ını pek çabuk nasıl olsa ya.kalanacnğından emin ve mem• 
muk mübayaasına devam etmektedirler. Bölgemizdeki petroJ. .ııramaları falali· tayin edilmiş ve tayin emri kendisine teb· tarketti, do.syalarını ıkapattı ve pa.Ltoaunu gl- 1 nundu. 
Adana, Ceyhan, diğer kazalar ve İçelden yetine bu ay daha geniş bir hız verilmek- liğ olunmuştur. İstanbul müdürü Meh - yerek sokağa çıktı, birden d\ifünmeden doR- 1 Fakat ümldleri boşa çıkmıştL Hızla geçen 

ruca Belgrad sokdına gltt.i, artık nezaket bir otobüs pollsin yolunu kesm{f ve bu tır
yapılEln mübayaa miktarı 11.000.000 kilo- tedir. Hoccaali mevkiindeki sondajlar mc<l Ali Eten de İzmir müdürlüğüne kaidelerini ~ünmeden Eve'in Jtapı.sını 1kln- sattan istifade eden genç kız da ortadan 
yu bulmuştur. için hazırlıklar tamamlanmıştır. Birkaç nrıklecUlmiştir. ci defa olarak çalıyordu. Dellk.a.nlınm sakla- kaybolmuştu. 

Dünya piyasasının anormal bir halde (!Üne kadar Ankaradan gelecek mütehas- Avni Sakman, evvelce Bcrlin ticaret el.ığı noktaları genç kızdan ötrenmek 1st.ı.. Polis te durdu. Sa~ına ~ soluna baktı. 
olduğu şu sırada, Çukurova pamuklarının sıslann kontrolü altında faaliyete geçile- konseyye1iğimizde bulunmuştu. yordu. Sonra omuzlarını silkerek geriye döndtl ve 

Kapının zll1nl çaldı, epeyc. ~an geçtlRi Burly'nln yanına geldi. Genç ltız kurtuımuıt.u. 
,geçen yıl fiatlan üzerinden alım satımı cektlr. Avrupaya muvazaalı ürlim satışı halde kimse gelip açmamıştı. Üstüste birka9 Polis: 
çift~iyi hududsuz derec~de memnun bı - Sıtma enstitüsü tekamül kursları yapan bir mu.~vi firma kere daha çaldı. Merak ve en~l gitgide _ Nenlzl çaldı? diye sordu. 
rakmaktadır. 39 tıb fakültesi mezunu yüz doktoru- artıyordu. Burly, böyle bir suale maruz kalabileceği.. 

Haber nldığıma göre ban tüccarlar da mu7.un EylUlün dördündenbcri devam e- İstanbulda ihracat ticaretile iştigal e- - Bu geç saatte Eve nerede olabilir? Bir ni hiç te düşünmem~L Şaşkın bir tavırla 
den Adana sıtma enstitüsündeki tekamül den Musevi bir firmanın Avrupaya mu- genç kız nasıl olur da bu saa.tte eT1nde bu- kekeledi: 

ellerindeki pamuğun banka tarafından \'azaalı üzüm satışı yaptığı anlac:ılarak lunmaz? - Şey ... Evrak çantamı çaldı. 
Üb t ı b. d b ı ı d Bu kursları bitmiştir. Genç tabiblerimiz Ve- 1' • • m ayaası a e ın e u unmuş ar ır. hokkında tahkikat açılmıştır. Bu firma, Içerlden hiç ses gelmiyordu. Kapıyı artık _Sahi ml? Içinde ehemmiyetli teJler vaı 

teklife henüz müsbet veya menfi bir ce- klletin tayin ettiği mıntakalara gitmek adeta yumrukluyordu. Fa.kat içerldfı in.san mı idi? 
" h · · d lm ğ b 1 ihracıt birliği tarafından tesbit edilen t k bi al"- t kt ta ""-t vab verilmiş olmamakla beraber, muhak- uzcre şe rımız en ayrı a a aş amış - bulunduğuna dair en u a r ıwııe yo u. _ Hayır, hiçbir şey yoktu. Çan """"'11. 
}ardır. tsgari fiat baremi dununda 200 tonluk Şimdi ciddi olarak korkmağa bQ4la.mıttı. A- - Bu hırsıza karşı şlkfi.yetQi mial.ni&? 

kak olan bir şey varsa tüccar elinden mü- bir satış muamelesi yapmış ve bu malları caba Eve'in ba~ına bir şey mi gelmittl? - Yok ... Ne faydası olur ki .. . 
baysa yapmanın asla doğru olmıyacağı· ..,. E ğl• t zmirdcn yüklemiştir. inad ve ısrarla .tapının önünden aynlmı- _Onu tanıyor musunuz, yok.sa? 
dır. Çünkü tüccarlar daha banka mUba- .-.onya • re J Kevfivet TiC'aret Vekftletince ehemmi- yordu. Bir müddet bekledi. Genç kızın ne ol- - Hayır hayır, ıı.ldamyorsunuz. .. Bu Jca. 
yaaya başlamadan evvel çok düşük fiat- du~unu, kendlsinden gtzlemıı oldutu bu ge_ dını hiç tanımıyorum. ~n şitA.yet etmeli. 
la'rla stoklar yapmışlardır. Şimdi bankaya yol unda iki yetle tahkik ediliyor. ce gezintisinin neye delfilet ettiğini anlama- ten ne çıkar. Yüzünü bUe görmedim. Onr 

İzmir limanına gelen eenebl dan oradan ayrılmak istemiyordu. blr daha tanımama lmkft.n yok ki, pollsl n 
böyle bir satış yaptıkları takdirde mühim feci kaz& vapurlarındaki tertibat Ev tam bir sesslzlik içinde bulunuyordu. diye bu işle meşgul edeyim. 
fahiş karlar temin edeceklerinde §Uphe Apartımanın öbür ldracılan ya uywn\,lflıu, - Fakat bu polisin vaz1feaıdir. Ne için fl-
edilemez. Karaman (Hususi) - Cuma günü A- Limanımıza gelen ecnebi vapurların yabud da tiyatro veya kahveden henüz av- kliyet etmiyeoeksinlz? Sizin çantanu çalındı 

Öyle ümid ediliyor ki Ziraat Bankası, danaya g~tmekte ?!~n makinist Konyalı ekserisinde şayanı dikkat tertibat nazarı det etmemişlerdi. Burly ümldalzllkle karan- ve sirkat takibi lcab eden bir suçtur. 8ll 
tüccar elinden böyle bir mübayaa teşeb- Tevfiğin ıdare ettıgı 408 numaralı yolcu dikkati celbediyor. İngiliz vapurlarının 1 lık içihde basamaklardan blrlnln üzerine 0- kimsiniz? 

k ta d 'T' ml t' l 'k' f i ]( h · d h b ·ı . 'b" f k 1 turdu. Nihayet bina <kapısının açılıp kapan- Polls yavaş yavaş karşısındakinden ffiphe-
büsüne girlşmiyecektir. Maamafih tücca- a rın a o u ene ıce enen ı ı ec a- epsın c, ar. _geı:nı.erı gı ı u a . çapı dığını duydu. Birl.!i elektriti yakmadan a.. ıenmeğe başlamıştı: 
r:ı cüz'i bir kar bırakılmak şartile bu bü- za olmuştur. Tren Ereğliye 4 saat mesa - toplar yerleştırılmıştır. Vapurlar lıman- sansörü hareket ettlrmlştl. sinirleri gerllmif _ Kağıdlarınızı gösteriniz? dedi. 
, .ük partilerin mübayaası keyfiyeti de fede Bürhaniye köyü civarındaki yarma- da bindirme, indirme talimlerile meşgul- bir halde dinledi. Asansörün han&1 katta du- Burly cebinden hüviyet oüzd&nını tık.ara.-
imkan dışında değildir. Ve bu pek yerslz dan geçtiği sırada ateşçi Rizeli Abdur - dürler. raco.ğını anlamak istiyordu. rak polise uzatmı.,tL Poll.! cüzdanı dlkk&tı• 

bı·r h"reket olmaz. rahman kömür boşaltırken yarmanın ils- Amerikalıların bir teklifi Avukat !ferinden kalktı ve kapı:ya yasla.. tetkik etti ve: •- n1m 1 1 ~ narak kendln1 glzlemete çal1"". Nihayet a.- - Avukat Burly, dedl. .ı.sminiz be 9 n 
Seyhan meb'uslan Ada11ada tünden geçen su kanalına başı çarpmış Amerikalılar, bu sene tütün piyasası- sarısör gooüktü. Burly karanlıia ratmen ü- yabancı değildir, ha, evet, flmdl hatırladım. 

ve inide 3lmü1ttUr. Bu feci kazanın asabı k · dil k gü l · .. ı..,., d bir b Şu Marraud davası Onu ha.klk.a.ten çok 
Seyhan meb'uslarından Tevfik Tan - u .. ""n"nde yaptı:ığı tee".J(r ve teheyyüç ı"çı·n- nm tA sun e ece n erme gore pey- zerinde spor bir kürk ve .,..,..n a ere ... 

""' ııeu :- • 1 d' T kl f bulunan bir kadın gölgesi tarketmiftl. Bu güzel müdafaa ettiniz. Maamafih itıraf ede-
T:nan. Safa Özler, Damar Arıkol'ılu, Ali derpey açılmasını !O)temış er ır. c i b ,, uaı bir a 

5 d bul nan makinist Ereğliye bir kilo Eve'e benziyordu. Fakat asa.naör durmadı, r1m ki bu doktor ana pe .. nam 0 
• 

Münif Yeğena, İbrahim Diblen şehrimize e u k1 ğ - tetkik edilmekle beraber, bazı noktalar· ağır ağır çıkmağa devam etU. BurlJ nerede dam gibi gelmedi. Cinayetin ıtıend111 yerl 
gelmişler ve intihab daireleri olan bölge- metreye ya aştı ı bir sırada ikinci bir dsn mahzurlu görülmüştür. duracağını anlamak için me.nfüenlen tottu. dikkatle tetkik ettim ve şahidlerln lfadelerl-

d M b kaza ile kar§ı1aşmak fellketine Uğraınlf- • • .ha .. o-"r ve avukat ""'olncl kata ayni -.manda nl dinledim. Vardığun netice ve edlııdlllm 
mizde tetkiklerde bulunmuşlar ır. e - tır. Alago .. z geçı"dı'nde kazancı mahalle _ İzmırden mal ytiklıyen Polonya ""' ........ uvy a. ld Jh.. rte. vA.sıl olmuşlardı. Genç kız büylk bk ihtiyat.. kanaat kadının öldürülm""9 o Ua>& me 
uslar köy köy gezerek bilhassa ziraat iş- sind~n dört yaiında bir çocuk demiryo- vapurlan la kapıyı açtı ve etrafına bakındı. Yanında zlndedlr. Maamatlh mahkeme herhalde ben-
lerile yakından alakadar olarak çiftçi Ue ltmdan geçmekte iken tren altınada kal- Alman - Pıolonya harbine takaddüm Burly'i görünce kapıyı tekrar aüraUe kapa- den daha iyisini bUir. Ne ıae netice olarak 
temaslarda bulunmuşlardır. mı§ ve zavallı yavrunun ba§ını gövde - eden Ağus~os ayının 800 haftasında İzmir dı ve asansör zemin kata dotru lnıneie bat- müvekkUinlz beraet etti ya. (Arkul nr> 
A~na~~il&b~~m~~~~u~dm~rm~~ l~anm~md~~~~~b~~anPo-:~:ı.~B~ur~l~y~de~m=u~~:v:~:nl~~~~-~=u~a;k~ln:i~~;r;-=~==~~~=~=~~~===~ 

şerefine bir akşam ziyafeti vermiotir. lonya bandıralı Levant vapuru, şimal İstanbul Sıbht M ttesseeler Arttırma 
Bira buhranı bitti Adanada bir katil idama me~leketleri için mühim miktarda üzüm 

Bir aydanberi Adanada sürmekte olan mahkOm edı"ldı" ve ;nrir almıştı Bir ay kadar İzmir lima- ve Eksiltme Komlsyonundanı 
bira buhranına son verilmiştir. İnhinrlar nında bekliyen bu vapur, İngUiz karakol Bakırköy Akliye ve A.sablye baatanealnin mutbe.h binasının ikmall 1n4a.atı kapalı 
idaresi ihti~cı karşılayaeak miktarda Adana (Hususi) - Karısı Raziyeye ile gemilerinin himayesinde Pireye gitmiş - zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
bira getirtmiş ve yeni bir buhrana mey - g:ıyri nıeşru münagebetini devam ettire- tir ve orada beklemektedir. 1 _ Eksiltme 27/ 101939 cuma ıüniı aaat 15 de Catal<Jğlurida Sıhhat ve İqtlmal 
dan vermemek üzere yen.i !ipariflerde bilmek için, Raziyenin kocası Aliyi uyur- tzmirdeki ihracat tacirlerinin müraca- Mua.venet Mildürlütü binaaında kurulu komisyonda yapılacaktır. 
bulunmuştur. ken av tüfeği ile öldüren Karaisalı kaza- 3tı üzerine, Pa;isteki Polonya hilktımeti, 2 _ K~f bedeli 13e4'7 Ura 96 kuruş.t.ur. 
Çukuıovada kasabalar arası yollan sının Kopuzbaşı köyünden Nuıf oğlu Türk firmalarınca yftklenen malların Bel- 3 - Muvakkat teminat: lOM liradır. 

4 _ İstekliler şartname, multavelena.me, keşif hülA.sası ve buna ballı dlfer nrKI 
Çok bozuk olan ve kışın nakliyatı sek- Hüseyinin Adana ağır cezasında yapıl - çikaya aktarma suretile sevkini kabul et· 

İ ıtıergiin komisyonda görebUirler. 
teye uğrntan Adana kazalar arası yolla- makta olan muhakemesi neticelenmiş ve :niş ve keyfiyet zmirdeki al&kadarlara 

5 
_ İstekliler e&ı1 seneye ai.d Ticaret Odası vesikaslle 2490 sayılı kanunda Juılı n· 

rile bu kazaları merkeze birleştiren yolla Hüseyin idama mahkQ.m olmuştur. bildirilmiştir. sikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile birlllı::te bıı 

- Hasan Bey bizim ot
lan 9 yaşına bastı.. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

1/ 
'/ 
~ 

• • • Fakat huylarından 

hi9 de memnun değilim.-
. • . Nerede kendisinden 

küçük bir 90cuk görse he
men pataklıyor .• 

Hasan Bey - Kabahat 
sende ... Her gün çocuğun 
y~nında Lehistan, Çekos -
lovakya, ve A ~sturyadan 
bahsedersen netice buna 
v.uır . 

~ benzer 10,000 llralık 14 yaptığına dair eksllt.me tarihinden 8 gün evvel ı.t&nbul VL 
llyetinden almış oldukları eıhllytt veslkalarile birlikte teklifi havi zarnarını ihale aaa-
tınden bir saat evvel makbu.ı mukabili komisyona vermeleri. c8350• 

lstanbul Mıntakas1 lktısad Müdürlüğünden: 
Bu sene cümhurlyet Bayramının Pazara tesadüf etmesi, 14 kanununun 48 maddesi 

mucibince 0 gün için işçilere ücret ver!Up verilmiyeceği hakkında lş yerlerinden bazı
larını tereddüde düşürdüğü vaki müracaatlardan anlaşılmaktadır. 

Kanunun bu husustaki hükmünün mutlak olup, Cümhurlyet Bayramının teadüt el 
tiği güne atd ücretlerin • hiç blr I' karşılığ'ı olmaksızın tam olarak vt"rlleceğinl &mir bu
lunmasına binaen, Cümhuriyet Bayramı Pazara veyahud her hangi bir tatil &ilnftne te
sadüf et.'>e da.hl lıtj kanununa tAbl tutulmuş olan lş yerlerinde mezkl'.ir 46 ınaı maddt 
hükmünün tatbiklle bayram günü çal~ma yan işçilerin o günkü ücretlerinin tam ve 
çalışanlara da iki misli olarak ödenmesi llzım geleceği alft.kadarlara ilAn olunur. 

c8840• 

lstanbul Gümrükleri Eaşmüdürlüğünden 
Aşatıda yazılı ağaç işl 31.10.939 Balı gllntt saat 10 da pazarlıkla ihale edılecekUr. 
ı - 288 aded raf yapılmam ihale bedeli 230 liradır. 
2 - :.iısteldllertn aapüd.ör1ükteld satınalma komisyonuna ielmeleri Uln olunur. 

(IUU 
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a··yü Ziya Gökalp ihtifali 
' iman arruz 

(Ba.ştara.fı 1 inci sayfada) 

l3 (Baştarafı ı inci 'iayfad:ı) da çok büyük ihtilaflar bulunduğunu gös tır. Toplantıda. kalaıbalık bir 'Üniversite genç_ 
Jııo u ~ksperlerin dediklerine göre, B. tennektedir. llği ve profesörlerle doçentler hazı.r bulunU
~eln Ribbcntrop'un telmih ettiği müca - Makalenin muharriri, Gamlen'in ihti- yorlardı. Saat 15 de toplantıyı Edebiyat Fa
taa e, olsa olsa garb cephesindeki meşhur yatkfırlığmı sena etmekte ve bu ihtiyat- kültesi ordinru;rfts profesörlerinden MU3 -
ti ~l'l'uzdur. Almanlar epey zamandanbe - karJığın, Fransız kıtaatınm manevi kuv- taka Şekib Tunç lwa bir hitabe lle açmqtır. 
ted~u taarruza hazırlanır gibi gözükmek- vetini arttırdığını, iki beyhude taarru _ Profesör Mustafa Şekib Tunç Farabi ne bat
!lı.ı :r. Bazı eksperlere göre, burada bazı run esasen bozuk olan düşman manevi - lıyan tefekkür tar1.hJm'7Jn Zly& Gökalpa ka. 
ltı n~kalann son yağmurlar dolayısile yatını ise daha ziyade zafa düşürdüğünü dar geçlrd!A1 :sa.flıaları anlattıktan sonra, 

Eski Sadrazam ve Mnşir Salih 
( Paşa ) nın cenazesi bnynk 

merasimle kaldırıldı 
a.rr a tında kalmış olmasına rağmen, bu ta söylemektedir. Ziya Oökalpın Darülfünuna ve memleket 
.\J~z hareketi hain mümkündür. Fakr.t Almanyanın muhtemel taarruzu tefekkürüne yaptığı .hizmetlerden bahsetm!v, 
ı~ anlar, bu taarruza pek yakında baş- _ ve ha.zırunu Ziya Gökalpın hatıra& önünde 
ları <'zla~sa, bu mıntakadan bir çok alay- hakkında mutalealar bir dak.}ka sükuta davet etmiştir. 
rıa Rerı çekmek mecburiyetinde bulu - lı>ndra 25 (A.A.) - General Temperley, ProfôSl>r Mustafa Şekibl takiben felsefe IU-
ll'ııc~klardır. Çünkü nisbeten dar olan bu News Chornicle gaze~slndeld askeri maka- besinden Kudsi ZJya Gökalpın teroilmei ha -
8.d r.~akada bu vaziyet uz.un zaman fazla lesinde, Alrrumyanın muhtemel taarruzu hak llni anlatm~ır. 
bi;rn bulundurmak, sıhhat bakımından kında şu mtitalealan yürütüyor: Bundan sonra Tıb FakUlte.si profesörlerin.. 

de doğru olmıyacaktır. Alman kumandanlığının harb! kazanması den doktor oeeratöı" Kamn İamall Gürkan 
Bir nokta içln yegruıe çare, Ma.jlno hatıtl ti?Jerinde ırov. ıTürk mllllyetçlllgf.nde Ziya Gdk:alp:a meV%U-

Bütün • . vctll bir zafer temlnhiir. Fakat bu müşkül ve lu konferansına başlamıştır. 
ta Gzenncfke~~ ekspe:ıer, yalnız bır nok- cür'etkfıran~ b!r teşebbüs olıır. zıgtrld hattı- Ge~ç profesör Ziya Gö1calpın Tiırk milli -
d~t· Alın e muttefı~tır:. Bu no~ d~ şu-ının. düşmana taarruz tmkD.nı vermlyen bir ye~lliğlnde ehemmiyet.ıı rolünll anlatarak 
?b.ı.it~efik anlar, bugunku tak~kl~ ile, bataklık haline gelmiş obnası, böyle blr te - ezcümle demiştir Ci: 
\riş etın ~~r genel kurmayının zihnını teş şebbüsfi güçleştirmektedir ı- Türk mllllyetçlllğl tarihi da.ha eslt1 ol-
kacak} egı ve kütle halinde hücuma kal- S R · maJtla beraber cOenç kalemle!'• ıc SeJA.nltte 
ll'ıekte~~ına ikna eylemeği istihdaf et - ovyet usya taazzuv etti. Denllebllir kl, Zlyil. 06kalpm n. 
8.truz ır. Bu sur.~tle, m~ttefikler de ta - Gener1ı:1. makalesine nihayet Terlrken, Ça. fasında Türk mllllyetçlllği fikrinin aln ala-
eid d sahasına kütle halınde asker tah - nattale Ingillz - Fraruıız donanmasına açık bilmesi lçln bir .şaü Tilf.Lyetlnde topladığı te.. 

lJ e eceklerdir. bulunduğu müddetçe, Rusyanın aala müda - sirlerln Sellnlk l(ibl bir ~r'b şehrinde Av -
birb a~fkatte ise Alınan]ar müteaddid ve hale etmiyeceğlni söylemekte<llr. ru;pa f11tlrler1le şiddetle sftrtllnmes.tnden pey. 
\'e .~~den uzak hedeflere karşı şiddetli " Münfail bir itiraf da olac:ı.k !büyüt t:rnıcuruı. ihtiyaç -rardı.> 
~~ll~ad/~~~i~aa~[.~~1aı: yapküa~~klar .vtae Po Nevyork 25 (A.A.> - von R~ntropun llkteKhıın i.smau. ZlJ't. OOkalpın m.Wtyetı;i - Cenaze merasiminden bir intıba 
uı)c ed < .e ı crı sev ceyşı t - nutkunu mevzuu bft.Mederek Ne rk Ti _ ki mava.ff~ Ye çebşmalarrm ~bıa - _ _ 
Bine hiecek.Jerdır. A:ncak Polonya cephe _ mes .Münfail bir itlrat:a ~ ~da dl rüz eWrue.k .ııôızlar.l.De §Öyle devam etmt,ur: Omıanll imparatorluğunun .son sadrazam-

1 
suvart mufrezesl, bir plynde kı~·a.sı, bir b&b-

larınd ç de benzemıyen garb cephesi şart yo :tı· - c- Oökalpınn dMtenJar kadar biiJiik ye lamıdan mtiŞ'h' 8al1h (pap) evvelki gUn ve.. rlye s.IlAhendaz mfifrezcsi bulnnduğlı halde 
rece~ a bu tabiye ve sevkülceyşin ne de- ;on· Rtbbc trop İngllte n1 ha be J ebedi lb1r mucl3811 dalla vardı.r ki. flmdl a- fat etmıştı:s. Ankara caddesi te.rlkllc hareket etm!.§tlr. 
lilern:ıkadar muvaffak olabileceği kesti- mlyeoeğinl H~lere 'aöylem.e: :ata ~şledrğ~~ maşan ef&lerlm.ln önünde durQJOr: Tam 1864 senesinde Tophane<!.e doğan merhum . .Asked .Jot'aların gc.rlslnde <;fümhurreısının, 

· nl 1Uraf ediyor ?e bu itirafı yapmaktan ml'- m1lllyetç1, hep mDltJetçi, os :milll,Jetç1 Türk bllbaasa Umumi Harbi mute:ıki.b muhtellf I rstanbul tumutanlığının ve t'i'"..anbul bele _ 
Göring ile Ribbentrop tevelltd kır.gınlıkla Almanyanm yegln~ d~ gençlllt... . tablnelerde bahl1.Ye ve harl>\yc nazırlıkbm dlye.ınıin çelenkleri bulunuyor v~ onu takL 

arasında ihti'lf manının İngiltere oldu~unu aOyUlyor. Al _ Eaı.tb. ~ ~ bUytiklere 'bey- yapmış Ye llm :wnecı:h>de Ali Rıza Pa.p.nın ben de merhumun Türk ~oayraıtma sarılı t.a-
Londra 25 (~ A) N Ch . 

1 
man ha.rtclye namı İngUtereJi diğer deT - ~ 'tiikmek muna aşa arına temu ederek lstlfıı.sı üzerine miiş1rllğe terfi ederek sad- butu top arabasının üstünde olduğu halde 

~~k::etesinde Ge~e;al Temep:~lcy umronıc .~ !etlerden tecrld için bey'hu~ u~şıyor. sözM!rtGö™'..~ sUMUe ~yetl~t'"~l; b ruam Olmuştur. Uerll.yordu. Cenazenin önünde bir askeri ban-
-- "ri ' • un.ı F «- -..-pm en ~ ceve ıa.u 8 - "' U- Merhum halQk faziletli bir insan ve dü 1 

'Ya,::_ Vaziyeti tetkik eden bir makale on Ribbentropa bir cevab .... "ln de Tür'k - ... ııM-..ı ... ~ ..................... en _ • ~,.,., .. - ı do matem havası çalmakta ve top nrnbuınm ""•ilşt B . ... 0&~..uı .....,......,,_ rii.tt. hlr devlet adamı olarak tanına~· fi ltarşı kır. u makale, Magınot hattma/ Londrn 25 (A.A.) _Akşam gazeteleri dün çok saıhne olan Beyazıd meydanı onun 1Ml1- _ 11d yanında kılıçlan yere m tevecclh silbaY-; 
tafı., uvayi külliyenin bir taarruz ta - gece von Ribbentropun İngilt.ere aleyhl~eki keline mütehassir daha uzun zaman bekllye- İkinci Abdülhamid ~manında Dlyarba.m ve lar bulunmakta idi. 
hare{~ olan Göring ile garb cephesinde 1 nutkunu söylerken İngiliz tayyarelerinin Al- oek mi? .. > sı~asa nefyedllen mer~um, 908 inkıirı.bını Tabutu hfunll top ara~asınm arka.sında 
ll'ı.anv~ yapılm~ı~a muhalif olup, Al -1 manya üzerinde uçuşlar yapm~ olmasından Edebiyat Fakülta'Siııden Gündüzün okudu- m~akib menrasından Istanbula avdet et- merhumun nllesl erkanı, rııtanbul komutanı 
"lsta~a ~n :aşesı 1.~ı~ Rom.a~y~ :'e Maca - ı dolayı büyük .bir memnuniyet göstermekte ğu ıVatan> şUrlnden sonra kürsüye aelen E- mi§ ve mütarekenin son yıllarına 'kadar lm- General Hfills 13ıyıktny, mütetmi1 askeri er
\re nibbe ogru yurunmesmı ıstıyen Hess ve von Rlbbentropun bunun manasını anlı- debiya.t Fakültesi dooen.tlerindan Sabri Esad paratorluk J.c!aresinin mühim makamlarında kfm ve dostları yürüyorlardı. Kesit bir h&lX 

ntrop arasında tabiye hususun - yacağı bir ihtar oldu~unu kaydeylemektedlr. Ziya Gökalpın terbl.yeclllk ccµheslni derin bulunmuştur. ta bu muazzam alayı takib etmekte ve bti .. 

D 1 b h 
bir vukufla tahlll etmlştlr. BlHUıare İktısnd Dün ynpilan büyük cenaze merasiminde tün güzergahta halk merhuma son vazlfel 

o ma a Ç8 stadının inşasına başlanıyor ::~~~=~~~u!~iyl\Zi=: cümhDTiyet idareslnln muhtelif sınınanndan ~= ~~k bir hUŞU ve teessürle ifa 81-
İlıtanb · isimli şayanı dtkltat bir konferansla Zly.a müt.rezeler iştirak ettlrllmek ve tabut bir top 

tıtıı,.... ulda Dolmaba'hçede inşası kararla§- ııe, 100 metres-• 110 met- manialı k Oöknlpm sosyoloji.sini anlatmıt. Türlı: lKJIJYO- arabasına konulmalı: suretlle bu csk1 müşire cenue alayı Sultanahmed - Beyazıd 10-
-. stadyom dil'r •~•~ -·~ '"' o.şu Um! tl ille Beynud camisine vtısil olmuş ve namıuı.ı 

hıı .... _la ve "er spor ...........,at.ı l~ln lnr l"in 130 -~""' dr- bir "'""U :~-· ih-- lojlslnln Zlytı. Oökal::>la meydana geld~n1 tarşı Hı.zimel hürmet ifa ed ş r. ~ nınakta 1 jel "' """"-llA. = ~ P-..ıu orada kılındlkta.n sonrn şehzadebaşı - Fa-' 
tır . o an pro er tamamlan~ - ttva etme'-+ftdir Bunl söylemlşUr Edebiyat Fakilltesinden an1crıı oennze ~·pA.ı-:ıı:ı lkamet.glhından tal -· Ih~• k . a.ı.c • ann yanındn uzun yu"'- · .,,, • ~...., """"' tih Edlm ... ·npı tnrlklle Eyn"e vfısıl olmu•-hnı ~e evra ının Nafıa Vekfilet.ınce tasdi- sek ve sınkln. atlama eri ' ~ zıya Oôkalpa a1d hatıralan nalı:letmlş, gene - "'" """ v-i<Jı:1~btea.kib derhal lnşaıı.ta. başlanacaktır. slklet atma için muhte~ :ah~~lt,d~"k :,e ayni fakülteden Halid ve Muhsinenin Ziya dınlarak Kadıköyüne ve orndırn motörlc Slr- tur. 
cı.n nı ul, pok yakında, uzıln bir intizar- müştür er uşunw- Gökalptan okudukları ı:ıı:ı şiirle toplantı ni- lreclye getlrllml.ş ıve tabut burad!l bir top a- Merhumun cenazesi Eyübde aile ka.brls -
?net aon~ vali doktor Lıitfi Kırdann hlm _ · hayete erm~tlr. rabasına konularak, oenaz-e alayı önde blr tanına defnedllmlştir. ! 
CeJt Ue Turldyeye ve kendisine şeref vereblle- Antrenmanlar için ayrıca üç tane futbol 
h1b ınl ükenuneı ve modern bir stadyoma so.- antrenman sn.hası yapılmıştır. 

o acaktır. Futbol antrenman sahalarmın yanında 

)'a~~dyom pHinda görülduğu veçhlle dün - müteaddld tenis kort.lan, Sent«- Kurt ve bu 
1h-cun en güzel manzarası olln Boğazlçini se- kısmın soyunma yerlerini, duşlarını ve ser
~e ere knpanıamak maksadlle Dolmııbah - vls kısımlarını ihttva eden (tdnis klüb) bu -
lincıe nazır kısnu açık olan bir at nnlı §ek - lunmaktadır. Ar~ d.lğer kısmı b:ısketbol, 

S ~a edilecektir. voleybol, ping PC>na. açık yüzme hnuzu, ka-
ot tadyonı normal ahvalde ıo bini rahatça blneler, pl!J ve bu lcsımlann servi&erlne tah
b~uı 'Ve ıs bini ayakta olmak üzere 231 sis edllmJştlr. 

l{a ~i 2stıab edecektir. • Bütfin tıu tesisat yıkılmalcta olan Taksim 
~rk:~ılıtıı kapalı iki tribünden bir tanesi stadyomunun l>trakaca.Rı l»şluh daha mü. 
Vckiıl ıI kısımda Riyasetleilmhur locası llc kemmel bir şekilde doldur.mak ve modem 
btrı~re ve yüksek davetlilere ve ild yanda bir ma'halle, stadyomu yapmak üzere mü _ 
trtbu . sınır seylrcllere hasreclilnılştlr. Bu taH!a edllm~tır. 
aırı.1r llün karşı.tındaki ik.a;palı tribun iklncl Şehir pH\nında Prost tarafından spor mın-
'llı:rırcllere mahsus olacaktır. takası olarak ayrılan Topk&t>ı 'V.? Edlrnekapı 
a~ Unıerın altındaki mahaller en modern arasındakl sn.hada ilerlde ollmplyad oyunları 
)'Ulıın ar «ibl aUetin ,.e futbol ekiplerinin so- için kunılacak teslsat.ı bugün ln.ş.a etmek ve
~ a, <iuş ve senıs kısımlarına taruııs edil- ya kısmen başlamak mO.hlm malt fedakfırlık
boıta le aynca iki büyilk Jlmnastlk salonu ile, lara lüzum gösterdlğinden İstanbul şimdUlk 
çuı. ' «tı.reş ve eskrim antrenmanları için kil- bir Karttye stadı olan Te burada inşası dl _ 
t131et~aıonıar, federasyon ve stadyom müdu- ğerl kadar el:ıe.mın1yetli bulunan Dolınabah.. 
nı için odalar ayrılmıştır. çe s tadyomu ne iktifa etmek mecburiyetin _ 

ı.eıe:ci sınıra ayrılan kapalı tribünlerde ga- dedir. 

Spor m hallesi ker 1<;ier için de ayrıca 40 lttşıllk loca ve 8'.ıll
YIJnına. n kabineler .bulunmaktadır. Bunun ao. 
l.stnaca Yerleri, Jimnastik salonları kaloriferle Sur hartclnde Derlde inşa edlleoe.t spor 
hıllac k "e duşlarda her zam&n sıcak su bu- mahallesinin de .ut etüdlert rapılmı., ve be
~ a1ctır. Bu sayede ekzerslzleı'ln her mev- lediyeye tevdl edllml§tlr. Bu t.eslsatın içinde 
trut YapıJabUm~si ve sahaya konan elek - 80-100 ıbtn t1ştl1.k muazzam bir stadyom, kıı
Yaıı~batı va.sıtasile de yaz geceleri maç palı ve .açık Jiınnajlar ve pı.,inler, muhtelif 

t aaı mümkün olacaktır. 1 antrenman sabalan, tenis kortları. spor üııi. 
lll.za llfa edilecek stadyom 105 A 70 eb'adında versitesi ve bu tesısatın yanıbaşında hlpod. 
oıı-~~ futbol sahnsı ile 400 metre ko~u 1çln 

1 
rom, antrenman pıstıert, ahırlar, polo sahası, 

·~ 6 killvarlı ve münhani bir koşu pisti konkur ıblpik sahası. gnzlno, açık tiyatro ve 

SAÇ EKSİRİ 

Saçları ~esler, köklerini kuvvet

lendirir, döklilmesini önler, ke

peklerini giderir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESİ 

BeyoğlU • İstanbul 

Galatasaray şampiyon 
ilA'I edildi 

~ .. · .• . ,~c. ~ .. f,:·. ·.:. ::··. · : ... · '· . . ·.-: ·.· ""~ · . 

(B:ı.şta.rafı 1 inci sayfa.da) 
fıltbol federasyonu ne yük,,ek hakem komitesi 
bir toplantı yapmışlardır. Bn toplantıda 

938-939 senesi m11U 1rllıne tamptyonluğunu 

Galnta8arayın k:U&Ddığı ltillakla iasdlk ~ -
dilmiştir. 

diğer temsat bulunmaktadır. 
İlk olarak D:ıhnabahçede blr mahalle ata

dı ile ba.şlıyan İstanbul ~or tesisatı projele
rinin ya.pılması., ta~tk ve kontrol :14leri mil -
savı şarUarln Ankara staeyom ve h}podro -
lo Vietti Vlyoll lle mlmarla.rı.mwdan Fazıl 
munu yapan mftWhMsıs İtalyan mlman Pao
Aysu ve Şinasi Ş.h1ngiraya vertlınlfUr. 

Tür iye Cüm 

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman 

dişlerinizi fırç:ıbyımz. 

erk ez nkası 
21 - Birinciteşrin - 1939 Vaziyeti 

AKTİF 

Kasa: 

Altın: Safi 1tilogram ~00.!55 

BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler : 
Altın: Safi kllogram 6'78,111.-

Türk lir~ı 
Hariçteki Muhabirler: 

Altın : Safi kllogram 10.010.238 
Altına tahv'il! knbll serbest 
dövizler 
D~er döv:zler ve Borçlu kllrlnı 
bakiyeleri 

Har.ine TahvilJeri: 
Deruhte e:l.il4'n evrakı nakdlye 
karfıllğı 
Kanunun 6 - 8 inci maddele
rine tevfikan bazlne tarafından 
vAkl tedlya\ 

Senedat Cüxd.anı : 
TİCARİ ~ENEDAT 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 
(Deruhde etmen evra'kı nak

A - (dlycnıu 'kal'Şllı!P Esham -ve 
CTah'vmı~ 1tibnrt kıY10eUe> 

B - Ser.>est esham ve tahTllit 

Avam.lar: 
Hazineye kı&a vadeli a •·.ıuu 
Altm ve roviz ilzerine 
Tahvlllt tırerine 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

21.I02.488,77 
ll."1!2.541.
U60.295,89 

953.816 81 
4n.ı76 ,27 

ıunro.200.14, 

li.29C,66 

3.854.300,94 

158 74e.563;-

17.307 .66G,-

197..924.996.37 

48.651.'16'1 97 
7 .564 .277 ,08 

8 .963.000.-
12.456,89 

'1.837.t.21,66 

Lira 

37.095.325,66 

1.377.293,08 

17.950.'791,14 

PASİF 

Sermaye: 
ihtiyat Akçesi : 

Adi ve le 'kalAde 
Hususi 

Teduiildeki BanknotlaT : 
Deruhde edilen evrakı nakdlye 
Knnunun ti - 8 lncl maddeleri 
.ne tevf1l.:an .hazine tarafından 
vt\kl tedıyat 
Derubde edilen evrakı nakdiye 
bak!yesl 
KarşılıRt ULms.men altın olarak 
ıırıveten tecıavüıe vazedllen 
Reeskont mukablll UAveten teda. 
vazed. 

Türk Lirası Mevduntı : 
' Döviz tna'hhfidatı: 

Hl.440.8P'7,- Altına t.alıvill bbll dövizler 

li>7 .924.966,37 

56.216.042,05 

Diğer dövJzler ve nlaca'klı klirlng 
bakiyeleri 

Muhtelif: 

4.217.134,25 
6.000.000,-

158.748.563,-

17.307.666,-

141.440.897,-

17 000.000,-

Lira 

15.000.000,-

10.217.184,2* 

~ 
136.000.000,- I 2!lUro.897,..... 

2 .775,37 

40.031.535,49 

Sl .~5.522,48 

40.03U10,81 

100.624.6J.t,ll 

16.812.873,55 

uoomıo.
ıRJOM.168,68 

Yekin ül.172.399,13 Yeki\n 491.372.S~.11 

t T~ 1938 tarihlnaen ihearen: lskoato la.addi'% 4 Alhn üzerine 9' • 
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1 
İstanbul İkinci İflas Mmıımluimı

'dan: 
Müflis Bakırköy Çimento ı;ı,brilwa 

T. A. Şirketinin iflas idare azası avukat 
Fethi Başaran ölmüş olduğundan yerini 

bidnin intihabı için alacaklıların 8/11/ 
939 Pazartesi saat 13 de dairede hazu 
bulunmaları ilan olunur. (21867~ ........................................... ..._ .... -........ 

Glühm ckımıqİ.GczvrcQİ(Mbllıı)tlakarnası. ~czhrİyesİ. Pirinci. Fİyonqosu. Kuskusu 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp •met 
S. Rcıgıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

Lira ile bir kıra vat alabilirsiniz ! 
Lira ile sinemaya gidebilirsiniz ! 
Lira ile taksiye binebilirsiniz ! ... 

Fakat 1 lira ile 

"Milli PiYANGO,, dan 
Alacatınız bir bilet size: 

Liralık ikramiyeleri kazandırabilir. 

İngilizce mtlterclml aranıyor 
Kayseri tayyare fabrika.ama bir tnıuıııce milterclml aıına.caktır. Bay ve Bayan ola,. 

b!llr. Gösterilecek eb.11yete ıöre 210 liraya kadar ayhk tıeret nrlleoekttr. Tal1b olanla.. 
nn Emniyet DlrektörlQ'llnden alacUlan hOııariihal ~liıdı il• latiııklarmı nihayet 

18/ll incl~rin/939 ıünü Kayııeride buluıuu.t tbere poatıa 1le 1öndtıl1Mleıin1 n KAJ
~rlde fabrikada 20/ll ncltetrtn/838 ııtıııA Japılac&ll jmtlb•nda hulr bulanmaJın llAıı 

olun ur. 1644.9.. .S78~b 

Türk ticaret kaptan 
ve Makinistler Cemiyetinden: 

Senelik alelade kongremizin içtimaı 
için Hln edilen 24/10/939 Salı günü ek -
seriyet hasıl olmadığından 11/10/939 
Salı günü saat 14 te toplanılmak üzere 

Ş6hreti bltlln dftnyayı tutan ~-----. evvelce de ilan edildiği tekilde aza ar -
kadaşlanmızı.n Sirkecide Yolcu salonu 

L ve Ş 1 
gördüğü emsalsiz rağbette halkımızın yüksek 
kaliteyi derhal temyiz edebilmek hususundaki 

kabiliyetin mühim rolü olmufh1 r. 

Maarif Vekilliğinden: 

üstündeki cemiyet merkezine &elmeleri 
rica olunur. 

RUZNAME 

1 - Eski idare heyeti he8ab ve mu -
amcl!tmın devir ve teslimi. 

2 - Cemiyet · nizamnamesinin bazı 
ma:!delerinin tadili. 

3 - Yeni idare heyeti seçimi. 
4 - Yeni yıl bütçesinin tasdiki. 

Kadıköy Kazası Tapa Sicil Müafıahlın
dan 

IErenköyiinde Orta 10Ida e.skf 1 ,.m 80 ye 

en yeni 62/ 1 kapı No. lu nvelce '1r tarla 
Ankara'da üeretle vazife ıörmelt fuıere bir ısteno-da.k:Wolrafa ihtiyaç vardır. 1:alible- şhnd'l bir ev ta.pu sicilinde k:&yldlı .Wataııın 

dn en az orta tahsil iörmü4 olmaları, e.ald DMKinleıi yaaı maldneei. De latlnaaha mut.. T. C. tebaaeından öınerin ta.aarrufal\41• iken 
tedlr bulunmaları f&lttlr. Yabancı bir dll ~r tercih edileoettlr. Tallblerin hala ol.. Jkl bin kur1.14 bedel ~ılıfında .,. aureU 
duk:ları tahsll ~ hizmet vealkaları Ue birlikte 36, 3G ""' !'1 ~in 1939 tarlhlertnde p.yıi roıımiyede 317 sene.atndl! satua aldtfl " 
ölleden aonra Aya.sofya'da Maarif Matbauı Mftdürl~ müracaat etmeleri Ibım.dır. metıı:ür tarlhtell'bert niza.sız ve fuıJMız tf'-

MU&avl şartları haiz bulunanlar ara.!lnda 1c&b eckr• imtihan ya.pılacak ve ücret im- mellWcünde bulundutu 8&llh kızı ~mmttgill-
tlhanı kazanan namzedin durumuna ıöre telblt. edlleoettlr. (6492) (8815) atım beyan edip namına tescill.n1n lcruını 
--------- -------------- istemiş ve bu hwnmta vek:ayiJ tasd1bn Bren

töy naJUye müdürlü~ünden ilmühaber getlr-
411----~ rnl.ştlr. Bu taleıb kar.şısında senedN ta.sarru

fat hükümlerine tevfikan tescllln J&pılabll
mesl için 17/ T.sanl/939 tarihine raatııyan 

D . e a rı·ka arı T A ş Cumartesi günü tahkikat ve mesahaaının iC-em 1 r v . . f rtUıl için mahalline tapu ve f&n memurları 

CUMHURiYET 
Bayramm~a botun bayilerden K A R A G ÖZ isteyiniz. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arthrma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 
Bakırköy Akllye ve .Ma.b\ye haata.banesl ı inci pavyonunun kalorifer te~laatı montajı 

ışı a.çık eksiltmeye konulmuftur. 
1 - Eksiltme 27/ 10/ 939 Cuma ıünü aaat l·U5 l't Cağaloğlunda S'hhat n içumal 

Muavenet Müdürlütii blnaaında kurulu koml6yon<f'a yapılacaktır. 
2 - Keşif bedeli 2!151 lira 60 kuruftur. 
3 - İ1k teminat 192 llradır. 
4 - İstekliler p.rtname, lce§lf, proJt n buna bağlı diğer evrakı hergtln komllJOnda 

göreblllrler. 
5 - İstekliler 1939 yılı Ticaret Odası veslkaslle 2490 .sayılı kanunda yazılı nalkalar 

ve bu 1.şe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektı.ibu ile birlikte ihale t.a
rlhlnden 8 cün evvel İstanbul Vlli7etlnden ~mı.ş oldukları mütea'hhltllt veslk:ıudH bir-
likte belll gün ve saatte komiayona ıeımelerl. 183530 Merkezi : Ankara, SelAnik Caddesi Arda Apartmanı gönderlle~lnden Lşbu gayrı mentuı Jle ta-

~~b a•~: D• · A~pu~ M~f~"~~~~~~d· ~~~------------------------

[ H · b tatıkikat gününe kadar eııerındetı remıı ve Türk Hava Kurumu lstanbul Vilayet şubesinden Soba' Poyra' tuv, er nevı ara a gayri resmJ vesaik Ye 939/ 1927 muhabere 
numara ne suıtanahmedd• Kıu:hlı:ö1 Tapu Şubemiz kaloriferi tçln puarlık:la (20) ton krlple maden kömürü satın &Iınacattır. Jll-

ve yedek aksamı ile kereate kurutma huawıunda mUtehauubr. 8ie11 Muhatızııtına veya ıwynl ıUnde mahal- teklllerln 3/ Tetrinlsani/938 Ouma ıünll aaat on befte catalollundaki İataııbul euı.me 
••-~"' Bil6mum dikim, o...&r •• tahta itlui yapılır. .__., llnde bulunacak _ memuruna mtlraoaatıarı müracaatları. (884a) 

illn olunur. 


