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Lloyd George'un 1Hitlerin riyasetinde 
Fikirleri yapılan İçtima t ,... ___ _ 

Bu şerait alt mda bir sulh kon
feransına gitmek akim ltafaca
ğı muhakkak olan hir işe hile 
bile sarılmak olur ki hu ümid
l6İzlik ve itimad ıı.lık da avnca 
bir akamet sebebi teşkil eder. 

Stalinin Hitlerin Harbe iştirak 
Teklifin i Reddettiği Bildiriliyor · 

Elçisi 

Almanya da 
Bedbinlik 
Londra, 23 (A.A.) - Observer ga

zetesinin diplomatik muhabiri, B. 
Hitİerin, şimdi bütün dikkatini dip
lomatik ccbhesinde teksif ettiğini ve 
bunun. kısmen Türk - İngiliz - Fran
liilZ paktının bir neticesi olduğunu 
bildirmektedir. 

Bu muhabir, Ankara ve Roma
daki Alman elçilerinin Berline ça
ğır:ılmalarını, Türk - İngiliz • Fran
sız paktının, Almanyayı endişelendir
diğine delil teşkil ettiğini ilave eyle
mektedir. 

B. Hitlerin diplomatik cephesinde 
raslıyacağı güçlükler bundan böyle 
kendiliklerinden artmaktadır. Zira, 
Türk - İngiliz - Fransız paktıı hali 
hazn sıyasetınae başuca amıl olinak 
istidadındadır. Bu pakt, idaresi ve 
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Dünya Matbuatı da 
Lehimizde Yazılar 

Almany~ ingiltereye 
Hava Hucumunu 
Arttırdı 

Mühim Bir lktısadi 
Mücadele Sahnesi 

Piyasa 
Canlandı 

( Baş taraf r 1 incide ) 
altnue milyon İngiliz liralık bir kre .. 
di verecektir. Bundan b~ka., İngil 

( Baş tara.f r 1 incide ) tere, Türk ihracatının en büyük kıs-
milerinde küçük bir hasar bile tevlid Şimal Memleketlerinde ingiliz - Al- mım ma.ssedeceklerdir. 
edemedi. Bwıa mukabil iki Alman Bu anlaşma hakkındaki müzake ~ 
tayyaresi düşürüldü, bir diğeri de man - Rus Çarp· ışması ve Sebebleri reler, Türk - İngiliz - Fransız paktı, 

T'ı M k • • T D LJ ı.. • LJ ağır surette hasara uğradı. Bu hava nın akdi ile netil'P.lenen göı·üşmeleı ur ıyenın Orü.st ı-,.areRetı ner hücumunda İngiliz harb gemilerinde Yazan: R•lt Necdet Meto ('~nasında yapilmıştır. 
Tı r. 'T' kd• l V l d tayyare dafii toplarını pek müessir lhra<,>atçılı..r.ı A~dacak A1•rcditif 

ara,-#Q 1. Q lr e l\ı.QrŞl an l birer silah oldukları ve hücum halin- Karada denizde ve ha,·ada barlı catının yüzde ellisi nisbetinde lngil- 1 İhracatçılara ac;ılacak akreditif lıa.71 
~ de bulunan tayyare filolarına göz aç- bütün şiddetile devam ederken bil - teredir. Finlandiya dünyanın en roü- kında Ticaret Vekaletinden direk , 
~·~~ ---=----- dığı d b't ld ~:reau-xda.J~ırnal.S.Rllfl~!Sl'l'ALIENS:AP!Rts{t'):~ıı1nltll~la:ıBllrülltild;;~ tırma asa 1 0 u. hassa son günlerde şimal memleket- him kağıd mi.istalısillerinden olduğu tifkr almak üzere bundan bir müd, 

Bu ilk hücumda düşürülen i~i ~- terinde siya.si Ye iktısadi bir müca - gibi bam demir, nikel gibi harbde det evvel An.karaya git.mi§ olan ta1 
l

1 

tnan tayyaresinden birini ~ir Ingilız deleye şahid oluyoruz. tsveçin htikü- çok Hizumlu maddeler memleketidir. kas limited müdürlerinden Kamil 
,~ deströyeri esir almış ve hucum mu- met merkezi olan Stokholmde İs\·eç, Ve bunların hep:;i mek:?uf değildir. Kıbrızlı şehl'imize dönmi.iştür. İlıra-

•

. f!, so <;;, ., l vaffak.iyetsizlikle net:icelenn:i.ştir. . Non·eç, Danimarka ve Fi:rı1andiy~ Binaenaleyh, İngiltere bütiin şimal cat işleriıniıde mühim kolayhkbı· 
Alman ta.yyarel~rinin ~ıl~z denız deYlet reislerinin toplandığı bu sıra- memleketlerinin ihracatım tamamen temin edecek ol.an bu kararnu.m~ 

..... _..,,.,, . f kuvvetlerine yaptıkları ıkmcı ehem- da bu memleketlerin siyasi ve bil - kendisine hasrettirmeğe ~alışmakta, hakkmda kendisi le görÜ§en bir mu· 
· 1 aniyetli hücum İskoçy~. akn:ıd~. Bu hassa iktısadi ehemmiyetlerini teba- bunl:ınn Almanya yolunu tutmasına harririmizc şunlan söylemiştir: 

hava hiicumunda lngılızlerın ~ou-ı rüz ettirmek her bakımdan faydalı · milsaade etmemek için elinden geleni ··- Hali hazırdaki buhrau !'!ebe -
~ .... '""-_.., _ _. ..... _____________ ~-....... __,,."'=""..,,_..-=-"""....,_-...JJ thampton,,. "Edimburg,, kruvazorle- dır. Cünkü unutmamak lazımdır ki yapmaktadır. bile ihracatçılarımız, klering· muk:.ı-

"' "· rile "Mohavk,, destroyerinin ci_Ya~ın~ bu h;rbde iktısadi amiller, hanı mad- Ham demir ihtivacmıu rnrısını ls- YQle:;i ve anlaşmalarla bağlı buluu-
Fransuca Le Temps'in başlığı b~~?a düşmüş, . bomba serp~til~rı de temini Ye nakli gibi keyfiyetler veçten temin edl'.'ı; Alınan;a da yu • d~ğ;un~uz memleketlerden. i~al ede: 

. . . .. . . . ~ . ·-. yuzunden ~ 21abıtle 13 nefer olmuş, belki en esaslı bir rol oynıyacaldar- ı karıda İngiltere için zikrettiğimiz se- ~e,ı el ı malların ~edellerını ecnebı 
'l'e 20 tarıblı fransızca nım resm1 Le mış buyUk bır gedik telakki ettiği 11 nefer agrr surette, 31 nefer ~e ha- dır. bcblerden dolavı şimal memleketleri- ıhnı.C'atçılarma peşın tediye etmeden, 
ıu:p~ gazetesi başmakalesinde Tür· vaziyeti tamir için Alman diplomasi- fif surette yaralaıımışlard~r. İ~ı kru- Siyasi ve iktısadi ehe-mmiyetlerin- nin siyasi ve bilhassa ikttsadt duru • muhtaç bulundukları ü:hal emtiası -
~r~~~ ~?~.hadiseler ~akkında gös- sinin bilt~ hile ve yal~akla.nma yol- vazörle destroyer ehemmıyetsız ha- den dolayı isveç, Norv~. Danim~r-1 mile şiddetle alakadardır. Almanya l nın memle~ctimize sevkini teı~in cde
lleder~ı ~urust hareketı mevzuu bab- l~rına muracaat etmesı muhtemel- ~r~ duçar olmuşlardı~. Buna muka~ ka ve Finlandiyada bir Alm~n - In- ~ bu yüzden tahtelbahir harbi nya di- me~ekte~ırıe:. Bu mahzttru onlemek 

''aı le . . dl!'. . . bı~ ıse ~manlar 7 tayyare kaybet 
1 
giliz • Rus çarpışmasına şahıd olu -1 ğer Yasıtalar1a bu devletleri tehdid \·e ıtha~ un~anlarını. k~lay_laştırmak 

\tendi "?any~, dıploması sahası~da, :mıes, .. İtalyanın .Balkanlardakı m1şle~ı_r. .. ) yoruz. Bu düello bilhassa Ingiltere - ı etmekte, bunların lngiltert!ye yak _ maks~dile _Tıcaret_ \: ~kaletır.den alı-
dec sı~e hıssedilir derecede tesır e- rolunden şoyle bahsediyor: Bu iki hava l1ucumundan sonra Al- AlmaJtya arasında çok şiddetlidir. Iaşma!anna, istedikleri siyaseti ta_ jna.n dll'ektifler daıresınde bu memle-
ı:n _ek htt muvaffakiyetsizliğe uğra - "İtalyanın Balkanbı.ra. karşı gös - manlarm akınlarını sıklaştırdıklarmı •u kib etmelerine n • . lın kt , _ ketlerden yapılacak ithalat için ec -
~ttr z· •W• • 1 . . . .. b"' ük Al :ı.anı o a amr. 

~" · lra bu vaziyet, Sovyet Rus· terdigı ali.ka, talya.n emellerımnı görüyoruz. Filyaki dort uy - Bu mücadelenin sebebleri açıktır. R , . 
1
. . al ı nebi ihracatçılan lehine akreditif 

"Ya A. · al" M · t--1- R d k' · · d C'han ı usj.aJa ge mce. şıın n1enıleket-ia1·ı.· . vrupanın şarkında. ve şım ı acarıs ~ umanya arasın a ı man tayyaresı, aynı zaman a ı Uzaktan bize küçiik o-örünen 1s\'eÇ, : 1 . d k' t il. Al ur· açtırılması kararlaştmınu.,tır. 
~ısınd .. .. eba:tı ink; ... nf: d d ,_ w 1 .1. 1 t--1 · 0 crın e ı ng ız - man n uz.unun . r~ e yapmış olduğu çak büyuk munas n ~ın an o .. ,, agır Harbinden sonra ngı ız ere ~ıın o- Norveç Finlandiya. ve Danimarka w 1 1 

b . . . -· . Bu akı·editifler evvelce m~mleke-
.. "'aka_ ı k · • t hal 'd 1 d il · 1 . d ' çoga ması ço (tan erı ıstemedıgı bır . . . . t\ı . ..ı_ r ı ların, Balkanlarda, şarkı sure te eı ar oımasın an erı ge • tan Alınan a~ık deıuz onanmasrnın zirai ve sınai birer ham madde roem· d' B !tık d _ _ d k. . ~ timızden yapılını.ş olan ıhracat emtta-
"~n.; .. ~ di-· ltal · · · b" ··t " k Fl ·· ·· h"" şev ır. a eruzın e- ı menfaat • . tı.ru «.>.ıe ve Yakın Şarkda karşılı- . gı,. . ~a.ıı ~ıy~~ın .. ır mu ea • mezarı ~lan S apa ~w" ussun~ u baıdırlar. İngiltere, Almanya, hatta r •. . . _. . . sının be~elle~inden ~ferkez Ban~ası: 

dl bulmak ümidini tamamile kal - rifesı gıbı telakkı edilebilır. cüm ettiler ve yıne Cıha.n Harbınde Amerikanuı bu memleketlerin en bü 1 lerının hımaye~. ıç~~1 d_e Rusya., Al. - mn harıçteki klerıng muhabırlerı 
~akta.dır. . M~asolini h~ılmeti~~ ahiren .°..Y: lngilia filolarının a_miral gemi~ Qlan yük müşterileri olduğunu kaydeder- many.amn bu gunk.u z~fınrlaı~, ~n~il- ;nezdindeki hususi tal~as. hesabına 

ce1~k · Rus müzıı.kerelerinin neti .. n~dıg:ı ~~· tevhı~ ~e ı.stikrar ettir~l .şöhretli, fakat esln ve kıymetı bar- sek bu ehemmiyeti bir kat daha ay- tere~un de m~.şg~ıyet~ndeıı _ ıstıfade 1 yatmış olan paraların ıstimal sure -
tlı.ıstuneı:nesi keyfiyetine, Türkiye ile bir r~l ~dı v.~ bu ı~ı~la Balkan ?~v4 biye.den mahrum "Iron Duke,, zırhh- dınlatmış oluruz. j e~eı~k ~~e\: Sl~asetine a\~e.t et · ,tile aç~lacaktır. Bu suretl.e ihraç ede
bet/~ arasındaki dostane münase - letlennın hurmetinı ve sempatisini sının güvertesinde hasa:r husule ge- İngiltere ile şimal memlekellerinin mıştır. En--eıa: Est~nya, Lıh~nya, ceklerı maUarın bedellerıni almış o
~l\l ~rı, hu iki devlet beynindeki eski calib olsa gerektir. Bu bakımdan şu .. tirdiler. Hücuma iştrrak eden dört münasebetleri her hususta ç9k sıkı- ve so~ıra da _Fmland_ıyadu. f_aahyete ls.cak ecnebi ihracatçlla.rı ·malların1 
bit aşlUalar üzerinde tutan, ve fakat rası naz~n itibara ~alıdır ki, An.- düşman tııyya~esin~n .bir~ni İn!fi· drr. İngiltere coğrafi ve dolayısile si- ge~~ı.len :enı Rus sıyaset.~ _malı- hemen ~ürki.yeye seYkede.cek ve bu 
tU· lı:aç ay evvel aktedilmiş olan İn- karada imzalanan uç tar&flı paktın lizler alevler içınde düşürdüler, digew yasi ve askeri bakımlardan şimal ı rekı _ışte yu~an~ ka~~e-ttı~ız an- suretle ıthalatçılarımızm ıthal hu -
~a\: '. 'I'ürk ve Fransız - Türk aııla.Şı- başlı~a -~~-efler~n~en 1:ü1:i, Ba~anla- rini de sakatladılar. memleketlerinin istiltlilile çok ya _ ı anevı Rus styasetı degıl midir? s:ıs~daki arzuları tesri ve teshil e-
~a :tlle telif kabul etmiyen bir si- rın b1rligıu1 ve istıklilinı tar&ın et .. İltteşrinin 17 inci günü dört AI - kından alakadardır. İngiltere, bu -·• dıimış olacaktır. 
~i ~e, :M:o.s~ova vasıta.sile .~kiye- ~ek~ir. ~ü~ ~ita.oya ve Fransa, ma.ıı tayyaresi Sp~~a Flow ~~a~ma nıemlekeUere yakınlığı yüzünden, l . ~~~ müttehiden. hareket eder M:mleke~izin ithal ihtiya~larını 
tnllll V'ltetın.ege matuf her turlU. Al - şımdı, Turkıyenın ~OID§usu olan Ru- hücum ederken bin altı, digen de kimsenin buralarda nüfll2 sahihi ol- gıbı goı-ünen Alman - Rus siyaseti • temın. gayesı~e matuf ol.an b~ n:~a
ln'h · lnanevraJa.rma sed çeken bir manyaya ~e Y~anı~ta.na ~arşı aldık dört tayyareden mürekkeb iki Al - masma müsaade edemez. Bu memle- nin faaliyeti şimaJ memleketlerini mclenın tatbıkatma geç~ınesı ı~m 
~l!~et a~~~-lenıelidir. İ~te, Tür~i - ları ta.ahh~e~ı y~rme ~etırmek hu- man ha.va filosu Orkad.~d:ılanna h?- kellerin tayyare vey& tahtelbahir 

1 
ürkütmekten hali kalamazdı. M~r~-e~ _ ~nkası şubeler~e ~um 

~e\r bu durust hareketi, bu çifte s.usunda müsaıd bir vazlyette bulu • cw:n ediyorlardl. Bu hucumda İngi- harbi için bir üssülhareke olmasına Bu dev]etler reisleri nihayet endi- mu~uı~ugu tarafı_ndan t~at g~~ -
l'attı "rayı. ademi muve.ffakiyete uğ- nuy~rl~r. . . .. . lizler hiçbir zayia~ duçar olmamış- göz yumamaz. ı şel.~rini açıkça izhar etmişler "~ ken ~erılmış ~ulu?duguna gore verdıgım 
tı.ı~a & Ilıtıer Almanyası için, Av - Buyuk Bntanya ıle Turkıye ara- lardır. Yalnız hucum eden Alman Şimal devletlerinin her türlü ham dilerini tehdid eden müşterek tehli. ızah_at da~smde muameleye başla-
\ıtı :ın cenubu şarkisindeki ve Ya- sındaki kat'i muahede onu Balkan - ta.yyarelerinden bil"i düşürülmüş.tür. madde membaı olmaları itibarile de k 1 t db' . d" :· k . . ııabılecektır.,, 

-.ıatkta.ki . .. • lara kl k l ' e ere e n uşı.mmc ıç_m, Stok - D" b k . . tatb·k t ~ hit büt~n ha:"b_ p].Aıu.o~ bo- ya _aştırma ta w ve Po on - Alman tayyareleri bir taraftan İn- !ngiltere ü;in büyiik ehemmiyetle:j ' bolmde toplanmışlardır. J ~n d u - ~raınlan:enm k ı l~ ı 
ti. IUUvaffa.kıyetsizlık teşkil et- yaya dogrudım dogruya yardım .1. .:ı--ı ti 1 · 1 mlar yaparken vardır. 1rıgi1tere buralardan tereva"'ı 1 •• •• • ctraı.ın a goruşme t uzere ta as ı -

··., ~.... gı ız u=uz 8 erıne at Bu aoruşmel · fil" eti · - · d · k t' d b' lan llu~ "'~kten ve Moskovadaki Türk- etnıesine min.i olan bir ask&rl hare - mfuıferid ,•eyahut filo halinde düş- ihtiyacının yüzde 26 sını, yumurta . . b . enn l ~- rı. .. · cesı_~ı nııte ŞU' e ın e ır top tı yapıl • 
ti~te~Uzakerelerine tekra.t' temas et.- kat üssünü, kabında kendisine te • roan ticaret gemilerine de hücum et- ihtiyacının yüzde 38 zini, balık ihti- ~-md~de: ~~-~.-:nr:ıek nıün~1mn d~~ mıştır. . . 
laeıa ect~nra vaziyeti şu ~kilde hü- min etmiş bulun.maktadır.,, mektedirleı-. Mesela "Skapa,, ile yacının yüzde 65 şini, kağıdının yüz- \ ır. a a ~~ u . eYletlcnn taeyık1 Bundan) b~~l aJ :ılıcabretl ved kvleruıg 

'"""· 
1
Yor · MISIR ,.., -"' n"C>mELERİNDEKİ d t f . . ı de 94 .. u·· h ro d mı' rinin yuz·· de 24 karşLi!lllda mutteh ıden hareket ede • mukavele erı ı e Jag u un ugumuz ... ti 1_. • ~.J. "Thurso,, arasın a pos a se erını ya- un , a e - 1 - . . bl k 

~ll\'~ ... ıye Btşvekili B. Refik Say- HARARETLİ YAZILAR pan Stola vapuru böyle bir hava hü- ünü temin etmektedir. Blma mukabil 1 c~~ .:neml~ket ~ruplarııun a2inılerini , ~anı E~ıterşanJa mem:e . etlerden 
"'·· gayet "'" ·h ı b b Kahı.re, 23 (A..A.) _ -ı. ... 1 .. ,r mat _ ld · 1 ~. 1 tı-...: ın~ı· ·· · kuçultm"'"""ek lizırodır ı ıthal edıleeek mal bedellerının de a.k-('lliitj . _,.,,,rı o an eyana , m. - - cumuna. maruz kalmışsa da tayyare- e §lma ~eve ı.ru t;uı:ıı san.ayımın ....... · ı . . . , _ . 
h. )'enı.tı t''"'hh""dl · dık k ı b t ·· ta- oı Ank kt . . .. b .. t-..;ı . d B ·t·ı...- 1 . 1 redıtıf suretile ecneoı ıhracatçılanna "-ıa1t 1- t '""" u erıne sa a - na ı, uç n:w ı ara pa mın lerin attıkları bombalar uemıye ısa - en mULe er muş cıru.en meyanın a. - u ı h.n.ı.l' a ŞJma memleketleriıtln ı ·· . . .. . 
ı:ı s editr· · b"l b" • " ·· . . . . . ödenmesı meselesı uzcrınde durul-lta_ d a.ını, ı vasıta veya ılava. iı:ruıasındak:i ehemmiyeti tebarüz et- bet etmemiştir. dırlar. muaake-relen ehemmıyetı haızdir. . . __ 
ı... a olsa Atm di ,. · · · · Bu . . Fi makta ve bu hususun temını ıçın ta-
"11\t\ev an p1omasısının tıren başmakaleler neşretmekte ve Bu hücuma iştirak eden Alman sıralarda. ısını ~ok geçen n- Cesur insanlar ve memleketler her ·k 

1
. . d . k , n d _ b 

ti'"· '-'aların al t ı ·· t k h h k t· 1-. ~: .... k .. . . '"-- · ıı as ırrute şır etı tara n an teşe -~tni a e o mamayı goze - Türkiyenin a ramanca -are e ı ta.yyarelerinden birisini sahildeki usıtUılyamn en biiyu muşterısı lıuc.· zaman ve herkesin hürmetine nail 
0

_ Ub·· 1, rd b l uı-ı ~ 
1 

b alı 
ta, Ve bey 1ın·ı ı t hh-dl · · d d ~ . . .. . . . i us e e u un uugu rn er nmış.-ll:ı \ıi • ne ı e aa u ennın ka.rşuunda. Mısırın uy ugu sevıncı tayyare dafn topları demze dilşlir- . - ~ ~- . _ .. . -

1 

lurlar 1 t 
azi"'ke dürüst bir tefsirini kat'i ve ve hayranlıöı mevzuu bahse-ylemek- .. t·· dılen yarı resım teblıgde şoyle denıl- _ ·· l tr. 
~~~~ b mQm. m~~·· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ E>Utı.ı. . ır tavırla gözönünde tuttu- tedir. ıı·· ır · -=- - --

"' göst Yine ticaret gemilerine ucuma ?O 1 ~ ld be . bb . h t· ( lQt... e.rmektedir... H n T bet M k dd t . 1 • k ... ey u eıı rı ce enm eye• u- B.~cm k j d D J lı y " Va . a ı a , u a am gaze esın- hazırlanan Alman tayyare.erme ar- . . .. . d .. edeı .. -y a a e en evam 
esı b ııyetin hukuki ve fiilt ceb- de şöyle yazıyor: şı çıkan İngiliz tayyareleri iki Al _. km~umtı~-esı uz1erıdn e teessu~ ~.su - -------,----~----.:. 

~,. \.l Şekildedı'r Bunun umumi va une m artrn. evaın etmıyecegı an- LI G 
.retin . . · - "Dün Ankarada, tal'ihin belli başlı man tayyaresini denize inmeğe mec- 1 1 kt d d t f 1k1 ı • 

duı;,, lnk.işaf noktasından haiz al- . . l d b" aşıma a ır. oy eorge un 1 ır erı h ı:. ... e}ı bır faslı yazıldı. Ankara. paktı, bü ~ bur etmişlerdır. Bu tayyare er en ı- .. . . . 
%·. nI enı.nıiyet kolaylıkla anlaşıla- yük bir ehemmiyet taşıyacak ve ge- risinin mürettebatı İngilizler tarafın· _Da~a. dunde1: ıtı~a.:en .. dc~rrıye ~~- - . 

lİ.a11t ..... !hassa Türkiye, kendisi için k h b' t' . .. . d k d . a·ı . t' alıyetının arttıgı gorulmuştu. Bugun . t ~ .. Pakt re ar ın ne ıcesı uzerın e gere an esır e ı mış ır. . . Bue1ün toplanacak bır sulh konfe -ı Lehistan Çekoslovakya Avusturya 1 
elit ından ve iştirak eyledi- bazı milletlerin hareketlerini tayin Anlaşıldığına göre Almanlar bu ıs?. ardtık ~olmandladnilda bkılr kkaçl gece ransı:dan devanılı, esaslı bir sulh onlara b;rakılmadan ve 

1müstenıleke- -~tı. ter bütün taahhüdlerden de do- 1 . h - .. . musa emesı rny e me' e a ınma- . ~ 
~!:itle ahtı.hhüdatını ihtimam ve ciddi_ etme erı ususunda buyuk kıymeti hava hücumlarına devam etmekte - .. . .. . çıkabilecegine hükmetmek çok saf - lerile ilk maddelere aid işlerde ko • 
ttı a~a haiz bir amil olacaktır. İnönü ve dirler ye edeceklerdir. İngiliz ve mış, ~ıtaat tufo~ \'e ınıtralyoz ateş.l- derunluk olur. Iaylıktar ve menfaatler temin edil • 
L.atbuatı rnıayı istemektedir. İngiliz CUmhuriyet hüklimeti, yapıcılık si- Fransızların bu hücumlara karşı ya- le dogrudan dognıya temasa geçınış I 1 ·ıt ·ı Fr h- · k • meden bir sulh kabul edemezler. Ba-
'tl}'f\..... • bu sabah, Rusyamn Tüt'· 1 d" H ld ~ .b. k • ngı ere ı e ansa, zava ırı ur 
ı._· -v~, -'it~ yasetinde rehberleri olan dehayı bir paca1d:ın aksiiliıneli ise bize istik - er ~r. . er za~an °. ugu ?°1 1 as erı tarmalt fikrile- ufak telek teminat a- husus komünizm karŞısında diz çök-
'Glt'b """" . :nizden~ gelen bilcümle kere daha o-österdiler bal go··~t~ .. ~ektır' faalıyetın en şıddetlı oldugu ver ceb 

1 
"' 1 • t-~~kı . . k b 

1 t-ıı.ı. ""lnılerın B - -1 k t•• 1 t> .,. ., ,_.,, "'"' • • , • • ıp ~manyıırun ıs cu.ı erını a u tllkten sonra, Almanyada efkarıu -
ıc ı.. e oga.uarı a ı o a - Dig~ er taraftan Balay gazet<><>ı·· di 't i henın Saar le Moselle arasındakı . . . • . . . . k d. . . . h k . • '~l'e.lttrı:xıeJ( üm."dini lde b ......, • Esir- Edileıt Alınan Tay~rarecı er .etmek, yanı ıstılalan bır emrı vakı mumıye .en ısını ız ar etme ımka-

l\~~~itnı ve fala.il Türk~yen:ı ~~ yor ki: Loııdra, 23 (A.A.) - Hava Neza- garb kısmı olmuştur. şeklinde telakki ile, küçnk ve himaye mnı bulamıyorsa Almanlarda tefek -
~ ~~lr. Rus gölü haline sokma.k "Türkiyenin hareketini bit şeref, retinin bj.r tebliğin& göre, bir İngiliz Almm Hav:ı ~~r~uzlarının altında bi: Lehistan ~a.ratıldıkt~n j kür ve :ı:uhakemeden hiç eser kalma-
V~ 't~ı. tebarüz ettirmektedir. dürüstlük ve yararlık uiimunes,i teş- gemi kafilesine yapılan ve Almanla- P'..esmı Bils.nç~su . sonra Lehıstan meselesının halJedıl~ i mış degıldir yn. 
~t'tı .~ıYenın Fransa ile İngiltereye kil ettiğini kabul eylemek doğru o - rın dört tayyare kaybetmelerile ne- Lonıi~a, . 2~ .<A.A.) - İstıhbarat miş olduğuna hiikmeylemek ve Çe -! Lehistaru bile zaptcdemedikten, 
~~tl k~tıhhüdlerili) telif kabul etmi~ lur. Ankara paktı .A.kdenizin ~rkJn, .. ticelenen hUcumda:n sonra, beş Al · Nezareti bıJdırıyor: koslovakya ile Avusturyayı unut _ ı Çekoslovakyaya hürriyetini iadeye 
~1~1 :ı>a~t imzasını reddetmesinin, da.ı İngiliz - Mısır muahede!!ini tak- man tayyarecisi, lngiliz romorkörleri Almanyanın, İngiliz harb ve tica - mak, fazla olarak Almanyaya bir ı mecbur kaldıktan sonra varacağımız 
~tı.ıı:ı n~" ~wı _ Alınan istili. pla- viye eden bir blok yaratmıştır . ., tarafından ~urtarılrnış ve bunlar ret gem~lerıne ~~rşı !~pt~ğ1 hava ~u miktar müstemleke ve-rmek fikrinde 1

1 n~tice bu mu. ~lacaktı, diye dü~iin • 

t
ltt aldı" ayetı olduğu. ve Tilrkiyeı _ ................... _,. ................. °' .... Vakagrıinsby de karaya çıkarılmıştır. harebesı tıeşebbuslerınm ıik devresı - iseler hiç durmadan sulh masasının mıyecekler nu. . 
lllcat A ~ karudaa, Rusyanın değil, r mlandiya hazır Diğer iki Alman tayyarecisi de nin tamamen akim kaldığı neticesine etrafında toplanılmalıdır. Çilnkil na- . _Alnu.ny~nın R~~yaw ıle anlaşmak 
~~~l~b~any~ın ağır bir di-plomasi Helısinslti, 2S (A.A.) - "Reuter,, başka bir romorkör tarafından sahli vanhmştu·. file kan dökmeğe ve bütün bitaraf- I ıçın yaptıgt fe~.~~~rlı:;n ne kad~r 
~Jt.:_,::te ınaruz kaldı~ işaret e- Ka?eli budud mıntakasında?'l dö - civarırn:la kurtarılmıştır. Bu iki Al- Ffrth of Forth üzerine yapılan bas ları rahatsız etmeğe ma.na yoktur. rı:~azzam ve mu ış r şey oldugu 
&i~-o.ır.... · nen müşahkilerin dediklerine göre, man tayyaredsi ağır surette yaralı- kmlar modern tayyarelerin modern Fabt hu şartları kabul eden garb 1 go.z.den kaçmamalıdır. Nasyonal-sos-

tenin. af devletler :matbuatı TUrki- bu mıntakalar, silah ve mUhimmatça dır. hava toplarile mücehhez ve son sis· demokrasilerinin bundan sonra da - ya.hzm _bu _anlaşmanın hef!lab~ ~l ~ 
hll\e at~Ü§terek Alman _ Ru~ tazyi _ ç<tk ~ş bir surette teçhiz edilmiş, Başkaca üç Alman tayyare<:isi de tem avcı tayyarelerile takviye edil - ha :nelere boyun eğmek. mevkiinde :~~~- ~letıne ~erme~ m~burıyetıru 
_il~~~kirane mukavemet etmeyi disiplinli ve müessir vaziyetti bir as- bu sabah kurtarllm.ıştır. Bunlar, bfr miş modern harb gemilerile ilk :oıu- kalacaklarını kolayca tahmin ~hi· h~ş~dü.k~~ 6~. ~uk urpt-rnınler 

~'l\a~ ... ,.
1
"e . .Anıta_ ra hilkfrmetinin it- keri kamp manıe.rası arzetmektedir. kauçuk sandalda bulunmakta idi. harebeleri yapmalarına fırsat ver - liriz. -... ~~b.mesı •affrurı. ır. unu fancak za-

~t .. ,,, ..... ,~ . • . 1 dır B · d .uU'ı ır muv akıyet ve za el' şaşaa-~t'~il\ ... :-.ut· 6l .k.arann halihazırdaki _._ - Tayyarelerden bmsı yara ı . u ınıştir. Bu baskınlar eSDasm ııı düş· Acaba Lloyd Goorg&'ım kendisi bu .
1 

··ı bili. ff~4-t" k .. .d .. 
IQ ""' ıc Ad · d b• ·ı d" ·· -1 d be · b d' ·ı - · t hl sı e ar e r ve a e1, ınne- wnt uu ~ l~eti <>la :aı ıçin esaslı bir ehem- apazarın a ır yangın ~yy~~ecı er, ~n og e en rı usa::: ınana ver ırı en a.gır zayıa ' zır ı ~ sulh şa.1'.-laruıı ka~ule __ h~ mıdır? besliyebilir. - . 
a.ılb.anı.ak:gını işaret etmekten hali Adapazarı, 23 (A. A.) - Bugün dal ıçınde denızd~ yol atı:xıışla.rd . ların müdafaaSllll delmenin müteca- Za.nnetmıyorum. Çunku lngiltere ile Bu şerait altında. bir sulh konfe -
~ 'thnes•·dı.r ... ,, saat 18,15 de Nasrullah ipek fabri- Bunların tayyares~ ~atmıştır. .. .. ı;izler için fevkalade zor olacağını is- Fran~n~ şer~flerini mub:~faza et , ransma gitmek akinı kalaeağl mu ~ 
~olld.t ut Mlilıinı. Bir Yazısı kasında yangın çıkmıştır. Vaktinde Bu çar~maya ıştırak eden butun bat etmi.§tir. . melerı luzumunu o da mudafe.a. et, hakkak ol~n bir ije bile bile sarılmak 

't htıdi,t-·e.. 23 (A.A.) _ Reuter ajan- yetişen ve fevkalade gayret sarfede:n İngiliz tayyaredleri, çupışma ha~ • _1ngil~ler hiç bir gemi kaybetme - m_ektedir. Xaln.ız burada hangi şart~ olur ki bu üınidsizlik ve itimadsız • 
·~· ~es•Yor: itfaiye yangının genişlemesine mani kındaki ra-podarını. nezarete vermış- mışl~rdır. Yalnız İronduke zırhlısın- lıı.ruı şerefsizlik t~kil edeceğini ta- Jık da ayrıca bir akamet sebebi te§
ı~Yor k'. gazetesi, başmakalesinde olmuş ve fabrikanın yanıbaşında bu !erdir. Almanların. dört tayyare k~y- da bıraz hasar vardır. Soutbampton yin meselesi kalır ki eski Başvekil kil eder. Binaenaleyh, vakayii tabii 
~l 1

' :Serlinin. 1 h kk k t ı ~re , Türk - Fransız - lunan depolarm ve diğer fab.t•ikaların bettikleri tanıami e ta a u e mış- zı.~hlı~ına 16/10 tarfüin.~e ~i~. ~ba. b~ n~ktalara temas etmekten çekin - ve zaruri cereyanına bırakmağa ra-
~~ı, ~kt.ını. fena surette karşı- yanmasının önüne geçmiştir. tir. duşmuşse de kaptan koprusune ısa- nuştır. zı olup devamlı ve çok esaslı bir har-

\>lid •tttği Paktın nazi m.ehafilinde Yangın·ziyanmın 50 bin liı-a. olduğu. Harb Şiddetlendi bet etmiş ve hiçbir hasar yapmadan Almanyanm vaziyeti düşünülmi • bin icab ettiği muazzam hazırlıklara 
~ llitI.rill h&Yl'eti göstermektedir • tahmin edilmektedir. Yangının sebe- Paris, 23 (A. A.) - Bu akşamki denize düşmüştür. Taarruza uğrıyan yor mu? Hitler ve nasyonal - sosya. devam etmekten başlta şimdilik ya-
.ll~a ve h~·lk~nlardaki .Ahna.n ya- bi ve müsebbibleri hakkında .:esmi resmi tebliğden sonra mutad olduğu bütün harb gemileri derhal denize a- lizm rejimi kendilerinin yıkılma fer- pılacak bir çare yoktur. 
·.. klınıyet planlarına açıl - tahkikata başlanmıştır. uzere Havas ajansı tarafından neşre- çılroağa müheyya bulunuyorlardı. manını kendi ellerile imzalıyamazlar. Hüseyiıı Oahid YALÇIN 
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Fikret Ne Büyük Şair, :~l~°!·t50ıu=:;i -tstanb•• ~; 
-

N D V d • "Dünya eaheserlerinden tere:=' e e . a tanperver ır serisi,, nde bugüne kadar altı ·tiJll 
Pangaltı poetahanesi havale me • neşrolundu. lıki Mitat Cemal'in 1aııı' 

muru Şadi Karapınar, sahtekarlık ve ile lisanımıza çevirdiği "La ~ JtUI· 

çalmak suçundan maznun olarak i; Mıuallı·m A.Tı·hal A J•ı· So~vl,IJ,yor .• Aux Cameliae,, idi. Bunun re~ı;~ ı-· 
kinci ağır ceza mahkemesine veril • 'Y l U~ ,.,, J U liyatı meyanında Mustafa Nih~ ab" 
miş ve dün muhakemesine başlanmış rafından yapılmış bir tercUmesı d ttJ· 

Köylüleri ayaklanduını~. si -ı lamış ve orada hazır bulunanları da tır. Dava sevk evrakına göre, Şadi - Tevfik Fıkret anketimiz etrafında- ı- • basıldığından münaeib bir fırs' · 
lahlandımıış, <:ebheyi oldukça kuv • ağlatmışb. Hatibin dini ve vatani ö- nin suçu şudur: · ki dedikodu hemen bütUn matbuatı ~ ( mukayese faydalı olacaktır. 'JJ 
vetlendirmişti. ğüdlerile nihayet bulan bu merasim- Birgün, namına havale gelen bıri- meşgul eden bir mahiyet aldı. İkinci eser olan Anatole FfaJl~ 

Tam o esnada da Çerkes Etem teş- den sonra, gönüllüler silahlandırıl • sine aid kırk küsur lirayı, mutenıed Akşam gazetesinde Bayan Fikre- 1 "Mavi Sakalın Yedi Karısı,, ~ lt e-
kilata dahil olmuştu. İltihakından mıştı. Bu aslanların arasında bir de Vedadın imzasını taklid ederek ver- tin çıkan beyanatı ile Ctimhuriyette ,. Danişmendin kıvrak üslubile Tüf 
e\·vel Çerkes Etem, Maııya::;lı Şevket on dört ya§mcla bir Türk yavrusu bu- mi;? gibi göstermiş ve çalmıştır. buna sual soran ve cevab veren Pe • .. debiyatının malı oldu. "tiill 
adında bir §aki ile beraber vali Azmi lunuyordu. Silah dağıtan zabit, yaşı- Diin mahkemede sorulan suallere yami Safanın yazısı; diğer gazete .. , Ayni kalem ayni müellifin ~u ;. 
beyi ~iftliğinden dağa kaldırmış, yük nın küçüklüğü sebebilP. ona bakma · cevaben, Şadi, böyle bir sahtekarlık lerde çıkan ufak tefek fıkraları göl- manasile bir şaheser olan "Tba1~'.~. 
lüce de bir fidyei necat almıştı. Bu mış ve bir seyirci sanarak ona da bir yapmadığını, parayı, imza mukabi -

1 
gede bırakan bir milnakaşa mevzuu ni, serinin üçilncü kitabı olarak •. 1 dt 

sebeble de bir hayli zaman çekildiği silah uzatmamıştı. Bu muameleden linde mutemed Vedada verdiğini söy-lyarattı. nımıza kazandırdı. "Thais,, bı~.J'lle 
dağda kalmıştı. Etem, milJi teşekkü- acı duyan bu ya\'ru Türk, bir öksüz !emiştir. j "Peyami Safa,, ve onunla beraber Nasuhi Baydar tarafından tercllş • 
le iltihak ve mücadeleye iştirak su- hlıznü ve sessizliğile bir' kenara çe • Şadinin birinci ağır <'e7.a mahkeme- "Va • NCt,, nun yazılan, Tanda çı • ve Remzi külliyatı meyanında ne 
retile, hakkında yapılacak herhangi kilmiş, boynunu bükmüş ve için için sinde yine bu nevi hır suçtan dolayı kan çatma yazı, onu takiben hemen redilmiştir. ııD 
bir kanun takibinden kurtulmak fik- ağlamağa koyulmuştu. Biraz sonra muhakeme edilmekte olduğu anlaşıl- her gün bu hususta mütalealarda bu Dördüncü kitab olarak hazırlall13• 
rile bu teşebbüse atılmıştı. Miralay da, gururu ve duygusu şahlanmış ve ı dığından bu iki da Yanın birl~ştirile- lunan yazıcılardan sonra Yıldırım "Manon Lesko,, ile beşinci kitab 0ciJl 
~a~m be~, .Et~min bu iltihaktaki ha- hıçkırarak haykırmıştı: rek görülmesi için muhakeme başka 1 Postasında fıkra ya~a~ eski ~~e~. - rak hazırlanan "Fakir Bir c;en ); 
kıkı .~~~dını ~ıl~ekle beraber bu te- ı _ Ben, demişti. Büyük Harbde §e ı güne bırakılmıştır. ~:~.lerclen Far~k~n ıkı yazısı ışı büs Romanı,, henüz çıkmamış olsa gere • 
şebbusu samımı olarak kabul ve te- 8ehid olan babacığımın intikamını 00 86 81 ı butun ale\'lendırdı. Elimize geçmedi. ~ııf' 
!~~i et~~şti. Zamd~~.vbe ihtiyb·akç icak~ı almak, onun gibi yurd uğruna şehid Pencereden düştü '"PVakit:in pazark glt~in~ü ~üt~haksında Altıncı kitab Suat Dervi~'!~ .. ~et· 
ıstıgna gostereme ıgı u sa ı şa ı- olmak, sevgisine doyamadığım baba- (!yamıye,, , an e ımıze ış ıra e - cel Prevost'dan tercüme ettigt 
ye, diğer cebhelerde olduğu gibi bir ma kavuşmak için geldim buraya. Ne Dün gece yarısından sonra çok ı den "Eşref Edibe., ve biraz da bil- H. Nihal Adsız resi ve Ben,, adlı bir eserdir. na· 
vazife vermişti. den bana silah vermiyorsunuz? Ni . sarhoş olduğu halde Galatada Anka- • tün bu bahsi açanlara çatan Fikret Yine Nazan Danişmend'e borçla );• 

••• çin beni yurd için çah~mağa ve ölme rapalas oteline gelen ve misafir ola-; Adilin "Sadri Erteme,, yazdığı açık insanlar hakkında da böyledir. Bu cağımız Anatole France'in "1'~\ 
Malkoç köprüsü ile Sultanhisarın- ğe layık görmüyorsunuz ağalar?.. rak kalan Eyüplü boyacı Ali Hamdi, 1 mektubu bu ateşe tam kıvamını ver- y~~hş hükü1? hatta okada: trnm ·. lerin ts~anı,, adlı eseri ~edinci,.1°:. 

daki işgalci müfrezeleri tamamile im Bu aksoylu Ti.irk yavrusunun he • sarhoşlukla, yattığı odanın on metre miş bulunuyor. mum eder kı, onun yanlışhgı ·ıe çU- olacak ıse de, zannederız, benüZ 
ha ettikten sonra, Yürük Ali, Kıllı- yecanını, ne fırka kumandanının şef- kad~r irtifadaki penceresinden ara-ı Bayan Fikrete, "Madam Fikret,, rüklüğü anlaşıldığı halde bilt kimse tışa çıkarılmadı. . llB•• 
oğlu Hüseyin, Kozaklı Mehmed, Mol- katli teselJileri, tatlı sözleri ve ne de lığa düşerek muhtelif yerlerinden e- ı diyen ''Peyami Safa,, gibi; Bay Ha- aleyhinde bulunamaz. Söylen eğe ce- Serinin onuncu kitabı "Grazıe ıs· 
ıa Mehmed efelerle Mülazim Zekai, akraba ve komşularının öği.idleri bir hemmiyctli surette yaralanmıştır. 1 Jfıka da "Mister Halfık., diyen "Fa- saret edemez. daha evvel Halid Fahri OzansoY .p· 
Necmi ve çete efradından Asaf ve türlü teskin edemenıi§ti. Bir aslan Yaralı Hamdi tedavi edilmek üzere' ruk Gürtuncaya,. ve ayni zamanda Fikretin "Büyük ~air,, ve "Vatan- rafından neşrolundu. Nebahat re O' 

Halim Memduh beyler, Kütahyalı yaYl'ltsu gibi kükreyen, ve kendisine Beyoğlu belediye hastahanesine. kal- 1 BolşeYik diyarında bir F~kret hey - ~rv~ı".' s~yılmas~ da dediğim gibi mi Safa .. bu g~zel eseri ikin~i d_efal>u· 
jandarma Receb çavuş ve diğer kı - de silah veri1mesi için ayak direyen dırılmış, kaza hakkında tahkıkata kelinin dikilmiş bulundugunu -Ko . hıçbır ılmı ve aklı esasa dayanmıyan larak guzel lısanımıza çevıroııŞ 
?..anlar Sultanhisar sırtlarına çekil • bu Türk çocuğunun gösterdiği ba . başlanmıştır. 1 puz mecmuası sahibinden rivaye~le- indi. hi.lkümle~clendi1:· •• •• • lunuyor. ~una ~evi_n~e~iyiz. uys· 
nıişlerdi. O sJratia, Yürük Ali efe ve hadırlık, fırka kumandanına boyun Sol kolu Kı dıh 1 ortaya atan "Eşref Edibe,. hulasa •. B~r kere Fıkret .. Bu~uk Şaır,, de- "~rodıt,, muellıfı. P~erre L~ tıil' 
arkadaşlarının kazandıkları büyük -d· · B ;;.1 d K 1 -1 k - d 11 •bütün bu anketi yapan, yaptıran, ce- gıldır. Kalabalık şıırlerı arasında el- ıtan turkçeye nakledılmış ba§k eıı 

eg ırmış ve: eyoö un a u og u so agın a v ı b t .. 
1 1 

d F k t ı •. berıı 
şereften hisselenmek üzere silaha sa- _ Gel vavruın, sana kendi silahı- . 1 ..... h d" ·a . d k. . ı vab veren, uzaktan, yakından alaka- e te gllze mı~ra arı var ır. a a eser hatırlamıyoruz. Nev ı t.ıJ 

İ .J numaıa ı .vıe me ın ı aresın e ı ıç-, h" .. k . 
1 

. b k-f· 'd' ?ı . ıan v 
rılan Danişmeudli smail ve Kadri, mı vereyim. kT ö 1 k t d 33 dar olanlara gizli bir hiddetle çatan uyu şaır o mak ıçm u .a ı mı ır. hemen şahsına münha::;ır o 1~ Kcstnııecik köylü Hacı Ahmed, Bak- ı 1 

dzcaFnl 
0d~nlOa~ınk' al 

1 
gkarb~on f ! ''Fikret Adil,, Sadri Ertemi de bu Fikrctin edebiyatımıza getirdiği müellifin şimdiye kadar biraz ibJll.~i· Dedirtmişti. Bu manzara, orada yaşın a am ı ., ı o u ıra ı- .

1
.kl . b .. . .. 

1
• b bust...., 

lacılı tbmhim çavuş, Kaltakçı., Mas- hazır bulunanları ag-latmıı..: ve hele, k 1 .ı k - k k j"' 'münakaşaya sokarak onun fikrini al yenı ı er, yanı nazmın nesre enze- tercumcde aslındakı us u dB1l 
~ çısını a uırır en ayagı ayara • uş . k f" 1 . b' "b" · d k . k kusun 

laklı .Mcstun ve karde~i Süleyman e- milli müfrezelerin Aydın bahçelerin- .. 1 k 1 k 1 hh" . d d mak istiyor galiba. mesı, a ıyc crın ırı ırın en uza yetlerıne halel vermek or 
muş, so o u ırı mış, sı ı ım a ı 1 •t · ·b· 1 · · k 

tcler de kızanlarile beraber, Mende- den tutup getirdikleri ve 0 sırada ku- t bTl B -1 b 1 d" h t t İsminin benzem<:>sini bir yakınlık mısra ara gı me~n gı ı şey er onun ılcri gelmış olsa gere . rW 
res köprüsü başındaki erlik ve merd 1° omo. 

1 ı ke ldcyolg uk e e dıye_ als a- . tPlakki ederek bir miidafaa cebhesi kuvvetinden değil, zafındandır. Ni · ı Gayretle bu işi başardığı için tbıJ manclanlarmın karşısına dizdikleri e- lanesıne a m ara te avı a tına · . .. .. . , . b 
01

a 
Jik karnrgfıhına, takım takım koşuş- sirlere, Türkün ve Türklüğün cela • alınmıştır. lalan Fikret Adilin Fikret hakkmdaki tekım bugunku bazı nazınıcılar da suhı Baydar ı tebrık ve u . ııll 
muf}lardı. Her biri birer istikamette det ve hamasetini anlatmış ve hepsi- düşüncesi ne olursa olabilir. Buna bir şiir. y~zmak hu~us~ndaki acizlerini 

1 nüshanın .üstündeki, kitab~ biX:7i 
1~w 

faaliyete başlamışlardı. ni titretmi§ti. . Rezalet çıkarm~~ . şey diyemeyiz. Fakat sağa sola "küs- ve~m.sız v~ kafıyesız yazı yazmakla ~er mahıyette olan, şu cıimL) 
Aydın etrafında. ansızın gösterilen 0 1 d N ·u·a b 1 Edımekapıda kale boyu uzerınde tah !,, demesi biraz fada nezaketsiz- telafıyc ugra!jıyorlnr. Iıkte okuyalım: . dB. 

bu varlık ve hele civardaki işgal mü k b·ı ta f b b 1 A ·d ev a a e sar oş o ugu a e agı- lik oluyor kanaatindP.yiz. Maamafih - a ı re ın va anperver ıgı ı- unan unyasının aral)t;J . ler f esna ar :ı, azı ı e u unan mu·ır k 1.d h ld - h ld b - y F"k t· t ı·-· . "Y d" h '--1crı 
. . h 1. d a ı ra a men su ta ur a, y ın- 1 t k 17 .. .. k . d . ? h. d • 1 . . d h tın biı 

rezelerıne yapılan ve seyır a ın e N .11 . dak' . d'f 
1 

rıp reza e çı aran '\.aragumru te ba~kalarını \'C bilhassa "Peyami Sa- çın ne ersın ... ı, mo ern a emımız e aya .,8ıe . . b·ı azı ı arasın . ı şımen ı er yo ve H t' S it h 11 . d ., 1 G'· 1 . . d" d" t f b" . . tl t h ··1 dilir .ı• bulunan şımendıfer katarlarına ı e . ta 1 d b 1 ··r 1 a ıce u an ma a eı:;ın e oturan fa,, yı müdafaa etmek bize düşmez. oz erı yıııe oııe one e ra ı ır ıçın ne sure e a ammu e 
taarruz edilmek suretile şiddetleni-1 ıs slyon a~1

1

1~ a ukk~~laln. mhubreze erl ' Şevket oğlu Fuad yakalanarak adli- o kendini . bilhassa Fikret Adile taramadan geçirdi. Şilldetli bir sesle getirilebileceğini öğretmektedirler;, 
yapı an mı ı tcşe u erı a er a - . . . ı ' ' 1 h k · · b d' ••••••• vaen baskınlar yerli rumlara dehşet .. . . yeye verılmıştır. karşı- çok eri.ize} müdafaa edebiJir ay ırır gıbı ceva ver ı: ............................... . 

. . _ mışlar, gun geçtıkçe artan faalıyet- ~ · . -· 
salmış, herkes korku ıçınde oldugu 1 . d f h ld k k 1 1 ""UctU öldU Nitekim dünkü Yıldırım Postasıııda -- Fıkret, vatanpen·er de degıl · Loyd CorC 'utJ 

erın en ena a e uş u anmıs ar- r.1 T d" 'l'll · · b··t·· · ı 
yerde kalmıstı. d Ü k .. 1 -b.l 0 .. t 9 15 d Ak d "Faruk Giirtunca yine bu mesı>leye ır. ı' ı etınırı u un ınsan ar, ve va- J 

~ . • . . ı. r muş er, can kavgısına ı e un f;aa , e, saray a Mu- , " t d.. 11 - ·· 1. b. Jı • 
O esnalarda evvelce teşkılat ıçın · d .. 1 d dokunarak bazı .-,ualll"r sormaktadır .anının unya o < ugunu soy ıyen ır Afi k ~ t ' d" ·· I d. k' t d Y" ··k ra paşa camu av usun an geçmekte • " t n Muğlaya gönderilmiıJ olan mülazim uşmuş er ı ı, am o sıra a, uru ~ b. d b' d b' .. .. Fikret Adilin biraz karısıkça olan j adamın vatan hakkındaki sözleri el- U U!lfl ~ ' 

r ı · bey le bir müfrc>ze ile Çine- Ali efe ve fedakar arkada~ları yüz 0 an ıra anı ır en _ıre yuzu koyun b. ümlesi · - "f t ı·r d" ı . ·1 • bette bütiin dünyaya racidir. Bina • ı '.l'eld. 
\ac rı l ' ı · Tk b' ··r ·ı N ·ı · · b yere yU\·"ırlanarak agzından v b ır c ııı za ı e ı 0 a~ısı e Lonrll·a, ~3 (A.A.) - Dai Y J'. 

Yt! avdet ctmi5ti. Muğla.daki müca - ;:ışı ı ır mu reze ı c ! azı lıyı as- ı • 1 •• .. .• ~ ur- çıkaramamı!') olan Faruk Gürtunca enaleyh o kozmopolit bil' şairdir. raph baı:ımakalesinde, Lord Co 
. mak üzere kasaba civarırı<la bulunu- num.an yara anmış, yuzu gozu kan . r·ı t• h 1 r . rk k t k ' 'S ~j: 

dele nleyhdarlarının menfı propa · • .. .. .. . i inde kalını biraz sonra da r k yazık kı bu yazısını çürütebilecek; - 'ı >re ın eyKc ını c ı me e - cuıı nutkunu tahlil ederek diyor 
ganda ve teşebbüslerine rağmen mil- yarlar, fakat. baskın t~ebbusunu hıs tç .. 1.. • ş.. Y 

1 
~ acı · 1 büviik bir hataya dfü;müstür Bunun- 1 lifinde bulunanlar oluyor. Bu teklife "Alman orduları Belçika'-·a. ve~~, 

. . . . settirmemek için varlıklarını müm _ a o uvcrmıştır. apı an tahkıkatt:: · :. ~ · . . d r 7 .J , ... 

lı bır heyet teşkılıne muvaffak olun- b d - F t'h t"f" d la beraber bu çarpmada· kendısı ke· ne eme ı ... manyaya sahih oldukları zan\. 
mu~tu Bu müfreze de bazı noksan kün olduğu kadar gizlemcğe çalışı - u a amcagızm n ı u un eposu nara "ekilmiş göriinmek iste e bile Nihal güliimsedi · Loyd Corc, ı"·av~erle mu··zakere e 

~ · ' - - , . . .miidürü Kadri olduğu anlaşılmış ö- .. 5 •• .. .. . · .J~ 
lan ikmal edildikten sonra Menderes yorlardı. Buna ragmen, Nazıllıde bu- .. . . . . · yine alaka göstermesi iyi bir hareket - Buyuk şaır olmıyan ve kozmo-
köprüsü karargahına gönderilmişti. lunan işgal kuvvetleri kumandanı, ~~:m::~~~ı hakkında tahkıkata baş-, sayılabilir. polit olan bir adamın heykelini ne mi~a~?:~j~mi baki kaldıkça, ~iJl'~~ 
Muğla debboyundan Çineye getirti - milli müfrezenin Nazilliye sokuldu · Biz asıl "Eşref Edib,, le, "Peyami diye dfümeli ? .. . Hele hakikaten söy - bir konferansa kim iştirak eder 
len silah ve cebhaneler de kamilcn ğunu, tasavvur ve teşebbüsünü haber Garib bir taarruz Safa,, nın cevablarını merakla bek • lendiği gibi, onun heykeli Sovyetler Hitlcre hangi şartlar koşulur? ııı 
köprü ba§ına na.klettirilnıişti. Artık, almtşh. Hemen hazırlığa başlamıştı. Arnavutköyünde Kircçhane soka- lerken diğer gazetelerde cereyan e- ülkesinde dikildi ise, Türkiycde o - Konferans esnasında, Almauyatı 
sıra, toplanan gönüllülerin tanzim ve Fakat, bu hazırlık şehri mtidafaa et- ğmda 6 numaralı eYde oturan şoför den bu kapışmaların bir hulasasını nun heykelini dikmemek için bundan ablukası meselesi ne olacaktır~ ti· 
tensikine gelmişti. Bunun için, bir mek ve taarruzcıılara mukavemet Receb otoınobilile Taksime doğru gi- yaparak okuyucularımıza bildirdik • daha kuvvetli ve yerinde bir sebeb Loyd Corc, nazilerin hüsnünıY!ııı 
gün fırka kumandanı, beraberinde göstermek için değildi. Kumandan, derken, Fındıklıda oturan Ihsan, o- ten sonra tekrar anketimize geçiyo- olamaz. Bilhassa "Füzuli,, nin veya ne dair hangi garantileri alaca!' .... 
hatib Hacı Süleyman ve Çine milli ı-;elameti dayanmakta deg-il kaçmak - tomobilin yanından g""en bir tram- ruz "Namık Kemal,, in heykelini dikme- h. bit g& - ~.. · izah etmemiştir. Alınacak ıç 
heyeti reisi Hidayet efendiler bulun- ta bulmuş, hazırhg-a da başlamıstı. vaydan atlayıp otomobile binmiş ve • 

8 8 
den Fikreti düşünmek sadece gülünç .. . 

• tur·· . ranti goremıyoruz . ., .,, 
duğu halde köprü başına gelmişti. 19/ 20 haziran gecesi, hareketlerini ı:ek~ebit·bi~ ha!'li dbö\'müşt?b·r. Recebin Tevfik Fikret anketi üzerinde bu Amerika efklrıumu111lt• 

Zeybek kıyafetinde, kısa dizlikli, yerli rumlara bile hissettirmeden ta- şı ·aye ı uzerıne, u garı taarruzu .. C'k" 
1 

. . tt' ~- . ed b. - Fakat ekseriyet Fikreti sevi • 
koca kuşaklı, önü çaprazvari kaytan sı ve tarağı toplamış, sessizce Aydı- yapan İhsan yakalanmış, tahkikata ~ ı ır ~rı~~ ne~re k~~~mız e .. ~- yor ve böyle istiyor. •inin fikri ·ıt• • 
düğmeli saltalı ve cepkenli ve ba§lan nın yolunu tutmuştu. Kumandan, ka- başlanmıştır. ~~hç~\ v;tsa eş 1 m~: tı ~~~c~ · Atsızın yüzünde bir hiddet kızıllı- Nevyork, 23 (A.A.) - ~erı ~ 
çevreli ve kefiyeli olan gi.nü11Uler, sabayı terkederken, yolda karşılan. Denizde bir kaz• ı a . ız,, ı, ma ua ı ı en- ğı, derisinde pençeleşen bir kan bu- daki efkarıumumiye enstitüsu, ıııflll 
tı k k d .. 1 ler çok güzel ve çok yakından hatır- lutu dolaştı: yaptığı bir ankette, Amerikalı ~"' 

r a uman anını, gu er yüzle ve a- mak, bir taarruza veya pusuya uğ- İtalyan bandıralı Lizon ismı·ndekı" 1 b"lı'rler rı Pi'" 
ı tı b. · • ıya 1 

• - Hatti. bugün yaşıyan nesiller- ekseriyetle, yani yüzde doksa # 
sa e i ır sükunetle ka~ılamı~ ve ramak ihtimalini düşünmüş, delalet balıkçı gemisi Akdenize giderken Ça- Bundan evvel Darülfünunda Ede- den bir çoğunun Fikretten gıdalan- nisbetinde Birleşik Amerikayı ). .. ;ır 
etrafında halkalanmışlardı. ve şefaatlerinden istifade etmek ü · nakkalenin Mora mevkiinde Amasya biyat fakültesi müderrislerinden Köp dığı da söyleniyor. Bunların manevi pa harbinin haricinde görmek le.ı• r· 

Hepsi de gür çatık kaşları uzun zere Nazillirin, efeler tarafından se- ··ı" d M h ed t re 
' ' ' motörüne çarpmış ve başından ağır 1 ru uza e e m Fuadın asistanı O· yoksulluğu da zaten bundan ileri gel- de rey verdiklerini fakat tngil e. ıe-

kirpikli kara gözler, ter veya burma vilip saY.ıldıklarını o··p.,.endı'g·· o hnn tt ı l At d k akta l edılt 
• c· ı, n ""'9• sure e yara amıştır. Mmtaka Liman an sız; o sıra a çı arın o - miyor mu? .. Fakat, ben bugün asıl le Fransanın kazanmasını ist 

kara bıyıklar ile ziynetlenen -ve Ay- yirmi kadar hatırlı bey \'e ağalar:;, da merkezi hadise hakkında tahkikata duğu "Atsız,, mecmuasında, DarUl- münevver ekseriyetin Fikreti sevdi- rini bildirmektedir. 
dının sıcak güneşi altında yanan ve beraberinde götürmek gibi ihtiy&.th ea.şlamı~tır. fünunun ilmi yoksulluğunu gayet a- ğine de inanmıyorum. Fakat arala • 
tunçlaşan esmer çehrelerile birer yi- bir tedbir de almı~tı. Bu düşünce ile, A ki d çık isbatlar ve delillerle meydana rında -yukarıda söylediğim sebebler G lal' 
ğitıik timsaline benziyorlardı. Ta • Anca ve Snltanhisarından da bazı J• arın •n J•ndılar koymuştu. . . . .. .. dolayısile- hakiki duygularını gizli. ..Ü~rÜ~te .. imtihan 

1

. et1eJ' 
vırl::ı.rındaki ciddiyet, bakışlarındaki kimselel'i yanına almıştı. Fakat, ta- Küçük Mustafapaşada Gülcami so- Bunu takıbendır kı Darülfununda yarlar. Mesela: "Halid Bayrı,, ankete Gumrüktekı m~'lhal memur Y 1gıı 
siddet bilhassa göze çarpıyordu. Hep kib edilmediğini ve Aydına sclfunetle kağında 5 numaralı evde oturan Ali- ıslahat arzuları belirmiş ve bugünkü verdiği cevabda Fikretin çok lehinde için lise mezunları arasında. açı 
si de, bunca yıllardanberi devam e- varacağını hissedince, kabaran kin nin kızı Selime, maltız iizerinde kay- iftihara değer Üniversitemiz kurul - görünmekle beraber bunda samimi imtihanlar dün yapılmı§tır. W 
den seferlerin bin türlü mihnet ve ve hiddetlerine bu zavallıları kurban nıyan yemek tenceresini kazaen de- muştur. değildir. Çünkü o, bir kaç yıl önce Bu imtihanlara 61 lise me~0 eS. 
meşakkatine uğramış oldukları hal- etmiş, kimini şehid ve kimini de ağır virmiş, kendisi de, 6 yaşındaki kar- Böyle bir .. a:kadaş~n Fikret hak - Türk Ocağında verdiği bir konferans tirak etmiştir. İınt~?an .. müddetlı:;Jllil· 
de, tunç renkli çehrelerinde yine me- surette yaralıyarak hırs ve hınçları- deşi Sevim de ayaklarından yanmış- kında da muhım ve ısabetıi fikirleri ta Fikretin aleyhinde bulunmuş bu nasında İstanbul Gumrukler saı~·dii· 
tinlik okunuyor, tavırlarından yine nı teskin eylemişlerdi. lar ve tedavi edilmek üzere hastaha- olacağını düşünerek kendisini ziya • yüzden epey hücuma uğramıştı. 'Her dürü Medhi, ithalat güınrüğil oıu ıır 
savaşa atılmak arzu Vı:t iştiyakı anla- Nazillideki kumandanın, taburile neye kaldırılmı§lardır. ret ettim. Meseleyi duyunca: halde bu sefer hücuma maruz kalma- rü ve şefler salonda haı.ır bulunıtl 
§ılıyordu. birlikte kaçacağını, yaptırdığı bazı - Görüyorum; dedi. Yazık ki ce- mak için böyle yapıyor. !ardır. ·'JY~ 

Fırka kumandanı, ateşli bir hitab hazırlıklardan sezinliyen fedakar tel- yüz yetmi§ beşinci alayın yüz nefer- vab verenlerin çoğu samimi değiller _ Fikretln eserlerini yakmak doğ İmtihan evrakı bu gün Ankaı 
ile, etrafını çerçeveliyen bu azim ve den mürekkeb bulunan üçüncü tabu- de tam hakiki Fikreti bir türlü bu • ru mudur?.. gönderilecektir. grafçılar, keyfiyeti, hemen Menderes 
iman sembollerinin ruhlarını okşa - k.. .. b k ~ rile, civardan tedarik edilen bir kı • lup çıkaramıyoruz. Atsız dudaklarını büktü ve dedi -·•- " 

opru aşı arargahındaki kuman - - Bu neden oluyor acaba?... kı· ·. Kızıltepe kıer,..k ve 1"' nuş, mücadelenin esbab ve .lj.izumunu danlığa bildirmişlerdi. Bu haberi an- sım gönüllü efrad ve bilhassa, polis • 
açık ve fakat tesirli bir lisanla on . sızın alan kumandan Şefik bey de, komiseri Hamdi beyin kumandasın· Diy_~ sor?um.'. İri. ela gözlerini oda- -Fikrctin eserlerini yakmağa lü- 80t"gl 1 açddı 1e 

lara anlntı:rııetı. Hatib Hacı Süley: . derhal icab eden tedbirleri almış Vtı da olarak Denizliden gönderilen sek- lnın dort bırbko§eSınde dolaştıra do- zum yoktur. Bugünkü edebi muzah - Kızıltepe, 23 (A.A.) - J{ısra~1e 
man efendi de, bu erlerin hislerine, aştıra ceva verdi: rafat arasında Fikretin eserlerinin tay sergı"si dün açılmı'-'tJr. Seıtr kaçanların takibini, Sarayköy ku • sen kişilik milli bir kuvvetten ibaret B ı 1 :. deıe-
gerçekten bir öz dillilik ile tercüman - azı mese e er vardır ki onlar yakılması en sonra düşilnülecek şey- 18 kısrak ve dolrnz tay girıniş, . 

mandam binbaşı Hakkı beye emir ve bulunuyordu. ha .. kkında bir defa Yerilen yanlış hu- dir. ce alan hayvan sahiplerlııe ikraJJ'l 
olmu~tu. Coşmu§, eo§turmu.ş ve ağ- havale etmişti. O zaman bu müfreze, (Denınu var] k d d B 

um uzun zaman evam e er. azı Da11i§ Remzi KOROK yeler verilmiştir. 

--- · 



Yazan Selim Nüzhet Gel1.'flk 

tt -

Orta Oyunu 
Kanlı Nigar Oyununu Anlatmakta 

Devam Ediyoruz 
R - A be sepet kafalı ... Ne oldu

ğunu anlıyamadım ben senin. 
K - Anlamıyacak ne var işte. Se

nin gibi adamım. 
R - Hadi be sen de. Büyle pman

dıra gibi hiç adam olur mu? TUbeler 
olsun ben seni bizim Ali§ Ağanın 

mandasına benzettim.. . Ve liltin ren
gini tutturamıyorum. Kızıla boyan
mıpm ..• neden? 

K - Efendim, salhaneden kaçtım 
da onun için ... 

R - Te şimdi düzeldi iş. Kaçarken 
boynuzunu da koparmışsın. 

K - lsmail... Bak, herü meseleyi 
değiştiriyor_ Boynuzdan filan bahse
diyor ... Gel, sen bu i§(ien anlarsın .. 

P - Vay, pehlivan, safa geldin, 
hoş geldin. 

R - Safa bulduk Sımayıl Efendi ... 
A be ne hal bu büyle ... Hepten ta
nıyamadiydim. Kabından çıkmış sü
mUklilböceğe dönmüşsün. 

P - - Ah evladım... Sorma ba-
şımıza geleni. 

K.a\"Uklu R - Ne geldi başınıza? 
K - Komşunun çocuğu bir otu -

k - Belki ben yanlış anlamışım. rak attı. 
laınau Efendiye ne ikram ediyordu- R - Sen lif a karışma bulan ... Ça-
nuz? larsam sıfatına yumruğu, kala ka-

. 1. Z - Şetaret koş gel... Ali Efen- Iırsm oracıkta. 
dıye bakalım ne yemek vereceksin K _ Aman kızma agv a sesimi çı-
~ . 

Yle. karmam. 
~ - Hindi dolması, piliç kızartma- p _ Evladım .. Şu karşıki evde iki 

aı, ırnam bayıldı, tepsi böreği, hanım 
&'ôbev• gı ... 

1 
}{ - Ağzımın suyu akmağa baş

adı. Sayma, yeter. 
l · Z - Allahı seversen buyur içeri. 

1
. l{ - Ben İsmail Efendi gibi deği
ırn. Araptan başlarım, hepinizi haş
larırn . "İçeri girer,, 

1. Z - Kız Şetaret . .. Vur kapının 
kol demirini vur. Kızılcık hoşafını 
da hazırla. "Dayaktan sonra Kavuk· 
lu çını çıplak dışan ablır. Pişekar ve 
Çelebi telaşla Kavukluya doğru ko
§arlar.,, 

P - Aman Aliciğim, hani benim ~ 
esvablanm? 
. Ç - Benimkiler kırmızı bohçanın 
1!:indeydi. 

l{ - Benimkiler de sizinkinin ya
nına gitti. 

P - Eyvah şimdi halimiz ne ola
cak? 

- ! 

1 
j 
l 
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Sovyet Bahriyelileri 
Dun Gittiler - ... - -.J!!!F - ..-
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Türkçeye çeviren : HÜSEYiN CAHiD YALÇIN 
H 

Halk Uzerine Yapılan Tesir 1 
- 24 - Btmun üzerine mUfekkiremde olmhSaydı o zamanki gençlik ile a. 

İşte muhterem olduğu kadar da bir sürü sualler canlandı. muhakkak ki bunu yapmazdım. F.!S 

Hariciye Vekfüınizi Sivaf:tOfl'lldan 
şehrimize getirmiş bulunan Sovyet 
harb gemileri dün öğleden evvel li -
manımızdan aynlmışlardır. 
Yukarıdaki resimde Sovyet bah

riyelilerini şehrimi%de yaptıkları bir 
gezinti esnasında köprü üzerinde gö-
rüyorsunuz. 

ispanyada korkunç 
bir tufan 

tezyüe uğnyan bu yere ilk de- Demokrasinin, bütün sistemin Ht!r §eyden evvel beni düşündü- 1 
f 1 k bö. ı b" h" ha· ıet i"in- temeli olan, o "ekseriyetin karan,, ren §eY kimseye hiçbir mesuliyet = 
a o ara ye ır ru ı ' I · · ~· · · ·k~ b ı 

Sil de giriyordum. Maamafih, ben bu- prensipi ile ülfet .peyda etmeğe tevcih ed.ıl~mıyecegının aşı lir u-

1 
raya binanın muhteşem asalf!ti do- başladım. Mllletlerın mebusu sıfa- lunması ıdı. 
layısile bir hürmet besliyordum: tile ifa edilecek bir va.züeleri olan Parlamento bir karar ittihaz e
Bu, Alman topraklarında bir Yu- adamların fikri ve ahlaki kıymet- diyor: Bunun neticeleri ne kadar 
nan harikası idi. lerine ciddi bir dikkat atfetmek - felaketli olabilirse olsun, bundan 

- Fakat gözlerimin önünde ecre- ten gt>ri kalmıyordum. dolayı kimse mesul olmıyor, kimi yan eden müessif manzara karşı- Bu mır~tle hem müessese!.~· hem se hes~.b ~~rm~ğ~ d~~~t edil.emi. -
El sında biraz sonra bir isyan hissine onu terkıb eden adamları ogren - yor. Çunku mıslı gorulmemış bır 
:; kapıldım. meğ~ muvaffak .o~uyorduın: . . ~el~ketten sonra suçlu ~ilkfunet 1 
= Birkaç yüz halk mümessili ha- Bır kaç sene ıçınde, benıı_n ı~ı~ ı~tı.fa ederse yahut eksenyet d~-

1 == zır bulunuyorlardı. Mühim bir ik- modern zamanların en necıb tıpı gışırse yahut parlamento feshedı-
as tı sadi meseleyi halledeceklerdi. O- ' bütün teferrüatile \'azıh surette lirse bu bir mesuliyet kabul et -

1 = rada geçen zamanım bana hafta- t~res_süm etti~ Parl~ento hası. mek midir? 

1 Jarca teemmül ve mülahaza ser- 1 Zıhnımde aldıgı şekıl 0 zamandan Ferdlcrden mürekkeb sallanıcı 
mayesi toplamağa kafi geldi. beri hiçbi~ esaıdı değişikliğe. uğ. - bir ekseriyetin hiç mesul tutulma- ı 

il Nutukların fikri kıymetleri, ramadı. Bır kere daha, realıtenm m kabil midir? 
Madrid, 23 (A.A.) - Tufan gibi İi bunları takib imkanı nisbetinde, h~yat d~rsleri, beni bi~ ço~. ~~şiye Mesuliyet fikrinde, eğer muay -

yağan yağmurlardan sonra Kartejan iiil gayet aşağı bir seviyede idi. Çün- bırdenbıre ~k . az. ca~ıb gorun:n, ytn bir şahıs tarafından takabbill 1 
eyaletini çok fazla miktarda sular kü bu efendilerden bazıları alman- fakat ~şerıyetın ınhıtatının ~la - ci!ilmemişse, bir mana var mıdır? 
basmıştır. Sellere inkılab eden dere- il ca değil ana lisanları olan İslavca, 1 metlerı arasınd_a sayıl~ası . ~cab Kaynağı ve icrası bir fıilrü ferd-
ler bütün v Kartejan şehrin~ ~~pla - 1 hatta mahalli bir lehce ile konu- eden sosyal bır nazarıye ıçınde lerin iradesine ve temayülüne bağ
mıştır. Bogulanların kırk kışıyı b~l- !!!I şuyorlarch. O zamana kadar yal- yolumu kaybetmekten kurtardı - h bulunan bu fiil ve hareketler -
duğu ve hasaratın çok fazla oldugu ı nız gazeteler \'asıtasile bildiğim lar. dPn dolayı bir hiik(ımet şefini a
söyl~niyor. . ı 5 şeyleri kendi kulaklarımla işitmek Bu ~nkü garbi ... A vru~ada,. d~ - meli olarak mesul tutmak müm -

Alıcanteden ve Madrıdden gelen ==: fırsatını bulmuştum. Bu karma _ mokrası markscılıgın mubeşşırı - kün olur mu? 
yardım heyetleri, halka yiyecek ver- == karışık hallt bir sürü ~eyler yapı- dir. Markscılığı demokrasisiz ta - İşlt>ri sevk ve idare eden bir 
meğe muvaffak olmuşlardır. ~ yorlar tilrlü türlti ses ve eda ile savı:ur etmeğe imkan yoktur. De- k . . .f . b' la tasa 

attılar. Ben onun haline acıdım. O
raya Gittim. Ben de o hakarete ma
ruz kaldım. 

R - (Kavukluya} Sen ne oldun 

= b ' 'b'. 'ı · · ö 1 · · k · · ı mokrasi bu dünya vebası için tm~ıun vazı esı ır P n v= ın ır erının s z erını esı.; or ar- .. .. .. • vur etmekte değil bunun kıyme -
§1 tlı Hepsi11in fm·kinde de ter içinde kultur,. sahasıdır, sarı hastalık . . bo k f 1 b' k .. ... . 
- · b h ·· · d · t" ed b"l' tını ş a a ı ır oyun surusune = 11 b ' ·ht" k tt" ıl çın u sa a uzcrın e ın ışar e ı ır. • • ::: zava ı ır ı ıyarcı mu ... s - .. .. . . . . . . anlatıp sonra onların lutufkarane = gırauı sallı"or hazan siiküta da- Butun ıfadesını o sakıt cenın ha - t "bl . . d'l v • h' t c: b • J • • • asvı erını ı cnmege ın ısar e -= vet yolile bazan nasihatlerle ifa_ lındeln parlamentoculukta bulur. . ? = • kt h t" IU mıyor mu . ya? = delere parlamento haysivetinden ' Bu parlamentoculu a er ur . 'k 

K - Benimkisi daha belli değil. = bir şey verdirmeğe çahşıy~orclu 1 ilahi lm·ılcım yuğurulmuş olduğu Devlet ad:ımın1!1 b~ı~~rı, 1 ~a 
R - Sen süyliyemiyorsun. Kazık ~ GUlmektcn kendimi alamadı~. !çamura can '.'ermt!kten maattees - e~ek sanatı~eb~~ .. ukyku prlensı_p-t 

d ·a · == 1 "f h r k l t lerı anlama 'e uyu arar ar ı -gibi herifsin e utancına gı eyrı. Ei Bir ka<j hafta sonra tekrar gel- su a ı a m_ış ır. . tihaz etme hususunda diplomasi 
K - Anladığın gibi. a dı'm Manzara tanınmn·acak dere- Bu meselcvı hana Vıvanada bu- . 

1
. ~· . d d l"k 

1 e · · c ~ v • : • • ınce ıgıne aynı erece e ma ı o -R- Ben gideyim kölbesini onların ::= ccde değişmişti. Salon t amamen lundugum :.r.aman tt>tkık ett1rdı - k d ? 5i!I 
b 1 k d .. ·· ı :.ı = v· d 1 k .1 • k . ma mı ır. ;;;a aş anna yı ayım a gorsun er cue- = bostu. ! çeridc uyuyorlarclı . Birkaç gındcn o ayı aucrıme pe mın · . . . . a 

dik (E 'd ) == ~ .. Ç" ı ... Al . d · Bır şef muayyen bır fıkre, uzvı- e:::a me ma oynamayı. ve gı er . =:: mebus yerlerine otw·muşlardı. ~ net Lan m. unr.u man:. a a aynı . . t1 d h·ı · ==ı 
H bak b be Ç k d '" E . . . . · d b 1 · k f 1 b. yetı az çok temız şar ar a ı ın- !S5i ey ana ... ı ın ı:ıarıya. = niyerek bırıbırlerme bakıyor - dcvır e u mesc cyı pc az a ır . . . . .• b. .. ==: 

Ne bu rezaletlik böyle... :--- !ardı. İclcrinden biri nutuk söy - kolaylıkla halledivermcm çok ihti- de ıstila et~ış ha~ı~ı kır . tu- as 
1 'd ı Ah H "" e ==:: ~ 1 d h'l' d ·d· "P 1 t meur olan bır mechsın e serıye- ı çerı en ses er - ... usm n ::: liiyordu. Bir reis ·ıckili hazadı. Sa- ma a ı ın e ı ı . ar amen o,. . . " f k 

1 
b 

hı. ld" k 1 · a· :a ·ı b .. · b'·t·· .. tııu celbe muvaf a - o amazsa u pe ıvan ge ı ız ar şım ı ne yapa- s= lonu göze <>'Öriinür bir can sıkıntı- , denı en u muesscsenın u un gu- . . . k b"l" t . 
1
. v . • • • 

1 lım? ==: t> r · 1 .. v . . .. 'bt' d B r d h' t kcndısının a ı ıye sız ıgını mı ıs-
= sile s<'yr<'tliyordu. . . u~ç ugunu, ı ı .. al c: ın fe . ıs.sdc .. - . bat eder? Bir sürü insanın bir fi-

ş - Eyvah! .. Ben korkudan yıkıl- 55 DUşünmcğe başlıyordum. Şımdı, mıs olsaydım, şup ıcmz tc rıte u- . . . .h ed" d 
K ık k h 1. k = . . .1• kır muvaffakıyet ı raz ıp e 1 dım kaldım. a aca a ım yo · =: ne zaman boş Yaktim olursa, Rci- ~ecel: tını ve zahırcn gayet a a se - ı .. .. .. ... .. b tl . b t t 

2 Z (ç k k) V f geldl·n 5 d d l l Ik n · h 

1 

buyukluuunu u sure c ıs a e -. - ı ara ay sa a ==: chsrat.'a gidiyord um. Her defa • behler en o ayı , ıa ·ın \'e ı.cıc - 0 • b' l 
1 

b 'l 
hı . v A ı kt := • · · · meden onu bır kere ı e anıya ı -Hüsmen pe ıvancıgım. yo ço an- - sıncta, ~akit, d ikkatli, manzaraya ın scl nmctını ımparatorluk şe,·kct . . ·a· ., 55 

be · l · d G" V• • 1 = . . k d · · ı· · k · · t ı- .- , mış oldukları vakı mı ır . e;ı. 

mişti. _.: nutukları dinliyor . bu acınacak s inde: görenlerin arasına geçmiş o- .. But un dahıyane ıcraat bu f~i 
rı ge mıyor un. orecegımız ge - §§! bakıyor, anlaşılabıldıklcri zaman ,.e u retınm ve ı rının a .vıy e- .. .. . . 1 
R - Benim de tiyle ... Sizleri üzle- ~ 1 1 t ' ·ıı t1 · ı·n ı'nt ' hnb et ıa ca ktım Halbuki bu adamlar za- dunyada deha tarafından halk kut-== < ev e ın mı e erın ı , - , · . . . . . Sil 

t }{ - Şu hamamın duvarına gı'dip dim amma ne yanı tıkaçtığınızdan == "kl . b 1 k k' eh mantarını bilmedikler i için bu ~e- lesının ataletıne karşı taarruzı bır ıgı;:;:g :::: tı erı me uc arın az ço · ze ı G - - b k b ' ·a· ., == 
e ısınalım bari... haberim yoktu. = 1 .. t tk"k d' d B lümeti tchlikeve düşürüyorlardı hareketten aş a ır şey mı ır . ~!İ := re erını c ı e ıyor um. u su - • · . . 

.~ - Dur benim bir bildiğim var. K - Eyvah .. Karıyı gördü, herifin retle, mesele hakkında . yarnş ya- Avusturyada, bir hatadan di _ VO halde, ~.roJelenn~. bu kalaba-
~Usrnen pehlivana şimdi ha.ber yol- hiddeti sabun köpüğü gibi söndü. == vaş şahsi fikirler edindim. Bir sc- ğer hataya bu kadar kolaylıkla lıgın te\·eccuhunu mudahe~ele~le a;; 

~rırn. Onlann aklını başına getirir. Pl§ekir R - Ne hale koymuşsunuz bunca- nelik bu sakin tetkik ve müşahede düf3mekten korkınağa mahal yok- celbe muvaffak olamıyan bır sı -
Rumelili şarkı söyliyerek gelir.,, ilüfte var. Şu bey de onlann efen- ğızları? Büyle işler yar~az: 1 == bu müessesenin mahiyeti hakkın - tu. Par lamentoda bir kıymet yok- yaset adamı ne y~~malıdır? 

b it - Beyyy ... ne soyunmuşsunuz d" · 1. Z - A ... Onlar sem de mı aldat- 1 ili da daha evvelce mevcud mütalea- sa, Habsbourg'lar da daha fazla Para mı vermelı · 

l 
u meydanda btiyle ... Adam gafil av- ı8;t .. _ Niye gitmez o... Alftelerin tılar .. Eve geldiler. Yediler, içtiler ... il !arımı tadil yahut tamamen red i- kıymetli değildirler, hatta belki Yahut, vatandaşlarının budala -
ayı_p soymağa mı çıktınız? Erkek- yanına? Para vermediler, esvapları bıraktı - il çin bana kafi geldi. Artık Avus- de daha aşa~ı idiler. Parlame~to- hklan ~arşısı~~a, h~yati .m.zumu
'enız ikişer ikişer çıkın karşıma. K _ Herüin dili de dönmüyor. lar ... Kaçtılar.. .. v 55 turyada aldığı adi şekil aleyhinde culuk reddcdılmekle her şey bı~ - nu teslım ettı?1 vazıfelen ıfadan 

}{ - Hemşerim biz kendimiz so- Manuını da anlamıyor. . R_ - Ben de uyle oldugunu kes - i i<:imde bir isyan hissetmiyordum. miş olmıy~rdu . Mesele de ~alıle vaz_ ım geçmelı: . . .. 

şuz... R - Bulan ben onu süylemesini 1 z A h di b · · o:.; ı YUlrnu tirdim. 1 Simdi parlamentonun kendisine a- •duruyordu . O halde, ne? Reıch - lc.arakter sahıbı bır adam böyle 
n. • - ay uyursanıza ıçerı. Jeyhdar bulunuyordum. o vakte sratı ilga etmek hükumeti idare e- bir vaziyetle iyi yahud, daha doğ-
q - Ne oluyorsunuz si%? Adam de bilirim, manavasını da anlanm. 1 

lrııaınız? · . . . Burada ne duruyorsunuz.. kadar bütün fenalığın Avusturya den bir kudret olarak yalnız Habs ru bir kelime ile, namuskarane ad-
i{ _ . -~ -: . Ca~ Alicığim. Şu adamı Ev sizin. Si%den para alacak de - parlamentosunda bir Alman ekse- 1 borug hanedanını bırakmak olur- dettiği şey arasındaki zıddiyeti 
R Adambk~n çıktık. . . ıyıli~ ı~m çağırdık. Rahat bırak ta ğiliz. Teklü mi var? riyeti mevcud olmamasından ileri du : Ru, bilhassa benim için, hiç halle nasıl muvaffak olabilir? 

"bdir - Mutlak k:.rumı ~~rmemıpı - derdiıniz.e çare bul~un. v R - lslah (güzel) gidelim. (İçeri geldiğini zannetmiştim. Bu gün, kabul olunmaz bir fikirdi. Burada, cemaate karşı olan va-
lrııtla~ Onuçtan onun ıçın,, çıkar - Ç - ~~pehlivan aga ... Bu ka- girer). bunu bizzat müessesenin şeklinde Bu hususi' meseleyi halletmek - züeyi ve namus icablannı tefrik 

K ır. • • dınlardan ıntikamımızı. al. 2. Z - Şetaret vur kapının kol de- ve mahiyetinde aramak icab etti- teki 7.orluk beni bu meseleye ta - eden hudud nerededir? 
ki -. Yahu ... Adamcagız adamlığı P - Evlidım. Bu alüfteler bu ço- mirini vur_ 1 ği fikrinde idim. lmamen dalmağa sevketti. Böyle ( De\·aım \'ar) 
~ra evıne benzetiyor. cukcağızı dövdWer, soyup sokağa [Devum \'ar] llmDIBmll 
'-' .:::::: 

- Hiç merak etmeyin yavrulanm; 
~n ölrniyeceğim, sağ olarak yine 
öneceğim. 

11
• biye bağırdım. Ondan sonra, ses
ız Ve tnutf, ölUmiln yolunu tuttum. 

1 liapishaneye götUrUldUğUmU gidi
~~i . Yoldan anladım . Hapse giden se-
nır rn·? N d 1 'd' l4! • ı . .. e e o sa oraya gı ış-
bır sağ kalma ilmidi vardı. 

lal- Nasıl olsa bir müddet sonra 
arlar. 

l>tişUncesile adeti. sevindim. 

2e lier sokak başında iki, Uç silahlı 
aorbekle ka?'§ılaşıyorduk. Onlar da 
t.o 

1
akta tuttuktan veya benim gibi 

\> r a evlerinden çıkardıkları masum 
e big" h g<;tu .. una adamları silrükliyerek 

rtiyorlardı . 

h Aklım, fikrim evde idi. Ailemin ve 
la~anmın yürekler delen feryad
~· kulaklarımdan gitmiyordu. 

L't.~hayet hapishaneye geldik. Bu
da bir sürü mUselllh zeybek 

vardı ki getirilen her zavallıya kanlı 
birer nazar fırlatıyorlardı. 

Tekrar yalvarmağa başladım: 

- Efeler! .. Bir yanlıılık olacak. 

Tefr ik• No: e YAZAN: ZEYNEL BESiM BUN 

Vallahi, billihi zerre kadar kabaha
tim yok. Hem ben telgrafçıyım, va
zifem var, vazifeme gideceğim. Ayni 
zamanda f aklr bir adamım. Evde ço
luk çocuğum ağlayıp feryadlar edi-
yorlar. Merhamet edin... fa koymuşlardı. Bunlan nereye götürüyorlardı, ne 

Dikkat ettim; kimsede betbeniz yapıyorlardı ; belli değildi. Gidenler
. Kim dinler?.. İşitmiyorlardı bile... kalmamıştı. Hiç birimiz ne olacağı- den hiç birisi de geriye gelmiyordu 

Beni getirenler ise; 
mızı bilmiyorduk. Orada gördükte- ki vaziyeti anlamak kabil olsun .. 

- Geç içeriye! rimin hepsinin yüzü adeta ölü r engi- Mahpuslardan bir kısmı ölecekle
Diyerek muttasıl ağız dolusu kil- ni almışb. ZavaUılar tamamile peri- rine katiyen emin idiler. Bu zavallı-

für ediyorlardı . şanihal idiler. Artık dakikaları he - lar muttasıl şehadet getiriyorlardı. 
Naçar girdim. sab ediyorduk. Biraz evvel ölümü aklıma getirmez-
1smini şimdi hatırhyamadığım Ara, sıra içeriye giren birkaç zey- ken şimdi ben de korkmağa başla -

müddeiwnumi, eczacı Ahmed efendi, bek hepimize göz gezd irerek beğen- mıştım . Ne kadar olsa hayat tatlı 
daha birçok ınemurinle beraber bir diklerine : dır. Bahusus tıka, basa dolu olan ha-
sürU halk hep burada idiler. Hapis- - Sen kalk, sen kalk, sen de kalk! pishane yaVBf, yavaş bo§alıyor ; ara-
hane ağzına kadar doluydu. Mutasar- Diyorlar ve aramızdan seçtikleri mızdan gidenler bir daha dönmüyor-
rıf vekili olan kadıyı bile oraya ge- üç kişiyi beraberlerinde götürüyor - lardı. Bu kadar insan nereye gidi
tirmişler, fakat b izden ayrı bir tara- lardı. yordu? Herhalde serbest bırakılmı-

yorlardı. Fakat ne diye öldürülsün -
Jerdi ? Bu kadar vahşet, bu derece 
zulüm olur muydu? .. 

Zeybeklere bakıyordum; ümidim 
kırılıyordu. Bunlarda insanı serbest 
bırakacak göz yoktu. Bize domuza 
bakan bir kasap gözile bakıyorlardı. 

Ben bunları düşünürken benim bu
lunduğum yere bir zeybek gelerek Uç 
kişi daha seçti ve bu biçarelere ma
hud: 

-Sen kalk, sen kalk, sen de kalk!. 
Emrini tekrarladı . Can korkusile 

bana cesaret gelmişti ; sordum : 

- Efe! .. Bunları nereye götürü -
yorsunuz ? .. 

Zeybek sert, sert yüzüme baktık

tan sonra korkunç bir sesle cevab 
verdi : 

- Mehmed efenin yanına, ifade -
ye .... 

Bu söze hiç inanılır mıydı ? .. Ne -
den gidenlerden hiçbirisi geriye gel -

4 

memişti ?.. Şu halde seçip, seçip gö
türdüklerini hep öldürüyorlardı. B11 
acı, bu feci, bu korkunç hakikati, be 
nim gibi, hapishanede bulunanlarlll 
hepsi de anlamışlardı. Zeybeklerin: 

- Sen kalk, sen kalk! 
Diye işaret ettikleri insanlar mez

bahaya gittiklerini pek&ll idrak edi
yorlar ve geride kalanlara: 

- Öldürecekler.. hakkınızı hel&l 
edin. 

Demekten kendilerini menedemi • 
yorlardı. Artık ölilmiln korkunç çeh
resini görür gibi oluyordum. 

Nihayet sıra bana geldi. İri, van 
bir zeybek zaten pek az kalmış olan 
mevcuda mUthi~ nazarlar attıktan 
sonra elile beni işaret eder ek : 

- Sen kalk! 

Dedi ; mtiteakiben diğer kurbanlan 
süzerek ikisine daha işaret etti : 

- Sen kalk! .. 
- Sen de kalk! .. (Devamı var) 
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Nakleden : 0LVIYE SAKAR 

- Fakat... - - öyle ise mükemmel, şoiörilnıe 
- Hiç görmediğim alaka, heyecan orada yemek hazırlarsmız. 

uyandıracak bir yenilik, deği~iklik - Peki efendim. 

. 2 -
görmek istiyol'Um. Ellerinde gazete ile gelen Me!ımed, 

" Mehmed tebessUın etti ve: duraladı. Gözleri, Haleden garsona 
Rupcrt, "Tabiatile .. diyerek 

bir tebessiim gösterdi: 
ufakj - Herkes beni bekar bilir ve bu On Günliik Masum Bir yavru Oldü Samatyaya doğru gitsek? de- gidip geliyordu. 

da do~udur. Kadının koyu mavi göz di. Genç kız acaba kendisinden roi 
- Anlaşılıyor ki siz ış yapmasmı 

çok iyi biliyorsunuz. Fakat niçin mu· 
hakkak surette bu akşam s tmak is-
ti yorsun uz? 

- Sizi mernınm edecek sı::beble1 

ı.•ar. Müsaade ede:senil: bunları size 

leri parıldıyordu. Ödemi~ (llusn'>i) - Ödemişde acıklı bir aile fıwia.~ı olmuş, on gün- - Neler söylüyorı:nınuz Mehmed! /bahsediyordu? Halbuki son zam.an ' 
- Eğer yanılmıyorsam, hayatta ilik ir masumun öh.imü, ilıti~·ar bir dedenin de te\.·kiti ile neticelenmiş Oradan payımı aldım. larda kendisine ne kadar iyi ınua' 

kimseyi sevmediğinizi söyliyeceğim tiı'. - Ne bileyim efendim. Heyecan mele ediyordu? Şüphesiz otelde gidii' 
~diyor. Aldığım malumata göre hadise münakaşası olmuş ve ihtiyar adanı 1 duymak istediğinizi söylemiştiniz de Halenin yanma oturacak değildi. ya .. 

- Benim hakkımda niçin bu ka • ı şöyle olmuştur: damadını evden ko\•muştur. ıondan böyle bir fikir ilel'i sürdüm. O da mevkiini bilen bir kimse idı. 
lar muhakeme yüriitüyor:;unuz? Öd . . K. Nahiucsinde Ali Bu sırada çok hiddetli olan ihti,_'Ell' Yalnız size bir ~ey söylememe müsa- Genç kız Mehmedin düşmüş oldu· 

. . . ld emışın ıraz J J ı d d . . b' 1 v • • •• • • • 

biraz sonra anlatacağım. - Sız sıc..:ak kanlı bır adam o u - . . d 1 . "ht· . d dı ile epey Ali tutmakta oldu;;.un kü,..ücük kun- la e c ınız, ıra?: evvel yalnız ka mak gu ,-azıyetı gormenıış gıbı da\7anı -
. . B k ıısmın eu ı ı)o:ır, ama o ., . ta·-· .. b.1_1 •••• c·di ,,.. . k 

Bu sefer Rupcrt, kadının koyu mn ıı~u7: ~ad~r çekıngens_imz'. a ·ımz bir zamandır geçinememektedir. Bu- l"daktaki torununu da yere vurduğun- ıs,~ ıgını~ı ı uı:.mıştuuz. ı ~ ~a- yordu. Çantasından çık_ardığı küçt\ 
vi gözlerini dikkatle si.izdü. Mü~teris ;,zın ~çın hıç ~~ ehcr:~ıy:tıı s:ı.yılroı na saik de damadının son günlerde dan zavallı yavrucuğun beyin dama- r ıo.ada ~ır~aç _gun_kalm, ~ok ısti~~- aynada saçlarını düzeltıyordu. 
cidden gu'"zel bir kadındı. Mr. Brawn ~an b1r ka~ yuz tngılız lırasını ben- . k b -11 k g··stermemesi tl k .. 1 .. t·· İhti b" de edersınız. Zıra, ılkbahann bu gun Mehmed hic;bir şey 8öylemeden, . . · evıne arşı ag ı ı o. · - rı ça ıyara o muş ur. yar u . . .. . • , 
safiyane bir soruşla: len esırgıyorsunuz. d' .. k b b t .. 1.. .. be ı ıermue orası gayet hoş ve guzeldır. Halenin garsona i~aret etmiş oldugtt . . . . ır. yu a a orunuuun o umune se - , " -

- Bu nkı;:am benimle yemeğe ka- Rupert, bır ah c;t:>ktı ve ellennı be- .. lk" k . d b' t . d 1 .1 kal k Fazla kalabalık da yoktur. Rahat ve masa'-·a gitti ve gazeteleri bırakar:ık Bu vuzden cvve ı a şam yıne a- · ıye vermesı o ayısı e ya anara ~ . . . . . " 
labilir misiniz? .. dedi. Tabii yemekte ,·az saçları Uzerinde gezdirerek: . ~ . d b. w 1 dl. .1 . . j asude hır hayat gcçırırsmız. döndü 

. . mad ıle kayınpcder arasın a ır agız; a ıyeve verı mı~tır. . . -· Ü . · .. 
işleri de halletnıis oluruz. - Size, hazan bır mekteb talebesı 

1 
- ~www - Bu fıkır fena degıl. zerınde Genç kız, dalgın bir tanrla gıdıp 

Mrs. Days, şüpht"li bir tebessümle· :adar· hassas olduğumu göstermek i- • •• • durulmağa değecek gibi. Yalovaya yerine oturdu. 
- lnsann zevk ve heyecan ver<:u nin teklif ettiğiniz fiyatı kabul t.-di - ıTaşovada y enı jKutahyada Eğıt- gidebilirim. A11'.~? ~i~di beni ~eyoğ- - Böyle hareket etmem 18.zımdı. 

)ir davette bulunuyorsunuz. Kabul ·oruın. Fakat bugünlerde tekrar ye- ı hma kadar goturunuz, yem gelen Geçen gün gösterdiö-im yumusak ta· 
ediyorum. Yalnız bu davet işe müte- mek yememizi Yadedccek:siniz. 1Tütün Mahsulü menler Tezahürü mec~u~~ara bakacağım. .. .. vırdan sonra her ~eyi yedi -yerine 
\~a.kkıf olsun.. Biraz geri çekildi. Parmağını du- ,. .. . . . İkı gun sonra da, Hale, şoforune koymam zaruri idi. diye mırıldandı. 

- Tabiatile madam ... diyerek Ru- lağının ucwıa dokundurarnk ka<_:a - Erbaa Cfeni Sabah) - Taşo,·a hutahya, 23 (A.A.) - Eskışehır hıtaben: Fakat. bu şekilde hareketinin de 
pert ayağa kalktı. Kadın da ayni şeyi mnk bir tavırla: (Tokat, Niksar. Erbaa) .mıntakala: Mahmudiye Eğitmen ku~sundan bu - Haydi Mehıned hazırlanın. ya - pek fayda vereceğini üınicl etmiyor-
yaptı. _ Daha sonra bu me\•z.u üzeı-ine rında yeşil tahriri bitnüştır. Umumı devrede mezun olan Ktltahyalı 28

1 
rın Yalovaya gidiyoruz! Otomobili du. Bu sebebden. dirseklerini masa· 

Rupert Bra\'lrn'nın di.işünceleri GOk konu~abiliriz. Yalnız müsaadenizle ta_hmine göre :oka~ (Dör~t Yüz bi~) leğ_i~men m~ml~k~timi_ze gelmiş!e~dir. götüremiyorum am~a .tstan~uldan ya dayıyarak başım elleri arasına al· 
isabetli idi. Mrs Days'ın milceYheri bu i~lerde çok elzem olan senedi tan- Nıksar (altı yuz bın) Erbaa (bır Egıtmenlerın ıştırakıle Halkevınde uzaklarda, tanıdık bır kırrıse ıle bu- dı ,,e öylece bir mUddet kaldı. 
satmaktaki maksadının paraya ihti- zim edeyim. milyon sekiz yüz bin) kiloya baliğ 1 yapılan bir toplantıda eğitmenlerin lunmak daha iyi olduğ·u için şoförü _ 1tiraz edemedi. Şimdi bir kaç 
yacı olduğundan ileri geldiğine kani- Kadın bürosunun basında senedi olm_aktadır. Bu mik~arın nisbe\,iti - v_azifelerinin._biiyü~lüğ~ izah edilmiş- götürüyorum. Beni.her ihtimale kar-' gün asık suratlı duracak .... 
di. hazırlarken Rupert te ci1zdanını ce _ barıle Tokadda <'ı lo Erbaa~ ,c 20 tır_. Bunu muteıı_kıb_ e~tn_ı~nler. ~alk şı korursunuz, dedı. Şimdi kendi kendine kızıyordu. 

Garson kahve ve likörü masaya binden çıkardı: si iskartaya gider, şu hale gore To- e\•ı bandosu ve lıse ızcılcrı ıle bırlikte Ve Yalovaya gittiler .. ve gittikle-- Ne sebebe mebni onu, teımı.r 
koyduğu sırada Mrs Days yavaşça: - Benim ~ok çekingen bir adam ka.dda (280.000) Niksarda < 5~0.0~) Atatürk anıtına giderek anıta çelenk ri gün, her ikisi de, orada, yekdiğe- incitmil)ti, Mehmed okadar mağrur 

- Bin İngiliz lirası belki benim i- olduğumu söylüyorsunuz... Kendiniz Erbaada (1..110.000) satışa gırebıle- ko~uşJardır. Anıt başında ~ı:eyeean- rine karşı izzetinefislerini kırmak tabiatli idi ki ..... 
Jimi görür, dedi. de okadar tedbfrsi;ı: olduğunuzu bili- ı cektir. _ . . .. lı hı~.a~_ıerd~ -~~luuan egıtm~~l~r mahiyetini gösterecek küçük bir çar- Bu sırada. garson tabak değiştiri-

- Ta.'11 görmeden size cevab vere- yor musımuz? .. Bakınız böyle kıy - Ev\'clce d~ ~:ı.zdı~ım g_ı.bı her~~ ~~aturkun çızdı~--y~ldan ve_ ~onu- pış~a~a bulunacaklarını hatırlarına yordu. Hale, adama sordu: 
mem. Eğer uyuşur::>ak size bir <;ek metli bir nıücevheri bir otel odasında 1 mıntakada luttınlerın neşv_unema. \! ~ nun arkasından _J u~uyec~klennı tek- gctırmıyorlardı. _ Şoförüm yemek yiyor mu? 
veririm, yarın parayı alırsınız. Mrs saklıyorsunuz. .. Londrada hiç hn·sız ıziyetleri havaların ı_nutedıl ~·e.Jag- rarlıyarak and ıçmı~erdır. Öğle üzeri otele girdikleri \•akit, _ Bakayım, efendim. 

Days, omuzlarını silkerek: eksik olur mu'! ı murl~ gitmes~ has~b.ıle ga_Yet ıyı. ol_a- 1 • • • ,... • Hale, Mehmede dışarıdan bir iki ga- İki dakika sonrı:ı. garson gelerek, 
_ Hayır .. Bu akşam parayı al _ _ Bilakis, burada çok hırsız var, rak ıdrak edıl~esuu teı.mn etmıştir. Dıkıh felaketzedeJerıne zete getirm~ini söyledi. hiçbir ~oförün gelip yemek yememiş 

malıyım. Bazı hususi sebeblerden do Londra gibi bir şehirde böyle kıy _ ll Yalmz Tokdda ıdrak edı~en .. mahsu- yapılan yardunlar Üç dakika sonra Mehmed, istenilen oldug~unu söyledi. Genç kız: _ Te-r· k .. h. . gayr tabu olarak . . . 
layı çek almak işime gelmez. metli bir taşı her hırs.ı~ kolay kolay ~~ .. ıs~11 ~t~ ımmt ıbir hale el İsparta.. - Dikili felaketzedelerine gazetelerı getınyordu. . ·~· şekkür ederim, dediktt'n sonra dü -
Kadın Rupert'in şaşkınlığım hisse- satamaz. Esasen satı!? fıyatı nekadar 1 b~y~uş ." e ışe yaramaz d ~ yardım maksadile \'alinin reisfr"Ti al- Geı~ç adam, salona gırdıgı zaman 1 şUnceli. dfü:ıünceli: _ Ba.şka bir ye-

dince daha fa~la izahat vermek lü- ucuz olsa bile.. hiç bir mücevheri ' mıştır. Nıksarda ve Erbaa.da a u l tmda toplanan he'-·et faaliyete 1:1 "''"'- Hnlenın: 1 re gitmi~tir. Bu da ha iyi! .. Bövle ol-
a! k · d b ı hal yoktur Umumi buhranın devam J • ı-.c, ,... . . .. • . 

zumunu anladı: ma cesarctın e u unamaz. · .. .. . miştir. Kızılay lsparta merkezi, Halk -- .:-oframı şurada bazırlıyacaksı- ması daha ınuvafıktı, dıye soylendı. 
Ba k -1 b' l zıı- R t k d ·· l a·kı · · t etmekde olması tutun pıyasalarının 

1 

.. ed. . . t" ,_.. . -· .. - n a ı e ıran aşamama gı- uper , a mm soy e t erını as- . . - evinin verici ı·adyo tesis.atı vaSJtasile nız .. gorem ımz mı. a şu .. oşe ta- Bir an i~in, garsona söyledıgı soz-
auz olduğundan çek alamam. Nakid dik eder mahiyette başını eğerek: n~ gıbı_ şar~lar. ~ltın~a .b~~lıyacagını halka bir bcvanname nesretmiştir. rafında Ye açık penceı·enin önünde- , leri Mehmedin i~itmemiş olcluğwıu 
ı k b . t ·ı· ı· · t · ... 1.. E . l ı kl .. K . ı 1 bılmemıı.e sımdılık manıdu. - , 1•. , J' . d . ~- . d • . . o ara ın ngı ız ırası ıs erım ... u- - \ e . ıa ısını.... ım a ırsa a - " . .. k d Yardınun geni~ ~lçüde temini için ! d masaya. ıye emır ver ıgmı uy- düı~ilnerek ranat bır nefes almak ıs-

. · ·· ·· . ~ · t hk.k t - ı akk- ı. Deranbar devresıne uç ay a ar . ' . d . . ... cevhercının yuzunde şe;ytam bır te - sın.. a - ı a yapac gı mu 1 iı--1\. - • • 1 ld - ayrılan komıtı·!er hızla "allşm.akta u. tedı. Fakat. şoforun hal \'e tavrı 
ı.._ ·· be · . t '\,? ı be · b. ı· belk. b' • hır zamun vardır kı her yı o ugu " " 1 . . . . . ., w •• ~ssum lırdı \'e: ır. ı a nız nım ır sua un ı ı- ı . . . . . , ı h f _ Ye halk ela dcr'in bir şefkat ve hami- - ı a nız sızın ıçın mı: bu ihtimalin yerinde olm:ıdıgmı gos-

Bi t T r d" l k k ı s· · b · l · gıbı bu sene de ınhısaı larm \A::ı. a a E t, T k t k k , 
- n ~~gı ız ırası.. ıye ~n - raz canbuınız~. sı aea ... ı~ın u ı~derı al ve müstnh~il için daha memnuni- yet duygusu içinde teberri;atta bu - - ,.e . e a ım oyunuz... termişti. 

dandı. Bugun bu parayı verebılmek hemen gun halletmek ıstemenız e- . ., • 1 k 1 .. ·· ı lunnıaktadır. Genç kız, garsonla konusmasına - Artık üzüntüden mahvolacak 
be . . . . • k. ,__bl . 1 b·ı· . . ? yetbahş hır şekııde nazını ı ro unu "' 1 
nım ıçın ımkansızdır. Fakat Boon t seı~ en anıya ı ır mıyım .. ı. . 

1 
bekl . D<"nizlide devam etti: değilim ya neticeye bakmak daha 

S • k" · · ı s ı· ·. ,__ · k l k. a· ıfa, elmer.ı kun·et e enır. ı . . . . . . . . , treet te l a\'ukatımı bulabilıraem - ua ını:t. ~nı ne al ar çe ın 1 - . .. . .. .. ·· talı ·ıı Dcnizh - Dıkıli felaketzedelerine - llı~met~ıler için ayn bir yer enteresan. 
· · . d · · ı . -· F 1 üc gundenberı tutun mus sı e- . . •. . . • 1 .. . .. -pa.rayı tedarık <ıtmek kabil olur. Yal rı)orsa a sıze ıza ıat '\'erecegım. a- . ' . . -. yardLm ıcın 'ılavel PurLı ve hızıl • var mı. Zıhnım ~erbcst bırakmak i"in pen-

. · - · ·· · · · k· t ı d .. 1 · , d" W• rme Zıraat Bankası avans vermege · . . _ ._ , 
nı.ı sızın de zumrüdu yedı yilz ellı a lerşey en ene sı:ım 'er ıgım ı ay erkiinı faaliyete başlamıştır. Mek - E\'el efendım, ntutfagın yanı • ceredcn dışarı baktı ve birdenbire 
İngiliz lirasına satmanız lazımdır. vadi_ tutarak. bu küpenin eşi kimde [başlamıştır. Basri Ahmed tJoal tepti gel1<.;lerimiz de bu yardıma istek- ba.ştnda kü~iik salon gibi bir yer v'lr. 1 yerinden sıc:radı. ( De\•anu \'al") 

- Si.ıı avukatınızla konuşunuz .. oldugunu anlatayım. le katılmışlanhr. 

Fiya.t mescle~i~i düşünürüz. . . . Fransanın . ~ont~inble~ ı?ehrinde • .. ~t~r~ada Burdurd• CUmhurlyet 1 
Milce~hercının ~vu~tı.bu gıbı ış- Madam Benoıt u~mınde bır kadın o-ı Sıı.'aS M..ebuslarl- Bur~:ı· .. - Dıkılıde yer sarsıntısıtı- baı•ramına hazırhk R A D y o 

!-erde hı<: te s.ccnu degıldı. Patronu - tuı·makta.d1r. Vıconte de Morelle, • dan öturu Yut'tsuz kala.n vatandaş- B rd 
23 

(A Cü . l 
nun kendisini telefonla çağırdığını şimdi benden satın almış olduğunuz ı nln 're .:..Jkl• L./PTl• lara yardı~n için C. H. partisince t' ulG ur, · ıd·· -~.) .. -il .. ~1?.urıy: 1) 

. . 1 k d . . . k.. · · · b k d ha· t l ı ;.1 X ...... m ıncı 'ı onumun n ustun \e ~ ~·.,. _,., ~ ~ ışıtınce o an ta an ıçerı gırmekte ge upenm eşmı u a ına e ıye e - , . . • bir vardım organizasyonu yapılmıs 
1 

k b: k tı . . , ~, ILA--
. . . .. • · · E~ ı.- · Sivas (Hususıl - Vılayet ve çev- • J en para ır surette u anması ıçın 

cıkmedı. Bır muddet hu~usı olarak mrntır. ger l.JÇ'nım ınevcud param ol- ..._ ı ve faalivete gcç,:miş bulunmaktadır r . . r-· d 
1 1.ronustuktan sonra miisaade isteyip mu~ olsaydı. bunu alır, size çift Lam- resi dahilinde mahalli tetkikler ve , - -· - . va ının reıs ıgın e top anan komite 2-l 10 9:i9 Sair 

ayrıldı. bro~o küpesini çok iyi bir fiyata sat- halkın ihtiy~.çlan ile ya~mdan ~te ~ Ankarayı. ginen lzmlr il merasim programını tamamlamış - 12.30 Program ve memleket saat 
Mücevherc!nin :1-id ettı·gVı· gı·bı" mak fırsatını verirdim. Bu işte te - mas etmek uzcre kıy_•metlı __ ve __ ~egerlı izcıı ... .,. tır. 

1.tn• l d ı...ı t t ş k M • • ..,.... - • - ayarı, 12.35 Ajans ve meteoroloji 
Mrs Days, en iyi otellerden birinde min edeceğiniz kan tahmin edebilir- mebus anmız an .ı.• ı a u ru, Gen- İzmir Ankarada yapılacak Cüm-

. kühe Gürlcyük, Remzi Çınar, e - . . Sama.dnda •I yarıfl.arı haberleri, 12.50 Türk müziği: Yeni 
oturuyordu. Heyecana kapılmakla sınız. 

1 
Ak''" v . .,. .1 Abd.. alım hurıyet bayramı şenhklerine iştirak şnrkıl.ırdan NÜntehap program. 

'-- ı-~ b. ı ·a k k .l - • nera h -"- 1 1::mgı · urr an d k ı 111 · · Samsun 23 (AA) Yarıs ve ı"' ıA:rau.:r ttıun ır carı oru geçere Ruı~ert, ar.Aının uzattıgı sıgarayı . De . w 1 .1 u- hr. . e ece o an · ızcı. trenle Ankara-
1 

h. ü • . . · · - ·• ..,. Çalanlar: Rui,ien Kam, Reşat Eri.r, 
Ü ı-A • • • d k d k' . 1 Nacı mıraa, smaı gur şe ımı- h k . . İz . a ene menının sonbnh"r at yarı<> ln §lo':'ru.anı o asına a ar ta lb ettı. yakarak, haklısınız Maı:lam, dedi. 

1 
k 0 k 

1 
d t tk.kl . ya are et etmıştir. cıler, Cümhu- · .... 'll- C •d t ı· 

Od . a·kı . k' ,. . . ze ge ere aza ar a e ı erme . . . 1 a·· b' 1 1 k h ·C\ e \.Ozan. 
a.ya gır ı erı va ıt .~ırs Days mı- Mücevhercı poz alarak: b 

1 1 
h Ik k.. 

1
.. .. ih rıyet bayramı şenlıklermden sonra, arı un ın eı•ce ıal ın uzurile ya- Ol 1 R elif N d.k k 

f . . b. k 1 k .. t __:ı· aş amı~ ar a m ve oy unun - d t tk·k . ld K h 1 d h myan ar: a e ey ı , .Mt>l~ 
sa ırıne ır otu goı:ı eıuı. Rupert. - Ben de onun için münakaşa et- . d·ı kl .. 

1 1 Hataya a e ı seyahatine çıka - pı 1• oşu sa ~-arın a alkevi ta - Tokgöz. 
kolhtğa otururken, Mrs Days ta per- meden teklifinizi kabul ettim. Bu sa- tlıyaç lve ıle elrı dı e meşgu ve esas- caklardır. r~fmdba_n ~?pa~lorlledrleKyı?pılan neş- 13.30. 14.00 Program, 18.05 Mem 
d k d k . · ı· b. ·..,:ı· ı not ar a ınış ar ır. 1 I v rıyat ır surprız o u O'"uların ne 

e ar asın a ı gız ı ır yere gııuı ve bah, sizin bana satnıış olduğunuz kü- Zili re 11 arl&i&Cak . . . · y - leket saat ayarı, Ajans ve meteoro 
biraz sonra elinde bir mahfua oldu· penin eşini Madam Benoit'nın kızın - Sivas ta cümhuriyet göçmenle~ tıcesı şudur· loji haberleri, 18.25 Mfü.ik (Dan~ 
ğu halde misafirine doğru gelerek: dan satın almıştım. tznıir _ Bu sene İzmir vilayeti Tay koşusunda Ziya Ayde,ııirin milziği _ Pi.) 
: - İşte Mr. Brawn, diyerek misa- Mrs. Days, derhal yerinden kalktı. bayramı hazırlıkları ne kazalal'mda Rumanya ve Bulga . Şenyıldızı, andikap koşusn!lda Şal,ir rn.ıo TUrk milliği (Karışık prog 
firini iyice süzdü. Hiddetli, hiddetli: Sivas, (Hususi) - Cümhuriyetin ristandan gelme beş bin kadar göç- Aykutun Alşahini, halis kan kısrak ı am). 19.50 Konuşma (Ta\·ukçuluk) , 

Rupert, cebinden ayırmadığı ufak _ Mr. Brawn, siz bana çok fena 16 ıncı yıldönümünü yurdun her ta- menin iskanı takarrür etmiştir. Bu koşusunda Faikin Sunası yine halis 20.05 Türk müziği (Klftsik program) 
pertavsızını çıkararak taşı dikkatle bir oyun oynadınız. Eğer ben bilsey·. rafında olduğu gibi şehrimiz de coş- göçmenlerin çift hayvan ve aletlerini kan tay koşusunda Hüseyin Atlının Ankara Radyosu Küme ses ve sa.z 
muayeneye koyuldu. Biraz tetkikten dim şimdi istediğim fiyatın ü~ mis- jkun tezahüratlar arasında kutlula - beraberlerinde getirdikleri haber a - Uçarı birinci geldiler. 1 hey~ti. . 
sonra elindeki zümrildün kendisinde lini teklif· ederdim. mak Uzere vali Muhtar Akman'ın ri- lınnuştır. - • - İdare eden: Mesut Cemil, 21.00 
bulwıan küpenin eşi olduğundan ştip _ Size küpenin eşinin bende oldu- ya.seti altında teşekk~l eden kutlu- --- Şarkta •por tamaeları Konser tnkdimi: Halil Bedü Yönet-
he etrniyerek: ~ •o"ylemed'm di k la.nıa komisyonu faaliyete geçerek BUnyanın yeni lleledlye ken, 21.15 Mfü>.ik (Radyo) orkestra· 

gunu ... ı ye ızıyorsunuz. . Van (Hususi) - İki komşu mem- sı Sef. 0 p, t . ) 
- Evet, bu hakiki bi: Lo~ broso DüşUnUnüz ki ben eğlenmek için de- p~ogram etr~ında esaslı bır çalışma reisi eeçlltı' 1 . . . - .,, . r. ıae orıus . 

olmakla beraber fevkalade bır şey gwil para kazanmak 1 . 1 gostermektedir. Kayseri, (Hususi) _ Bünyan be- le~et b~~~alçlıgı .a
1 
r~s~ndb~ )o1 'uıf)ılan s~or 1 - Mozart: "Senfoni., (Do M -

d ~·ıd· S f" • çın ça ışıyorum. musa Al\ arı ı e ıyı ır ıa ta geçır - jör "Jü .t ) 2 H . . 
egı ~· ~nra. bıy~tı.... Sizin bana bu kadar samimi olaca - Sivasta Dikili felaketi· lediye heyeti 2/ lO 939 tarihinde yap- miş bulunuyoruz. "Pa~toral~ı c~',t;•,, 
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_ -. "' ya ı mu alagalı mı buluyor - ğınızı bilseydim başka UirlU da.vra • ne yardım tığı genel toplantıda Vahid Karahanı H kk" l V I . 
sunuz !. rdı yeniden Belediye Reisliğine seçmi§ ve a ari i ~ an genç en ara~ında 1'Rosamunde,, (Balet mlu.iği), 

- Doğrusu bin İngiliz lirası beni nı m. , . . . . Sivas, (Hususi) - İzmir ve hava- Reis Vekili doktor Doğan Erbuğun yapı~~ b~ ılk spor ~e~ası cıdden ~2.00 .Me~leket saat ayarı, ajani 
~ok dilştindürüyor. M~s .. Days ın hıddetı bıraz sakın - }isini de son vukua gelen zelzele fela- kısa. bir zamanda kasabanın imarın- çok ıyı netıceler vermıştır. Başların- haoerlerı, z.ıraa.t, esham - talıvihit, 

- Pazarlık etmek istemem. Bin le~mıştı:, . . ketine uğrayan yurddaşlanmıza bir da gösterdiği göze çarpan eser ve ha- da Hakkari m!larif müdürü İhsan Ka ,kambiyo - nukut borsası (Fiyat). 
ingiliz lirası .. Bu benim son fiyatım d Rupert e manıdar hır nazar atfe - yardım olmak ve ayni zamanda ke • şarılarmı ta.kdirle anarak zapta geç. zaneıoğl:ı ile Hakklri posta müdürü 22.20 Serbest saat, ~2.30 MiUik 
Bu işte kendinize iyi bir kir temi~ erek: derli yuvalarına bir teselli vermek i- mesine karar vermiştir. Enver olan Hakkari sporcuları şere- (Cazband - Pl.) 
~eceğinize hiç ~üphem yoktur. - Benimle kur ya.pruak istediği- çin Sivas Kızılay cemiyeti çok yerin- _ • ...._ {ine şehrimiz halkevi tarafından dün 23.2:S - 23.30 Yarınki program ve 

- Her şey kabildir. Yalnız benim nizi tahm~~ etnıem. . . .. . de bir. k~rarla f~lakete uğrıyan kar- Güzel bir mektep bJnaaı gilzel bir 2iyafet verilmiş ve nutuk- kapanış. 
ıize teklif edeceğim fiyat bu değil _ . - .B~gunlerde tekrar sızı gorebı - deşlerımıze genış yardım tedbirleri Sivas, (Hususi) - Sivasın güzel lar söylenmiştir. .. .... - ........ _._ ............. _____ _ 

lir. hr mıyım madam?.. almış ve halkın da bu hususta bU - nahiyelerinden Ulaş nahiyesinde na- Ertesi günU spor kltlbü sahasında Manlaada cu~1hurly;>I 
Kadın, ş•ıh bir kahkaha at-arak: . - ~~n~ so?r~ kon~~uruz. Yalnız yük ve eJJirgenmiyecek yardımları hiye kültür ihtiyacını önlemek üzere yapılan \loleybol karşılaşmasında bi- bayramına hazırflk 

II §ımdi l§tmız bıtaın ... Sızın için de git görülmilştllr. Kızılay cemiyetinin köylünün de yardımile Kült.. Bak · ci devre 16 8 ve ik. i d d 

i
. -- Bır'ııyı~li1'..r.kBr. ~.wn. ' kararımı ver rnek zamanı gelıni~tir, zannederim. sı·vas cıubesi kulak ve burun nıu··te - w . • ur an rın . . ınc evre e Manisa, 23 (A.A.) - C!ımhuriuet 
ım. şı n e sığını kabul etm E d b . k k -s • lıgının planlarına uygun çok güzel 21-12 ıle Vanlı sporcuların ka.zanma- bayramının tesidi için bir prog~aı 
Gülmekte dtva ed ek ~- pey en erı ~ . ar~~ya tatlı tatlı hassısı Etenı Yetkinenn bu husus • bir okul binası yükselmietir. Okulun sile bitmiştir. tanzim edilm"@ti 
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llir sonışla: m er .• sam.un! k~nuştu;c;:unun ıçın sıze çok teşek- ta artan_ ve dev~mlı mesaisini eid - i~ali hem kôy _çocukl~~ını ~vindir- Maç çok hararetli ve samimi olıım~ evi tarafında~ ;İr~oka~~~e.::ıe o;u~ 
- Siz bekir mısınıc? dedi. kur ede . ~en t:ıkdır ve ~ilkranla karşılamak mış hem ~e ?ahıyeye ~U?.el hır man- sahada pek btiytik bir meraklı küt· ma odaları açılacaktır. Eu hw,u:t:l· 

(Sonu f.&ruı), •~dn:-. ıara vermıştir. lesi tarafından takib olunmuştur. .ıc.i hazırlık.lar ikmal edilınıştir. 



'I' .&1f ı ... •.&• SnWr ı ' 

Polonya OrdusuNeden F"mlandiya heyeti Ankara Paktının "0a·:~1>eposu 
d ~ Moskovada y . • k• fi .,, .... Daya Dama 1 r ==-·~...!.:;::.L enı in ... arı Ağır Cezada ' 

.t.ıu ~ pk1iii wta SovJel . o.- kıl BahG*apıda 100.000 li-, 
Aı ua ı...,·ı.ı IDtutı Bıııt.-yada ywl r•il...... (Bit tuafı 1 ... ..,, da) timumı derpif eyledipıi IJildirmek - raya aigmtaJI olan Huan d~~~<!& 1_qa&ltibivetin n• " IC Sebepleri JOıda. neticesi iberinde diplomatik kuvvet- tedlr. -- ve depo ile JBD':""'kı iki ~9 5 ' '.T Bunda Sovyetler tarafmdD J'ln- lcrin hikim bulunduju bu harbde, Almuyada Bopudamluk dlkUn ve yazdwmzım ~ile 

Jandiya pılan tekliflerin ıttmultl blriDCf deneede 1ıir clph-• .ım ı.c.lra, 2S (A.A.) - Baft8 ajan- neticelenen ,aııgıııa aid tahkıkat aor
mırmn:': ~iyettar mehafilclell a- olaaflar. sı bildlriyar: Nen ChroDicle psıete- gu Jllkimliğinu bitirilmit ve e~, 
lmmış mallmat yoktur. Ş1I nokta p.ctidm mllüede edil- sinin Budapette muhabirine nazaran ~uh~emeJe ba§lanm~ &.ere ikı~: 

Alacak PamiTild'ye bu kere kabl- miştfr 'iri, ltalya, V on Rıl>bentropua Alman orduları aruınd• gittikçe ar- cı. a~ caa mahkemesıne lle'Ykedil 
ne •nemden bir zat refakat etmek- tıınid ettiği gibi Sovyet Rusyaya ya- tan bir gerginlik vardır. İşgal edilen mıştir. kasd 
tecfir. Ba, Jfaliye Nazın T&DW"dir lmılaşm&k eöyle dursun Balbnla~ her iki mıntakada, nazi ajanları, ö- Bu davanın ~' . en ~ 
w itçi partilli reisi yani halk kitle- da, geçen ilkbaharda Almanya lehine nümüzdeki ilkbaharda Franaa ile 1n ~n çıkarmaktan Rızelı Ali, suça 1': 
sinin mtlmeaili adatile heyete iltl- olarak kaybettiği vaziyeti tekrar & giltere ezildikten sonra, Bitlerin, Po tirakt~ arkadaşıd Mus:.; J88'1. 
hak etmWJr. I~ geçirmek için, bili.kis pusuda bek· lonyadan Kızılla.n atacağına ve müs na teşvikten de epo ı 1 asan 

Bu defa da yine Finlandiya, Bari- lemektedir. takil bir Ukrayna vftcude getirece- dır. kikat da M 
' ciye Nazıımı g&ıdermemiltir. Fin - Diğer taraftan, Tnrk - İngiliz • ğine dair pyialar çıkarmaktadırlar. Ya~ılan .tah . -~~:.n·m m-

f ~ Jandiyahlar hiç 91iphe yok ki Sovyet- Fl"ansız paktının Akdenir.de müdafaa Almanlar tarafn:dan dört b!n vatan t~a ıl~ ~1• k~~~r Ali bu~ 
lerle anl•!fl"Byı imzalıyacaklardır. ettiği menafi ve emniyet, İtalya, daşı ile birlikte Siper kazmaga aev~ ~~ et ~~ 80~ li ti~ •. vadet 
Fakat hiç istical göstermiyorlar. Fransa ve lngiltere arasında mual • dilirken kaçan bir Polonya sübayı, 1~~ ~en~ı!1e 3etm. r; megı 

J•ponl•nn bGJUk bir lakta duran bütün meselelerin kat'! kendilerine verilen gündelik tayının tigını de . aveb dış ırkat'iyyen ha • 
mallOblJ&U ve dostane bir tarzda halline o kadar bir dilim ekmekten ve memba veya Hasan ıse, un an. etmigtir 

. Ce al müsaittir ki, Almanyanın Roma elçisi 
1 
şehir suyundan ibaret olduğunu söy- berdar olmadığını iddıa · 

Çun~kıng, .~ ~A. A.) - ntr Fon Makenzen ile Fon Papen, her )emiştir. Polonyada yahudiler aley- Bu mühim ve merakh danya. ya· 
Nev aJansı bıldırıyor: ·-..:-·de B Bitlerle ai-.di yapacakla- h' de iman tedbirler Almanyada - kında ikinci ağırceza mabkememnde 

ı H . . . . ı· dek' ı.ı.utı ' . s-~~ ın a ' ba ı aktı 
. . unan ve Kınagsının şıma ın ı rı örüşmelerde, hayli müşkW anlar kinden daha şiddetlidir.•anac r. 

Polonyada.n jebrimlze gelea mil&ıeeller Japon mağJUbiyetinin sebeb ve me - ~ . v .. PPnioı. .. -~!"!111--i!!lm-----... 
.... . . . geçıreceklerdır. Stalin mtıere Menfi Cevab ~- A kara Borsasının l>otonya ordusunun yıkılması bir, topraklan stlrprizle istili eylemesi sullennı mey~ çıkarmak üzere Bir Cemıbu Şarki Koaferaw llıf Londra, 23 (A.A.) - "Reuter,, n 

~."a.kidi. Bu keyfiyet, ilk nazarda hemen daiılla mtımldbıcıtlr. Japon ~~rargahınca. ordu genelk..ur- Berne, 23 (A..A..) _ Alman siyasi Nevyork Herald gazetesinin .Pari8- 23 Birincitefrin ~ Açalle'Ye 

~bili izah gıl>i görünen bir sü-1 Bununla beraber nihai galebe, yal- m~y. reısı Prens Kanın memur ~ - mehafili, Türk - Frans• - 1ngüiz mu- ten bildirdiğine göre B. StallD, B. Fiyatları Kapama 

l'ltle \'ukubulmuştur. Bundan dola • DiZ ilk muvaffakiyetler değil, fa- mi§ür. Prens: geçen ~ıru nib~yetin- ahedeainin akdi bldieesile fevkalide Hitlerin hususi mektubundan m8n • Londra 1 lterıın 5.21 
,._. ki bunun sebeblerinin aıımmaBI kat bilhasaa iki tarafın manevi kud- de, Çangçeu ıstikametmde akım ka- .--..ı lmaktadır d · Sovyetl Biri.... · ıu...-.:ı... New· Yeril 100 Dolar 129 ~ lal.h .--:- da ~ laiı m..,.96.... o • emıç er ıgmın mu1.1.CU& .uu 
--.aır. Zira~ taraftan Polonya retleri ve senet membalan ile elde Jan ~kuman e 0

• ge Baa1er Nachrichten guetesinin lere kal'fl Almanyaya yardım etm.e8İ Perl• 100 Frank 2.9525 
~ • • + ..... h· edil-'- n--1 ~·ı· neral Nışıkı ve general ltaga.kı nez • .. Mllan• tOI Unt 6 615 
b.. un ıyı ""'"' ız l.&U&9I mWIC&- 'CIUı ır. . . Berlin muhabiri cnrnadanheri mfüıAA talebini nazan dikkate almamaga ka Cenev- flO •--..... - -. • , 
"4'll taı· · d V'stülU dmde tahkıkat yapacaktır -ı:f"" • ... -.,. r . 29 18 ~un ~örmüş ve çok _yllbek bır ~ğer Polonya or usu . ~ n g~ · hede edilen kesif siyasi faaliyeti w rar vermiştir. A -· Ameterd• m 100 Florin 69:125 

lllalik olduiu biliniyordu. ritrinde Alman ilerlemesını durdur Fr•n81Z ••faretlnln zly• bu meyanda Türk dipeomısiainin C& Bu gueteııin ilive ettigme göre, •erHn 100 Ranmark -
~hadiseyi. izah_ eden im.iller ~a- ma~ için tutıınamadı ise. bunun ae- ... •d• Leh elçlal de h•zır aubu prkl devletleri nealinde ve t- B. StaHnin lngiliz - l'ranm - Tllrk - · •..... 21M5 
~ e\'Velemırde ıpret edilecek ıki bebı,. on~ . kahramarı1ık _ve ~~a.kir- bulundu talJanın da her tarafta göstermeğe paktı karşısında pasif kalması da Atına 100 Dr• hml 0.965 
~ \rardır. hk hialennın fıkdanı değil, bi~ ~ıs tt- Ankara, 23 (A. A.) - General mrdığı faaliyeti kaydeylemektedir. harbe girmemek arzusundan ileri gel :;~• ~= ~::•Kor. l.58S7C 

"'-C>loııya ordusu Alm~ ~~ruı_ı- çüncü bir devletin müdahale~d~. . Weygand'ın Ankarayı ziyareti mil- Bu cümleden olarak bir Belgrad miştir. Madrlıl 100 Pezettı 
13.1067~ ~ latırını~tır. Şii~hes~z kı .. ıyı bır 'ı Pol~ya ordWIWlun, kuvvetmı gün nasebetile Fransız Büyük Elçisi tara- haberi, eğer İtalya ile Türkiye arae- Yine bu gazetenin verdiği haberle- V• rt0v• 100 zıotı 

"1 ~umıyetle sürprize duşemez. den güne f~alaştırdığı ve hasım ta- fmdan verilen akşam ziyafetinde Po- SIDdaki milşkülit izale edilebilirse re göre, Sovyetler Birliği, bütün bu- Budapette 100 Penıu 23.29 
'hic:ı~e, Polo~ya kumand~nın ~fa cebhenın ?1ulıteıif kısımlannda ı lonyanm Ankara Büyük Elçisi B. Jılumolininin cenubu prki devletle • bubat, maadin, petrol vesaire için• BDkret 100 Ley 0.9475 
'«ile et.ı sıyasi mülihazalarla ızah agır darbeler mdirmeğe muvaffak ı Soko1nicki de davetli bulunmtllbır. rinden mUrekkeb bir konferansın iç- del olarak altın istemektedir. :::::=:"'. ~= ~~':r ~:~5 ~ bibr. olduğu bir zamanda, U. R. S. S. kuv- Stokholm 100 l•veç Kr. 31.0125 
Ol __ olonya, her ne pahasına olursa vetleri hududu geçerek, Polonya or- p e M Ji B h • 1 •• d 1 Moekova 100 Ruble -

~harbi tahrik etmek istemiyor- dusunun gerisinden ilerlemeğe bae - artı ec S eyaz ze ır e muca e e UHAM V• TAHViLAT 
~oı l'iıııakika en son dakikaya kadar ladılar ve iki ateş arasuıda .mukave- Merkez Bankam 103.-
ta.a~alılan askere ~ağırmakta te - met imkanını kaldırdılar. Z~ra hare- Grupunda Sivas - Ermnmı m 
~~d etti. Zamanımızda, bir mem- ket haline geçen bu devletlerm ortaya • . Sivas - Erzurum 1 
~ seferberliği bir kaç yüz bin koydukları kuvvetler çok fazla idi. (Baş tarafı 1 inci sayfamızda) ( Ba§ tarafı 1 incide ) !basılarak esrar ve erom yakalanmış, Ergani 
'bit l'i alakadar eylediği cihetle, gizli Cihan Harbinde Ahnanlar. • daha vereceği .izahat mevzuu ~ardı.. timizde uyşturucu ıba&leler kaçak- depoyu idare eden mıePur •hkah i t .... ClllU••t 

lllırette yapılamaz. Seferberlik vasi araziyi işgalleri albnda tutuyor- Ceı.enm açılmasını müteakip Ha-ı çıbjmın tamamen k6ldbdia kasınma- bçakçılardan Küçük Ali, Anastas, Bu iaimdeki felsefe mecmuasının 
~ verilmeai, Almanya tarafın- Jardı: Bütün Belçika, Lük~mburg, riciye Vekili ŞUkrU Saracoğlu söz a- Si ~ icabeden.lere yenid~. çok sıı_u İbrahim ve Necati yakalanarak mah- son nüshalan çıktı, iki yüze yakın 
S:lonya ile kendisi arasında mu- Fransanın şimal kısmı, .bü~~ Polon- tarak yirmi günden fazla devam eden j ~er ve ~limat verdıgı ve -~ı~ kemeye verilmişlerdi. Dün, Aaliye sayfayı ihtiva eden ve ?lya Gökalpin 
hı..=-... bulunan meseleleri müzakere ya, Baltık memleketten Litvanya, Moskova müzakeratına aid izahata müddettenben ~ yolda yihihı~ugu Betin . ahk .

00 
bu d&1 on bqinci seDei devriyesi gibi bir ve-

~~da her türlü te.şcbbUsü im - Letonya, Estonya., ve hatta Finlan- b Jadı maMllndur. Bu cümleden olmak uzere cı ceza m emem e 
1 

aile ne tam zamanında intişar eyli • 
~z bırakacak vahim bir tahrik diya: cenubda Almanlar, Ukraynayı, aş · . letanbul Emniyet Direktörlüğü ka- kaçakçı muhakeme altına ahnmı':ar, yen tı mecmuasının bu 19 ve 20 ncf 
~ telakki edilmesi çok mubte - Rumanyanın dörtte Uçtlnü, Sırbista- Moskovada ~emas. edilen. ~eseJelei" çakçllık bürosu şefliği de ~.n zam~- dördünün de tevkifine karar veril - sayılarını karilerimize tavsiye eyle-
~ Polonya, muhakkak surette ni, Karadağı işgal ediyorlar, ve ti hakkında teati edılen fıkiıierdeki larda çok takdire şayan buyUk bır miştir. riz. 
~ müncer olacak bir ihtiliftan Filistin, Mezopotamya ve Kafkasa vuzuh .ve sar~at ve i~i ~evl~t. ar~ - f~et göstermekt~ir. Kaçak~ılık _ 
,:_-~yi arzu ediyordu; zira Al _ kadar uzanıyorlardı. smdakı dostlugun samımıyetini gos- bürosu memurları dün de ye~den p T T u M •• d •• ı ·· v •• d 
;-:aile olan bütün ihtilafları mus- Bu mühim muvaffakiyetlere rağ- teren karş~ beyanat, umumi heye bet _eroinci yakalamıı . ve adliyeye • • • mum u ur llgUD en: 
l\a. e halleylemek ümidini besliyor- men, Compiegne mütarekesi ve ma- tin memnuniyetini mucib olmU§tur. teslim ıebniftir ki, baDlarla beraber, 

1 
_ idare ihtiyacı ı..m 

17 
ton :Manganez a"ık eksiltmeye çıkan! • 

reşal Foch'un bir kalem darbesi, bü- İki saatten fazla devam eden bu son OD bee gün arfmda yakalanan- ,,... ,,,. 
&.~Polonya ordusunun vaziyetine tün Alman fUtuhabnın vasi binası- izahatı müteakib bir iki hatib söz al- ların adedi yüzü geçmigtir. mıştır. 
-"""' atı k · lüğü ka 2 - Muhammen bedel "4930,, , muvakkat teminat "369, 75,, lira olup ~le ~ basan bir amil oldu. Tari~, nın birdenbire yıkılması için ki.fi dı. Bul sualler iradettiler ve bahat· Dün, Emniyet Dire tör .. - eksiltmesi 12 Birinciki.nun 939 salı gUnU saat "16" da Ankarada P . T. T. 
1ı..-· hidiaeıere pJıid olmuştur. Ci- geldi. ta buhnidular. çakcıhk btiroau memurlan, öteden• dairi al 
;!_~binin başlaıigıcında Alman Almanya tarafından ihtimamla ha H-~ ,,._L.Z-=--.ı- bu al -net .... beri takib edilmekte olan maruf ve Umum Müdürlük binıam · abn ma komisymmıda yapllaealdır. 
a.._""lllUll: 1 ..-aoaye • auuııuz; BU .. - 3 - 1atekliler, muvakkat fmıiaat makbuz veya banka t:emimt mek-ba~~Ulı ~~ gi~i ~lemesini zırlanan Polonya 0~~un m~~· bata icabeden cevablan venipten tehlikeli kaça'kçı ve satıcılardan ~k- tubile kanuni veBikalanm llimilen mesk6r gün ve saatte o komiayona 
~ ki.ildir. Filhakika, 1914 ve Sovyet kuvvetlennm beklenilmı - 80DI'& aat 18.30 da celseye Dilıayet meti, Beyuıdda Çadırcılarda dört müracaat edeceklerdir. · • 
L.. .\bnan .ordusu, az bir zamanda., yen müdah. _atesi, Polonyalılann_ mu - v--:u: paket eroinle )'&kalamı_ şiar ve adli - T T __ ..;.. ı -'da p T T. 
ı""\llıı ..,_l ika b ...___'---- 1..-L.:~ cnau. 4 - Şartnameler, AnJrarada P. T. . &A::VIUIUU1 Btanuw • • • ~- be. ç. yı ve Fra_ • ~sanın il' kavem_etiD. m ~m .ruuı.ılU ae- ...._. .. ~ •=-=-t. ... _.......... veye teslim etmişlerdir. . .. 
~ - 11193- -- ~- ~-.-- J Levamn Ayniyat 111besi mtldtlrllkJerinden ~elsiz olarak verilecektir. ' "--!~ ~ ı~:vkıetıe-oJ beblerinıl te§beldl beederAl. t k .... _ Ankara, 23 (A.A.) - 5. )(. Kec- Yine dUn, KUçUkpazarda, Ali oglu "qf52,, ,.8770,, 
~~~~~ • ~Darar~~e~~~~~~~ta~~~~ü~~~~~======~========~==~~=~~~~~ 

· şına Polonya ordusunun mukavemeti _ Y • üzereykm, Şevket oğlu eroin atıcm - .. - .. .. - .. -
' lllnıa.nki Alman orduınınun ha- ni kıramaDllfbı'. Hasmını yere yık- kanhgında yapbiı toplanbda 'llil • Adnan ve Adııanm yardmıC181 Yusuf 
)a ~biliyeti, aşağı yukarı Polon- mak için Almanya, Sovyet R~ayı let Meclisinin 1939 yıb temm~ • a- oğlu Bahri iki paket eroinle yaka
~ ~nda görülen kabiliyet ka- yardıma çağırmıftır. Hattl, iki ta- ğustos aylan hesabi haklondalri maz- lanmıflanhr. Bunlar da kanunun pen· 
' · 8una rağmen bu seri ilerleme, raftan da, her şeye rağmen sannl • betaya ıttıla peyda eylemiş, Ankara çesine teslim ediJmitlerdir. 
ta. .... ~det sonra, Mam galibiyetile mıyan Po.lo~yanın yüksek man_evi tehri tınar Mtldörlüğü, Hava Yolla - Son ~lerde gömterdiği bu PDil 
~e bertaraf edildi, uzun süren ~ymetlerinı ortadan kaldırmak ım- n Devlet İfletme idaresi, Hudud ve faaliyetten dolayı kaçakçdık börosa NEVR.OZiN 
........._ ---..e senelerinden sonra, Alman 1 kinı olarnamıfbr. Sahiller Sıhhat Umum MildürJUğil cidden takdire şayandır. 
~un maneviyatı bir kaç gün i- Şimdilik, vatanını müdafaa imka- ile Tahtiıliye Umum 11~ KlçUk Al ve a .. kaaflan Ba Di Al 1 G • R f • 
~ bozuldu. mndan mahrum olan Polonya ordu- , . . - levldf .. ldlW fı f' 1Ye%ıe, rıp, Oma fZmd 
~ lebe1...a_ .... _,ih harbin" ilk tlttef'kl · · · Fransa ı·ıe 1935 yıl hesabı kat tlenne aıd maz-

U\ICll aaı azır ın su, m ı erınm yanı Birk ·· el 't b nec1e bir 
~~ öntlnde raz1a durmamak lt- İngilterenin yanıbaşında, hürriyet ve bataıan da kabul etm~ .. ~ ae- ~ gun evv ~ a • Nevralji, lonkbk ve bütün ağrılannızı derhal keser 
... ~. Uzun bir devre i~nde haf istlkllllerini yeni baştan tesis eyle- lecell toplanbamı 1 tepiııiani çar • kahvenm eerar ve erom deposu ha 
""'z 1-aırlanan bir kimsenin, basım mek için mücadeleye ablaeaktır. pmba ~ü yapacaktır. 1iDe getirildiği haber abnımt, burası - .. leabmda gönde S .... ah••. .. -
~~van, çok geçmeden kap11- Güret çok tadSJs olmuftu. Çlhılrii, la bqbqa kalmaktan uaklqmıştı. Anasıl Kafkasyalı olan bu kızı Ve-

~ .. ~Ptan hasmına bir yunus ba- üç dakikada bitmiftl. Amavutoğlu, I su ~ ... lM AZı·z Bir gece dahi yanından ayırmadığı liahde vairiaıam Hüsrev pap tak -
U llbı soluyarak hücum ediyordu. oyunlar yapabilirdi. 

1 
I ~ gözdesini şimdi yedi sekiz aydır ya- dim e-tmifti. 

~ dakuta olmadı. Kaptanın ya, i- ARNAVUl'OGLUNUN VEL1AHD .(' A ama bile uğratmıyordu. Dilber haaeki, yap küçük olm•kla 

' l'eya tiçtlndt hamlesi idi. AZlZ EFENDİ tt..E SON p E HL.,, A .. o ı D uı, Veliahdin bütün maksadı Arnavut beraber boylu boslu, gürbüz ve gelie-
tııt ~bire harekete geçen Arna - Gt!RF.Şl NA J 1 L l Y"" • oğlumı matl6p etmekti. Bil galibiyet km bir kızdı. 
'-• ~ Coban tekneei denilen oyu- Arnavutoğlu, Uç ay ka.dal' köyün- - . edilmedikçe k. betini Genit omuzlu, VenU. göğilalii, iDoe 

\•t ~-- de kaldıktan sonra, İstalıbula ve aa- No: 79 YAZAN : •· &imi KARAYEL ~n ve 
18 

• aya • belli, dolgun kalçalı .ın bahir etinde .. .. ~ ka.......... hepnm üzerin - n-..au gından çıkDUf fan.etmedikçe, vtıcu- kavi blinyell idi. ' 
' ~ r- raya ..-.u • - Dördüncll giire§imm de yapa· bUtlerine gös kırpar olmU§tu. En çok dü yağ masajmduı ve yağdan kur • . 
ıc_ ..... _ . mrtWI yere vurdu. Pehlivanın yaylalarda akb ~ hm.. hazır dur. sevdiği ve haaelriwi olan Çerkee dil- tulmaıhk . . i ko una aJma- Anuıiyuuı en baris glbıelHği renk 
~ gözünü açıp kapamadan gelmifti. Kendini bulmuştu. lyıce _ Beni Das1l buldun? beri .Arzıniyazm )'Odnü ancak biz.. ça gösdeain yn 1erinde idi. Kumral .._ w ...... 
~ · Anıavutoğlunun ~ : beslenmişt~ •. İdmanı da yerinde idi. - Efendimizi de maşallah çok iyi metinde bulunduğu zaman görüyor- sına ~in yoktu. . . . yaz pembeye mail renkli aıldafu 11&1-
~ lneydana çıkmasına bile deg Yalnıa, yag idmanı ~yordu.~- buldum.. du: .Arzıniyaz kalfa ıse; geııçliğinın de, aiyah kqb w ldrpildl idi. 

~ . ~ ~ ~dakı ağasına vü- - E ! .. Ben de boş durmadım .• td- Aaiz efendi, gftçlti kuvvetli bir a- verdiği hırsla önüne gelene çatıyor. Batün bu ,u.ı renklerin içinde in 
~teknem oyunu . Karakucak cudünü yagla~p ugd~yo~du. man yapbm ve beslendim.. dam olduğu için kadınlara fazlaca du. Erkeksizlikten isabı bozulan çer sanı kmıffM cezbeden Yeeil gözleri 

'°hııu: .,::w1. bir h~==· Vellahd.~ ~endi, pehli~ gel - dtiekiindü. Fakat; güreş ve idman za kes dilberinin arasıra efendiainin varda. 
~ Jljit pehli - difine ~vinmi§ti. Hele, ~un ıyı be&- - Haftaya ~· manJarında da kendisini ~ çek. hizmetinde bile asabileştlği garllltt - Azls efmdi, bu kız için deli divane 

' lendifini görUnce daha zıyade hoş - - irade efend1mırJndir.. . . . . -&3 .._ 

9'at-.-..; albmf altı okkalık Ama • Janmlfb. Huzuruna çağırtbğı zaman - Haydi bakahm keyfine bak!- meamı biliı'di. yordu. cııblmlt1I. Onu on dört yqmda iken 
~ dev gibi buma1anna bile ie- Jıoebe1ten sonra §Ulllan söylemi§ti: Arnavutoğlu ile aylarduiberi id • Arzmi)'U, daha çok Urpe, anca1r 8tMDil, daha saraya ilk gelc:Jjği sb-
~ llkilde mahirane bir IRUWtte - Pehlivan, iyisin, iyi bakmıpan ... man ve çarpışma üzerinde buhmdu- on bel, OD altı J&lında bir nevcivan den'beri yanından &JmDUllllb. 

Dleydandan çelrllcti. Jr;mdlne?.. ___ _ VwM, ~ hanm e1m- 1 ıu için huelriaini unutmq ve onun- idi. ----·- _ __ (Deftmı ftl'). 

, 



Cildi yakar ve kırıştınr. Soğuk ve 
rüzgar deriyi sertleştirir. Yüzü· 
müze temas eden ha\'anın toua • 
n mesamatını kapatarak ifrazata 

mini olur. 

Clldla bötb ba inza ve 
ku8arl&naa mAai olmak 

lçba lk de cildmlsi 
her ... ak ....... 

SAÇ EKSiRi 

KOM OJEN 
~ beeler, kilderllll kuvvet
lelldlrir, döldUIDellal &der, ile.............. 

NEDEN 
Botun mlltahassıs diş tabiblerl 

RADYOLİN 
Diş macununu tavsiye 

ediyorlar çünkü : 

RADYOLİN 
Dişleri beyazlatır. Diş etlerini 

kuVYStlendirir. Dişlerin 
çUrUmesine mini olur. 
AOız kokularını defeder. 

KREM PERTEV 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

.. ,otıu - l•nlnll 
........ ..... ve •k••m her 
remelden eonr• gDnlle Uç llela 

lllflerlnlzl flrçat .. Jlnız 

KREM PERTEV , açık me:aamatı k~patar 

Cild adaleleriai beeler; J'•r•u• deriyi eaa• 

laa41nrak ta..Uk •• re•çllk IMıla .. ••r. 

İstanbul Liman sahil sıhhiye merkezi sabn
alma komisyonundan : 

Tepebaıı Dram 

• 

kısmında 
Buüpm 

aaat 20 • 30 cı. 
Asal& 'l'atll Y .... yer 

BALK OPiii'fl 
A.qam 9 da 

(CÇ YILDIZ) 
25 çarpmba ıkpmı <•.......,. ........... ) 

Yuan: 
Mahmud Y eeari 

Umum müdürlük ıuabab ile t.qra ıetkillb için 98 kalem evrakı matbuanm nü
munelerine töre tab'ı ve cild17esi açık eksiltmeye konulmUŞtur. 

ı - Bu lfin tahmin edilen bedeli 1275 liradır. 
z - Bu lfe aid nilmwıelerin tıörülm•i ve parasız olarak verilen prtnamelerin 

alınmuı için LeYUllll memurlutuna müracaat edilmelidir. 
3 - Eksiltme 3 tklncttetrin 1931 cuma eünil saat 14 de Galatada Karamustafa

P8fll .sokquıda mezk6r merkez ekalltme k0D1i.s7onunda 7apılacaktu. 
4 - Bu ife aid ma.nkkat teminat 95 Hra 93 kuruttur. 
s - .Bkailtme7e lireceklertn 1131 71lı Ticar~ Odası veslkasuu ıöatermeleri şart-

tır.· · c8321• 

Daima kwllan••• 

Muhtelif Aergllerdell ' 
18 diploma 24 altlll 
madalya 1r .......... 
t.v. 

HAYDARPAŞA LiSESi DIREKTÖRLOGONDEN : 
Mlkdarı Kile ilk Ekılltme gün ve uatı 

C 1 N 1 1 Kilo T•hmln Tut•rı teminat 
bedeli Lira Kr. Lira Kr. 

Cekirdeblz kUJ'\I kayıaa =----zooo 43 860 00) 
Ceviz içi 3500 43 1505 

Her Yerde Ve Her Zaman En Kuvvetli Hazır Gıda 
00) 

Cam fastıtı 800 ıoo 800 00) 
Çekirdeksiz kuru üzüm 4000 21 840 00) 

TÜRK FINDl61DIR K111 üzümü 300 25 75 00) 571 00 3/11/1938 - Saat: 15 
Kapalı zarf Kuru incir 3000 Z3 890 00) 

KavrulmUJ fındık içi 3000 51 1740 00) 

FINDIK TARIM SATIŞ 
Kooperatifleri Birliği 

ı 
1 

Oryan) erik 
Si7ah Enk 

A)"Va 
Amas7a elması 
Gönriİllme ..... 

1500 45 
1500 29 

5000 10 
200I 25 
IOll .. 

675 00) 
420 00) 

----
7805 00 

500 00) 
500 00) 
600 00) 

----
120 00 3/11/1939 - Saat: 15.JO 

Açık eksiltme 

Bu mükemmel gıdadan bütün memlekette iter vatandapn 
Kolaylıkla istifade etmesi için tertibat alıyor. 

Tallan ı.eıv .. 
Taban 
Pekmez 

1000 34 
1500 34 
1500 27 

llOO 

880 
610 
405 

00 

00) 
OG) 

00) 163 Ol 3/11/1939 - Saat: 15.45 
Açık eksiltme 

Parlak ve Kin 
Çok lllytik bir Ticaret için 

SERMA YE ARAllYOR 
Her gla uat 2 den 6 aruı 
1370TelefoaNo. na mOracaa 

latan'bNl Biritaei. Tkaret Malt.keme· 
.s"4n: 

Mahkemece satılmaaına karar ve • 
rilmit olan 98 balyada safi 9820 kilo 
Kuapbaşı Yedikule dabal )'UDU a • 
çık arttırma suretile 26 10/939 per
eembe _günü saat on bir buçukta ve 
kabili olmadığı takdirde anı takib e
den ilk gİialerin ayni saatinde Bah· 
çekapıda Ticaret ve Zahire borsasın
da satılacağından talib olanlann mez 
kiir gün ve saatte sabf yerinde ha· 
sır buhunalan ilan olunur. "21331,, 

Londra ve Parisin en meşhur 
fabrikalanlidan gelen Bayanlara 
mabsua mantoluk, rop ve koa· 
tüm ta»öl'lttk ytlkaek fantezi 
rodier, moreau. ~. tweed ve 
saire YONLU KUMAŞLARIN 
em.saJaiz çeoit, cma ve renkleri 
Beyoj'lunda BAKER Mağazala· 
nnda her yerden mUsaid prtlar 
ve ucuz fiyatlarla Atılmaktadır. 

Dr. Hafız Cemal 
Lokman Bekim 

DahlHJe MUl•h•eeıeı 
Divanyolu. 104 

lıfuay ...... tıen pazar hariç 
her gOn 2~ - 5 ah ve cumarteai 
abahlan 9 - 11 hakild tıkar& 
kabul olunur. T. 22198 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
.lfuhammms llwwkkclt llu* günii 

fiyatt temitlelh 8GClt 
AlıHacak şeyler lira Unı 

Yuaı kada7ıf 1000 20 
Tel kada:Flf 1500 25 

Hındi eti 4000 60 
Tavuk eti 2000 61 

200 00) 

375 00) 

----
2170 00 

2000 00) 

1300 00) 

----
3300 00 

248 00 3/11/1939 - Saat: 16.10 
Aı;ık eksiltme 

ff&J'darpafll lisesi panai7onunun ibti7açlan olup ,.ukarda cıns, mlkdar, tahmini fıyat ve ilk teminatlar.ıe eksiltme güll 
ve aaatleri 7azılı 1'i7ecekİer ekalltmeye çıkarılmqtır. 

Eksiltme lıtanbul Be7otlu lııtik.llJ caddesi Karlmllll kar11ıaında Lıst!ler Almı ve Satım komll,yonu banası içinde toplanacd 
komis:Fonda 7apılacaktar. 

Ünıversite nakliyat hay· Taftibler prtname,i meaal aaat'.eri içinde okulda görebilirler. 
vanl~ için buğday, ke • 
pek, arpa, ot, saman 680 f51 8/ 11/ 989 14 bteklilerln kapala zarfa tabi oltıın kwm için verecekleri zarfların 2490 sa7ıla kanunda yazıb hulcumler dahılınde ıtızat 
Kulak. boğaz, burun kli· edilerek kapatılmq olmua ve lllr lemlnat makbuzu veya banka mektubunu cari aene ticaret odası v•lkaaile birlikte zarf• 
niğine alınacak bbb[ &lit 1490 112 ,, 14,5 ko71Dalan ve bu ıarfJaruı eUlltme aaatinden bir saat evveline kadar komisyona makbuz mukabilind'! vermif bulunma• 
Anatomi li.boratuvanna ları prttll'. 

iki kalem bbbi ecza 1376 lCM " 15 AÇJk eksiltme:re lfttralt edeceklerin da lllt teminat makbuzları ve cari 1e11e tıcaı et oduı veslkalarile bırüı:tı. belli 1f18 
Yukanda yazalı ÜÇ kalem etY& JUllı eaatlerde açık ekailtmeye ko • ı v• saatte kom.ı.1oın.a ıelmeleri. (8t4'1) 

nuhnU§tur. isteklilerin 939 Ticaret Oda8l kijıd ve teminat makbuzla • ==:==========================-====·========~· rile ihale günU Rektörlüğe gelmeleri. Liste ve prtnameler her gün Rek· J 
t6rıtllrte !!jlltlr. "8645., 

T. iŞ BANKASI 
1939 Kllçük Cart Hasablar ikramiye Planı 
32,000 Lira Mükif at 
K~a keşide tarihleri : 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, 1 Eyliil, 1 lkinciteşrin 

ikramiyeler 
1 Adet 2000 liralık 
5 " 1000 " 
8 " 500 " 

16 " 250 " 
60 " 100 .. 
95 " 50 " 

250 " 25 " 
435 

2,000 lira 
S,000 ,, 
4,000 " 
4,000 " 
6,000 " 
4~750 " 
6,250 " 
32,000 

T. /ı B•nlıe•ın• ,,.,.. ••tuwuılcle, ,.ı,.ız .,,.,. 6irllctirınlı 

CIOz MEKIMI 1 .......................... _ 

Dr. Nuri Fehmi • p b \ 
lstanbul Belediyesi karşısında ı • aşa ahçe • 

Ayberk apart. Tel. 23212 • • ..................... ı• T 1 • 
Zührevt ve cilt hastalıklan 

Dr.HayriÔmer 
Öğleden sonra Beyojlu Ağacamtl 

karşısında No. 33 Telefon 41358 

ır~~~a;t;;M-tq«gtş .. 
1 - Anlıarad~ ı 
AKBA 

Kitapevi • Kiatçılık • Türkçe 
ve yabancı dil gazete, mecmua, 
kitap siparişlerini en doğru ya-

1 uğ a Fabrikası 1 
1 F.81fıideoberi büyük bir şöhreti olan bu milli müessese iki sene-1 
• deaberi yMi ellerde eehrimizin en sağlam ve f'D revaçta prese , e 
• kerpiç tuğlalarup imal etmektedir. Her ae\i ~t için ~k elve- • 
• ritll ve kınk~ız lağlam tuğlayı ancak: • 

1 Paşabahçe Tuğla Fabrikasından 1 
• Tedarik edebiUrsiniz. Tuğla almak istiyf!n inşaat sabilflerlaia ı 
• bir karar \'ermeden enel bir kere de Paşa.bahçe tuğla fabrlkasa 
• mamulitmı görmeleri menfaatleri lktizasmdandır. Tqlalanmm ı 
• yerinde görmeğe vakitleri olnuyaa lst.e~lere, \'e,_...leri adree 
• aümune de gönderllcblllr. • 
\ Telefon: (SO) dan (68) l arayınlZ. 

........................... 
~ 

Dr. HUseyin Salor -
Dahili Hastalıklar Mütehassısı 

Dr. İhsan Sami 

İSTAFILOKOK AŞISI 
İstafilokoklardan mUtevellid (er 

~ pan _bir yerdir. Erika ve ideal 
ofrnez, 11gnı zaırNıaa telllainlzi ti• tleıaelfliı oı,,,...,.•rız=. =~ ~ yuı makineleri satış yeridir. 

bi : Ahmet C-emaleddin SARA !!! 1 Telefon: 3877 . 

MUA YENEHANES1N1 
Taksim • Abdülhak Hamid cad
desi Milo apartımanına naklet
miştir. 

enlik, kan çıbanı, koltuk alb ç1 
anı, arpacık) ve bUtUn cild h 
lıklarına karfı pek tesirli 
ıdır. 

Kflll'lıat aatldtirl\: lhcit CETIN ll&'Pldılt 1•: Uatbui Ehıl•sswa l.a ı wı• ı arı a 


