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Sivas Cer Atölyesinin 
Acılması Vesileslle 
' Cakilen Telgraflar 

1 Ankara, !4 ( A. A.) - Si1XJ8 
1'fl90tl ve lokomotif atölyelerinin 
~ MiiMBebetile Münaka
lclt Vekili AU Çetinkaya ile 
Cümh.ıırreiaimi2 ismet lnönü ve 
Bafvekil doktor Refik Saydam 
anıaında "§ağada.ki te.,,,.,ıar te
ati olu.m"ftur: 

.R6Wcimhur Milli Şef ismet 
lttöd'""" yük8ek huzurlanna 

Blgfik na.illi eseriniz olan de -
""'1/ol Biycuetinin yeni ve mü -
Am m.srhaleai Enu"'m itıttıBYO
nnıın açtlma töreninden d&er
ICet. demiriôUanMtZOl 8Wa8ta 
fail ettiji yç k kere İt&f'J'IR 116 

"'JftOfttajt hitama eren t>Gg<ın w 
'lokomotif /tıbrikaa11J• BntınıM 
davetlileri w keaif bir 1ıalk ka~
leai huzuronda Cümhııriyet hii
kUmeti adına törenle bugün if
letmeye açtık. Keyfiyett arzeder-
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t1 • ıa; a =l?I •l!:il ;ı Harb Dedikodusu Veh.b p il Romanın Takdiri 1 aşa e ( Baş tarafı J incide) 

Alınan T ahtelbahirleri 
Birer Birer Batıyor 

(Ba§ tarafı 1 iacl sayfamızda) B didine asli yanaşmamıştır. 
par. Yalnız, bu "muhakemesi yerin- ,. r Mu·· ıa· kat Gazete diyor ki: 
de ve aklı başında,. kimselerin kü - ,.Moskovanın Ankaraya teklif et -
çük bir ekalliyet olmasına istinad e- t.iği biricik şey, Türkiycnin Sovyet 
den bir hesa.b var ki vazifelerinin eh- anlatayım i_stiyors~~? ~ 1 siyaseline iştira ki ve Lehistan taksi-
li olmıyan propagandacılan şaşırtan - Habeşıstan nıçın oıagl(ip oldu? iminde olduğu gibi muhtemel yeni · 

dur. Bir propagandanın asıl kazan- cevabı cıldlcr doldurabılır. kir davranması idi. Ankara, bu par-
, .e gülünç sözlere sevkeden amil bu- - Dö:t .kelimelik bi·r· sual, fakat , taksimlere Türkiyeniıı müsamaha -

~ mağa ehemmiyet vermesi icab eden - Kısaca.. . lak muavin rolünün daha az parlak 

\IQrb Cebheainde Harb f:.iddt!tlendi ~uhit_düşün~.eğe :ve mu.h~kem~. yü.= - Habeş ııarbi başlamadan dört b~ka bir role mukaddemeden ib~ -
"T' mtmcge kabılıyeth muhıttir. Çünku ay evvel yine Mısırda bulunuyordum. ret olduğunu anlamakta gecikmedi. 

Lon - te§cbbüs, faaliyet ve tesir bu türlü O sırada vaziyet gergince bir şekil Bu rol himaye altında bulunan bir 
latıd ~a •. 24 (A.A.) - "Schwaben- Hindistamn en büyük devleti olan adamlardan fışkırır. almL~tı . İtalya yavaş yavaş Eritrcye millet rolüdür. Bu roi Moskof rüva-
lllis~ ısınındeki Alman korsan ge - Haydarabad Nızanu hava harbi için Alman askerlerinin açlığına. sıcak asker sevkiyatma başlamıştı. İtalya- sına muhtem'!l b!r t nh akkuk imk'5. -
Cdlıın·~ Atlantikte batırıldığı tckzib Hava Nezareti emrine nakden 100 yem"k yüzü gön ncdiklerinc dair e - nın Habe.']istana hücum edeceği sa - nını ,·enneğe çok müsaiddir. Yani 
~İd ~Şse de Londrn.ya bu haberi tc- milyon İngiliz lirası vermiş ve harb 1 sir!crin ifadelerine atfen neşredilen rahatcn nnlaşıhyordu. Düşündüm, Rusların Bizans yarn:ıçla:nna ycrleş-

J;u en Dlalümat gelmemiştir. dolayısilc Haydarfıbftd devleti hari- havadisıeı dP de büyük bir mübalaga bazı sebcblcrle harb başlamadan ev- mcsi ,.c bolşcviznıin Akdeniz havza-
t'ebe . and açığında bir deniz muha- cinde çıkacak Haydarabad kuvvet - bulunduğu şüphesizdir. Belki de e- vel Habeşistanda bulunmayı elzem sına serbestçe akması . ., 
ha~~ d:uku .~uldu~a . dair ve~ilen lerin:.n k~~lı~ı olarak d_a a~~a ::;ir ler hoŞ.'l gıdecek t::ı.rzda sözler söy- gördüm ve bir vapura atladım. doğ- OIJ!':ervatove Rom:ıno, Türk Baş -

ı~ henuz teyıd edılmemıştır. 11.2a0 İngıhz lırasuu unıumı valının Jiyerck şahıslarına ralı:ıt ve emniyet nı Cibutiye gittim, oradan da bilate- ı \'Cldliniıı pek vakarlı ve pek vazıiı 
r.:tırııan l'eni Uir Tahtellıahir emrine havale etmiştir. kazandırmak istiyorlar. Almanya vakkuf Adis Ababaya yollandım. lisanından sitayişle bahsediyor ve 

Ctıan ndr~, 24 (A. A.) - "Br istol Polonya AJtmlnrı Parisdt• sulh zamanında bile gıdal:ınnın bol- Habeşistan hakkında hayli mallı- 1 
netice ola rak Türkiycnin badema 

taret neı,, ~s~indeki silahlı İngiliz ti- Paris, 24 (A.A.) - Paris Soir'ın luğu ile meşhur değildi. Bir çok za- mat edinmiştim ve biliyordum ki, ya· hürriyetini miida fna kaygus unda o-
~l' h g<'mısı il(' carpıştığı esnada. a- yazdığına göre, 70 tonluk P olonya rııri ih tiyaç ·maddelerinde eksiklik rım nı:.1r evvel İtalyanlarla Habeşler lan Balkan devletlerile olan siyase -
~lbahas.ara uğrıyan bir Alman talı - altını bugün Parise gelmi5tir. Bu al- göze çarpıyordu. Fakat her halde or- arasında vaki olan muharebe Ha.be - t:.;n i in ldşı:ıf ett irmek haklnnı kazan-

rı d ı ı \'l'hib ' Paşa ı: llliş v t a. ~ak kabiliyetini kaybet- tın Rumanya-Türkiyc-Suriye \•e Ak- dus unu bugün icatı eden kalorileri şistaN derin hır uykuya daldırmış - d!rdığını söyliiyor. 
llan k:l ngılız harb gemileri tarafın- deniz yolu ile uzun bir sefer yapmış- temin edecek surette beslemek yolu- (Baş tarafı l incide) tır. Çünkii fıtilh tüfekler , l<argılar Homada İkinci Bir Miitalea 

. ayca batırılmıştıı·. tır. nu bir müddet bulacaktır. Harb baş- Geçen sene, Mısır yolculuğunun ve J:.ıhçlarla saldırıp hasımlarını ye- Fransızca Le Temps gazetesinin 
lo llir Yunan \ 'apuru Batırıldı Şarki }~dün \'e Almanya lıyalı, daha doğrusu, seferberlik ya- son durağı lskenderiyede "onu da nen Habeş? re bi.iyük bir gurur gel - Roma hususi muhabiri, İngiliz 

ın· ndra, 24 (A.A.) _ Pateras is· Amman, 21 (A.A.) - Bugün çı- pılalı daha kaç gün oldu? Almanya görsen, bir görüşsen fena etmezsin!,, miş ve onlarda Adovadan sonra 1- Fransız - Türk anlaşmasının ltalya
ıitı~~eki Yunan vapuru Şimal deni- k.n~ rc~mi gazetede ~rdün hüküme- gibi senelcrdenbcri bu harbi hazırlı- dedikleri 2aman gözlerimin önüne ı t:ıJyaulann bır daha Halıeşistana hü daki akisleri hakkında tcfsiratta bu
~ ~tınıştır. Vapurun bir s:ın _ tının hır beyannamesı vardır. Bu be- yan, bütün teferruatını planlarla tan- hep o korkunç çehre, hep o yaman cum edemiycceklcri kanaati kök sal- lunarak ezcümle diyor kı: 
~ bınen kaptanı ve on beş denizci yannamede Almanya düşman mcm - 7Jm eyliyen bir memleket her halde bakışlar gelir, beni karar verirken 

1 

mı~lı: ~u hal son imparator Haile l . ''Türk - R~s mü~ak~leri?"! ne -
'hr~Ya Çıkmaya muvaffak olmuşlar- leket olarak ilan edilmektedir. ordusunu iki ay beslemeğe kafi yi- ca.ydırırdı : Selasıyenın tahta çıkışına kadar de- , ticelenmemesı keyfıyeti, hakıkı ltal-

l\ Fransız Tebliı;i yecek tedarik etmiştir. - Kimbilir nasıl karşılar, ne bi- vam etti. Bu ıal bilhassa Atatürkün yan menfaatleri cehhesinden müşahe 
bir ;rıan, üç denizci ile İngiliz olan Pa.ris, 24 (A.A.) - 2·i teşriniev- Alman ordusu için, hatta bütün çim azarlar, ne çeşid başından sa.var. l ç:ılışma tn.rzından, iııkıliblarından de edildiği takdirde İtalyanın bundan 
bir ~.~un kaybolduğunu ve vapurun vel akşam tebliği: .. .. . Alman milleti için bu sıkıntı, bu aç- derdim ... _ . . . 1 bU~ük dersler. al~ış, ve böylece Ha-

1 
memnun olmam:u:ı tn._r;avvur ~le -

~~n ~enizaltısı tarafından ba- Sabaha karşı ve gunduz cebhcnın · lık günü gelecektir. Ecel nasıl insan- Ve, gunun bırındc, zanncderım, bu beşıstana yenı bu hayat ve kudret mez. Ve bunun 1çm de mulıtelıf se -
~ ~nı Söylemiştir. Mürettebat _ muhtelif noktalarında baskınlar ve lar için mukadder \'C ictin:ıbı imkan- merakımı tatmin hevesine kapıJdım. vermek yolunu tutmuştu. Fakat et - ı bebler vardır: 
dlğe~ kalan diğer bir kaç kişi de müsademeler olmuştur. sız bir vakıa ise Almanya için de bu - Ba.nıt gibi bir adamın bir ga- rafındakiler bu fikir ve kanaatte de- .. 1) ltal~a. l.lolot~f - Sarac~lu 
kutta hır İngiliz vapuru tarafından Wamdt ormanının cenub ve doğu açlık ve malu-umiyet okadar muhak- zeteci karşısında gürleyişini, köpürü- ğillerdi. Jl{egüs oa)arla da nıücat.leJe muzakereler.ının ad~ muvaffakı -
"-)'~nu~tır. kenarında oldukça şiddetli muhare- kak ve kat'idir. Fakat bu kadar ça- şünü de görelim, bu da bir röpvrtaj etmiş ve işe koyulmuştu. yelle- neticelenmesınden memnun 

bici Niumı 1ngiltereye 100 •beler vuk11buJnıuştur. Burada düş - buk değil! Onu bu kadar çabuk gibi, mevzuu. bu da entel"e$&n bir sahne O, günün birinde yeni bir lt.alyan olm~l.ıdı~, zira bu ~~rkiyen~. Kara-
t.o &lilyoa İngiliz Lirası Verdi man tarafından taarruza uğrıyan ka kapıya gelip çatmış gibi tasvir et _ sayılmaz mı? dedim. taarruzuna uğnyacağından şüphe et denızı bır Rus denızme tahvıl eyle -

•ı biı~ra, 24 (A.A.) - Reuter ajan- rakollarımız derhal yapılan mukabil mek belki gönüllere mu\•akkat bir fe- Bu diişünce ile, ona evinde değil, miyordu. Bu sebeble evvela munta - ınek hususundaki talebini kabul et -
~: taarruzla kurtarılmıştır. rah ve ümid verebilmek gibi bir ~ sık sık oturduğınıu söyledikleri deniz zam bir ordu kur:mak istedi. Bunun Jmemiş ~lduğun~ . gös~ennektedir .. ı. -::_:::::================================ yarar. Fakat aradan günler, halta kenarındaki gazinoda, şöyle, uzak - için de ilk iş olarak bir Harbiye mek t~ya:. h.a~acienızı da1~1a . Akd~ızın 

S aylar, belki seneler geçip te Alman- tan etraflıca bir tetkikten sonra ya- tehi açtı. lsveçten 7.abitler getirtti. l bır ko.rfozı olarak telii.kkı etmış ve 

OV Yet Fi• n laA n d ı• ya yanın hala açlıktan ve ilk maddelerin naşmayı muvafık buldum. lsvcç zabitleri hakikaten gayret, cid asla bır Sovyct ~iare Nostrumu ola -
eksikliğinden yere serilmediği görü- Sanki birdenbire k~1disini aradı - diyet ve vukufla çalışmışlar, takdire r~ kab~I ctnıcmi~tir. Ankar~nın .~ı
lür:se artık hiçbir söze inanmamak ğınıın farkına varacak ve üzerime değer bir sııııf genç Habeş 7.abitanı d_~gı ''azıyct ~aycsınd~. bu d~nız, bu -

MU•• za kere 1 er ı• gibi bir aksülamel huıoule gelir. O za- ı ~~llanac~knıış gibi ürke ürke girdi· yetiştirmişlcr.rlır. tun de_,·Ietlenn seyruscfcnne açık 
man, hakiki açlığa da inanılmaz. gım gazır~oda, kasa başında oturan Fakat Belçı\<adan gelen 7.abitan he kalmakta~~ır. .. .. .. 

Alman nazileri ve nazi şefleri ara- J patrona ancak işitilebilen bir sesle yeti h:ırb nokt.ai nazarından kıta ye- . ~) Turk - Rumen ~esa~udunun 
- - sında rivayet edilen memnuniyetsiz- sordum: tiştinnck kabiliyet ve iktidarından teyıdı, Balk~Jara ~us duh~lun.e .kar-

~ icara ~Ba.5 tarafı birinci sayfada) sili, Moskovaya gelen haberlere na- !iğin ve görü.j farklaıının mevcudi- _ Vehib paşa burada mı? uzaktı. Bu sebcble iki sene çalıştık- şı konmuş hır scddın takvıyesını ta-
"atı>'a rııe, Vilno mıntakasınm Lit- zaran, Rusya - I•'inlandiya müzake- veti hakkındaki s(faleı· pek tab·· b" - lşte, oturuyor. lan halde değil bir tabur, bSr bölük 7.ammun cdc.r. İtalya bundan ancak 
tn Ya ilt"h k k ·b ı · · - 11 ır l b ·1· · b d·'h 1 k eıı:ı- . ı a ı anununu tasvı re enoın normal surette devam etti- ,·azi"ete tekab .. I ed b·ı .. 1.1, · . . Dive işaret ettiği masaya baJitım. bile yetiştircmemislcrdi. memnun ° a ı ır. zıra u u u ey-
ı. IŞtıt E k"d M ı ı· . -· . b" h ı . b - J u e l ec'CA crı ıc;ın - .,. r· t " . l k . t "dad d 1·1 -:'lll & . s ı en eme va ısı o - gmı ve ır a çaresı ulunacagına itimada şayan iseler de b 1 ·d Demirden bir sapka mvmiş- gibi ba- Bunların disiplinli asker di'l·e ""t·e· ı ıye ının ama ıs ı ın a. o uugu 
1da · Merk v·ı k dai ı ·· · · un aı an ı "" a•J J J • t "k t Ad · 'k "d" ~n ys, ı no mınta asının . r o an umıdı ha~l!. ~ös:erece~ ~- yakın bir zamanda ameli neticeler ı şı önüne eğilmiş, omuzları çökmüş, tiştirdiklerini iddia ettikleri iki alay ıs 1 ·ame rıyatı ı ,1: -·· 

lit\' e rnemur edilmiştir. kılde cereyan eyledıgını soyJemıştir. çıkacağını ümid etmemelidir. Naziler SÖllük bakışlı, ağır ağır nargilesini maalesef her yerde paniğe önayak 1 3 > B::ılk~larda So\;~~ :evcssuunc 
~lldalı:~nya ile Sovyctler Birliği ara- MEMEL Dl<~ LlTV ANYAYA MI içinde de şüphesiz telkin edilen ka- çeken bu yorgun ihtiyar. o heybetli olmuştur. karşı tez.abur eden ak.s~lamel ltaı. : 
hır lh. 

1 
askeri müzakereler, yavaş VERİLİYOR ? t · "dd · . P"'"" olamazdı' Binaenal"yh huıa·sa olarak H lyaya Balkan dcvletlcnnm otonomısı Qı ~"rett naa ve ımana cı en ınanmış samı- ~ · . c • • • • a - . . . . . . . • . 

.. tlna .. e devam etmekledir. Sanıl- .Londra, 24 (A.A.) - Al~anya ile mi kimseler vardır. Bu ateşli, ve i - Patrona bir daha sordum: beş, muallcm askersi?., silf\hsız, ceb- ive ~akı~;yet~ ~e~ın~ckı. dıgcr tabır~e 
°'11huu torc, ilk Sovyet garnizonları Li~vanya aras~~ıda Meı~el lımanının manlı nazilel' için Alman _ So\'yet an- - Şu. nargile içen mi? hancsiz, parasız \'e yardımcısız ola - ~d.ryatı,,e cıv.uı bı~ ~ın~kad~ mu-
"trı~a ?.<le~i hafta içinde bazı Lit - elli beş sene muddelle Lıtvanyaya av !aşması bir ilhaddır, bir küfürdür. - Evet, ta kendisi... rak kendisini bir harb kanıısında \~zene, sulh JOlundakı .sıy~et.ı ta~-

vrhırlerine yerleşeceklerdir. detinc .~ir olarak cereyan ~tmek.te Binaenaleyh ruhlarının içinde sami- . Ne tereddüdüm, ne korkum. ne en- bulrtu. j ~ı)~eye ya,roır:ı:,.etmektedır.Türkı~enın 
.. ltorna Ll'looA HADİSELER o~an mu?.aker~t . de~·am halın.d~ır. mi ve derin biı· facia ba§lanııştır. Fa- dışem kaldı. Doğru masanın başına Ben Adis Ababaya vardığım zaman lıttıha7. .c~ ledı~ı ha.ttı ~areket, bızzat 

tU.ı:ı &el, 24 (A.A.) - Rigadan bu Tımcs gazetesının Rıga mulıabın, an kat unutmamalı ki Almanya harb ha- gittim ve kendimi tanıttım. Birden İmparator Ogaden'de idi. Telgrafla jltalya ıçuı bu gaıanti tazammun e· 

~~itrı :1 InalUmata göre, Vilnoda la.ş~anın pek yakın olduğunu haber !indedir ve bu harbde bir vatan mev- ı ~ir gençl.ik aışısile canıanı:nış ~~i •. ha- ~~lümat. v.erdile.~,. ~ova<lana)~a d~ - d~» İtalya, son zamanlarda, Musso-
ı... !k ına ~rışıklıklar çıkmıştır. Aç verıyor. zuubahistir. Onun için, en halis iti _ imden hıç umulmıyan bır çevıklikle nup kcndısme mulakı olmaklıgımı ıs- r . .. . . . .. . . .. .. 
41" ~a tazalan ve gıda depolarını LETONYA - SOVYET k dla. d b" . . - yerinden f l d , b. 1!:.ı.. " tedi ını rcJınunın ıdeolo1ısını her turlu 
ı et . a ıın a ır hayal ınkısanna ug- ıra ı 'e ır uuıza ey- . h 1 ld b k k h 
. aletin h tnışlerdir. Asayiş ancak mi MÜZAKERELERİ nyan bu naziler vatanlarını düşman j vah, hala o dcdikleı i gibi...,. diye ürk- Hemen trenle oraya gittim. Beni dak~ .cndm~ ~~ hıra mla ,~~~sun. : 
1'rı. alkla "arpışmasından sonra Rı·ga 24 (AA ) Cüm" t - . B t·· . r· d k .. . o. ı ıra esını ı:z. ar ev cmeıu.~-ıı halı .ı ~ Olu. . ~ • . . - ıurreısı . karşısında mi.idafaasız bırakmamayı um. nnsa ır e ece guzel bır yer hazırla- : 
11ır nabılmı"at· B" k ··ı ·· Ulm:ıuı·s·m· başk ı - altı d t 1 . . B • . ı B" . kalmamıc:tJr. Halbukı Balkanlarda 

• !>' ır. ır ço o u var- an ıgı n a op a- hır vatan vazıfcsi bilecekler vicdan- - uyurunuz evladım. Hoş geldi- mış ar. ıraz sonra da saraya davet l k "'ecı b" .. d l 
J.'lh, . nan Na.zırlar he"·etı· Letonya Sov la v • • f ıa · . 1 . . . . ll ett"ıler 1mı)arato be . 1 d k ıarc et en ır tevessu a gası, ~~ p 

1 
• J • - - rını b-USturmaga çalışarak muhare- nız, sa a ge mı?- yısınız ınşa ah... · • r nı sa on a e- .. . . v • 

;ı. ~i """ao onya hükiımet binaların - yet mütekabil yardım paktından mü b , k . kl dt Otur ya\'ru t All b la ı mali nezaketle kabul ett" Türkıyenın uzakla.ştırnıış oldugu hır ~ '°'JJ e}e oşaca ar r. m. o ur a aş na. ı. t h1"k t k"l ed kt" 
~8.lcı1tn Parçalanmış ve meydanlar tcvellid meselelerin halli için Sovyet Vakitsiz bir ümidin tahakkuk et- Yumu~k. tatlı, sıcak bir sesi var- Kusursuz fransızca konuşuyordu. e ı e eş 1 ece ı. 

~ 'lltlla ıştır. komisyonu ile müzakerelerde bulun_ memesi dolayısile h . 1 1 k ak- dı. Hatır sorduktan sonra ilk suali şu 5) Balkanlara Sovyetlerin girme-
{)!~ ıı~. saıg d - k . usu e ge ece . 1t ı b' . . d <qj~· ının an Vilnoda 16 kişi maga memur omısyon reisi general sülamelin fütur h t• . . Bu ses b '"t'" .. h 1 . . .1. t oldu· sı, ayaya, ayrıca, ınncı erect'de 

t u.r u _ _.. ___ :_,. . . . \'e ra ave ı ıçıne . u un şup e erıını sı ıp a - • • . .. •. .k d' . . . . . 
~l.o11y' Lı41.UllLUliı9 m raP?runu dmJemıştir. düşmemek için e.<Jassız ümidlere ka- mıştı. Karşı karşıya oturduk. - Vazıyctı nnsıl goniyorsunuz ge ı tı~ ı .mevkı~~n~ kaybedılro~ını. 

ayll Gelen So,·yet Harb Nazırlar heyetı, komisyona, icab pılmamak "Ok d h . .d. A k y d da neralim? ve sıyası prestıJının azalmasını ınlac lo G ed tar . . . !> a a ıyı ır. nca re- ur un n uzak kalmış her gur- ed k . > tıdr enıileri en ımatı vermıştır. Harbıye Na- aliteyi ve hakikati daima soğukkan- betzedenin sord - h t ali . Unutmayınız ki bu ilk mülii.katı - ece tı. 
~il, bi:• 24 (A.A.) - Alman rad- zın gene~l Baldos dün Liejapa'dan !ılıkla görebilmek cesaretini ruhl _ Ve ümidd ~;u ~ su. ~~·· mız Habeşistanda silah patlamasın- 6) Nihayet, eğer Türkiye, Balkan-
"• .lttı t-~ovyet kruvazörü ile blr gelen ve Kıroff kruvazörii ile iki tor- nnda bulanlardır ki her m·h t : tesellı"ye b .. ~~ şı .. a umanblara \en en dan üç ay ev·vel vaki oluyordu. larda Rus duhulüne mu,·afakat et -
"lb ~\'Yet h "b •t uh ·b· d .. ı ne \e · urunmuş ceva ar.... . lıa au r mu rı terinin dün pı o m n ın en murekkeb bulunan tecrübeden galib çıkarlar B . . .. . Kısaca cevab verdim: mış ols:ıydı, bu hareket, İtalyanın 
~l' ;e unanına girmiş olduklarını ~~et filosu kumandanım kabul et- Hüküm sürmekte olan· harbin ne-1 N~~a~?t~ı böyle derdleşbk. _ Harb gayrikabili ictinabdır. şimdiye k~dar bert::ı.raf e?ebildiği ce 

l' l.ta1lun 11nektedir. mıştir. ticesinde oasyonal _ sosyalizm mag-- j B' d . . _ o halde? nubu şarkı Avrupasınclakı Balkan ve 
'~ Oidugu· v...,.h·l s t R • - ır e, dedım, şu Habesıstan Akd · h b" · , k {)lq leto ~~ ı e ovye us- lup olacaktır bu muhakkaktır Fa d" 1 . . - Ya Valavaldan vazgeçip İtal""<·:ı enız ar 1111 orta)a çı aracaktı. 
~ ao... nya arasında akdedilmiş p • d .. . ' · -macerasını ın emek ısterdım. J -

" nıu hed ıyasa a k:t muttefı.klcr bu galebeyi zamanla, - Ah, 0 bahsi hi" a"ma evıadım. nın ortaya sürdüğü şeraiti umumi-
te~ Sa a e mucibince Libau fed k 1 kl 1 ır ~ A k •• A k d 
~ .... et lı-"uYet donanması için bir ha- Canlılık agı~. ~ ~r ı ara ve büyük bir e- Oldu, bitti, tarihe karıştı. Biz, onun yeyi kabul etmek -bu arada 200 bin çı goz r a aş 
"'-J\r~ olrnuştur. ner1ıye ı~tı~ad eden sebat, sabır ve son şahidleri de yakında toprağa ka- liret tediyesi de vanlır- veyahut der- • 

'~TLE tanıammul ıl~ elde edeceklerdir. nşacağız ve tarih sözünü söyliyecek, hal, bütün cebheler<le taarruza geç - ~ < Baş tarafı 1 19cid~ ~ 
l( NJ!: ı~flNLANDlYADAN (Baş t.anfı 1 incide) lluseyia Cahid YALÇIN onu dinler, hükmünüzü verirsiniz. mek. Yani İtalyanların toplanmaları- gını anlamış, hemen koşup polısı ve 

t{"l !Jıılt0Va 'YORLAR ? Dün yeniden İngiltere hesabına 40 ı •• .. • ··- - ··-· - ·· .. - h adliyeyi haberdar etmiş, önüne gele 
>..

1
: orq:.h

1
• • 24 (A.A.) _ Moskova bin kilo tütik satılınıatır. Aksaray ve L d LJ d G - O çok geç konuşur, o kadar na, azırlanmalarına meydan verme . . . .. _ . -

'"'e - tn hf "' or oy enera) sabra kimde takat var? mek. İtalya çok uzaktır. Defaten bizi ne }an~ yakıla derdını dokmege, şıfnc 
~ ıore a ellerinde zannedildi- ha valisi menşeli olan bu mallar 97.5 F k ·ı .. .. t.. _ . . aramaga başlamıştır. 
k. ~ adaı' Sovyet diplomasisi Aa - kuruş ib:erinden muamele gömıuş-_ ran 0 1 C goruş U - Habeşistan harbi bittikten son- maglup edecek derecede asker gelı - n·"T ta fd , 1 .. dd . ·ı·k 
"il atın Be 24 (A A ) b' B' 1 h . . . lm 1 ıger ra an l• u eıumumı ı -, ).. lldaı~. ın işgalini değil, sadece tür. Bundan ba<>ka dun·· yın· e İngilte- .. m, . . .· - Bund gazete- ra ır çok tanınmış Avrupa ve Ame- remez. ınaena ey ınısyatıv a a ı d f 1 .• te k hkik 
"'I '<tlln ')/ . rik .. . .. ki 1. . G . h e aa ıye geçere ta at yap -
ı..... .gayri askeri bir halde reye külliyetli miktarda kitre, fın _ sının Madrıddekı muhabıri bildiri - a gazetelerinden mecmualarından ve uzerıne yu enme ıyız. erçı a- Al" . Be -ı d k" -.. ..vı 
~"" edil yor .. ' d ~. 1 . b b"l" mı.~, ının yog un a ı gı~-uen pa-

··•elt'-d· eceğine dair kat'i vad dık, acı badem eevkedilmiatir. mektublar aldım. Benden bu harbe zır egı ız, unu ı ıyorum. Fakat ld kta b. k Zi 
~ ıt ,..,. 'Y Lo d Ll d' . .d h h k 1 b" .. .. rayı a ı n sonra ır ısmını ra-

fı" , bı· ... · ... "ıtekim, Sovyet diplo- Kendilcrile göriicatüğüm" üz alaka _ r oy un rıyasetinde hususi aı atıralar, yazılar istiyorlardı. şa san ço cesur o an ve ır sozu - v • 

~ • ıttif ~ b" tngil· h ı· d'" M . vaııah· h . . .. .. .. .. at Bankasına vatırdıgı bır kısmını ' an,.~ı- ak talebinCle de olma- dar ihracatçılar t-....:ıt.ere ile aramız- ır ız eye ı un adrıde gel - ı epsıne red cevabı \•erdim. nuzle olume seve seve atılmaga ima- . . • ' 
-il S ..ı.uou · Frank .1 b. .. . B' .. dd t • _ . . . da kendisı alarak ortadan kayboldu-

'~llgi b'it ovye~ Rusya~a. hasım ~ ticaı:etın daha ziyade inkişafı mış ve o ı e uzun ır milli.kat- ır mu e susmaga, unutulmaga, de bulunan Habeş mılletı, tahşıdatı- _ t b"t d"l . f 
~~1 ~eCeğj ko~bın~ona ıştırak e- ıçın bazı lilzumsuz formalitelerin kal- ta bulunmuştur. Heyet yarın Lon ·- istirahate çok ihtiyacım var. nı henüz ikmal edememiş olan, ltal- gu .:S 1 ~. ı m.ış ır. . . . 
~ 8.tıd. aane ~aır bır garanti ile, dırılmaaı icabettiğini söylemektedir- draya hareket edecektir. - Şöyle kısaca... ve düşününüz yanların hakkından gelebilir kanaa- tamDun lı Mudkde!~m5umltaılık,l taedhküıkçau-tın 
b •. llın acıgın . .k. 1 ki k tl" h . . . ~ am yara ışı u na ım 
"'l ~ terk . . ın ve ona cıvar ı ı er. Bilhassa bankaların emtia üzeri- mclesine başlanmıştır. , ıyme ı atıralaruıızı dinlemeyi tındcyım. Eger sulh yoliJe meseleyi .. . , 
~4q ar-a t tnı ıstemekte, Finlandiya- ne kredi açmalan icabettiğine işaret Suriye hududuna da canlı hayvan bir ecnebi gazetesi için değil, bir halletmeyi haysiyete muhalif görü - cu Sulh Ceza mahkemesmc ha\ ale 
~ Yer?rakJ~rında ~ovyet kıta- etmektedirler. ihracına başlanacaktır. Mısır ve Fi- Türk gazetesi için rica. ediyorum. yorsanız yarından itibaren taarruza etmiştir. DU.n~U celsede, Hasan, yana 

lctadJ~nıesı talebmde bulun - Bundan başka canlı koyun ihraca- listine her sene olduğu gibi bu yıl da Bu son cümlem tesirini yapmıştı. başlamalıyız. İrade sizindir Haşmet- yakıla derdını anlatmıştır. 
lltıs tına müsaade edilmesi üzerine Sov _ Suriye tarikile 200.000 koyun gön- Muhatabımın mukavemet kudreti meab! Hakim Münib, icabını dtişündük -

, l:teı . ~-Z F1NLAND1YA yetiere 90 bin baş koyun ve sığır sa- derilecektir. Alakadar tüccarlar bu birden .~rimiş, gözleri dolar gibi ol- lmparator, adeta kalbimi okumak ten sonra, Ziraat Bankasındaki para-
~,~ltıaıti 

2
ARERELER1 tılmıştu:'. Bu hayvanları almak üzere hususda faaliyete geçmi§lerdir. Bu m~ •. yuzünün bi.itün çizgileri gevşe- istiyormuş gibi, gözlerini gözlerim - nın bankada hıfzına ve Alinin arnt-

1 etinin' 4 (~.A.) - Hariciye Sovyet eksperleri Karsdaki hududu- hayvanlar daha ziyade Gaziantep, mışti. den ayırmadan beni dinlemişti. tınlıp bulclurulmasına karar vemııo-
ealıUııyettar bir müınes muza gelıniı ve teslim te.sellüm ~ua- Mardin, Diyarbakır hayvanlarıdır. - Peki evlidım, bu harbin nesini (.Arkası yann) tir. 
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1stanbulda Cüriıhuriyet bayramın - § ~ , ; - § 
da bir çok yeni inşaatın resmi · küşa- § 97:A _• ~A _ -~ ~ 
dı yapılacaktır. !!!!§ ~ sa 

Bu münasebetle yapılacak mera - ~ ~ 
simlerin bazılarında bizzat Vali ve 1 Türkçeye çeviren: HÜSEYİN CAHiD YALÇIN · ~ 

Kanlı Nigar Oyununu Anlatmakta ~~~kı:~!.~~~~r Lutfi ~ır.ıar § i 
Devam E d i )'o r uz . \mi~~!ı~.~~:arını!;,;;:~=r: ! Parlamento Üzerinde Düşünceler i 

tirak edeceklerdir. = i 
Valinin bizzat bulunacağı resmi kil c:::a - as - ahmak mesuliyetlerinin yükünden yak olmaz. 

şadlar şunlardır: ı ~ Hakiki şefin kendisini yalnız 0 ko~~az. ~are~e~erinin ve jest - Çünkü bir şey vardır ki bunu ~ 
29 teşrinievvel Cüınhuriyet bayra- e= dakikanın icablannı düşünen bir lerının neticelerı hıç umurunda de- unutmamak lazımdır, unutmağa a 

mı günü saat 15 de Atatürk köprü- ~ politikacı derekesine indiren hü- ğildir. Çünkü pekala b~lir ~· "si- hak Y?ktur: ekseriye~ .hiçbir za- ~ 
sü, saat 16 da Ayaspaşada yeni inşa ~ kfunet usullerinden müctenip dav- yasf,, saçmalarınm neticesı n~. ~ man ~ır adaı:nın yerını tutam.az. ~ 
edilen yollar, 16,30 da Ni.şantaşında ~ ranması icab etmez mi? lursa olsu?• sukutu .~~~erd~ .olu- Ekse:~yet daıma yalnız ah_makla- ~ 
Kız orta mektebi, merasıme Bele- e Bunun aksi olarak bu zamane ~e mahkumdur: Gunun bırınde rı değil alçakları da temsıl eder. 9 
diye ve Vilayet erkanı davet edilmiş- ! politikacısı mesuliyetİerin yükü _ Y~?e ayni . der~ede . mümtaz _v~ yüz boş ka~a, nasıl bir .. akıllı a - ~ 
tir. ~ nü nihayet hiç bir zaman kendisi 1yuksek bı~ m~ek.~ır~~e yerını da~a muadıl .ol~azsa yuz korkak ~ 

Fatih kaymakamlıgı hududlan da- = değil el ile tutulmaz bir insan gu- terkedecektır. Çunku mumtaz d~v- herıften ~e hıçbır zaman kahra - ~ 
bilinde Küçük Mustafapaşada 63 ün- :::::: rupu taşıyacağı için siyaset yap- l~t .adamıa:·ının 8ayısın~n h~r ~ı •. ~ manane bır karar beklenemez. ii 
cü ilk mekteb, Sinekli Bakkalda 45 mağa nefsini mecbur hissetmi- rının şahsı kıymetlerı duştügu Fakat, hükumet şefi ağır mesu- == 
inci ilk mekteb, Karagüm~kte yeni- = yecek midir? 1 nisbe:te çoğa.iması b.u. n~vi inhita- liyetleri nekadar az deruhde eder- ga 
den yapılan orta mekteb bınalan. ==: B' . 

1 
k . t· 

1 
tın alametlerınden bırıdır. Bu kıy- se pek esef edilecek derecede ka- ::: 

30 t . . l t . . ... d = ızım par amento e serıye ı t t p 1 to k . etlerı· b·ı'· . k d'l . . ·ıı . ~ 
eşrınıevve pazar esı gunu e = . . . b"lh şef f.k . . 1 me e ar amen e serıy - ı ıyetsız ve en ı erını mı etin 

Ü C3 prensıpımız 1 assa 1 rını : . d d.. .. l . . b t"l b w ... 
Kadıköy ve sküdar maliye tahsil == h .b . . . . k . nın ar uşunce erı nıs e ı e me - hizmetine layemutluga layık e- == . =:: ta rı nelıcesını vermıyece mı - ı . . _ == 
binal~ile Üsküdar ~eledı.yesi tahsil = dir? ı s~t. surette azal~r .. Filhakıka, pe - nerjil~r arze~ege namzed hisse - ~ 
şubesı açılma merasımlerı yapılacak ;;:; . . . J:ala akıl erer kı bır taraftan kıy- den kımselerın sayısı da o kadar ==ı 
tır. c:: Beşer terakk.ısının, ne kadar az metli kafalar o aciz, utanılacak çok artacaktır. Hiçbir şey onları 1 

~ Bir orta oyunu sahnesi: Soldan itibaren kocaka.n, Acem, cüce, Türk, • • • = olursa ~.lsun bır a~amın .kafasın- gevezelerin hakir katibleri olmak- saflara geçmekten menedemez. Sı- ~ 
· " kavuklu, pi.şekil', zenne, · r.eybek Yurdun Diğer Taraflarında. dan degıl dew ekserı~e~Je~ın kafa- rrın imtina ederler; diğer taraftan ra ile dizilip beklerler. Kendilerin- ~ 

t> Ankara, 24 (A.A.) - Muhtelif vi- := sınd?an çıktıgına hala manıhyor l da .. ekser.iyt·t.in yani . ahmakl.ığın den evvel bekliyenleri endişe ile §5 

' 18.yet ve kazalardan aldığımız tel- · . . .. . ı mPmes~ıllerı en «ok Y s~ ır a- sayarlar, gayeye vasıl olmak için a 
4

" - (Dayak yiyip 
0

so yuldukta..-.ı K- Herif kitaba uydunıp ·da öyle - mu ük k b 5\1 

1 onra dışarıda) Hayy ... Koca Yusuf- vuracak. graflarda Cümhuriyetin 16 ıncı yıl - Beşerıyetm bu mutekaddım şar- 1 da11rn kın beslerler. Adi bır mebu- muhtaç oldukları saatlerin mik - E35 
~a~ altı saat güreş ettim, bUyle hır- T - Geçen akşam Kuınkapıda Ka- dönümü münasebetile yapılacak kut- = tından istikbalde kurtulmak kabil !san n11::clisi daima kıymeti kendi - tarını bile hemen hemen hesab e- 1 
h: anrnadıydım. Yaman şeylermiş rabacağın piyizhanesinde tırtıl Ah - lama programlarını tesbit için teşek- § olacağı iddiasına mı kalkılıyor? 1 ~ininkine müsavi bir şef tarafın- derler. Göz dikilen mevki - a 
~y... med, çolak Halil, gebeş Hüsnü otur- kül eden komisyonların devamlı bir = Halbuki bu şi?'1di_ ~er ~a.ı:nan~in- 1 ılan SE'Vk ve idare cdildi~ni bil - lerde bir münhal vukuu ateşli bir ~ 
~ - Biz onun farkına daha ev - duk piyizleniyorduk. Karşıki masada surette çalışmakta oldukları bildiril- - den daha zarurı gıbı gorunmıyor mckten büyük bir tesellı duyar. surette temenni olunur. Kendi saf- ~ 

Vece varmıştık. Nasıl dayağın tadı? bıdık İbrahim, yanbastı Tahir, ka - mektedir. 5 mu ? . IBu suretle herkes zaman zaman l larında seyreklik vücude getiren ~ 
1 Ç - Aman pehlivan ağa, esvap - fes<;i Tahsin oturuyorlardı. Bilmem Yine bu telgraflarda bilclirildiğine § Ekseriyetlerin otoritesi yolun - kendi müfekkiresinin parlaklığını her türlü rezaletten memnun olur- i 
lJatunı aldın mı? Saat, kordonumu neden bizim tırtıl Ahmede yürük Ha- göre, bu güzel vesile ile Gümüşhane- = daki parlamento prensipi tek bir göstermek ve bilhas~~· madem ki lar. Maaınafih içlerinden biri mük-
nutınıyaydın. san aynasız bir peniz "laf,, attı. O- k l - d t ·t · · · ale p· rre T atron olabılıyor neden i!!f de 26 eğitmenli köy o u u ile Kala . a amın o orı c~ı pren.sıpıne g. · .1.'.! .. ,. • • ' ? teseb bir vaziyete dört elle yapı- ~ 

k"p :-- Evl~dım pehlivan, ben~ kür- radan bir çıngar başla~ı: ~~r~o s~r- nahiyesinde tam teşkilatlı ilk oku _ b~ <;al~r. ve şefın yerme a~e~ı ve gunun h.nn.d~ Paul da olmasın. şacak olursa, bunu müşterek bir al 
d unıun cebınde enfiye mendıli var- kapları meydan aldı. Bırıbırımıze ış- lun ve altmış bin liraya malolan halk = k.utıeyı ı~ame ed~z:se, tabıa~ın a- dc:.ıek Z\~":!-.ını duy~r: .. tesanüdün kudsi anlaşmasında bir §1 

ı. !edik durduk. Baktım iş aynasız gi- evinin açılış törenleri yapılacaktır. _ rıstokratık prensıpıne mubalıf ha- Fakat ı.emokrasının bu guzcl inkıt 'b' h' t lAkk' ed 
1 

Elli 
R d' p b 1 " 1 · 1 d = . . b . d t. d . 1. - . d a gı ı ıs ve e a ı er er. =-... - Haydin be ... Nereden çattım ıyor. at urun ar .P~ ıs,. uç an ı - Gümüşhanenin Torol kazasında =:: reket etmış olur. Halbukı u pren- l' 'a ıı;m a erm ıgın e zamanı -

0 
k d 

1 1 
e:t 

.,ı.ze. Ben de sizden beter oldum. Um- lar. Enselenmemek ıçın cızlamı kır- == , ·· · b' l t t lakk. · · d 'tt'k rt b' 'dd tl zaman, epeyce ızıp arı ır ar, ~ ın da beş sınıflı bir ilk okul ile bu kaza- ~ sıp udzerdı~e ır esab e l~kk. ıbs~ ~s- bmız a gıl tı çel J~ dant ııı· .~ı ed e o yüzsüz adam nihayet düşüp ==ı 
adiydim büyle yapacaklarını. .. Yok J dım. nın yedi köyünde inşalarına başla _ 5 tina e ıyor ve u te a ı ızım ır tcza e · şe' ın c eza rnr c en 1 k 

1 
d k"' d e sa b b · e . . . . b' . 'b· h"' 1. .. 1 d ı·ı b·ı· B te sıca sıca c uran mev ıın en 5!E er ad ederdim onları ya... K - Oğlum bu lakırdıların birini nacak ilk okulların temelleri atıla - ===: ilk on bınlcrımızden hıç ırıne yer ır ar ıse muşa 1c e eu e ı ır: u . ·r d . . 

1 
k b = 

l{ == ı .. d .. ..d.. 1 . . . b.. "k ıstı a eye umum ıçın yo u açı ı- = 
d - Cart kaba kağıd ... Dayağı ye anladımsa arap olayım. caktır. =: bırakmıyor. soz e mu ur., erımızın uyu km dık 1 t t 1 B ' ==ıı e ::= . . b . B 1 ra a ça ra ıa e mez er. ır 51 

sen ... Sonra ne dersen de. T - Vallah ta öyle billah ta öyle.. Giresunda Cümhuriyet anıtının = Bu modern parlamento hakimi- ?1~ kı~mında~ı. ce anettır. . u~ ar kere düşen eski mevkiini tekrar a 
R N 1 k · h timiz. b" ö ş d be · 1. 'lk k 1 1 = t· ·· .· · fela· ketler ı<;ın bıraz muhım kararlar ıttihaz ' 1 \ - e o aca bizım a uy- K - yle olsun. im i sen nı ve on dershane ı ı o u un açı ma = ye ı muessescsının ne ' . . :ıtolay kolay ele geçirecek halde 

e? dinle ... Benim sözlerimi sen anlarsın. töreni yapılacaktır. 1 tevlid ettiğini yahudi matbuatının etmek mevkıındc kaldıkları za - d -·ıdir Çü' k" b d - . h ·-
l{ E - •. . . . ~ b · k · t · · · al egı . n u u egersız şa sı 

te :-Ayaza idmanın varsa titremek- T - Ulan beni tıraş mı edeceksin Kayseride inşaatı ikmal edilmiş ok~yu~uları, .~~.er ka~ ı bır ıs_~ı~~fil man, ~r ~ scrıyc ın ş~~~ıye~ı - yetlerden biri mevkiini terke mec- ~::::a 
ı,_11 olnı_ ezsin ... Dur bakayım bir de moruk. Ben mantar yemem. l ı t t ·· ·· K. Enstit" ·· d =: daıresınde duşunmcyı ve hukum tır.a sıom .• hılmck 11e buyuk bır ta- b 1 1 , - b k 
'.ıe o an sme nonu ız usun e = l'h ·a· , B . t k . . ur o ur o maz, }apacagı şey e -

11 bır ahbab çağırayım. P - Vay tıflı Hasan oğlum.. tedrisata başlanılacak ve inşaatı 90 'ermeyi öğrenmemişlerse, zorluk- 1 
. e~erı ~: ·.. u sıyase yan esıcı- liyenlerin safları arasına kendisi- ~ 

("'uı b k··1h be · akaınl T - Vay babacıgıw m, canım, c ge 1 ak h"kA k = la tasavvur edebı.lı'rler lerının. butun karar-larından ev - · k ı zı .. .. == 
k .1.. um acı u an yı m a ı - bin liraya malo ac . u umet ona- = · . . . . . . . nı arşı ıyan ava arın ve sovun - ::= 

,Q lJ'•ar k d ı· · · k t" b b b - N . . = 1 b .. . A vel ckserıyct ın 1 asvı bın ı endışelı .. . .. d . . b . d tek = .r a mey ana ge ır.J rım, aya ura ıyım a acıgım. e ğının temel atma merasımı yapıla - - En (·vve, u muessese, sıyası ·. . . . . . b 
1 

tülerın musaa esı nıs etın c, - § 
,,, · t t :::: . · 1 endışclı dılcndıklcrını. u surete . . -
.1.. - Adam aman derde gelınez ıs ersen emre . eaktır. := hayatın heyelı mecmuasını ınanı - . . , rar sokulmaktan ıbarcttır. == 
O =: d - . b' k kendılcrme elzem 'suç ortakları,, := Yar da.im \•adetler P - Seni Ali mi çağırttı idi? =: mıyacak derece c adı ır ta ım . . . . Bütün bunların neticesi devletin :::: 
Geıı·rım· d d im ş· a· d d' . l d ma para etmez ı·şı·n sonunu getı'rme == k" "k k" "k hAd· 1 .k l temın ettık1crıııı ve, her halde, 35! er e ge ez T - ım ı er ını an atıyor u. , - ==ı uçu ur,u a ıse er va ıası a - , .. .. . . . en mühim mevld ve hizmetlerini = 
Gelir amma derd verir K - Evet lsmail Efendi ben ça - li.. - tında boğmak i<;in bir vesiledir. !2ertturlu mcs1ulbı~lcdt.tkeln ~ll.erb~nıdu- ihraz edenlerin müthiş bir süratle ~ 
b- di ~ p A a lad m esvablarımı = M 1- h k"kA f k a· · · · i blJf' urup sıyrı a ı ı crını ır e- · = 

O 
nen ·si derde gelmez. gırttım. Sen meseleyi anlatıver. - m n ev ı a ese a, a ı ı şe en ısını sıyas I · .. Af" l' D ~ b' gelip geçmeleridir Bunun ise neti- Ei 
f of D" d k t r be P - Sözün kısası. Şu karşıki ev- aldın mı? === faal·yetten ne kadar geri çekerse faC'ık gormek ka ı c ır: ogru ır · ~ 

~in:ı ... unya a zev e me ı Ç p. t . k t' b' dey 1-- c ı_ A . . b' arinm karakter sahibi bir adam celeri daima meşumdw· ve çok ke- §:!! 
t.... anını. Yaşamalı, sövmeli sövül - de iki kadın var. Şu gördüğün hepi- - or menım ce e ın ce ın - ==:: bu sıycı.s1 faalıyetın ta ıat ve ma- .. ' .. . . . . re bir felaket halini almaktadır !§: 
·•ıern ı· d' ldı ? == . . A . .. . 1 bu turlu f'ıyası faahyet usullerıne · = 
ho. e ı, dövmeli dövülmemeli, vur - mizi soyup soğana attılar. Sen bizim ı a n mı· = hıyetı adı mufekkıre ere o kadar f Çünk' ü bu parlamento ahlak ve a- = 
"1alı R A b k · · b' dek· :::= . 1 h. k<ı.r:;ı husumcttE>n ve ne retten = 
<> 1. \Turulınamalı . Erkek olmalı ves- halimize bir çare bul. - e, cep enımın ce m ı ::::::= hoş gehr ve sonra on arı tes ır e- · . . . datına kurban olanlar yalnız ah- == 
.,e anı. t r-· d" .. d' ' = . b . • ba!?ka bır şey beslı')· Cmez. Halbu- == 

l{ T- Sen babacığım merak etme, me e ıgı uşurme ın .ya. . . = der .. Ekser ahvalde dıse u ~ıya~ı ki bu usuller biitün. adi karakter- maklar ve ehliyetsizler değildirler. 
- Vay tığlı Hasan. sen Aliciğim korkma, sen delikanlı K - Merak etmeyın. ı:_epsını ala- faalıyet yaratm~lar an, musmkır leri cezbederler. Ef'al ,.e hareka _ Birgün kader hakiki şef adını taşı- = 

"''l' - Vay moruk ulan bu ne be! ... aldırış etme, sen dayı kasavet çek- cakmış amma, hovardalıgı tutmuş, _ çalışmalardan ıbaret olmıyaca , 1 . . . bul mağa layık birini 0 mevkii işgale =: 
.ı.al'a k d' . k' . d .. . = d h . d k . t· t ·· tının mcsulıyclmı şahsan ka ::= 
h ra cif tara, cif tarara, cif tara. me. Ben şimdi o gacoları maymun en ının ılerı e uste vermış. === a a zıya e e serıye ın eveccu - k . . d b"lAk· davet ederse onun başına gelecek = 
4"lU n kı == h" .. k k . . ··t · etme ten ımtına e en ve ı a ıs ' 3 

,.,., e yafet... Moruğa bak... gibi zıplatırım. "İki tarafa sallana- T - Ulan geçmişi tenekeli. Benim = rmu azanma ıçın mu enevvı d . k a· . . t tm - te budur Hatta böyleleri daha == 
.ı..arar .f f 'f rak eve girer,, . le alay etme yakarım ulan pazarlıklara inhisar edecektir. a,ım~. ıe·n ısınbı. m:ıf~lun ub. aalga fazla ku;ban olurlar Bir şef ken- == l{ a cı tara, ci tara, cı tara. , . = ç::ı.ışan nmse ır se 1 ve ır _ . . . .. . .. . §! 

değjı.- Oğlum şimdi alayın sırası 1. z - Kız Şetaret vur kapının kol K - Ben de senin şu perişan ha- ~a~~.nı.mızda, meAsela bir deri çaktan başka bir şey değildir. Bir dismı gosterır gostermez, ona kar- s 

'l' - Ne alayı be ... Vay enayi vay. 

l( - Ağzını topla, enayi sensin. 
'l' 

laf ::- Bana bak moruk ben adama 
tı .. 

1 
Söyletmem. Hapishane benim için, 

tı.! arı~ ha... Hem öyle karşımdaki
Ça,. "azıyetine göre tığlarım ki. "Bı
ıa Rln ucunu gösterir,, Bu kadar zu
lls edersem "sokarsam., üç aydır, ya~ 
~§ •• l~ kadar zula edersem üç senelik 
jek bzaya kadar oturttum muydu 
'idir. Anlıyor musun? 

~;uru~~k. üç arkadaş birden öl -
lat &'e gıdıyorduk. Ailemin ve çocuk
Qırı~lXlın feryadı kulaklanmda tekrar 

adı. Bir, iki saat evvel onlara; 
ti; :M~rak etmeyin, ben ölmiyece -

b• sag olarak yine geleceğim. 
a){ .. ·e~iştim. Fakat şimdi tamamile 

<>ltıı d" .. x. uşunüyordum. 
vı·· 

ne .... unı Yolu arkadaşlarım hapisha-
••ın ,, 

dest .r anı başındaki karakolda ab-
beıt daı°:1~k üzere izin istediler. Zey
te iy· e ~ın verdi. Abdest almak hiç 
lieıe 1 bır nıanaya delalet etmezdi. 
bi.itiltı.zeybeğin müsaade edişi vaziyeti 
l'ı.~ol'd korkunçluğile meydana çıka -

u. 
~e r hoı d r~ an swöyliyeyim: Bu kadar 

tıan e aııe ragmen öleceğime hfila i
.ı. llladıg~,.,..,.. . . 
"llişUn uu ıçın abdest almayı da 
~ltı. ~enıiştim. Fakat arkadaşları -
liloru-a ~ dest aldıklarını gördükten 
lcendi.tn _eYhude yere ümid besliyerek 

1 aldattığıma inandım. Ma -

demirini, vur. line şaşarım ulan. tacın fıkırce ve mal~matça neka- milleti sevk ve idare .edenler böy- şı şiddetli bir baraj teşekkül e- § 
"Külhanbey de dayak yiyerek çı- P - Eyvah bu ümidimiz de boşa _ dar ma~dud olu~sa, amme hayatı- lP ceninlerden terekküb ettikleri 

1 
der: Hel~ bu kadar yükse~ bir sos- ;! 

kar.,, çıktı. Ne yapacağız acaba? = na taalluk eden ıcraatının esef ve- ı.RtMn. çoh geçmeden, vahim neti- yeteye gırmek pervasızlıgında bu- a 
T- Vay geçmişi kandilli be ... Böy Ç - Aman efendi babacığım. Bi - ;;:;; rici adili~leri~i.nek~dar ç~k idr.ak celeri hissolunur. Artık metanetle 1 ıunan kuvvetli kafa o sosyetenin ~ 

le torpitoya hi<; basmamıştım. Öyle zim mahalle bekçisi Hasoya haber == ederse •. bır .Perı~.les ın m.üfekkire hareket cesareti kalmamıştır. Bir saflaı:ı arasından çıkmamışsa .. B~ ~ 
marizma uçlandılar ki olursa da böy- göndersek acaba bunun üstesinden = kudretıle hıç muşterek bır tarafı karar almak için emek sarfetmek- efendıler orada yalnız kendilerı := 
lesi olsun. gelebilir mi? ~ olmadığı için, kendisinden ne bü- tense rezilane şetimlere maruz bulunmak isterler. Unsurlar ara -

K - Şu kadar soktu mu üç ay, ya- P - Hay aklınla yaşa evladım. e::: yük bir canllık, ne büyük bir de- kalmak tercih olunur. Eğer bir sında bir kıymet ifade edebilecek 
rıya kadar oldu mu altı ay, kabzaya Şimdi ona haber göndereyim. = ha istemiyen, atli bir köylü kur- karar hiç zat göstermeden icra .1 bir kafaya karşı müşterek bir kin 
kadar oturdu mu dekapendi. Böyle K - Buna hasır değil çiğdene tah- ı ~ nazlığı, bir hükfunet sistemini ata geçmeyi icab ediyorsa hiç kim. I ile hücumda bulunurlar. 

~a~: ~~i~e:~::.~a ;;~: :~ı;s~~~ tası da para etmez. (Devamı var) ~ıunmôıttlinlııınuılııı;nıı1ı;ınılıuınlu1Üımmlnfilul8unônıım~ôimiıımülıilıumimnınôlliıfıııılımnrnillnnüııınıııı111111111ôıınııııııııııumluıiıttıiiiı111~ioıılııı111ınııı 
demki hakikaten ölecektim; bari ab
destli ölmeliydirn. 

Zeybek, arkadaşlarıma mtisaade 
ettiğine göre elbette bana da edecek
ti. Bu mülahaza ile: 

- Efe; dedim, ben de abdest ala
cağım .... 

Halbuki umduğum gibi olmadı. 

Benim bu ricamdan büsbütün sinir -
lenen zeybek: 

- Senin gibi imansız abdesti ni
cJecek ? .. 

Diye çok ağır bir küfür salladı. 

Ben ne yapmıştım ki, son dakika
hı.rımda bile zeybeklerin böyle ağır 
hakaretlerine maruz kalıyordum?. 

Hiçbir kabahatim yoktu. Küçük bir 
l!ıemurdum. Evimden daireye, daire
den evime gider, gelirdim. Hiç kim
Eeye fenalığını yoktu. Beni evimden 
zorla çıkaran zeybekler bana da ayni 
şiddeti göstermişlerdi . 

Hangi birini düşüneyim? Ölüme 
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doğru giderken kafa çalış1.ı mı?. Ben 1 hapishane arasında mütemadiyen 
nekadar nikbin olmak istesem de göz mekik dokuyorlardı. Hükfımet kapı
lerimle gördüklerim, kulaklarımla i- sının önünde bir kala balık vardı. 

şittiklerim bana muttasıl: Kendi kendime: 
- Zavallı adam!. İşte göz göre - Galiba bizi burada öldürecek-

görE ölüme gittiğin halde inanmak ler .. 
istemiyorsun. Diyordum. Meğer Mehmed Efe bu-

Der gibiydiler. rada imiş .. 
Arkadaşlarım abdest almışlardı. Kalabalığın olduğu yere gelince 

Zeybeğin: Mehmed efeyi gördüm. Büyük bir 
- Yürüyün .. halı seccadenin üstüne yangelmiş, 
İhtarı üzerine yürüdük. Hükumet sağ dirseğine dayanmış olduğu halde 

dairesine doğru gidiyorduk. Kafile, ~ emirler veriyordu. 

kafile zeybekler hükfımet dairesile 1 Efeyi görür, görmez elim, ayağım 

titremeğe başladı. Diğer zeybekler: 
- Efe sizin ifadenizi alacak .. 
Dememişler miydi? .. Gerçi bu söz

lere hiç kimse inanmamıştı amma iş

te oraya doğru geliyorduk. Demek 
ki zeybekler yalan söylememişlerdi.. 
Şimdi efe bana da soracak ve kaba-

hatsiz, zavallı bir memur olduğumu 
anlayınca elbette beni salıverecekti. 

Bunun başka türlü olmasına imkan 
var mıydı?. Ben ne yapmıştım, ne 
kabahat işlemiştim?. Şu Denizlinin 
siyasi veya umumi hayatında ne ro

lüm olabilirdi ve ne rolüm olmuştu? 

Sadece vazifemi ifa suretile memle
ketinıe hizmete çahşıyordum. Bu ka-

dar basit bir hakikati anlamıyacak 
ne vardı? .. 

Mehmed efe mavzerini apış arası
na kıstırmıştı, dirsek keyfi yapıyor-

du. Bizi sert, sert bakışlarile süzdü. 
Sonra başını öte tarafa çeviriverdi. 

Eyvah! .. 

Önünden geçip gitmiştik. Zeybekle
rin ifadesi yalanmış; bunu anladım. 
Fakat bizi nereye götürüyorlar?. ö 
lüme mi? .. 

Hiç şüphesiz ölüme.. fakat gönül 
bu müdhiş ihtimale inanmak istemi
yor. <?özlerimin gördüğü, gönlümün 
inandığı şeyler bana yalan geliyor .. 
Gerçi bu halim biraz garib görünür
se de inanınız; ölümle yüzyüze gel · 
miyenler bu ruhi haleti anlıyamazlar. 

Son ünıid! .. Bir defa da Mchmed e
feye yal\'arıp yakarayım, dedim. Ha 
limi anlatırsam beni azad edeceğin
den emin idim. Adımlarımı efenin ol-

duğu tarafa çevirdim. I<aç adım attı
ğımı bilemiyeceğim; çünkü şuurla yü 

rümiiyordum. Birdenbire zeybeğin 
küfürlerile kendime geldim: 

- Ülen doğru yürü! .. 
( Devamı \'ar ) 
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Okullar Arası Spor 
Karşllaşmaları 

Y E Ni S ABAH 

•• 
Univer$İte 
Açılıyor 

Almanya Sona Kadar 
Harbe Devam Edecek 

............. 
İstanbul üniversitesi sı birinciteş

rin salı günü saat 10 da konferans 
salonunda. mutad merasimle açıla -
cak ve ertesi sabahtan itibaren ders-
lere başlıyacakbr. (Baş tarafı 1 inci sayfamızda.) lonyaya garanti vermiştir. Bu ga -

Üniversite Rektörü profesör Ce - larak tanınacak ve ademi tecavm ranti ancak Almanya aleyhine mü
mil Bilsel, Üniversitenin bir yıllık paktı da 25 sene uzatılacaktı. Bu tek- teveccih bulunuyordu. İngiltereyi a
çalışmalarını bildiren bir nutukla ye- lif!' 5 haziran 1939 da bizzat Führer lflkadar eden bir şey Polonyanın bü
Jinci ders yılını açacak; en kıdemli tarafından B. Bek'e benim önümde ve tünlUğU değil, kendisine 18.zım olan 
talebe namına, Tıb fakültesinden Mu iki memleket sefirleri önünde tekrar silahlı yardımda, garantiden mak -

Veriyoruz zaffer Baki Aksoy üniversitede ge- edil.di. Ertesi günü Münihde ve daha sad da harb vesilesi bulmaktan iba-
G . c:----- . . çirilen yıllara ai~ inf:tbalaı:ru anl~ : sonra. 26 kanunusanide Va~§Ovayı zi- r~.tti. ~~~~ sonrası m~fımd~r. Bu 

Önümüzdeki Ayın 4 ünde Başlıyacak Müsaba-
kalann Tanzim Edilen Fikstürünü 

ok cçen sene yapılmasına başlanan dilll • Erenköy, Boğaziçı - lstiklil, tacak, bu yıl ünıversıteye ılk pek ıyı yaretim esn~sın~.B. Bek ıle ~r~ız.- gun bıldıgımız şey, !ngıltcrenın Po
b Ullar arası spor karşıl~mnlarının Cümhuriyet - lnönü, Erenköy - lnö- derece ile kaydedilen Edebiyat fakül- de ~eferruatıl~ munakaşa edıl~ı. ~u lonyaya tarzı hal bulmasını tavsiye 
leu·senc.ki hazırlıklarını ve lig heyet- nU, Çamlıca. Şişli Terakki, Erenköy- tesinden Sabiha Sayın, Üniversiteye teklıflcr Lehlı~r ~rafından hı<; b.~ 'edecek yerde onu taarruz hareketle-

- 8ablfe: '1 

,----------....:\, 
Sivas Cer Atölyesinin 
Acılması Vesileslle 
Ç8kllen Telgraflar 

( Baş tarafı l ineide ) 
kcn bu münasebetle de derin ta
zim ve bağlıltklanmı bir kere 
daha teyid eylerim. 

Miitıakalcit Vekili 
A. Çetinkaya 

B. Ali Çctin1c.aya 
l!ünakalat Vekili 

Sivas vagon ut> lokomotif fab
rilwsıııın açı1ma31 haberini se -
vinçle aldım. Bu mühim eserden 
dolayı Devlet DemirıJollanm ve 
sizi hararetle tebrik ederim. Va-~ scçı.mini bildirmiştik. Boğaziçi, Çamlıca • !stiklal, Kız Mu- girerken talebenin duyduklarını söy- za.~a?. :eddedılmedı: Fakat d~?ılı rine teşvik ettiğidir. 

. Uetizm, futbol voleybol atış allim • Şi"li Erenköy • Cümhuriyet, Hyecektir. muşkulattsn bahsedılerek daha ıtına Nazır bundan sonra lııgilterenin 
tnUsab k ' ' ~ ' il t tlilk' l" ·1 · "rUld" z· a alarmın fikstürlerini tan - Şişli • Kandilli, Cümhuriyet - Şişli, Bundan sonra Hukuk fakültesi ti- e e ı u~~ 1 erı su u ve Mussolini tarafından 2 eylülde yapı- tenın imarı yolunda yeni muvaf-
1 ırn edecek heyetler çalışmağa baş- Şişli - lnönü, !stiklal - lstanbul, Kan- caret hukuku ordinaryilsü profesör Pol~nya~ın da ıkı memleket arasın- lan müsalemet teklifini reddeylediği- faki!Jctlerinidn devamım dile -
::nı~ı~, müsabakaların geçen sene- dilli • 1stanbul, İnönü İstanbul, Ernst Hirsch, ilk dersi verecektir. dakı ~Un~~?b~b .n.oı:naı hale koy - ni hatırlatmış ve bunun lngilterenin rim. 

gıbı Yarıda kalmaması için esaslı I\:andilli • Boğaziçi, Kız Muallim - Malfım olduğu üzere açış dersi her mak ıstedıgı bıldırıldı . ., fena niyetine delil olduğunu bildire-
. tedbirler almağa başlamışlardır. Çamlıca, !stiklal • lnönü, Kız Mual- yıl bir fakültenin profesörli tarafın- Ayni zamanda Polonyada.ki Al- rek İngiliz hükumetinin hakiki mak-
h Cürnhuriyet bayramını mütcakib lim • Cilm~uriye:.' ~andilli - Ç~mıı- 1 dan verilmekt~dir .. ~~ evvel E~asiy<: manlara ç~k fena muame~e .. e?.ildi. sadı~.ın Al.m~nyanın imhası olduğu -
der cumartesi gıiııü 3 sahada birden ca, l{andilli - !nonu, Kız Muallım - Hukuku Ordınaryusu profesor Alı v.~rşo,:adakı Alman sefaretı onundc nu soylemıstır. 
e~arn edilerek kısa zamanda neti • !nönü, İstanbul - Şişli, I<ız Muallim- . Fuad Başgil, ikinci yıl Tıb fakültesi numayışler yapıldı. 21 mart 1939 dn - Almanyanın Avnıpada tars ini 

ltıönü 
Saym Bay Refik Saydam 

BCl§Vc1;il 
Devlet Demiryollan işletme i

dm esinin Siı•asta tesis eylediği ı 
vagon ve lokomotif f abrikasımn 
Ert:ımlm hattı açılma töretıindetı 

dônmc7ı:te olan bıiyü1; 1u;;yet, Si
vas halk"ı, hüktirnet, parti, şehir 

mfünessilleri huzurıında Ciimhu
~yct 1ıük-ümcti namına bu gün 

~1ctmeye aÇtlmış olduğunu say
gıianmla arzederim. 

~esı alınmak istenilen müsabakaların Kandilli, !stanbul - Çamlıca, !stan - Ordinaryüsü profesör Akil Muhtar Varşovanın nazarı dikkatini celbe işi bitmistir, Versailles haksızlığı ber 

1.tttboı kısmına Galatasaray Mual • bul . İstiklal, Erenköy - İstiklal, !s- özden, üçüncü yıl Edebiyat fakültesi mecbur kaldık. Yukarıda mevzuu taraf edilmiştir. Doğuda yapılan yc
~rn mektebi, Kabataş, Pe;tevn\yal, tan bul • Erenköy, Kız Muallim - E- Tarih Ordinaryüsü profesör Şemsed- bahis tekl~flerimiz.i bu vesile ile de / ni sureti tesviye ile Almanya mi.is -
'l) ef~, Taksim, İstanbul, Haydarpa~a. renköy, Boğaziçi - İnönü, Çamlıca - din Günaltay, dördüncü yıl Fen fa - tekrar ettık'. Aynı zama~d~ B. Bek takbel nesilleri için bir kolonizasyon 
ğ:1.U~şafaka, Işık, Şişli Terakki, Bo- 1nönU, Kız Muallım - !stiklal, Kız mu- kültesi Riyaziye OrdinaryüsU profe- resmen Berlıne . ~avet edıldi. Fak~t sahasına malik bulunmaktadır. Şim
l ~ıçı, Ticaret San'at Yüce Ülkü allim - İstanbul. sör Von Mises ve geçen yıl lktısad 26 martta verdıgı mektub tam bır di Almanyanın şimalde, doğuda, ce
:kıa~. Rayri~e okull~rının iştiraki Müsabakalara Kabataş, 1stanbu1 fakültesi tktısad Ordinaryüsü profe- red idi: Sefir, D~ziğin iadesi ~~. - nubda ''e babdaki hududları katidir. 
L. .. ~rUr etmiş, kendilerin fikstür ıın lisesi sahalarile Şeref ve Taksim sör Neumark açış derslerini vermiş- kındakı Alman plı~nlarının tatbıkının Alman müstemlekelerinin avdeti ya-
~i için numaralar da çektirn- ı stadlannda devam edilecektir. lerdir. Po~onya~a.ka_rşı bır h~rb de~ek ola- ni büyük bir millete layık olduğu 

Ştir. Gelecek toplanbd karşılaşa- ~n sene erkekler arasındaki Sıra gelecek yıl Tıb fakültesinin - cagını bıldırdı. B. Bckın Bcrline gel- veçhile tabii müstemleke faaliyeti 
Miinakalat Vekili 

ca~ takınılar belli olacak~r voleybol müsabakalnrile futbol kar- dir. mesi i~in yaptığımız davet reddedil- müstesna olmak üzere Almanyanın A. Çefüıkaya 
voı ıı rnektebleri arasında ;apılacak şılaşmaları çıkan kavgalardan neti- d_i. .Führerin civanmer~ane :e~lifl:. · 1ngiltcre ve Fransadan istiyeceği hiç Ali Çctüı7wya 
lll eybol maçlannda karşılaşacak celemneınişti. Ort• kHyde Bir Tr•mV•Y nnın bu suretle reddedılmesını o .gu~ bir şey yoktur. Bitler bu suretle Av- lı!iiımkalat Vekili 
ti:~tebler §U suretle tesbit edilmiş • Okullar arasında uyandıracağı bü Kazası hayretle karşıl~ıştık. Fa~~t şımdı rupada istikrar şartları temin etmiş- Çok faydalı bir tesis olan oo-

'. yük hareketle her spor şubesinin mil- Dün akşam Ortaköyde bir tram - muamma .halledilıyor: ~u~ı~. arka- tir. Fakat tam böyle bir sıradadır ki, g<?n ve lokomotif fabrikasının 
t_ Şışli Terakk· B - · · 1 ta b 

1 
li takımına muhakkak kıymetli ele- vay kazası olmuş, Raşel isminde bir smda lngııtere vardı. Şundı bıliyoruz İngiltere iki millet arasında bir ölüm ıl be ü ~Ukı. ı . ogazıçı, s n u • Hadise .. ki o zaman İngiltere ile Polon a a- 1 h b. . • - aç ması nıünasc h c gönderdi -~ al, Cümhuriyet - Boğazi!;i, Kız manlar yetişeceğine inandığımız kar-• kadın yaralanmıştır. şoyle . · . . .. y g ar ı ılanının zamanı olduguna ka • ğini:: telgraftan çok mütehassis 

'-Ual!irn B - . . K dilli 
1 

ta 
1 1 

ff k. tl t' olmuştur· rantı meselesını muzakere etmekte rar vermiştir "Ul ,., • ogazıçı, an - s n- şı aşma arın muva a ıye e ne ıce - · 'dil · oldum. Teşekkür ve tebrik ede. l"ft~ ~&.nılıca Cümhuriyet, Erenköy -ılenmesini diler, muvaffakiyetler di - Dün Ortaköy • Aksaray sefer~i ı er.,, . . N~zır bundan. s~n~a. 1ngil;crenin -~ l{andilli _ Cümhuriyct !{an teriz. SPORCU yapan 1169 numaralı vatman lbrahı- Von Rıbbcntrop, Polonyanın hu - hıçbır taraft• hıçbır '"'"an VRdlerini nm. ~ ' min idaresindeki tramvay arabası dudlarda aldığı tedbirleri ve hatta tutmadığını iddia eden beyanatta bu- Başvekil '( • B J 1 A • k d Munllım Naci caddesinden geçerken Almanya bir tek adamı bile seferber lunmuş ve B. Chamberlam'in son Dr. Refik Saydam 

enı u gar merı a a karşı taraftan gel~ ve içerisinde 5 etmemişken, seferberlik yaptığını ve nutkunun B. Hitlcr tarafmdnn uza- Antakyada nüfus sayımı 
~ b• büyük varil yüklü olan şoför Muzaf- bütün bunları Polonyanın hattı ha - tılan banş elini knt'1 olduğunu kay-
1'\.a ınesinin Bulunan Muazzam fer idaresindeki 3560 numaralı kam- reketindeki değişiğliği gösterdiğini dcylc:miş ve Alman milletinin bun - Antakya, 24 (A.A.) - BUtUn Ha-

l
. yonla çarpışmış, tramvay da, kam • kaydeyledikten sonra bu tedbirlerin dan böyle bütün kuvvetle sonuna tayda nüfus tahriri başlamıştır. Tah-

lStesİ Al\ln $\OkU yon da hasara. uğramış, ~rarnvayda ~a~im nctic~ni Leh sefirinin gözil ka~ar m~c~del?Y~ azmetmiş bulun- rir işleri 25 gün devam edecek ve bu 
So bulunan Ortaköy sakinlerınden Vi • onune koydugunu hatırlatmış ve bu dugunu bıldırmıştir. suretle bütün Hatay halkı nüfusa 

dü fya, 24 (A.A.) - B. Köseivanof Vaşington, 24 (A. A.) - Malıye tali karısı Raşel de gözlerinden ehem- suretle altı ay B. Hitlerin alicenaba- RA YlŞTAG TOPLAı."'\"TIY A kaydedilmiş olacaktır. 
'lta~·akşam yeni kabineyi kurmuştur. Nezaretinden bildirildiğine göre A- miyetli surette yaralanmış!ır. ne tekliflerinin muteber tntulcluğunu, ÇAGIRILIYOR Diğer taraftan mebus seçimine 

:e tne §Öyle teşekkül etmiştir: merikanın elinde bu gün dünya altın Raşel tedavi altına alınmış, §oför- bwıa mukabil Polonyanın tedhiş ha- Londra, 24. (A.A.) - "Daily Mail perşembe .günü bütün Hatayda ikinci 
~iva!Jvekil ve Hariciye Nazm: Kö- mevcudunun üçte ikisi yani 17 tril- le vatman yakalanarak tahkikata reke:ine devam ettiğini ve nihayet in Amstcrdam muhabirine göre, s~~ başlangıç olmak üzere önümüzdeki 
li'uoi1of, ~aarif Nazın: Profesör yon dolarlık altın bulunmaktadır. başlanmıştır. ~hlıler .. Alın.an topr~l~rını da ge · lahiycttar mehafil, Hitlerin lngiltere mUntchib seçimi yapılacakbr. 
<ler • Dahılıye Nazın: General Ne· Bunun sebebi muhtelif memleketler- --·- çınce Fuhrenn buna sılahla mukabc- ve Fransaya kati harb ilanını oku _ - • -
~a· Maliye Nazırı: Bojilof, Adliye den sermayenin Aınerikaya kaçmış iki BUyUk Konser leye karar verdiğini söylemiştir. mak için Rayiştağı, bu günlerde top- Yıkı lan menfez 
~a::~: Adliyeden Mitakof, H~rbiye olmasıdır. ..Cümhuriyet bayramı şeref.in: v~ :-. Üç .hafta sonra mücadeı; bit - lanmağa daveti muhtemeldir. Bunun Şarki Karahisar, 24 (A.A.) _ Gi-
~aıı : Gc~eral Daskalof, Tıcaret - • - · Türk m~tbuatın~n. ~mek.dar ışçılerı mıştır. Şımdi Almanya hakikı şart- l la beraber ilave edelim ki nazi şefle- 'l'esun yolu üzerinde ve şehir civnrın-
l'U ı:ı::;r ~kı İstatistik Umum Müdü- 40 kişi yandı ~enfaatıne 28 b.ınncıt~m eu~.a~~e- lara uyan :e~i bir organiz~syon ya- rinin konferansı Hitleri Alman hal- ı da dün yıkılmış olan iki buçuk metre 
}.ıuh ~Sör Zagorof, Nafıa Nazırı : M k "k 

24 
(AA ) 

1 
. d . sı akşamı Taksım Dagcıhk Khıbun- pılmasına ıhtlmam edeccktır. Doğu kının maneviyatı hakkında, dilşüıı. uzunlug·undaki menfez derhal tamı'r 

~ endıs v ·1 · e sı o, · · - çın e ış- d l keti · zd · di k d A d .. k • · b . 'l'. 'l' ~~ ası of, Demıryollan ve ~iler, kadınlar ve çocuklar bulunan e m1~n .~ .. 1 
mı . e kıı~1md ~~ b.~ .~kr vı upasın a su un, nızam ve arı- ceye sev ketmiştir. edilmiş ve yol seyrüsefere açılmışbr. , 

.\-1•· · ~"azın: Avukat Falerovski, b' . . . emsa ı goru memış §e ı e ıkı uyu şın muhafazası şimdi Almanya ve Diğer taraftan bu akşam Danzig-\qıye T. . ır tren Veracruz devletı arazısınde k . . ·ı kt· . .. . ' -·-~Cila • ıcaret, Nafıa ve Dcınır • k'" T 
1 

. d ld k 1 onser \erı eee ır. Rusya tarafından garanti edılmiştir. de soz söyliyecek olan Von Ribben - ldrofll fabrlkaeındakl y• n· 
..1 rı n., ... 

1 
·- . aın o osa cıvarın a yo an çı mış-1 1 ,... 1 k ti · · b"t·· '4eğİiıne ~r.arından başka, dıgerlerı tır. - n~.em e e m~~n -~e u un şar Von Ribbentrop, bundan sonra trop, dün öğleden sonra Hitlerle bir mıştir. B' k tr l . ti 1 t . 1 kın en ynksek musıkı ustadı M. N. Sovyet - Alman paktını ehemmiyet- kaç saat süren bir konuşmada bulun gının aebebl anlafllamadı 

ır aç pc o vagonu 1§ a e mış- "e k d 1 t f d 1 t k Langad 
11

a·· "d r·ı k lond • • - tir Üçüncü mevki yolcularından 40 ~ ar a :ış arı ara ın an a a ur a siz göstermek için İngiltere tarafın· muştur. a uneş,. ı ro ı pamu 
r. radyosunda TU r k ki~i yanarak ölmüştür. 0

2
nscr, t t b l p . k dan yapılan propagandayı kaydeyle- AT ,MANYA BALKANLARDA fabrikasındaki yangına aid tafsilat 

U l~I - s an u ve arıs onserva · · .. k. ı·Aruc:::!rı..-rıKLAR ÇIKARM ve malum" atı du"n vermı'şt·k Müdd · "ııita 111 Z ,. • - • - 1 t 
1 

d M dmazel B mı§, mutea ıben Almanyanın Ame - ' ,......,~ AK ı . eı-
.4.tfka ra, 24 (A.A.) _Türkiye ve lzmirde Bir Sahtekarlık b~:r :rın an mhczun . a . t M da • rika ile münasebetlerine geçerek iki 1ST1YECEKM1Ş umumilik, bu yangın hakkındaki tah 
•'- ra r d 1n ı y n ve meş ur pıyanıs a am 1 k d h' . . .• ı Roma 24 (AA ) "H k'k ta d" d tıni ti y 
"<it-esin· a yolan giltere radyo i- 1zmir, 24 (A.A.) _ Gazetelerin Hege tarafından alafnuı a konser mem e et arasın a ıç bır ıhtılaf • · . .- avas., ı a un evam e ş r. angının 
lıı&ilt ın talebi üzerine bu idarenin yazdığına göre, bazı ihracat tacirle- B d b k b tg 1 · mevcud olmadığını fakat Almanya Manchester Guardıaıı gazetesinin hakiki sebebi henüz anlaşılamamış-

ereu k' un an aş a u unu u maz gece M . . . . ~ · . · h b' . . . . . . l'afıncı e ı muhtelif postaları ta - rinin, İzmir kuru meyva ihracatçıları · · ht l'f -
1 1 1 

-1 onroe kaıdelerıne rıayet ettıgi hal- sı)nsı mu a ırı sıynsı vazıyetı huli.ı- sa da, umumi kanaat, kasid olmadı-
f>lıre•~ıan alınarak Rö-Transmisyon birliği tarafından tesbit edilen asgari 1~·ın ~zlu edı heg. enlce er, m~no og ar, de İngilterenin ~iayet etmedigwini söy sa ederek diyor ki: ğı merkezindedir. 
Q 

4 
c 1n . . . surprı er e azır anmıştıı. Konse - . "B r d Alın • .. • Utıyanı gılterenın \'e dolayısıle fiyattan aşağı fiyata mal satmak için rin hitamından sonra bayram ere_ ledıktcn sonra harbin mcsuliyeti rrıe .. . er 

10 
e an askerı ve mulkı Dün, Belediye mühendisleri yan • 

~'U ••h· n her tarafına yayılacak olan lstanbulda tıu maksadla kurulmuc f' d d d§ selesine temas ederek bu nokta üze- ruesa arasında yapılan konferans, al 11" d t. -..,ı bir "'"'' --k .. ·-· ı:1 ıne ayrıca caz \'e ans a var ır. . · H ' tl . k bh . . t . . gın m 1a ıne gi erek bir keşif yap-
"'!t'tib . ... ur muz,gı programı bir birlik bulunmasından istifade H k · d b' dı d rınde uzun uuı.dıya durmuştur. 1 erı şar ce esının arsın ettık -.,.. edılmişti em ço yerın e ır yar m a bu- ten sonra lngilt r k . de • mışlardır. Bu keşfe aid raporu tan-
t~ <Wil ıo11939 r. .. .. ederek bazı !stanbul firmaları namı- lunmak ve hem de fevkalade emsal- - Bütün dünya kani olmuştpr ki, b' h b ke eye a~ı şı~~ tlı 
'1llll l çarşamba gunu saat na ecnebi memleketlere s t Q tek··r · · . . . Fr . . . . ır nr yapara Fransa ılc munfe- zim ederek bugün alakadar makam-
bit 8-25 de b 

1 
k t 

19 
d a ıo:t 11 • sız bır gece geçınnek ıçın bu konsere ansız mılletı bu harbı ıstemw. • .ış - rid bir sulh akd' t bb.. tmek !ara vereceklerdir. 

tn(!~~ek olan bu ~~~ygra::n, g::k 164: lerinde bulundukları haber alınmış • behe~ehal iştirak .ediniz. tir. Fransız milleti bugün de yarın hususundaki kar;~d;~~syee eyle- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

b,..,. 1~ 182 kı·ıosı'kl dal tır. Mıntaka Ticaret Müdürlüğü bu Elbıse serbesttır. Konsomasyon da harbden ziyade sulbü ister. Fa . mı'c.tı'r. Balk d ~~·e.,.Se 3 uzun ga, ve harekete mani olacak tedbirleri al - mecburi d -·1d· B ·m - k t h b 1n ı.. ,, anlar a karışıklıklar çıkarmak 
""lla. 1 metre 70 9465 kil 'kl d - .b. b' l'k . egı ır. u mı eglenceye a ar kendisine giltere tarafın- Bu g zet Fran ln . istiyeceğini ve bu hususta da Bal -~ltti dalga P<>stalarımızla neşred~~~ - ıgı gı ı ır: ı nızamnamesine aykı- herkesin iştira~ etmesi .için duhuliye d~ ve Fransız hükfımeti tarafından ayırma: ir-i~ Hitle;:-:ısarf gıtti~t-~reden kanlar Birligı-·ni bozmak hususunda 

r. rı hareket edenler hakkında da ta- yalnız yarım lıradır. Bıletler kapıda dikte edilmiştir. ti . bel' h - e gı gay-
kibata başlanmıştır. satılmaktadır 

1 
. re erın Y ude oldugunu kaydettik Bulgaristanı kullanacağını tahmin 

le ~:liahdin gen .. b"• .. d" .. ıı:arşıı ' ç ve gur uz vucu ı-
~eree aşa~. haseki, aylarca değil, 
~~di. degil, dakikalarca bekliye-

h· bilber 
1 

•t-. dakik~z, .Yeli abda tutkundu. Onu 
et-ı Ya§ gornıese kalbi sızlar, göz-

lhr atırclı. 
1...._ · 1Yar Çer 
~lli ed kez kalfası daima onu 
ç ~e~r ve. saray entrikalarının 

1'-akat· 1 talim eylerdi. 
tlh· • a7"'"-ih .1 <la.ima ~...... ve genç bir kısrak 
dı~.Yar kaı~a.hlanan Çerkez dilberine, 
""'gl tıasüı anın onu teskin için ver-

() atıer klfi e1mi rd 
tliıe' daiın g yo u. 
l't huıu ' eğlenmek, veliahda diz 

bet- &eç~rnak, gecelerini onunla be-

t1e~u, &oı~:k istiyordu. 
ıı eden çıır-~~~lası Arnavutoğlu da 
İlehliva~~u. Elinden gelse, A-

,, \7 eyah zehirliyecekti. 
vat Ud P'id' 

aCaktı. 0 • ıp ona §U suretle yal-
' }> • han ehli va.n 
aı .. Ve ını, Yetişir artık.. Acı 

' efendimize nıağlftb oll •• 

· ngıltere hazırlandıktan sonra Po- ten sonra diğer taraftan Almanyanın eylemektedir. 

Bir gün yine gözleri nemli idi. th
tiyar Çerkez kalfası onu oynlanıak 

için şu nasihatlerde bulundu: 
- Kızım, Uzme kendini... bu da 

gelir geçer... ı 
;; :'SULTAM AZİZ 
NAJIL PEHLiVAH OLDU? - Ah, kalfacığım ne vakit geçe

cek. .. Arnavutoğlu sılaya gideli üç ay 
oldu. Daha efendimizle bir kerecik 
olsun karşılaşmadım. Bu, hınzır he- No: ao 
rif acaba ne vakit gelecek dersin? Gö' .. . • 

Ki l - d · 'tt' -· - rmuyor musun Halıl Beyın 
- z ar agasın an ışı ıgıme na- h r . . 

zaran yakında gelecekmiş.. a ını, pe~ışan olmuş zavallı adam .. 
. - Ya, ıdman yapa, yapa adamca-

- Gelmez olsun hınzır herü.. gızı- serseme r-nv·nn· l' 11 h' Üzül k ·-· • Y" ı ış a ıma a ... 
- me ızım; gençlıgıne ya- - Hele, sabret kızım.. Sakın e -

zık olur. f d' · h' · d en ımıze ızmetın e kusur eyleme 
. - Ah, kalfacığı~, ya bu herif gel- daima sakiıı kal... 

YAZAN: M. Sami KARAYEL 

sin kalfam? .. Sürekli bir kahkaha! 
Uzandığı yerden doğruldu. Katılır -
casına gülüyordu. Ben, büsbütün a
falladım.. amma, aklım başıma gel
di. Derhal, elini ve eteğini öptüm ö
zür diledim. Ne dese beğenirsin? 

- Ne söyledi? 
dikten sonra efenduniz bu herifi yi- B · · · ne mag-lfıb ea' • - azan, kendımı kaybedıyorum, - Şu yolda hitab etti: 

emezse nıce olur be- g ,. ·· d · h" di be · · nim halim... ~ı;e~ ~.. ~ır ın şer tı ıste • - Kız, ne o, gözlerin mi karardı? 
_ Z tın . tl k b mışti. Gotunırken nasılsa elimden Anlıyorum. Hem çok iyi anlıyorum! 

anne em' mu a u sefer e- teps· ka d . d" .. d" "d" k F k 
fendim

. ~ l ' b d ı Y ı \:e uşur um, o um op- a at, dua et de Arnavutoalunu 
ız onu mag u c er t G b - - ' 

0 

.. . . · u. aza a ugrıyacagım sandım. 01- mağlüb edelim. 
- Ben de oyle kestırıyorum. Çün- duğum yerde ve karcısında donakal- Ben süklu"m p"kl" ld d k" b f k d' . . ':I • , u um o um, er-

u, u se e~ en ıne çok ıyı baktı ve dım. Kanım kaçmış, aklım başımdan hal müsaade aldım ve döküntüleri te-
durmadan ıdman yaptı. gitmişti. Bir de ne görsem beğenir- mizlemeğe başladım. 

Fakat; o, yanağımı ve saçlarımı Anıavutoğlu, sıladan saraya dön-
okşadıktan sonra, §Unları söyledi: düğü zamnn Arzıniya.z sevinç içinde 

- Yorulma aslanım, üzülme ... Hay kaldı. Bir çocuk gibi seviniyordu. 
di git birisini yolla, temizlesinler.. Asabt çehresi düzelmişti. Sevgilisinin 

Nöbetçi kalfalarından birini çağır- ~ler yüz kcsbettiğini gören Veliahd 
mak için dışarı çıkacağım sırada tek- ı&ı çakmı§tı. Onunla ikide birde alay 
rar, tekrar beni sevdi ve gönlümü al- ediyordu: 
dı. - Aslanım; daha güreşimize Uç 

- İyi ya kızını, daha ne istiyorsun? ay_~ ... Belki de, ilkbahara güreşe-
- Sabnm tükendi kalfa.. cegız ... 

- Bu kadar muhteris olma güze-
lim... - Ne o, neden cevab ve~miyor -

sun? 
İşte; veliahd güreşe ve spora me- Efend' · · • d ı · k 

ak d d 
- ımızın ıra e erme arşı 

r ın an olayı en çok sevdiği göz- gelmek h dd' . '> 
desile bil alak d a ım mı . 

. e . . a ar olmuyordu. İra- - Dua ette §U herifi meydandan 
desıne sahıbdı. ,.,k raı d -·ı öb" gUn . ~ a ım, yarın egı or gü-

. Bılhassa, spor işlerinde Aziz efen- reşeceğiz ... Eğer, meydandan hasmı
di kada~ meraklı ve gururlu kimse mı çıkarırsam bUtün hasretini ve be 
yok denılse yalan söylenmemiş olur- yecanlarını istediğinden daha alli çı-
du. karacağunı bil!.. dedi. 

Veliahd, Arnavutoğlunu mağlüb et- Arzıniyaz, efendisinin bu sözleri ü-
mek için bütün hevesatı :nefsaniyesi- zerine biraz inGirah bulmuştu. 
ne kilid vurmuş bir halde idi. (Devamı vn) 



.. -··-
Sahiffl : a 

RADYO 
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25/ 10/ 1939 ÇARŞAMBA 
12.30 Program ve memleket saat 

ayarı, 12.35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri, 12.50 Türk müziği (Pl.) 

13.30/ 14.00 Müzik (Küçük orkes
tra - Şef: Necib Aşkın). 

1 - J. Strauss: Mavi Tuna valsi, 
2 - Rrusselmans: Macar Dansı, No. 
8.4 - Grieg: Pergünt suiti. 

18.00 Program, 18.05 Memleket 

'Tepebaşı Dram 

f~~I kısmında 
~I ı~~( Bu akşam 

saat 20 - 30 da 
Azra.il Tatil Yapıyor 

••• 
İsti.alal Caddesinde Komedi 

K1Sm1nda. 
Gündüz saat H de 

KEWGLAN - Çocuk oyunu 

Gece saat 20.30 da 
HİNDİSTAN CE\'tzt 

••• 
saal ayarı, ajans ve meteoroloji ha- HALK OPERETi 
berleri, 18.25 Türk müziği. Bu akşam 9 da ilk defa 

..... t"ENt SABAH 

MAKiNA RESSAMI 
TüRKiYE ŞiŞE VE CAM FABRiKALARI 

Anonim Şirketinden : 
Paşabahçe Fabrikaları teknik bürosunda çalışmak üzere imtihanla 

Bir Makina Ve Model Ressamı Alınacaktır. 
Sanayi mektebi mezunları tercih edilecektir. isteklilerin şirke

tin Galatada Perşembe pazarındaki bürosuu.a müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

HACI BEKiR mamulatı 
İngiltere radyo idaresinin talebi (KADINLARIN BEGEND1Gt) • 

üzerine İngiltereye ithaf edilmiş olan 1 Yazan: Mahmud Yesari Ağza ahndığı zaman ayrı bir hüviyetı 
bu program. mezkur idarece rö-trans l ----·-------- olduğunu derhal belli eder. 
misyon suretile naklen neşredilecek- .. ••••••••••••• llılll•••••••••••••••••••••••••••lii tir. 

19.00 Türk müziği, karışık prog-
mm. 

19.25 Konuşma (Ormanlarımızı 

tanıyalım ve koruyalım), 19.40 Türk 
müziği (Fasıl Heyeti), 20.20 Temsil, 
20.25 Konuşma (Haitalık posta ku
tusu), 21.10 Müzik (Riyaseticümhur 
bandosu - Şef: İhsan K ünçer) . 1 

Yatak, yemek ve çalışma oda

larile salon takımlan velhasıl 

her nevi mobilyalar; BAKER 

(eski HAYDEN) mağazaların

da teşhir edilmekte ve her yer

den ucuz fiyat ve müsait şart -

larla satılmaktadır. 
1 - R. Chapi: A Bunch of Roses 1 

(Marche Espangole), 2- P. A. Steck .. •••••••••••••• 
Flirtation (Valse - intermezzo), 3 -
G. Charpentier: Ballet du plaisir, 
4-- J. Ed. Barat: Kornet için fantezi, 
5 - P. Tschaikowsky: Grosse Fan

. : . · I • r . .. . • .. 
• "1ı ~· , ;.' •-' • r , • ~ • . ., 

Sıhhat Vekaletinin Resmi Ruhsatını Haiz 
KASE .. 

~··························~ ~ ~ 

ı Paşabahçe ı • • ı Tuğla Fabrikası ! 
= • • Eskidenberi büyük bir şöhreti olan bu milli müessese iki sene- ! 
• denberi yeni ellerde şehrimizin en sağlam ve en revaçta prese ve • 
• kerpiç tuğlalarını imal etmektedir. Her nevi in..'}a.at için çok eh·e- ! 
• rişli ve kırıksız sağlam tuğlayı ancak: • • • E Paşabahçe Tuğla Fabrikasmdan i 
• Tedu.rik edebilirsiniz. Tuğla almak istiyen inşaat sahihlerinin 111 

· • bir karar \'ermeden ev\'el bir kere de Paşabahçe tuğla fabrikası il 
B m.amulatıru görmeleri menfaatleri iktizasmdandır. Tuğlala.runızı • 
• yerinde görmeğe \'akitleri olmıyan isteklilere, verecekleri adrese 1 
• oümune de gönderilebilir. ill 
• Telefon: (30) dan (68) i araymız. t-t:ı. • • ., • 
~ ~ - . -•••••••••••••...•••••••• ~ ,, ~ 

r ÖkaUrenl•r•: Katran Hakkı Ekrem :ı 
L. Hakkı Katran Pastilleri de vardır. -

İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
taisie Eugcn Onegin. 

22.00 Memleket saat ayarı, ajan~ 
haberleri, ziraat, esham - tahvilat, 

ror. HafıtQ!.nııLl 
O~~ !l~itt Mütehassısı 

Divanyolu 104 

Baş. Diş ağrılarını, ROMATİZMA sancılarını, SİNİR rahatsızlıklarını••••••••••••••••••••••••••·~ 
DERHAL geçirir. GRİP, NEZLE ve SOGUK ALGINLIGINA karşı mü- I - Şartname ve nümunesi mucitiİnce 2/ X/ 939 tarihinde kapalı 

kambiyo - mıkvt borsa.en (Fiyat). f 
essir ilaçtır. zarfla ihale olunamıyan 10 milyon adet bira şişesi kapsülü yeniden pıı· 
İcabında günde 1 - 3 kaşe alınır. Her eczanede bulunur. zarlıkla eksiltmeye konmuştur. .

11 22.20 Serbest saat, 22.30 Müzik 
( Cazband - Pl.) 1 

23.25-23.30 Yarınki program ve ! 

Muayene saatleri pazar hariç 
her gün 2,5 - 5 salı ve cumartesi 

sabahları 9 - 11 hakiki fıkara 

kabul olunur. T. 22398 
\:apanış. 

. ' . 
• ) • / f .... . . .- -~.... . ~ .. :(''. ' 

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra ~de 3 defa muntazaman dişlerinizi fll'çala)'UlJZ. 

İstanbul C. M.üddeiumumiliğinden: 
İstanbul Sulh mahkemeleri için pazarlık suretile 105 ton Türk An -

trasiti kömürii alınacaktır. 
Muhammen bedel 2311 lira olup muvakkat teminatı 173 lira 25 ku

ruştur. Pazarlık 26/ 10/ 939 perşembe günü saat 14,30 da Sirkeci Aşir E
fendi sokak 13 numaralı Adliye Levazım dairesinde yapılacaktır. Şartna· 
mesini tatil günlerinden maada her gün mezkur dairede görebilirler. 1s
Lekliler kanuni vesikaları hamil bulundukları halde mezkur gün ve sa -
atte zikri geçen dairede toplanacak satınalma komisyonuna müracaat -
ları. "8691., 

,, rtiŞANTAŞ 

iNGiLiZ HAY-SKUL MEKTEBİ 
Mektep çağından yukarı bulunanlar için geçen sene açılını~ bu

lunan GECE lNGİL1ZCE KURLARINA bu sene de 2/ 11/ 1939 

perşembe günü saat 19 da tekrar devam olunacaktır. Bütün ders 

devresi 5 liradır. 

İstanbul Belediyesi ilanları 

Bahçeler :\lüdürlüğü için lüzumu olan 500 ambar kumlu çakıl açık 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 750 lira ve ilk teminat 56 lira 
25 kuruŞtur. Şartname, zabıt ve muamelat müdürlüğU kaleminde görü -
lebilir. İhale 3/ 11/ 939 cuma günü saat 14 de daimi encümende yapılacak· 
tır. Talihlerin ilk teminat makbuz veya mektublarile ihale günü muay -
yen saatte daimi encümende bulunmaları. "8619,. 

rr~&;t;;&~:lc;t1kHJa;t;z~ 

ÖKSURUK ŞURlJBU 
''Sirop Pectoral,, 
ski Vfl yeni bütün öksürükleri ge

çirir, balgam söktürür, bron.'jları 

Beyoğlu · lstanbuJ 

Devlet Demiryolları hanları 1 
Muhammen bedeli 6750 lira olan 130 adet Oksijen tüpü 16 ll/939 

perşembe günü saat "15,, on beşte Haydarpaşada gar binası dahilindeki 
komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 506 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat, 
kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün 
saat "H,, on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
"882711 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden 
Şeraiti kanuniyeyi haiz talib zuhur etmemesinden dolayı ihalesi ya

pılamıyan Sirkeci rıhtımı önündeki batık demir ve zincir ankazının çı
karılması işi yeniden kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

Muhammen bedel 20,000 liradır. 
İhale 27 İlkteşrin 939 cuma günü saat 15 de Mıntaka Liman reisliği 

binasında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. · 
Talihlerin teminat makbuz veya mektublarile birlikte Ticaret Oda -

sına kayıdlı olduklarını ve kazanç ruhsat ve unvan tezkerelerini ve bu 
işe ehliyet ve iktidarlarını mübeyyin vesaiki ınuteberelerini havi ve 2490 
sayılı kanwıun 32 nci maddesine uygun şekılde zarflanmış teklif mek . 
tublarını ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyon riyasetine 
vermeleri ve şartnamesini görmek ve almak istiyenlcrin her gün riyaset l}!~~~~rin ~~S3S!~~~. l ı Ankarada ! 

~::·:; ... Fi;~tl~0::· ~~ 1 A K B A ~ :~~! ~~~~~~~~~~~=.========================================= 
~;~~:. :: ~2~. F•. 2H~5 ı Klt•p•vi. Kiatçılık. 1Urk~· Bostanc~a Sahilde Satı ilk Arsa 1 

idare şubesine müracaatları ilan olunur. "8452,, 

Amlterd•m 100 Florin 69.145 ~ ve yabancı dil gazete, mecmua, 
Berlln 100 Rayımark kitap siparişlerini en dogru- ya-

100 Belg• 20 80 ~ arsa satılıktır Bostancı'nın en güzel bir mevkiinde, koya nazır, 

Bostancıda ÇatalçeŞme karşısında deniz kenarında önü kumluk 

Srllk .. 1 

Attna 

lofy• 
Pr•g 
Madrld 

100 Dr.hml 0·.965 pan bir yerdir. Erika ve ldeal tramvay durağı yakınında, duvarlan ve rıhtımı ve kayıkhanesi ya -
100 L•v• 1.58875 yazı makineleri satış yeridir. h · 

~ 
pılmış bir halde bulunan arsanın 21 metre cep esı ve takriben bir 

100 Ç•k Kor. Telefon: 3377 
100 Puat• 13,1075 dönüm murabbaı mesahasi vardır. isteklilerin her gün sabahlan (10) 

Varıov• 100 Zloti ~~mm~m,/J 1 dan (12) ye kadar "Yeni Sabah,, idare memurluğuna müracaatları. 

II - Muhammen bedeli, beher bin adedi 260 kuruş hesabile 26 bt 
lira, muvakkd.t teminatı 1950 liradır. 

III - Pazarlık 16 ıXI/939 perşembe günü ı::taat 14 de Kabataşta Je' 
vazım ve mübaynat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. -r 

IV - Şartnameler her gün levazım şubesi veznesinden ve ı.zrrıı 
Ankara başmüdürJüklerinden 130 kuruş mukabilinde alınabilir. . .. 

V -- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 5; 7,5 .~ı 
venme paralari!e birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ılill 

' olunur. ''8993,~ 
~ ..... 

Baş, Diş, Nezle, Grip, RomatizmO 
Nenalji, kırıklık ve biltü~ ağrılarınızı derhal ke3er 

lcabıncl.a günde 3 ka.~ alınabilir. 

Her yerde p~utu;;.;rarla~ ~ 

-=-=-~ 
Gü;:;ük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
-
Levazım Amirliği Satınalma KomisyonundaJl 

ı - Teşkilat ihtiyacı için satın alınacak 1000 çift çizmE'nin ısııg 
939 çarşamba günü saat 15 deki kapalı zarfla eksiltmesine talib çıkına!< 1: 
ğından 61 11/ 939 pazartesi günü saat 15 de yeniden kapalı zarfla e 

.sütmesi yapılacaktır. 
2 - Tahmini bedeli 8000 lira ve ilk teminatı 600 lira<lır. 
3 - Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 490 
4 - isteklilerin belli gtin ve saatten bir saat evveline kadar 2 tıı 

sayılı kanunun tarifi veçhile hazırlıyacakları teklif mektublal'ınl G3;13 

rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci kattaki komisyona ''ermelerı. 
"8611 .. 

=================-==================~ 

T. iŞ BANKASI 
1939 Kücük Carı Hesablar lkramiya Planı 

' 
32,000 Lira Mükif at 

Kura keşide tarihleri : 1 Şubat, 1 Mayıs, 
26 Ağustos, 1 Eylul, 1 İkinciteşrin 

ikramiyeler 
1 Adet 2000 liralık 2,000 lira 
5 " 

1000 " 5,000 
" 8 " 

500 " 4,000 " 16 " 
250 " 4,000 

" 60 " 100 " 6,000 " 95 " 
50 " 

4,750 ,, 
250 

" 
25 " 6,250 " 

435 32,000 
Buda~~ 1~~~U ~.~ ••••••••••••••••••••••••••-~ 
BU~~ 100L~ ~~ 1 ===============================~=========~ ~hBanhuna~rophrmakfu, ~~ızpa~b~~t~m~ 
Belgr•d 100 oınu 2.48 Zührevi ve cilt ha.stalıklan Ö 1 1 . d l h . . d d l 
vol<oh•m• 100 ven 30.4375 •• G z HEK M ~ ÇOCUk Hekimi - olmaz, agnr zaman a la i inızı e ırnemiş o ursunaZ· 
~kh~m 1ooı~qK~ ·31ru~ Dr Hayrı.Om ~ F ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Moıl<ova 100 Ruble • • • er 1 Dr. Nuri ehmi Ahmet Akkoyunlu -~ 

ESHAM VE TAHViLAT l lstanbul Belediyesi karşısında .t'aksinı - Talimhane Palas No. 4 
1938 % 5 ikranıiyeli 19.55 Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii T 1 232 2 Pazardan maada her gün 
Ergani 19.20 karşısında No. 33 Telefon 41358 · Ayberk apart. e · 

1 
15 ten sonra Telefon: 10127 

.Anadelu Mümessil · 34.L: ___________ _. :..------------ .. __________ _ 

S.'1.bföi: Ahmet Cetnaleddin SARAÇOGLU 
. Ç tN ıı-1 v Eb';.,.,,,iflıl , Ne~riyat müdiıri.\:' Macit ET Bas uı;.;ı yer: Matbaai _ ~/ 


