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Paktın imzası münasebetlle İngillzc Dally Express guetesiniıı yaptığı manşet,. Çerçe\·e ıçinde "Dün geo1 
Nevyork radyosu bu gece Çanakkalede esen rüzgar, İngiltere ve Fransaya müsald bir riizgardır 

eti.yordu,, yazılıdır 

. ~ı .. tı.essüı ~unu söyliyebm~ - /ngiliz Gemisini Batırdı 
tını ki, Almanya Hariciye Nazı- Pakt Derhal Meclislerden 

İngiliz Tayyareleri Geçerek Meriyete Girecek 
l'l, vakıa la.rın , ." realitt-lerin Yer
miş olduğu fouıa.ati deği!}tirebi
lecek hiç bir kı:vmet, hiç bir de
lil, vesika , .e ;nuhakeme eseri 
göstermemiştir. 

...., ~ -...... _____ , 
Yazan: Httseylıa Oahld YALÇIN Berlin Uzerinde Chamberlain izahat Verdi 
A lmanya Hariciye Nazırı eski 

til~ muharibler giini.ı münasebe
M e banzigde yeni bir p.utuk söyledi. 
~~har:be_nin durgun, muttarid, ufak 
d ek hadıscleri arasında bu nutuklar 

~~--- r adeta can sıkın
·te böyle bir 

bunlara e
lakırdı 

• Yok-

~~ 

···~suliyeti . 
Ya . Alman-
b liarici Ribbentrop 
u~ 

\'e ha kli harbi lngiltcrenin istemiş 
tuı Zlrlamış olduğunu isbat"için yo
~ek~p duruyor. Bunu hakikati ger -
bUr·en anlamak istiyen bir adamın 
la.1t~n objektifliği v.e bitaraflığı ile 
bit 

1 
ve tetkik ctmcmekliğimize hiç 

~ S<!beb yoktuı·. ı 

Garb Cebhesinde ilk F~ansız 
Mukabil Taarruzu Yapıldı 

-----------~,.............,.....,,... .. _,...,..~.,.._.. .... ~---~ 1 . ~ 

Ankara Paktı 
Etrafında Tefsirler 
Devam Ediyor 
Londra, 25 (A.A.) - B. Cham -

berlain Avam Kamarasında beyanat 
ta bulunarak Türkiye, Fransa ve ln-

• giltere arasında imzalanmış olan 
muahedenin, fevkalade şerait dola -
yısile mümkün olduğu kadar çabuk 
tasdik edilmesi lüzumunu bildirmiş -
tir. B. Chamberlain, adet mucibince, 
yabancı bir devletle yapılan bir mu
ahedenin tasdikten 23 gün evvel A-. 
vam Kamarasına bildirilmiş olması 

lazımgeldiğini hatırlatmış, bu sebeb
den bu muahedenin derhal imza için 
krala arzedileceğini ve tasdiknamele 
tin önümüzdeki hafta Ankaraya var
ması icab eylediğini ilave eylemi 
tir. 

( Sonu 3 üncü sayfamızda ) bu "'-kat maatteessüf sôylemeğe mec- j' 

l\ıllt'u~ k_i Almaııva Hariciye Nazırı -

ltıaıYenı nutkwıda şimdıye kadar \'a-ı l\:tliS Okyanusunda korsanlığa ~byan Deutschland harb l<ruva.zörü Musolini Bir Balkan 
~ ~tın ve realitclerın vermiş oldu- Oslo, 25 (A.A.) - Trondjemden raya çıkmış olan Stongate İngiliz 
~1\h,.. anaati değiştirebilecek hiç bir . . . . . BI k T k·ıı 
~ .r•ııet, hiçbir delil, vesika ve nıuha- bıldırılıyor. gemisi mürettebatından birisi bu ge- o u eş 
e~.e eseri görmüyoruz. Bu sa.balı Norveç sa.hi!lerinde ka- (Sonu_ S üncü sayfamızda) E k . 

~<tlj ır kere, bugünkü nasyonal - sos- - - - dece mış 
~Uıı~~ınA~~·~~~- ~ar~lı ~~~üa~ ulgar Parlamento- .Amst~rd~r.n, 25 (A.A.) -Reuter 
~lleı- ~~ • • ~ • , d'l _ aJansı bıldırıyor: 
"'eı.i • ~ ·ırr- ou. as,. e ı T h · · At· 
lı iif' :ı.. 1 ı ~·~· .. · • • elegmp gıızetesının ma mu -

. ııiil;ı.cl"ı'c .. 1 r ~t.A~~lışup- s Fes h ed d 1 habiri, Romada B. Mussolininin ri-

~. h~ml:ır~~1:
1

-nltfılkl;· irad 
11:~ yaseti altında, bir B~lkan d~vletleri 

~· ''h d b . · .,, ı.,,,,.,.1 -1 t- konferansı toplanacagına daır Yu · .rı.ıU e 11 %L! .. ~ _vc;q u C • . . d l t - h 
p;ifı· M f J~ iJ"b~t nanıı:;tanda bır şayıa o aş ıgmı a-

rı ''}fc~u1:y~~ı~çı .j~e~~ or.r~ Kral Yeni Mebusan intihabatı ber verm<e;teai~ .. .. ;f d > 
'ag~)ndaı.ı . •. n işitınce, her E • • • l l d onu uncu saJ aınız a 

~ {!\1~ ' iııH.7.tle şu sual can- mırnamesını mza a ı 
~any.~ .. ., ~ ~o~y:ılizm Aı - ~ - Bir Mübaşir 5000 
llterıı U$ için bir "harb mesuliyeti., Sofya, 25 (A.A.) - Bulgar ajansı metin beyannamesini taı:;vib etmiş - L. k e· s d. 
11\i~e Urnu v,ır mıdır? Bizim bildiği - bildiriyor: tir. ırah ır ene 1 
~öt,..' okuduğı.:muza ve inandığımıza N 1 l' · d.. k h "' k . ( Soııtı ~ .. t'incii sa,·famızda) ,_ "• na . 1 , azır ar ınec ısı, un a şam u u J • h Et • 
't!);lkk· zı er lıaıbi fpna bir şey gibi --- --- - -- - - ım a mış 

~~s~li~e~t~~~111:rbi~:ccğ~~~!~~ü~~~~·~ .€filllllllllllll1111111111111111:11111111111111lllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllJUllllllllU;lllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllUllll~ Asliye Dokuzuncu Hukuk Mahke _ 

l~b e~ llle~~~iyelin kendilerine tcret- _ R T f • "' • ı t . f J mesi mübaş~ri R~şdü Su~çmezin_ malı 
tııııer llıeuıgıni isbnt zuhnıctine giriş- ıza ev ıgın 1 r a ar 1 ke~e. kalemındekı 5000 lıralık b~r se-
~ · = = nedı ımha ve bazı evrakın kaydıyele-

~e baa~?llal - sosyalizmin peygamberi • • rini zimmetine geçirdiği iddiasile 
~Yn~gU?kü Almnnyamn büyük Şefi =-- Senenin En Büyük RôporlaJı== ha~km_da tahk~kat açılmı_ş, dün, mü-
bıat klınılel ınünnscbetlerue yalnız ta- = . . . . -· . .. haşır, ılk tahkıkat evrakıle, sorgusu 
ti ı. atıununu knbul ede , b f"k- Ta.nınnuş filozof bınbır macera dolu gerıçliı..'lru, ~ure, felse- = yapılmak üzere Sultanahmed Birinci 

ıtenct· n \e u 1 
- d -•· tt·-:-~ 11~•·~ d .... d - T f'ik Fik = \!:yli 1 rnünıinlerine nc:ıir Ye telkin 3 feye oe en mean.n. e ıgll.l.t, po L<UU&ya nas a"u ıı,'lm, ev ·- Sulh Ceza mahkemesine verilmiştir. 

~an.Yen bir zattır. Güzelllkle alınamı- 5 ret, Abdülhak Hamid'le dostlukla.nnı ve muhaberelerin.i ve şiın- Hakim Reşid Rüşdünün sorgusunu 
4!ı-et~;Yleri elde etmek "yumrug-a diye kadar_ sar olarak kalmış fevkalade meraklı bir~ok siyasi, - yapmış, mübaşir, kendisine atfedilen 
"' tı.ıb " - ed b" • tim • b"disel - = ı ~1aı:ıı eden bir vazife olduğunu Al- == e 1 ve ıç at a el'-' ~ suçu inkar etmiştir. Hakim Reşid, 

[Pakt münasebetile DaUy :F.xpress gazetesinlıı ne~rettiği bir karikaföı J. 

Mürebbiye Fon Papen: Bu mümkün değil Adolf, istediğin. ~e~·i 

saruı veremem, diyor 

Ziya Gökalp ihtif ar 
Dün Yapıldı 

.. 
Gençltk Büyük Ti1rkç'i1nün Oliimii· 
r11n 15 inci YıldönDmü1ıü Kutla<! 

Mustafa Şekib Tunc; Ziya Gökalp hakkında konferans \'erirken 

Büyük Türk mütefekkiri Ziya Gö- Türk içtimai ve siyasi biinyesinde 
ll>.ai{ ~a öğreten odur. Almanya için - 811 1111 118 = mübaşirin tevkifine karar vermiştir. 

~-~~!1~~~~:~i:u·~:~~::1~ı;;.~~ §, -- · ' -, ---.. ~-~"·---.. ~ "Yeni Sabah,,a ingiltereye Yapılan 
kalp'ın ölümünün 15 inci yıldönümü esaslı tesirler yapan bu btiyük idea
dün Üniversite konferans salonunda listin siyasi, felsefi ve- içtimai fikir-

~~li'ıunu de __ topraklar fethetmek lü - § ~ A ) . 
~~·l~aun:<l:ra~ eden _odur. Alman a ""'" "' n attı = ihracatımız Artıyor 

(:a.gın . • apanınn kılıcın yol a- ı Bund•n sonra yazıl•- = li"~-.-.. ı ıJan el d it:" - İn ·ıt ·ı d 1 b . tt · tı ~eli <en o ur. -· , rını . her zaman gaza- = . gı ere ı e eva~ ı ~r s~re e ın-
laaıardı arı sulhperver davranmış _ ... = kışaf etmekte olan tıcarı mubadele -

t:ucl b Serhad vilayetlerinin vü .. § ı temizde okuy•cagınız := miz seyrini takib etmektedir. 

t~~~~~ca1ğını, Almanlığa girmi-1 ~ ""' KAN DEM/ R ~ 1 Dün yeniden İngiltere firmaların-

büyük merasimle kutlanmıştır. [Sonu 7 uei sayfamızda] 

Galib Ef gani .Hakkında 
Açılan Muhakeme 

İııt-1~ Yoluıı ır a~n \'e Alman cedle- 9 ~ Kendlalle CUnye de yap- ~ dan . ~~ya~a.ıarım_ıza. bi: çok talebler 
b llcı.yn, . u takıb ederek VRusyayı § tıjiı uzun görUf meler = geldıgı gıbı yenıden bır çok mal da 
il.t eae gıtmek elzem oıdugunu is- = = satılmıştır. n l Ot 1 · . S h .b . C 
·~~a~i n °?u_r. ES sırasında teablt eHlll = 25,000 kilo kitre nevilerine göre rerapo as e ının a l ı ere-
~&'1tıı f1cfının büyüklüğü ne yapa _ = bu vak'•ları müsaid fiyatlarla satılarak vapurla - E J LJ "'d • [ • A l t 
tenııiDi~~ eskidc~ıberi düşünmüş \'e ~ B il ki b 1 d = ra yüklenmeğe başlanmıştır. yan uefl na ıse eri. n a ıyor 
~1lilı,yar:~ndc~- hıç ~aşm~yarak, yo - ~ U o Un na e aş a 1 e: ıB_u .m~lları~ biri_nci nevileri 260 - . . ~ . ~-..... . . 

l\letind ' rnustnkım hır hat isti- ; 4 .. .. s f d § 270, ıkıncı kalıtelerı 225 - 250, beyaz- Ycmenlı Ga.lıb Efganı aleyhınel dun saat on beşte devam edtlmış, mu 
e h~define doğru yürümüş ~ Filozof Rıza Tevfik uncu ay a a ~ ları da 150-160 kuruş üzerinden mu- Perapalas oteli sahibi Misbah tara - l~~kenı~ 3 .~uçuk saat kadar sürmüş-

lltiseyiıı Oalıid YALÇIN ~" = amele görmüştür. fından açılan dolandırıcılık davasına t•tr. Dunku celsede davacı Misbah. 
(Sonu 8 üncü sayfamızda) ~llllUllllllDlnıUlnılllllllUlllU\lllUllllOlffifillll UlllllllffillllllllllllllllllffillllllllllffilUOllUllllUlllHti0ll011111ffllfil0~W (Sonu S üncü sayfamızda) Asliye Sekizinci Ceza mahkemesinde [Sonu 7 ncl sayfamızda] 
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TiN 
No.: &7 Yazan: M. SIFIR 

Akşam Olmuş, Etraf Kararmış, 
Sohbet Bir Türlü Sona Ermemişti 

Abone Bedeli -
TOrklye Ecnebi 

SENELiK 1400 Kurut 2700 Kuruı 

6 AYLIK 750 » 1460 :ıt 

SAYLIK 400 :ıt 800 :ıt 

1 AYL.IK 150 J> soo » 

Pota ittihadına dahıl olmıynn·ccncbi 
mcml ketler: Seneliği 3600, nltı aylığı 

:= 1900, Oç aylıgı 1000 kuruştur.= 

Adres tebdili Jr:in ylrmi b~ kuruşluk 
pul g6ndcrmek lfızımdır. 

Üniversitedeki 
Ecnebi 
Profesörler 

Bilhassa aile sahibleri 1çın leceğinden ümidi kestik! Bilmi-
lstanbulda yaşamak, geçinmek yoruz. Bizim gördüğümüz anla-
çok müşkül bir hal aldı. Şehir- <lığımız şeyleri böyle yüksekler-
de bir kilo saf yağ bulmak tay- de oturan ve bittabi memlekete 
yare piyangosundan büyük ik- karşı bir mesuliyet kabul eden 
ramiyeyi kazanmak kadar en- bu heyet nasıl görmüyor? Mese-
der bir baht işi oldu. Harice hiç la: lsbatı gayet kolay, toptan 
bir dirhem bir şey ihrac edil· yirmi kuruşa satılan bir pirinç 
mcdıği şu zamanda her şey a- bakkal dükkanında otuz üç ku-
tcş pahasına! Sebze, yağ, mey- ruş. Bir kilo pirinçte on üç ku-
va, hububat elhasıl her türlil ruş kazanmak dünyanın hangi 
mevaddı gıdaiyc geçen seneye taraf mda tecviz edilir haller-
nisbeten her aileyi düşündüre- dendir. lsbat edemiyeceğim her-
cek kadar azim farklar göster- hangi bir şeyi iddia etmek fi.de-
mektedir. Aylardanberi yediği- ı · tim değildir. İsim ve adresimi 
ğimiz bir lokma ekmeği düzel- yazıyorum. lktısad Müdürü arzu 
tcceğiz diye fktısad Müdürlüğü- ettiği takdirde iddialarımı ma-
ntin tutturduğu terane yılan hi- hallinde kendisine isbat etmeğe 

yeye teslimini kabul etmiştir. Bun -
dan başka ticareti bahriyemizin ken
di istihsal maddelerimizi harice ta -
şıyabilecek derrcedc kuvvetlenmesi 
için lngiltcreclen şimdilik 5 adcd yük 
şilepinin mübayaası için görüşmeler 
yapılacaktır. 

GÜMRÜKLERDE: 

Komisyoncuların imti
ha oları dün yapıldı 

İstanbul Gümrükler BaşmüdürlU -
ğünde komisyoncu ve maiyet mcmur-

1 
ları için açılan imtihan dün yapıl -
mıştır. 

I Gümrükler Başmüdürü Medhi ve 
kayesi gibi devam edip gidiyor! 'hazınm; işte bu hallere bakarak 
Fakat şu satırları okuyan her haklı olarak soruyoruz. lstan- ithalat gümrüğü müdürü ile şeflerin 
ferd de itirnf eder ki ekmek bulda Belediye tktısad Müdür- de hazır bulunduğu imtihana 16 ko-
günden güne bozuluyor. Hele lüğü kaldırıldı mı? misyoncu ve 24 maiyet memuru iş-
südleri sormayın onu artık iç- Be~lerboyi İ tauoz cad. tirak etmiştir. lmtihan evrakı dün 

~-m•e•k•t=enn•'~·az~g=e•ç~.·~gv.e~~-l~~:ed~~~~~~~~N-0 •.• 2.s~t-lıE~.n~V~n~'-u~~~~~m ~~raya ~n~rllm~ti~ 

olundu 
f stan bul vilflyetinin barem ced''cJJ 

_.:ı,. 

Ankarada tasdik olunmuş ve bclcv 
yeye telefonla bildirilmiştir. scıed1' 
ye teşrinisani maaşlarını yeni bııı1l" 
me göre hazırlıyacaktır. .. 
=========================::::."' 

TAKViM 
26 tı .. KTEŞRİN 1989 

Perşembe 
1358 H.Ramızan13 1355 R.l.Teırlrı ıs 
G Un :299- Ay: 10 

Ezani S aat 

Ruzu Hızır :~ 
Vasati Saat 

1 dl 
gDneı Öğle ikindi güneı öOlc il< 11 
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st~-- 1'•ftl •AB"A• 1. 

L:X·l~ 1: a =J #lil !4 fi 
Almanlar Kruvazör 
kors~n harbine başladı 

Ribbent rop'un 
Nutku 

( Bq tarafı 1 laeMie ) 
olmasındadır. Binaenaleyh, bu günü 
senelerce evveldenberi düşünen, ha -
zırlıyan ve istiyen biri varsa dünya 
nazarında o logiltere hükumeti de -

' (Ba . . H" 1 h kkı da ğil, nazi Şefidir. lbt.ida, Avrupa kıta-
l tarafı ı lael sayfammla) 1 B. Chamberlaın'ın, ıt er a n - d k. b""tUn Al 1 hd t" i ,,,. . . . . .. . . sın a ı u man arın va e ın 

VEtlİB PAŞA iLE 
BİR MÜLAKAT 

Bulgar Parlamen· 
tosu Feshedildi 

(Ha§ tarafı 1 inci sayfamada) 

Bu beyannamede eczümle şöyl~ 

denmektedir: 

l • U b • J Harici siyaset bahsinde hükumet Giz i E 11 e,. Ben ı na eş ıat anaa son seneler zarfında takib edilen da· • /ı _ı • hill ve harici sulh siya.setine, inhiraf 
Zehirlemeğe T eşebbiia Etmıf eruı etmeksizin, deavm eyliyecektir. Ta· 

mamile sulhperver olan ve komşl 
Yazan : KANDEMiR devletlerle daima daha samimi ve c-anama ile Ma.dere arasında kı yemınınden donme hakkındakı ıt- . . . . ·-· 

tahtelbahir tarafından değil, Al- hamını redde teşebbüs etmek için a- temın etmelıdır, dıyordu: ~ıgı_nl _ 2 _ dostane münasebetler inkişaf ettir 
11

•-• ya tı R k tn lt 1 t mek arzusu ile müteballi bulunal -~ruı ceb kruvuörü olan Deu - yakal&nml§tır. Fakat bun& asli mu- . P · usyaya arşı. .g~ ere 1 ~ ~ - _ Salon bir müddet sessiz kaldı. 
~ tarafından torpillenmiş ol· vaffak olmaımltır. Von Ribbent- ti!"ak ederek şarkı ıstila etmelıdir, İmparator dalgın ve magmw um, . hükiımet, Bulgaristanın bu menıle · 
•..ı..~- d rd Bun d ğa al•..+ ~rle münasebetlerindeki itimadı ~uııu beyan etınietir. rop, Fransızların sulbü imza etme • ıyo u. u a yapma ç M;l"'

1• gözleri bA.la gözlerimde, kıpırdama-
..... _lllı:ıaileyh, Stonegatenin İngiliz ğe amade olduklarını ve bi~ har.be İngiltere. ile. ı.935 dek_ i. bahri_ anlaş. dan, bir heykel vibi dimdik vaziyet- taKriyeye ve tarsine gayret edecek· 
"""""'t - azil b f k ~· tir. Bulgar milltinin niyetlerine teka· 41iı.._, -lebatınm Deutchlanda nakle - mecbur edenin İngiltere oldugunu ıd- ma n er ıçın u ıttı a ın ılk adı- te düşünüyordu. bili eden bitaraflık siyasetini takibt 
~ olduguw nu ve Deutchlandın dia ediyor. Ribbentrop'un aldandığı- mı idi. İngiltere Lehistana garanti Neden sonra dudaklarını oynattı: 
::-"-Y kat'i surette ~etmiş bulunan hü 
_, ~ Flint'e wtesadüf ettiği ana ka- nı ve ~~an milletini aldattığı sık v~rerek Al~anyanın şarkı istilasına .. _ Pe~ila Paşam, bana bu husus kumet, şimdiye kadar olduğu gibi 
llıit linıaıe dogru yoluna devam et- sık vakıdır. Bu defa, hayatında en bır sed çekınce, Almanyadtl. az mı ta umumı ve mufassal bir rapor ya- büyük devletlerle ve diğer me.mle 
~ buıun_duğunu ilave ~~~r. bü~k .. yalanı söyl~iştir.. hiddet ve nefret galeyanı vücude gel- zar mısınız_? Bu raporda, harb baş- ketlerle iyi ve dostane münasebetleı 
lıe.a egate~ı~ mUret~e~atı, mu~kı. - Bütun. d~ya . bılı.yor ~ı, .Fr~nsız di? Alınan gazeteleri açıktan açığa 1 ladığı takdırde İtalyanların nereler- idame eyliyeccktir. 
~, ~~erı~an gemısıne nakledilmiş askerlen, ~~erızmın delıce ~~tirası- ilin etmediler mi ki İngiltere ile de- den tecavüz efieccklerini ve bizim Hükumet beyannamesinde, bilaba 
~ ~ıle?°e Deutchl~d ta~ın~ na artık bır ~~~yet .~ermek. ı.çın ça~- niz anlaşması teknik bir uzlaşma de- hangi mıntaka_!arda ve ne nisbette re, ekonomi, maliye, kültür ve idan• 
tdthn~". bır Alınan mufrezesı terfık pl§lyorlar. Bütur_ı dunya bilı~or kı, ğildi, siyasi bir anlaşma idi ve ga _ asker t?.plnn_ıa~a mecbur olduğumu- sahalarında takib olunacak siyase 

l§tir. Fransız askerlen, ancak nazı hege- esi 1n "lte d izi hik. . ti . zu da gostcrınız .. ., 
GARB CEBHEStNDE monyası yere vurulduktan sonra el- y .. gıte lrekyel ~b raker kımkıyedilnı İmparatorun her ha1inde derin bir tin ana hatları bildirilmektedir. 
ıı ,, . . · iri rdı ve mus m e e en ı ara en e- . H .. k · t be names· c.r.yJe 01• ... ;u\.REKAT BAŞLADI lennden mlihlannı bırakaca a r. . . . A samimiyet hissedıyordum. Ve tek u uıne yan ı ":T" 

't ~us, 25 (A.A.) - Havas ajansı- ve Von Ribbentrop, bizi, korkaklıkla ~ ıçın ~rkı Avrupada ~bat rahat l başına karar vermek mecburiyetinde hayet bulmaktadır: 
tore aakeri vaziyet: itham ediyor. Eğer bu söz, daha ~ır f~ıyet sahası tem~ etmekten olan bu başın, gayet miişkül olan 0 Karşısında bulunduğumuz fevka-

~'W~t ormanı civarında küçük başka bir kimsenin ağzından çıksay- ıbarettı. Muk_avelenamenın bu nıhu- ı vaziyet içinde muhafaza ettiği soğuk \'ehib Pa.,a lade hadiseler ve bu hadiselerin ya 
diin lı:öYün. :i§gali için evvelki gün ve dı bir hakaret olurdu. nu anlamadıgından yahud anlama - kanlılığı ve metaneti takdir etme- üç gün sonra, raponımu almJş \'e rattığı endişeler sebebile, hükumet 
eıı1..~ldukça eiddetli müsademeler vu BiR 1NGtL1Z VAPURU mış göründ~~d~ dolayı İngiltere- mek mümkün değildi. okumuş olan imparatorla tekrar bu- kraldan, mebusan meclisini feshet · 
~uş ise de bu harekat münha - DAHA BATl'I ye az mı sovdüler · Son söz olarak şöyle dedi: Juştuk. Yine bir hayli vaziyetten bah mek ve halkın arzusunu yeniden yok· 

lllevzil kalmıştır. Londra, 25 (A.A.) - Clanclisholm Muhterem nui Şermin kitabı, _ Paşam, siz.inle daima çok açık settik. Fakat bir türlü kanaatl<:rimiz hyarak bu arzunun serbestçe ifade-
4tt~Ur mahal Alınan toprağında- vapuru, Gla~ow açıkla~nda batmış- programr elimizdedir. Son ~kik~ya I konuşmak isterim, ve görüyorsunuz 1 ayni noktada birle.şemiyordu. Çi;nkü 

1 
sine imka~. v~rmek. üzere yeni inti· 

~1r .. ~laruı Fransızları buradan tır. Bu gemı, 1937 aenesmde, Kontes kadar bu programın harfı harfme ki öyle yapıyorum: Ben şahsan har- imparator hala bir llalyan taarruzu- habat tanhını tesbıt etnıek hakkın· 
~ak için göste~dild~ri ısrar bu ~ellicoe tarafından denize indirilmif ~tb~k .. ~il<l~~i görüyoruz.. V~ayi bin vu~.u~nu zayıf bir ihtimal dahi- na, b.inaenal~yh. harbe inanmıy()(~~: 1 d~ki meşruti hak~ın~ kul1anmasını 
~:'e anl&jilır. Fllhakıka Alman tı. gözümüzün onilnde cereyan edıyor. tinde goruyorum. Harbden fazla sul- Ben ıse vazıyetın sarahaten \"l!riıgı rıcaya karar vermıştır. 
~ğı bütün Alman toprak· lNGILtZ TAYYARELERlNlN Bun1an muhakeme etmek, nasyonal- ha inanıyorum. Çünkü Cemiyeti Ak- aksi kanaatte sabitkademdiın. Bulgaristaada Yeni intiba.bat 
~~ Fransızlan çıkarmağa bü - KEŞtF UÇUŞLARI . sosyalizmin harici politikada kabul vamm böyle bir harbe meydan ver- - Raporunuzu kemali <lik:t.".tle Sof ya, 25 (A.A.) - Kral, yem 'bir ebemmi~et v~~~~· . Lond~a, 25 .<A.A.) - Hava İşler~ ve ilan ettiği politikaya ne dereceye mi~ece~n?en emin bulunuyo~m. :ekr~r tekrar okuduğumu söy~em~- ınebusan intihabatmın 24 Akinunu · 
eta..,.L~llıtaka bır çok koylen ~tıva Nezaretı, ~hyet h.ava ku~Jen kadar uyduğunu kontrol eylemek Kendımı tutamadım, kemah ııeza- ge luz~m var . mı Paşam. Tehrık te evvel ve 14, 21 ve 24 kanunusani 
~· İtte Alınanlar diın bu tayyarelerının son 27 saat ıçınde mümkün oluyor. ketle: tcşekkur ederım, senelerce burada, 1940 da yapılması hakkındaki emir· 
\;. . eıı birine tekrar bir bölük ka- Berlin, Magdebourg ve Hamburg ü - Bugünkü harbi Almanya bugün is- - Haşmetmeab, dedim, eğer zab bizim aramızda yaşamışsınız gibi, nameyi imzalamıştır. 
'- ~uvvetle hücum etmitlerdir. zerinde gece istikşaf uçuşları Y~P - tememiştir. Scnelerdcnberi bu gaye imparatorileri i'rabda mahalli olmı - her halimizi uzun uzadıya tetkik ct-
'rt...~ :·sız bölüğü de mukabil ta. mış olduklannı haber vermektedır. arkasında koşmuştur. Nazi Alm:ınya l yan Cemiyeti akvama bel bağlıyorsa- mişsiniz gibi vnziyetimize vakıf ol - Musolini bir Balkan 
~i~ bulunmlJi ve Fransız mev · BİR 1NGtLtz HARB GEMİSİNİN b d.. .. .. t 

1 
t tb·k nur, af buyurunuz ama. elim bir duğunuz derhal göze çarpıyor. Fa-

r. reri almıştır. DÜŞÜRDÜCÜ ALMAN 1:1'1u k uşuknurd .. kasara~ ve .
3

. ı. ~ta feliketin arifesinde bulunuyorsunuz icat... bloku teşkil edecekmiş 
"IQıı. .. ~ . t g.-c;er en en ı anaatınce ışın ıcın- . · l 

"'. ."'""'vazıyet Fransızlar tarafın- TAYYARES . . • . . · demektır. Bu kadar açık arza cesa- mparator bu "Fakat,, le, her şe- (Baş tarafı ı incide) 
ti) "'Uatakbel harekata intizarcn ka- Londra, 25 (A.A.) - Biri Südet ~e hıçbır ah:aksızlık, hı~bır fen~lık ret ettiğimden clofayı tekrar affı haş ye rağmen hala benim vukubufaca- Gaye, bu konferansta temsil edi: 
~ ~üi vasfını muhafaza. eyle- olmak üzere yeniden üç Alman tayya }oktu. ~ilnku ~asyonal - sosyalızm metpcnahilerini rica ederim. - ğına iman ettiğim harbe inanmamak- ten·memleketlcrin bitaraflığını teyid 
~· ~manlarm Siegfried hattı recisi. ~hrib edilen bom~ardı~8:11 J beyılelmıle_ı ~unas~betl~rde .. yalnız İmparator gayri i?_ti~rl giildii. ta devam ettiğini anlatmak istiyor- ve_ harbin, halihawzı~~~i .~uharibler~ 
~ dekı tahtidatı muazzamdır. U tayyaresınden alınarak, bır lngıhz hayvanat alemındekı ha) at muca.de - Fakat ben. bu tebessumun altında \du. munhasır kafacagı umıdını beyan vt s k&ııaa~ şudur ki Alman kuman vapuru tarafından wkaraya .çık~rıl _ l ı~si ~anunundan _başka bir düstura gizliyemediği zeh1rli hisle~ni, acıla- _l~ci~~ ?1ülfıkatımı~ ~a böyle bitt~. ifade etmektir. 
~:'51 bu gün, emir verilirse, büyük . mıştır. Bunlar sag ve salımdırler. )er \ennemektedır. rını ve ıztırnblannı farkcdıyordum. Bınbınmızden samımıyetle, hatta Muhabir, ltalyanın Balkanlarda.ki 
ltıt~ girişebilecek kuv\·etıere ma ı:-aln~ bu tayyare~ilerde~ ~~~düncü- .Bu haki~at me~dan~ iken Von - . Paşa, .Allah bizimle beraberdir, dostça a~:ılc~ık \'e ayrı ayrı Adi8 A- vaziyetinin son derece kuvvetlcndi-
~Uıunaktadır. sil, kı vaka mahal1ıne gelındigı sırada Rıbbcntrop un harbı 1ngılterenin ha- de<lı ve aı~ır nğn· y('mek salonuna babaya dondük. ğini, çünkü İtalyanın, Balkanlardaki 

~ı·· cebhesinde Almanların ho • ölmilş bulunuyordu. Bombardıman zırladığım isbata kalkması ne kadar girdik. Orada bana güzel bir villa tahsis AJ~an tehlikesine karşı mukabil a
~0"!e gösterdikleri ruhi taarruz • tayyaresinin, bir İngiliz harb gemisi zor ve nankör bir işdir. Kimse tara- Sofra alafranga idi. Yemekler de etmişlerdi. Ancak ben Habeşi~tana -ırlık t kil eden bitaraf bir devlet 
il\. - li.Yık olduğu cevabı almıştır tarafından düşürüldüğü zannolun - fından inanılmıyacağını bildiı'n hal- öyle. O giin biitün vemek esnasın- yangelip oturmak emelile gelmış ol- gt 

1
• kk" cşed"ld. -· .. 

1
• 

1 
ktedi · "nsıı · · ~ . · . . w . . . . . e a l ı ıgını ı ave ey eme r ~ .. ta.sadcıları bir kamyon için- maktadır. de böyle temelsiz ve ciirük bir dava- da ımparator da, maıyyetı de hep madıgım ıçm, kcndı kendımc bu vazı-

1 
.. . . 

~ Cotü..ıtı · Tü" ki .. . k kt 1 t ~ d"" .. - b talyanın, Sovyet mudahalesı netice-~~,· ~u en hoparlörün yerini keş- Alman Tebliği yı müdafaaya teı:.ebbüs etmesi biivük r erden, Turklerın ara ere - yet e ne yapacagımı uşunmege aş- . .. . 
,A~le · ' ·· · - · d · d kah 1 k ı d sınde bozulan kuvvetler muvazenesı-~~'~ r ve derhal mıtralyöz ateşi Berlin, 25 (A.A.) - Büyük Alman bir cesarete deliılct ederse de her hal- rın en, cesaretlerın en, raman ı 1 a ım. . . - · d .. .d 

1 ~rdır. Hoparlör hemen susmuş Umumi karargahı bildiriyor: d d"" • k h k t 1.k . . ]arından. vcfalaı ından, sözlerinin eri 
1 

İmparator benim Aclis Ababada nı tekrar tesıs edecegı e umı 0 un-
. e unyayı pe a mn e.a kı cttı- 1 1 . . 1 ı k 1 . . f k t be • h maktadır · Volklingenin garbında düşmanın -· · d · bat t k . "b .1 . . o uş arından bahsederek sılayış erde a mamı ıslıyor, a a nı emen, . · lUa gını e ıs eme ıtı arı e bır psı- . . w - . b t ! Sö ı d·~· ·· Bul ·sıa !_~TROPUN NUTKU bir bölükten ibaret olan ve henüz koloji kusuru teşkil eyler. bb~dlundular ve Türkiy~nın şerefın.e 1 dogkrudan kd"o~nıyda ışç~şınk.~ ho :: - Mac:ı..:a ıgın~ gore. ga; nı . 

... "-ANSADA NASIL Alman topraklarında bulunan bir . . . . a enuş oldular. Kendımi pek samı- ma tan çc ınıyor u. ,un u a ım- ı ı . n~. umanyayı \'e ug~-
~ . KARŞILANDI? dümdar kıtasına taarruz edilmiş ve Harbın ıl~ uakıkalarında bıle Al · mi bir aile sofrasında mihman sanı- da siyasi notalar teati edilmeğe baş- lavyayı ıhtıYa edecek olan barışçı bır 

\iı~'ris, 25 (AA.) H · ibu kıta h d d .. te t f ·· k"" manya Lehıstan topraklarına ge<;en yordum · lamı~tı Adis Ababa İtalyan sefareti blok kurmak suretile yeni bir küçük 
"QitiYor: · - avas aJansı tülm .. Cu u un ° ara ına pus ur· ı askerlerini geri alsaydı, Mussolininin Yemekten sonra imparatordan mu ile Habeşistan hnriciye nezareti ara- antant teşkili imkanı derpiş edilmek· 

'irt u .sabahki Paris matbuatının tef- Bi::ii;~ şayan başka hiç bir lii tav~utu neticelenecek ve alakadar- ı:made aldım \"e emrettiği raporu ha- sında verilip alınan bu notalarla 1- te ve bu blokun İtalya tarafından 
~ti:. dise olmamıştır. l~r hır sulh _konferansı manasında zırlamak üzere ikametgahıma gittim. tnfyanlar bcninı için "bu adamı ne müzaheret görmesi, Türkiye ile Yu. 
~~n Burgııes, Petit Parisien CEBELÜTTARIK AÇIKLARINDA bırleşeceklerdır. Bu işe zaten hazırdım. Çiinkü, ev- diye buraya getirdiniz? Bunu hayırlı nanistanın da dahil olabileceklerı 

''\1 11lde diyor ki: BATIRILAN İNG1Ltz V Muh~er:m Von Ribbentrop, bizim vclce de dediğ·im gilıi, Habeşistan bir dostluk alameti saymıyoruz, fa- mevzuu bahsedilmektedir. 
~ -~11 a_ibbentrop'un dün Danzig~ _ C bel""tta k 25 (AA ) APUi R~1 . kanaatımızce, lıarb mcsuiiyeUcrine hakkında hayli malumat edinmi~ ve lan .. ,. diyorlar, Habeşler de mülayim 
ı.. 'öyt~ · e u rı ' · · ngı ız temas etm kl r·ı ı d" h · · · · ·· ·· ·b bl 1 · · ·· t -"lh~ '""'ıği nutuk hi,.bir red ceva T f b" Al . e e na ı e za ımct e ıvor. arıta tizcrınde de havlı goz nuru ve munası ceva ara ışı or mcge 
1.""' la ~ - a na vapuru ır man denızaltısı Bö 1 b. ·· k . . . • . _ .. .. · • 

1 
d 

ıt ı.. Yık olmıyan hakikate muha- tarafı d C b l""tt kt 80 .1 Y c ır mıına aşaya gırışebılme.sı doknıu~tum. . çalışıyor ar ı. 
11ır • n an e e u arı an mı . . • 

1 
, . f 

1 00
· 

1 
h be 

lllatadır. Hitlerin mümessili kad kt b tı 1 t ıçın evvela M"ln Kampf'ın düsturları- Masamın başına oturdum ve tal- : Bır tarıı tan mesc e y e mu a -

~ , ar uza a a rı mış ır. . . . 1 .. 1 d""k""l ·· k b" d d 
nın ve sıyasetının nazi Almanya ta.- yan arın tehaf1şud mıntalrn arını, top- rcyEt o umuş ·en, ır yan an n 

Q/ff D h / 1'.A rafından reddedilmiş olduğunu ilan hyabilecekleri takribi kun·etlerini, benim üzerimde · şimdi anlatmayı 
'P.T a ır~eclialerden Gecerek etmelidir ki sözlerinin samimi olabil- takib edecekleri taarruz istikametle- birçok sebeblerle mahzurlu buldu-

• mesi ihtimalini kabul edeı· 1 
rini, cereyan edecek harbin muhte- ğum şekilde - bilvasıta tesir icrasına 

İngiltereye Y ~pılan 
İhracatımız arbyor 

(Baş tarafı l incide ) 
Bundan başka ~ifti 160 kuruştan 

6000 keçi derisi, kilosu 51 kuruştan 
külliyetli miktarda tatlı ve acı ba -
dem satılmışbr. Mı • l G • k un. . . erıye f! fTeCe Jliiseyin C:ıhid YALÇIN ~ safahat~nı ta.ınaını tamamına tes- ç~lışılıyor, Habcşı~tanı terkctmem 1-

- .. - ......... - .................... -- bıt ve trıyın cdc:ı bir rapor kaleme çın şaşılacak tekhfler ortaya atllı- Diğer taraftan İngiltere, Bulg:ıris· 

' 

( B• .. tarafı 1-incı·::·)·.. ... •••• R it e· N t k 1 aldım. yordu. tan, İskandinavya hükumetlerinden 
~ wı:ı eşmesi üzerine İtalyan siyasetinin ooseve f r u u 1 ( D ) 1..--

~ -~ - lNGlLlz _ .FRANSIZ BalkanJann göbeğine kadar yayıldı- Bu rapor~a hiç bir noktada yanıl- , .. -··---·--·=::~.::..... seneUilHı için hararetli balmumu ta • 
'''°4J\ŞMASININ ERDÜNDE s·· 1 k mamış oldugumu çok geçmeden vu- h lehleri gelmiştir. Bu tnlcbleri şimdi· ._'tttdıı- TESİRLER! ğını kaydederek "esas nokta burada- oy eyece k~at isbat edince, pek tabii olarrık ı SAlllh KdıTcın mi 111 •kledm•- lik karşılamak üzere 10,000 kilo sa • 

...: '43 25 (A dır,, diyor. bır gurur duyduğumu gizlemiyece- a na t e~r n aan e tılmıştır. ~ · lıı '.. .A.) - Türk - Fran- ~zı guetel~r, vakıaları dumanlı Vaşington, 25 (A.A.) - Resmi bir ğim. baktlacak 
ıı. "era!ılız anlaşması, Filistinin ve re. sımler ve şaırane aşk hikayeleri i- kaynaktan haber verildig-ine göre, Bir gun·· bu raporu da ne"''""dersem Bu maddemiz üzerine yapılan ha· 
"'· "",,., Erdünün iktısadi hayatın- " d d 1 w ı l c·· h ,...~ ' Dünkü akşam refiklerimizden biri raretli tafebler üzerine fiyatlar 83 ku 

.raJıı ~m e per e emege ça ışıyor ar, fakat um urr .. eis .. i Roosev. elt, gelecek per- bu masum gururun haksız olmadıg-ı- "İzmit . Hususi,, kaydile lstanbulu nışa kadar çıkn1 ıetır. li~, 11&,. ı.... nıenınuniyet tesirler gös - ltaı dl k ı k be '2 
-~;g" .. §laınıştır c· d.d A . AY~ seı:e~a ar_a u a asmamakta, şem gunu radyo ıle neşredilmek ü- nı bütün meslektaşlarım tasdik ede- çok alakadar eden bir hadisenin da- ~--~ ...... ----------
~ıA emareler g·· .:1 !.w'u::ı:a~n, ;;,,a- bili.kıs hadıselerın seyrini çok mU - zere bir nutuk söyliyecektir. ceklerdir. 1 vası etrafında bir haber neşretti. te lzmitte intişar eden "Türk Yol~: 
t... ... ~ deniz . oru me. ır. . : dekkik bir gözle takibe devam etmek - - -- ---- - - - Bu haberde· "Dolmabahçcdeki iz- refikimizin salı günkü sayısının bi-
t.."'.~ -· naklıyatı sıgorta prımı istemektedir tukta ezcüml ş·· ı d · t" ·11 · ·· . . . . . . 1 A . ·. · · 
~ 1 """"lnıiş ve. ticart m 1 1 d · .. . e oy e ~~ış. ır: mı . etlerın hurrıyetı hızım bır mıllet I diham hadısesı suçlusu olarak eskı rınci sayfasında da nyıli şekilde ve 
~aı. tinıad tek tee ~ame e.er. e SADABAD PAKTI DEVLET- Mılletlcr arasında ıyı nıyct pren- halınde mevcudiyetimize bağlı bulun İstanbul emniyet direktörü ve halen "muhakemenin yann olacağı,, kaydi-

tJ ~ rar ssus etmıştir. LER1N1N TOPLANTISI .... d.. .. .. İ . · 1 b" b ber .. .. •. 
~ahudi m tb tı Tü k di sıpı ıçın ovuşuyoruz. yı nıyet olma- maktadır. Türkiyenin yaptığı hare_ Çorum valisi Salih Kılıcın muhake- e ır a gorülmuş olmasıdır. 

~ i Jnilttefi~a:a ~di;le y~ . P~~is, 25 (A.A.) - Havas ajansı dıkça barış olamaz. Kuvvetini vadle- ketin hakiki mi.nası da bunda mün- mesine çarşamba günü "bugün,, şeb- Halbuki işte bu işin doğrusu bu -
~ r. bıldirı~or: . . ri tutmamakta~ ve kuvvete şeref ver demiçtir: Türkiyenin teşkil ettiği rimiz Ağır Ceza m:ıhkcmesinde baş- dur: 

~.\le~ l'l'.\LyAN GAZETEStNtN Sadabad paktı devletlermm yakın- mekten alan sısteme nihayet verin- örnek strate .. k h . ti d k ]anacaktır.,, Dolma bahçe sarayı önündeki izdi -
t..~1"-liAIQ{INDAKt NEŞRİYATI da bir konferans aktedecekleri hak- ceye kadar dövüşe devam etmeğe az- üstündür rrJık. e em~ı)~el n en ço Denilmekte idi Yakinen alakadar hamda on bir vatandaşın ölümüne 
"'!" ...._ ~ kındaki h be 1 p . t IAk . . r ıye mı e er arasın - . "d izl"kl . .. . 
1ı .. " h:~ ~A.A.) - Giornale d't • a r er arıs e a a a ıle metmiş bulunuyoruz. Bu defa yalnız da iyi niyet prensipi lehinde vaziyet olduğumuz ve muhakeme tarihinden ı ares ı en yUzunden :re.~?ıyet 
~~ ı)1~nde Gayda Türk pak. karşılanmıştır. harbi değil, harb sonrasını da kazan almıştır Türk· . lTk b""t·· evvelce malumat edindiğimiz bu mü vermekle suçlu Emniyet mtidilnı Sa-
e .... barı ~· ' Son Ingı·li Fr T .. k l al k. b "k" · · · ıyenın po ı 1 ası u un h. d ·· ·· ·· ba b" · ı·h K 1 ı · · KJı. l • ~~ O weti olduğundan şüp- z • ansız - ur an aş- ın ıyız ı, u ı ıncı zafer belkı de harb sonrası d . d . tik } ım avanın gununu aca ız mı ı ı ıç a muavını ıımranın mu ıa-
.,,~or \re P&ktın esasında İngiliz masının bu içtima ile her halde ali- en çetini olacaktır.,, !metin bir port~kvreslın ekıst bra.: ı vte yanlış biliyoruz? düşüncesile derhal kemeleri İzmit Ağır Ceza mahkeme-
' l ~her • kasız ol w ed"l kt . ı ı a o ara e aruz e - 1 •tt b l b. •- taı" siyasetine dayandıgıw mıyacagı zann ı me edir. B. Eden, müteakiben bitaraflara m · b. . . . . . zmı e u unan ır arkadaşımızdan since 1/11/ 939 çarşamba günü yapı-~ .ranın T7 • Konfc ans , B w.d dd h . ış ve ır muahedenın tadılını ıste- t 1 f l 1 ~ dı . 

L ~· naradenızde yayılması- r )a ag a a ya ut ta ışaret ederek şöyle demiştir· d·-· b . . e e ona ma umat al k. lacaktır. Taraflara teblıgat yapılmıg 
~lt-ı- 1 

Ohna • · Ankarada toplanacaktı · ıgı zaman unu yapmak ıçın kuv • . . 
~ "'tar k ~1 1

.stihdaf eylediğini r. "Şuna inanıyor ve şunu biliyoruz vete .. t . -· Bızım kadar hayrete dÜ§en arka- ve gelen vekaletnamelerden de anla-
~ ta~ , Türkıyerun bu muahe - Edenı·n ru··rkı·ye hak· ki, bugünkü harbe doğrudan doğru- mu·· mkuracaa1 s~1rethııe degıı mu~a da.şımız çok kısa bir müddet zarfın- şııdığına göre ma!1kemede Salih Kı· 

<>"ten Balk tan d . . . za ere yo u 1 e areket etmıştir. d b · · .. dd . Tkten . . ~ llaJJcan .ıuı a~ .. tın a.ka.l- kında mu·"hı·m bı·rnutku ya ıştırak etmıyen ve fakat bu har- Buöylebirpolitikadırki eri ti-ike- a u ~§ı mu eı~~ı.ı sor.- Iıcın vekilı olarak İzmitavukatıann-~ le Orta sısteını ıçm yenı hır bin neticelerinden ziyadesile mütees- ' ş g muş, Ağır Ceza reısını zıyaret etmış dan Sedad Peyk ve Ki.mrazun vekili 
'>.ete, a: çıkardığını bildiriyor. Londra, 25 {A.A.) - B. Eden im- sir olacaklan için ve netice . d" m~ noktas~ 1936 d~ .Montreux'da mü ve bu hafta içinde böyle bir mubake olarak ta yine İzmit avukatlanndan 

avutıukJa İtalyanın bir par.atorlu4a b.ttabeıı sill'lediii bir Dll· ile beklemekte bulunan diğeyı b~n ~ za e;e ve ımza edilen anlaşma ol • me olmadığı cevabını almıştır. İrfan Şakir Ö~ören bulunacaklar • 
..... r ır ço muş ur~,, ı\sıl hayrete şayan olan bir cihet dır. • 
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1 Türkçeye çeViren : HÜSEYiN CAHİD YALÇIN : 

Kanlı Nigar Oyununu Anlatmakta 1 A U d Z l 1 
De v a m E d i y o r u z 11 Vus·turyanın ğra ığı arar ar 1 

·---• - 1 - z& - j Objektif surette gözd~~ geçiri- etmeğe m~vaffa~ ~l~yorla:dı. Bir 1 
"Haso şarkı söyliycrck ve bir a- · ler, sonra İsmail efendiyi dövdüler, . .. lince, parlamento prensıpı kadar ay evvel kımsenın ışıtmemış oldu- ~ 

Yak oyunu oynıyarak gelir. Ka\.'Uk- sonra pehlivan Hüsmen ağa~ pa~- ı Bı~ çok .. şey!crc 0 kadar kor 01~ 1 yanlış bir prensip olamaz. ğu isimler her tarafa neşredili- a 
lu onunla birlikte oynamağa başlar.,, !adılar, arkasından bey kUsUn benli- s~v~~ tabıılen bu defa berrak go- Halk mümessilleri cf cndilerin yor, beri tarafta ise devletin ha- ~ 

H - Bir ayağında mesti var, bir yi ıslattılar. !le ruşlu olur. . . .. .. intihabları ne tarzda vukua geldi- yatına yahud 8.mme hayatına ta- § 
ayağında mesti var, bir ay~ğında H - Ya sana ne oldu? Bunu~ ~etıcesınde, n:ıud~r sı : ği ve bilha~sa makamlarını ve ye-, allük eden resmi ve pek mallım a= 

mesti var-, bir ayağında mesti var. K - Benimki malfım değil. 1 nıflar g~tti.kçe dah_a barı: bır zeka ni mevkilerini ne yolda elde ettik- vakıalar canlı canlı gömülüp unut-
K _ Bunu anladık ... Ya öteki aya- H - Desene ki seni de kazıkladı - fı~a~alıgı has~l~gına ugrı~~~lar. Ieri meselel)ini geçelim. Herbirinin turuluyordu. Hatta bazan bu isim- = 

Bır ınsan, kendısı de bu nevı -~ef- muvaffakiyeti koca bir kavmin lcr öyle murdarhklar münusebe-ğında ne var? lar. 1 ·· h b degılse · · = 
H _ Haaaa .. öbür ayağında mı? K - Gözünü aç seni de çarmıha & e:,, ~uru una ı:ıensu .. ~ ' arzu ve temennilerinin ancak ha- tile zikrolunuyorlardı kı, daha zı- ~ 
K _ Evet öbür ayağında. germesinler. ~ mılletın ve de~~etın bu .~z<lcn ~e kikaten gayet cüz'i bir kısmını yade, muayyen bir alçaklığın ya-
H _"Düşünerek,, Haaa .. "Aradan H - Ben, değil iki kadın elli ta-J = kada·r· zarar gqreceklerın~. ~hm~~ tatmin ettiği pek bedihidir: Halk hud hiyanetin hatırasına bağlı =z 

Ö .k b d 1 h · · b. ~ edebılır. P.ar.lament. 0 • r~Jımı. es ı ku""tl""inin siyasi zekasının kendi kalmaları icab eder gibi görünü-
ğında da mesti var. ruk~:ı gebertırem. .. vus ury~ ı.~ı~ . 3• 

1 ı ır mı r kendiliğinden umumi Ye sarih si- yordu. Namuslu bir adamın leke- ===ı 
epeyce bir müddet geçer,, bür aya-ıne a a ayı ~ese epsını ırer yum-ı A t h k k b k op .,., 

K _ Tu Allah müstahakını versin. 1{ - Sen dediğini yap, ben mah- 11 . 11 Müdirr Muavmi ~ ure:~e k~ltu:U ıdı. . . . yasi telakkilere yükselecek ve bun- siz esvabları üzerine, sanki sihir- ~ 
•. •• •• ? 1 - E.. .... d.D ava. l c. an , Şuphesız kı Ba~vekı~lerı ımpa - lart fiile çıkarmağa kabiliyetli a- li bir değneğin daveti ile, en çir- = 

Bir saattir bunu mu duşunuyordun. etıp o maga_ razıyım. . LufthanzN = rator ve kral tayın edıyordu. Fa- damları kend·ııı·g-ı·nden bulacak de- kin iftiraları birdenbire yüzlerce Merhaba hemşeri. H - (Bagırarak kapıya ~ıder) Bu d 
1 

t 
H _''erbaba babo "baba,,. mahallenin bekçisi ben olduktan kel- İstanbul hava seferlerini ! __ kat ~ her. d.efa.sın a. p.ar am~n o- recede inkişaf etmediğini düşün - koğa ile boşaltmaktan ibaret o- = ıu Berlin := nıın ıradesının ıfadesını tnsdıkten . · r·d· b d t• bilh Yah d·ı § K _ Hoa geldin sakalı kabo "ka- li burada böyle rezaletlikler istemem. k ı Lufthanza şirketinin == . rnek ve teslım etmek ka ı ır. lan u enae ı assa u ı er- := 

!:I yapaca o an · = başka bır şey yapmıyordu. Nazır- . · k d tedk"k tm k la =-ha,,. Nasılsın, iyi misin? Benim canımı sığma. Bularm uru- müdür muavini dün şehrimize gelmiş ES . . • . .. .. ·Iık Bizim daima "efkarıumumıye., de ya ın an ı e e zım- = 
H _ Vüllaha ben iyiyim. Sen na- balarını ver. t• = lık meYkılerı ıçın butun pa1'8:1 

- tlediğimiz şey ferdlerin ı:;ahsi tec- dır. O zaman, gazetelerin o tehli-
ır. = lar iyi cins garb demokrasisınden · . . . " k · d d 1. k ld ki == sılsın? Ş - Ooo.. Maşallah ayo sen na- "L"".:3 , ·el Korle · dün kendisile görü- ;;:._;; . . ' . . • . . rübelerine ve bılgılerıne anca ga- kelı hay u lanna ayı o u an 55 

K - Haındolsun ben de iyiyim. ı:ııl bekçisin böyle? Evimizi yerinden şen bir muharririmize şunları söyle- == . . d d • . .. 
1 1 

yet az mıkdarda ıstına e er. hurmet gosterı e ı ır. :::: r.A.t\ aı • 1 := ıdıler. Prensıplerın degerı ne ıse . . . d d .. ·· ·ı b·ı· := 
' · =: netıcclerın e egerı oy e o uyor- • . .. .. k ·t· .. . == Sen nasılsın? göttirseler sen duymıynca. Böyle O· miştir· ::;:; B" h h h . t· . Efkanumumıye, buyuk ısmı ı ı- Bu tefekkur eşkıyasının, men- =: 

. ::=: du. ıl asRa, er şa sıye ın yerı . . d h ·k t ·r d . 
1 1 

ak · • == H _ Eee ben iyiyim, sen nasılsın. ? lur mu öyle... 11 Bir mani ,.1kmazsa iki memle- = d f d d h k b" barı le, harıc en t.-ı rı ve C\ 1 fur hedeflerıne vası om ıçm, := - .... == ne her e asın a a a ısa ır . . . "h ' a· . d . . . k == K _ Haındolsun ben de iyi·vim, sen H - Baci (bacı) kalfa ben bura· ket ara..,ındaki seferlere ay başından =: ··aa f d b. d b 
1 

edılmıştır. Bunu a\a ıs,, enı- yapaınıyacaklan hıç bır şey yo - := 
.J < ., == mu et zar ın a ır a am u u - "kk ç:;::;; nasılsın? da bekçi oldukça dünyana hırhız itibaren başlanacak ve haftada üç d B .h t hak·ki bir len şey çok kere pek .dı ate şa- tur. e: 

· · (h ) ı :== nuyor u. u nı aye 1 b" ·k a kuvveti ıle ve ~ebat ·zı· ·1 · 1 · = H - Çok şükür El-la-ha ben ıyı- ırsız ge mez. gün yapılacaktır. Tayyareler b~ray~ · ko~u haline geldi. Her defasında ~an :~ ı n . . ~ Bunlar en gı ı aı e ış erme so- i 
Jim, sen nasılsın? Ş - Sen öyle söylüyorsun amma pazartesi, çarşamba ve cuma gunlerı 1 = intihab c<lilen "siyasi adam., ın ıle te\ lıd etmışt~r. . . . kulacak. kadar ileri varırlar .. tç-

K _ Bu sabaha kadar sen nasıl- bizim küçükne hanım korkuniyo, kor saat 14 ü 45 geçe gelecek, salı, per- ~ kıymeti biraz daha zayıftı. Niha- Nasıl herkesın .. d~nı kanaatlerı lerindekı mantar ~mak sevkıta-
ılın ben nasılım diye mi gidecek. İş- kuniyo, ödüsünü patliyo. şembe ve cumttrtesi günleri saat 8,45 §! yet küçük parlamento bitleri ti _ terbiyenin n:ahsulu ıse ve ~unlar biisi onlara talihsız kurbanlarına il 
te sen de iyisin, ben de iyiyim ves- H - Sizin hanım hırhızdan değil de Yeşilköyden Berline hareket ede- ~ pine davanıldı. Bunların siyasi li- hnsanın kalbınd~. uyukla~ bır h~l- son mühlik darbeyi indirmek im- ~ 
Selam. Nereden geliyorsun? şeytandan korkmaz. Şeytan onu!1 ya- ceklcrdir. Tayyareleri~~z ~1 .y?lcu a- , :;: ya kat \:e iktidadarı her defasın- deki di~i te~~yuller~en ıbare~ ıs~ kanını verecek müessif bir vak'a ~ 
l! - Efendim sabahtan kalktım. mna salavatla gelir. Korkmuş olsa lacaktır. Ücretler cskısı gıbıdır. da bir ekseriyeU tekrar yapıştır- halk kutlesını~. efkanumumıyes buldunıncıya kadar domuzlar gjbi §iij 

l!ir külhanbey arirem. Dünyayı do- bu adam lan böyle sokağa atar mı ? Postalarımız yolda Sof Y':· Belgrad, mayı yani 0 küçük siyasi "işleri .. ı de ruhun _ve mufckkır~nın_ çok ke- ortalığı eııclerler. Ne resmi ne hu- :;;:: 
laşbm. Yoh. Ş - Biz anlan sokağa atmadık. Bııdapeşte ve Viyanaya ugrıyacak - = tanzim etmeyi bilmek hünerlerile(e nıuannıdane ve derın b~r.suret- sus! hayatta katiyen bir ıı<Y bu- ;;;ı 

K _Nereleri aradın? Onlar hava sıcak soyundular, çıktı - tır. Sofy~dan Seia.niğe. gidecek .bir = ölçülür. Onların yalnız bu pratik te hazırlanmasının ~etıc~sıdır. lamazlarsa, herifler basit bir ha- ~ 
H _ "Makamla,, Çatladı kapı, lar hava almağa. Bana inanmazsan tayyare ıle bu servıslerın Yunanıs - 52 mesaide bir istidadları vardır. Bii- I Propaganda kelımesıle gayet k U ·et· .. . ant ederler § 

b-u k Y "k S t k pı gel llanımefendı·ye sor · · d · a·ı kt· = ' · 1- b. tt ·r de n : e e 1 ıraya muı ac · == "" nı apı, enı apı, ama ya a , · tanla ırtıbatı a tcmın e ı ece ır.,, a tün bu hıısuslar i•·in \'i'-·ana en iyi muvaffakıyet ı ır sure e ı a .. dd.d t k .bl - e b n- e 
'\7 su· · H B H f d" ı k ai5 "' .J • • "t b" d Mutea ı e zı ere ragm n u == .ı edikule kapı, Belgratkapı, ıvrı - - en anıme en ıy e ne o - == hir rasadhane, devam edilebilecek ı edilen bu sıyası er ıyc e,, en . . .. ;;;;;;;; 
ltapı. ~~fevlanekapı," ~opkapıj. Edir- nuşirem, utanirem. kileri bırak, herif kendi csvablarının ~ . . b.. kt b .d. B halk mü- ktı\'V<!tli hisse matbuata terettüb !ardan bır ız kaldıktan başka, yuz e:: 
h · ş H b. · k .. ··k h == en ıy~ 11

. ~e ~ .
1 1

•• u . -.:3 :u tb t b' .· • derecede agı-zlı aksi sada bazı suç ortagı- ga- ~ <kapı, Eğrikapı, Ayvansaraykapı, - em ızım uçu amm se- ne olduğunun farkında değil. _ messıllerının bılgılerı ve ehlıyet- ,~er. ma ua • ıııncı . • . . . .. . ::;;;; 
~alatkapı, Çatladı kapı, Aya kapı, ni aranıyordu. Bekçi baba çoktanberi p _ Gelin başbaşa verelim, derdi- § !erile halletınP.k me\'kiinde kaldık- ı "havadis,, işini dcruhde eylıyerek zetelerdc faalıyetını gosterınce, 

5 Cibalikapı Azapkapı, Bahçekapı, gelmedi, aylıklarını almadı, diyordu. dimize derman arı yalım.. § !arı meselelerin zorluklarını da ' kıihiller için bir nevi mekteb ha- kurbanın bütün isya~ ve nefr~tlc- E:!! 

t>.mirkap;, Ah ırka pı., Gel gel hem para;., al... Hem de bu T _ Moruk benim ha lırıma bak ne =: mukayese ediyordum. Bunun için, j ııne girer. Yal ~ı.z, bu tedris• t dev- rinin ~ok . kere tesirsoz kalac~na !! 
K - Öradan içeri gir, seni bağla- işi güzelce anla ... Bak kırmızı kulek- geldi. Helvacı Mehmcd geçen dört ki- _ mebusları mızın fikri ufuklarının I Jetin elinde degıl, ekserıy~tı ıtıba- ~a emındırle~. Zate~ bu re~ıl h~~ 

sınlar.. li edepsizler ... Ne yalanlar uyduru - şiyi pastırmaya çevirdi. Onu çağıra- ~ genişliklerini yakından tah!°in et- ı rile tam~men m~um .bır takı.~ riflcr herkesın tas\·ıb edebılecegı --
li - Eğrendim, eğrendim "ara yorlar. hm. Muhakkak başa çıkar. = mck lazımdı. Bir kere bu yapılın- kudretlerın pençesındedır. Ht>nuz yahud herkes tarafından anlaşıla- _ dırn,, bulamadım, bulamadım. Yoh, (Haso içeri girer). P - İyi akıl ettin evladım. O be- = ca, artık bu parlak yıldızların am- genç bulunduğun? sıralarda, Viya- bilecek sebcblerden birini ele alıp = 

Yoh babam yoh, yoh babam yoh. 1. Z - Kız Şetaret, vursana kapı- nim hatırımdan çıkmaz. Şimdi ona _ me hayatımızın fezasında ne gibi ı nada, halkı te~bıy~ye ma~·~• b_u da bundan dolayı hücuma kalk- ~ 
}{ - Sen onu bırak. Şimdi çaremi- nın kol demirini, vursana. (Haso da haber yollarım, gelir. ahval \'e ~erait içinde kcşfedildik- makinenın sahıblerıne ve amıllerı- mazlar. Bu serserilerden biri va- = 

te bak. Sopan nerede? dayak yedikten sonra dışarı atılır.) K - Helvacı Mehmed mi? Tamam ~ lerine 15.kayd kalmak imkanı ol - ı ne yakla~~ak fırsatını bulm~ş~u.m. tandaşlarına bu kadar dessas bir = 
li - Şimdi sopa yoh. Bı::nde altı K - Ne o ... Bekçi baba ... Hava sı- tamam. Demindenberi nahak yere da ;ı;::;: mazdı. ı llk duydugum hayret devletın ıçın- surette tasallut etmeğe kalktığı 

l>atıar var, şişhane var, yatağan var. cak galiba. Hani kadından dayak ye- yak yedik.. ~ Bu guz·· el efendilerin hakiki eh- deki bu ~n muzır kudrete, cema- == 
~ d" ? zaman, etrafını mürekkeb bulutu Z\. - Bende de '-'Organ var, yastık 1 mcz ın sen· (Gelcıı Hel,•acı ,. .. chmedı· Kavuklu E.E ı· t k b·ı· tl ·nı· ,·atan hı·z at·ın en hakiki ve en muhakkak te- = 

.J .ı.u -- ıye \'e a ı ıye erı · ı . ile kaphyan bir ahta.Pot gibi, ne- :::: Var, şilte var. H - Efendi ben kadından dayak karşılar.) ~ metinde istimal tarzları -yani si- mayüllerhıc tamamen mugayır ol- = 
fi - Bunlar nedı"r kı· babo'. ''em<'dim. Onlar bana dayak atmak = b"I b" r ·k· ar t cabet \'e \'ekar ile dolu cüınlelerin == 

.J K - Vay maşallah hemşP-ri ağa = yasi hayatlarının asıl tekniği- da sa ı e. muayyen ır ı ır Y• a - = 
}{ - Senin söylediklerin nedir? istedi. hoş geldin. § esaslı surette tetebbü \"e tetkik e- ınak için pek az bir zamanın kafi içine sığınır. Bir gazetecinin va- == 
lT - Benim dediklerim adam öl- K - İkisi bir kapıya çıkmaz mı? M -Hoşgeldimse ben geldim sağa 8 dilmeğe değerdi. Parlamento ha- gelmesini görme~ten h~~ul~ . gel- zifcleri hakkınd::ı. iza.h~t verir, ya- a 

diitür. Sen yediğinin farkında değilsin. ne? yatının manzarası, insanlar ve va- mişti. Matbuat, bırkaç gun ıçınd_~· hud buna benzer rezılane -~•.!anlar !§;! 
!{ - Bchim dediğimin içinde de H - Vallhi bilmem, işte böyle bir K _ Merhaba öyleyse. · kıalar nafiz bir objektiflikle, hiç gülilnç bir küçük vak•)" pek bu- söyler. Bu beliımn daha buyuk bır !!!! 

il.dam o··ıu··r. :::ey oldu. - · · h · b" l l t = 
- M - Merhabasa bağa, sana ne olu- hatır gözetilmeden tetkik edilmek yük ch~mmıyetı aı·z· ır le\· e şiddetle kendisini gösterdiği içti- iE 

il - Beni buraya kim Ç•ğırdı? P - Haso bizim esvablar ne oldu? yo. suretile, bu hayatın samimi bün _ meıwlesı _yapmayı bılır ':e bunun malarda ve kongrelerde ise daha ::;:; 
!{ - Efendim seni buraya İsmail H - Get babo. Ben de sizin niın- K - Efendim bizim derdimiz çok. = yesine nüfuz edildikçe bütün bü- aksıne, yıne o ~adar az bı~ zaman ileri gider: orada, ııcref ve hay- ı;;ı 

efendi "ngı-rdı. nı:t.a yandım. f d ha'-'ati meselelerı halkın 
:.- M - Kendugunü tohtora göster. :: liin müessif bir hal alıyordu. Ta- z~r .~n a,. .J • siyetinden, "gazetecilik şerefin- 5 

J> - Merhaba bekçi baba. Seni Ç - Benim rugani iskarpinlerimi K- Efendim, doktorluk hastalığı- 1 raf tarlarının bir meselc-yi tetkik duşuncesınden ve hatırasından ta- den uzun uzun tatsızca söyle- ~ ~n <;ağırttım. unutmadın ya.. mız yok. etmek yahut bir mesele hakkında ınamen silecek derecede unuttur- . 'd' ' b"•t·· 
0 

murdar mec =:: 
li t . nır urur ve u un - = ~ - Vay smail efendi merhaba.. H - Hedi get. Hep fitnelik senin M - Anladım. Nalbanda göster. = bir vaziyet almak için yegane doğ- maga muvaffak olur.. . lis başını ciddi ciddi sallıyaralc ~ 

bae Oldun, derdun nedir? Ne oldun başından çıkar. (Devamı var) ru temelmiş gibi bir iki cümlede İşte bu suretledir kı bırkaç haf- tasvibıııi belli eder. ii§ 

ho? R - Hey bekçi baba be ... Benim - bir muttasıl ima ettikleri "objek- ta içinde bazı isimleri tılsımlı bir 
1 

t .. fk" . . . 
1 

;§ 
I> == · 1 ş e e ıırıumumıye,, yı una _ b - Ah sorma başımıza gelenleri çoputlarımı (esvab) alıverdin mi? Not: ;;:; tiflik,, parlamento müessesesıne surette yoktan ortaya çıkarıyor ar d t S b fk. i5 

'1'8Q d . • . . 1 == .. . . . 1 d b .... k kl" 1 1 b 1 . . e en çe e. onra, u e arıumu - :5 ~ ayı. Biz şu zavallı adamcağızı H - Babo ben canımı dar kurtar- Kaıılı Nıgarrn kıtab haltnde mev- e: karşı şupnesız kı gayet yo un a ve uyu re am ar a un ara ışı- . _ .. -·· . . ~ 
d~t'taralım derken nihayet bu hale dım. cud ol1tp olmadığını soran kariimize 

1 

ı bir usuldü. Onun içın, şimdi de bu dilmemiş ümidler bağlamağa ve mıyede,n, ~~lgalar:n kopu.~ ıçın- ;;;;;;; 
"'1tUk · T - Moruk benim camadanı unut- cevaben türkçe olarak bastlmış "Gül- i;ii cf endileri, ke.ndileri~ i ve acı ha- h~k.ik! kıymeti h'.'.iz. bir a~amın den Ven us un doııı;ıa•ı gı bı • par- ı 
li - Ne oldu anlamadım. mıyaydın. me Komşuna~, adlı l>ir Orta Oyunu'== yatlarını te:ıcık edelım. Hayre_t ve- ~~tun hayatı~ca ~ıd .. edemıyec~- lamento azaları do~acaktır. !§! 

d l{ - Ne olacak? Şu karşıki ev - K - Senin camekan değil herifin mevcud oldugwıu 1.'e ikbal Kiitübh.a--1 recek netıcelere vaRıl olacagız. gı kadar genış bır şohret temın ( De~amı var ) 8 
elti iki kadın onu bir temiz dövdü- beyin çerçevesi de kırılmış. Bizim - nesinde sattldtğını bildiririz. ' llnıııınıınmlBBIWDIDIDlmmmmn 1111111nı1111noınınınııınn111111111UımnmuıDiınmmınınm111111mmmmnı•ınıın111•mt111-lllllP' " ~ A.ı-tık bu son ümid de boşa çık
~ 1!~ı. Bizi Mehmed Efenin yanına 
d eg-ıı a; semtine bile uğratmıyorlar
~· ... ~oa; bıraksalardı bile affetmiye
ı.. tı belli idi amma gönül inanıyor 
'<llJ? 

tnr~tiiyoruz; Telgraflıanenin önüne 
~ ?ık. Burada hissettiğim heyecanı 
~l~ıf edemem. Sanki arkamda beni 
bu İlle götüren zeybek yokmuş gibi 
~it defa da oraya yöneldim ve zey -
~ecı~en biraz evvelki küfrün aynini 

llll. 

~~a.nırndaki iki ölüm arkadaşım 
tit~ılerinden geçmişlerdi. Nereye 
lat1 ~l~rini anlıyacak halde olmadık
~ • 1sıın muttasıl yilrliyorlardı. Gali
~aıtçlcrinde en metini benmi~im. Şu 
~ rne rağmen ben metin addedilir
huir:'nların halini kolayca hesab ede-
~ lnız. 

ti ., ihayet telgratbanenin karşısında 
<>Ok ~ 

tıtı-ar aga saptık. Bu sokağın arka 
llıda geniş bir bahçe vardır; o-

raya götürüldüğümüzü katiyetle an
ladım. 

Sokağı kıvrılır kıvrılmaz kan ko
kusu başladı. Salhaneye giren insan 
nasıl ağır bir kan kokusu duyarsa bu 
sokak da tıpkı öyle kokuyordu. 

Ve biz bir öküz kadar dahi has
sasiyet gösteremeden mezbahaya 
gidiyorduk. Öküz kan kokusundan 
huylanır, kaçar, titizleşir, taannüd 
eder. Fakat biz yürüyoruz. 

Birçok zeybekler acı, acı yüzümü
ze bakarak geçiyorlar. 

Bahçeye girdik ... 
Aman yarabbi, aman yarabbi! ... 

Karşılaştığımız manzaranın dehşeti
ni "ölüm,, kelimesi dahi yarı yarıya 
ifade edemez. 

Her taraf lebaleb cesed dolu .. kop
mu§ baı;ılar, başsız vllcudlar, kan, kan 
kani .. Bir karıe boş yer yok ... Çıl
dırmak işden değil ... 

Yeni kesilıni§ insanlar durup, du
rup debeleniyorlar. Bıçak altında can 

Tefr ika No: a YAZAN: ZEYNEL BESiM SUN 

verenleri teşhis mümkün değil... Yüz bu canhıraş feryad hakikat mi, ha
leri kanla örtülmüş... yal mi diye düŞünüyorum. Başımı 

HAia ayak oynatıp sıçrıyanlar var. yan tarafa. biraz çevirir gibi yapı
Öyle bir insan mezbahası ki tarif i- yorum: Allah! ... 
çin kelime bulamıyorum. Henüz otuz, otuz beş yaşında genç 

Kızıl... Her taraf kıpkızıl... Başlan bir adam boylu boyunca yere uzan
kesilen masum insanlann manzara- mış; karşısında bıçağından kan dam 
sı aklıma durgunluk veriyor; delire- lıyan cellada ağlıyarak yalvarıyor: 
ceğim !.. • - Yapma efe, etme efe ... Vallahi 
Yanıbaşımdan bir feryad yilkseli- kabahatim yok .. kulun, kölen olayım, 

yor: çoluğum çocuğum var, bana kıyma, 
- Amman efe; bana kıyma .. çolu- kıyma bana ... 

ğum, çocuğum var. Cellid işitmiyor bile.. muttasıl: 
Bu sesi hıçkırıklar takib ediyor. - Yüzükoyun yat karata! Şimdi 

Kulaklarıma inanamıyorum. Acaba boynundan keserim ... 

Diyor. Hangimiz mücrimiz, hangi- ellerinden hiç bir şey gelmiyorsa, hi~ 
mizde kabahat var? .. Bu masum a- olmazsa, kaçarlar, görmezler, gör . 
damın yüzilne daha fazla bakamıyo - memek isterler. 
rum. Birkaç dakika sonra ben de ay- Halbuki bu celladlear taştan, tunç· 
ni vaziyete düşecek, ayni akibetle tan, demirden mahlftklar.. kulakları 
karşıl~acak değil miydim? Bari göz her feryada bkalı... Bunların içinde 
lerim görmesin, dedim. baba olan yok mu?. Kestikleri adam-

Ah bu can ne kadar tatlı Allahım? !arın içinde babalar da buJunabilc· 
Kendimi o derece zorladığım halde ceğini neden düşünmüyorlar? .• 
gözlerime hakim olamıyorum. Kesil- Ah yavrularım! .. 
ınek üzere olan bir tane, iki tane de- Ah zavallı refikam! .• 
ğil ki... Sağım, solum, önüm, arkam Bahçenin bir kenarında aptal, ap-
hep kesilmişlerle ve kesilecek olan - tal duruyoruz. Ne tarafa gidcceğimi
larla dolu .. Bunların içinde hiç sesi- zi bilemiyoruz. Başımızdaki celladın 
ni çıkarmadan celladın bıçağına ko- da bizi kesmek için boş bir yer bu· 
yun gibi boynunu uzatanlar da var. lamadığı muhakkak. 
Fakat ekseriyet ağlıyor, yalvarıyor, o dakikada ne yaptığımı bilecelt 
merhamet dileniyor. halde olmadığımı söylemek lazun. ln-

Kimden ?.. sanların enselerinden kıtır kıtır ke-
Bu yüreksiz insan kasabından mı? sildiği bu müdhiş mahalde, daha doğ
Yüreksiz diyorum; çünkU en katı rusu bu insan mezbahasında hala ak-

yürekliler bile bir masumu kcsmeğe lıma ölüm gelmiyor dersem belki ina
değil, bir masumun kesilmesine dahi nan bulunmaz. Fakat doğru söylü
davıınamazlar. Onu kurtarmak için yorum, bana inanıruz. [Devamı var] 
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İ•tiab Edebilecektir 

sa· ....... $ 

J' 
Süılf• : '7 

' Bitaraflık kanunun~n Galib Ef gani Hakkında Sooyetler Ame-
bazı kısı'!'l~rı tadıl A ) M h k rikan Vapurun~ 

edıldı Çl an U a eme iade Edecerlermı 
Vafington, 25 (A.A.) - Bitaraf· 

lık kanununda yapılacak olup, A • 
merika ticaret gemilerine mevzu 
§iddetli takyidatı, Şimal AUu deni
zindeki tehlikeli mıntakalar mUstes
na olmak üzere hazfeden tadilltı, i.
yan kabul etmietir. Bu tadilit, Ame
rika gemilerinin silih müstesna ol • 
mak üzere, her türlü emtiayı, cenub 
Atlas denizinde, Pasifikte, Hind de
nizinde, Çin denizinde, Tasmani'de, 
Berıgalede, Bermüd'lerde,Yeni Bruns 
Wikde ve Yeni Skoçyadaki muharib 
milletler limanlarına nakledebilme • 
!erine imkan vermektedir. 

YemenD toccarıa Peraph.ıas otelinin sahibi dünkü mohakemed~ 

Vqhıgton, 25 (A.A.) - Dlln mat· 
buat mümessillerini kabul eden Roo
sevelt Amerika hUkfunetinin "CitY. 
Of Flint,, ismindeki Amerikan va -
punınun zaptı hakkında Moakovadan 
tafailit almağa ga1ıetığmı fak&t bil· 
ha.ua mürettebatının akibeti hakkın· 
da yeni malUma.t elde Eıdllemediğinı 
beyan etmi§t.it. 

Bir gazeteci, reisicümhura mev • 
cud kanuna tevfikan Amerikan va • 
purlanna harb mıntakalanna gir • 
memelerini emretmek sallhiyetini 
haiz olub olmadığını sormuş ve Roo
sevelt bu suale menfi cevab vermiş
tir. Reisicümhur au sözleri ilave et
miştir: 

"City Of Flint'i geri alacağımızı 

ümid ediyorum.,, 

it Limitedden açıkta kalan 
memur lar 

Ticaret emtiasını hududun öte ta
rafına nakletmeden evvel müşteri -
nin bir vesika istihsal etmesine lü -
zum kalmadan Kanada ile Meksika 
arasında normal surette kara tica -
reti yapılabilmesini mümkün kılacak 
bir tadili de, ayan keza kabul etmiş
tir. 

Muhabirlerin 90 günlük ticari kre
di alabilmelerine yardım edecek olan 
maddenin hazfi teklifi de kabul olun-

(Baştarafı birincide) 1 şekilde mutabık kalmadık. İş Limitedi tasfiye etmekte olan 
vekili Suad Ziya, Galib Efgani, ve- Otele geldiğinin yirminci günü iai. heyet mesaisini önümüzdeki ay için-
killeri Hamdi Üge ve Şerif Sayder Kapıcı ile konuşurken, Efgant bir ka de bitirecektir. 

muştur. -·-
bulunmuşlardır. İnşaat milteahhidi ğıd düşilrmüş, bana getirdiler, bak - İş Limitedin lağvı üzerine açıkta 
Avram da arapça tercümanlığı et - tım. İstanbul Kambiyo müdilrlüğiine kalan 60 dan ziyade memurun hepsi 

p . Ç k l miştir. hitaben yazılmıştı ve nezdindeki 1000 1 satış birliklerile bazı yüksek ticaret-
ıyasaya 1 arı an Misbah, kendisine sorulan suale İngiliz lirasından ellisini lsviçreye hanelerde vazifelere tayin edilmiş .. 
Alman Mallan cevaben hadiseyi şöyle anlatnuştır: göndermek üzere müsaade istiyordu. ı ıerdir. Bu memurlardan açıkta kalan 

... --- 31 ağustostan sonra gümrükleri • - Dört ay kadar evvel bir sabah Biraz sonra kendisi geldi. Bir ki.ğıd !hiç kimse kalmamıştır. 
Dolmabah~e sarayının umumi planı mize gelerek bedelleri bilahare yatı- otele geldim. Yazıhanede oturuyor - dilşürdUğilnil söyledi. Evet, dedik ve ---

rılan mallann çıkarılmasına mUsaa- dum. Hindli bir müşterinin gelip ote- verdik. Bu kağıdın, bana itimad tel- ı Kongreye Da\•et . . W• 

~tanbulda Dolmabahçede in§ası nn yanında uzun, yüksek ve sınkla de edildikten sonra bir çok maddeler li gezdiğini, beğendiğini, benimle ko- kini için kasden düşürüldüğünü son- lstanbul ~Basın Kurumu Reısligın· 
t.._, rla§bnlan stadyom ve diğer spor atlama yerleri, cirit, disk ,.e siklet üzerinde görülen buhran zail olma- nu§mak istediğini ~yl~le~ .. İndim, rada.n anladım. . den: . . . 
~atı için hazırlanmakta olan pro- atma için muhtelif mahaller düşünül- w b 1 tı konuştuk. Bana dedı kı: "Sızınle ta- Mısbahın bu ıfadesi zapta geçtik. Basın kurumu senelık kongresınm 
.ı1:ler t lh ga aş amış r. "k" · 1 b ·· t 14 d !ıı.n ~aml~ı~r. ale . . e~a~~- müştür. .. Evvelce en ziyade ihtiyaç hissedil- nışmak istiyorum. Ben yirmi beş gün- ten sonra, şahid olarak polis ikinci ı ıncı top antıs~ ugun ~A e 
~~afıa Vekiletince tasdikını mu- ı Antrenmanlar için ayrıca uç tane diği halde bulunması mümkün olmı- dilr Tarabyada Tokatliyan otelinde şube ikinci kısım baş komiseri Eşref k_uruın~ Beyo~lunda lstıklil cadde-

ıb derhal inşaata başlanacak ve fudbol antrenm~n saha~ı yapılm~ - yan pamuklu, yünlü mensucat, mer- ~turuy.o:um. o_riı.d~n m~mnun ?eği - dinle~miş, mumaileyh, poliste nasıl sındeki merkezınde yapılacaktır. 
~kısa bir zamanda İstanbul halkının tı_r. Bunlardan bır tanesı a~nen ol_ım- serize yün ve pamuk ipliği, trikotaj lım. Sı~n otelı beğendı~. lkı sene tah~ı~at y_aptıklannı anlatmış, Ef - tı. Telgrafla Seyfiilislamdan Aderi 
~ bilhassa sporcularımızın yakın • pık saha ebadında ve aynı şekılde fabrikaları için iğne, işlenmiş deri, evvel yıne buradan geçıp Avrupaya gam ıle Mısbah arasında parayı Mı- bankasn~dan Osmanlı bankasına 850 
lı. n. alakadar oldukları bu teşebbüs atletik sporlar için de pist ve atlama hırdavat, kimyevi madde, perçin çi- gitmiştim. Şimdi dönüyorum. 20 gün sırda ödemek bahsinin geçmediğini İngiliz liralık bir havale gönderilme
Vlkücate ulaşmış olacaktır. Bizzat yerlerini ihtiva etmektedir. vi, çubuk halinde pirinç, çemberlik kadar .daha burada k.alacağı?1. 1:'ol- söylemişti~-. ~u ~ırada Efgani söz a- si, mektubla da, Misbahtan, hesabla-
llli lstanbulda kurulacak olan bu Fudbol antrenman sahalarının ya- demirden mühim miktarda piyasaya da gelırk~n memleketıniz tacırlerın • larak demıştır kı: n düzeltmesi isteniyor, aksi halde 
~r tesisatı projelerinin bir an ev - nında müteac;ldit tenis kortları, Sen- çıkarılacağı için fiyatlarda da nor - den Hayrı İparl~ tanıştım, dostluk 

1 

- Bu komiser tahkikat sırasında tediyat yapmıyacağı bildiriliyordu. 
~ e hazırlanması ve mevkii tatbike ter Kurt ve bu kıemın soyunma yer- mal §ekilde bir düşüklük beklenmek- ve ~old~~hk ettık. ,, . . Misbahı iltizam ve benim aleyhime Bundan sonra, bu dava ile tevhidi 
:~esı için yakından alakadar ol - !erini, duşlarını ve servis kısımlarını tedir. Bır muddet ?a?a hasb~h~ ettıkten hareket ediyordu. Bundan dolayı, için müddeiumumilikçe mahkemeye 
~tadır. ihtiva eden (tenis klüp) bulunmak- ....... _ ................................ sonra kalkıp gıttı. Ertesı gun ·Lekrar kendisi hakkında ReisicUmhura bir sevkolunan halı fabrikatörü Madma· 
21.~ih~yet İstanbul pek yakında u - tadır. Arazinin diğer kısmı basket - z·ıya Co""kalp ı·hıı·ıaıı· geldi. .Ber~berinde ü9 kadın va~~· şikayetname gönderdim. zel Piyosyan, otelci Osman Belir, 
-"'1 bır intizardan sonra Vali Dok • bol, voleybol, ping pong, açık yüzme Oç daıre kıraladılar. Bunlardan bırı- Komiser Eşreften sonra, komiser Nusret ve hah ressamı İbrahim Naci ;r Lutfi Kırdarın himmetile Türki- havuzu, k~bin~ler, plaj. ve b~ k.ıs~ • OU y ld ni~, Yemen hü-~ümd~~ı~ın Parist~k~ muavini Sad!k dinlenmiş, ondan son- tarafından verilen istidalar da zapta 
~e ve kendisine şeref verebilecek lann servıslerıne tahsıs edılmıştır. n apı 1 mute1?~ ve mumessılını~ kans~: ıkı ra da, Beyoglu Merkez Nahiye Mü - geçtikten sonra, evrakın müddeiumu-

1'llikernmel ve modern bir stadyomaJ Bu yeşil ve güzel vadide yukarıda (Baştarafı birincide) t~esının. ?e. kızları oldugu?u .. soyle- dürü Feyzi Gülümser şahadette bu- mi muavini tarafından tetkiki için 
~ib. olacaktır. Bu meselenin lstan- sayılan tesisatın vücude getirilmesi leri ve gayeleri tebarüz ettirilmiştir. dı. Kendısının de Y~~en ~~k~~a_- lunmuş •.. Efganini~~- ~aymakamlığa muhakeme gelecek haftaya bırakıl -
bi 1 içın ne kadar mühim ve hayatt

1
1stanbula Vali Lutfi Kırdann en gü- üniversite konferans salonu ihti • nnın mu~e? ve mumessılı :e \el~- nasıl muracaat ettigını anlatmıştır. mıştır. 

dj~.ınesele olduğu ona hükumetin ver 

1 

zel hediyesini kazandıracağı gibi bil- falde bulunmak istiyen Üniversite a.hd SeY!illıslamın dostu. oldu~~~u ı- Bundan sonra, geçen celsede türk- Evvelce bu yolda bir karar alındı· 
gı ehemmiyetle pekala ölçülebilir. hassa mevcud Küçük Çiftlik parkına gençliği tarafından tamamile dol • 1~.ve. ettı. Ankaraya ~;-ı?ece~ı~ı ~e çeye tercüme ettirilmesine karar ve- ğı için, Galib Efganinin memleketi · 
bolınabah ... ede yapılan stadyom ve daha vasi ve müsaid bir zemin için- durulmuştu. Dinleyiciler arasında: soylı_yerek orada kendısıne ıyı ~ır l rilen İngilizce bir mektubla bir tel - mizden çıkmasına mani tcdabir alın 

°'1a ba ~ . . . . muhıt hazırlayıp hazırlıyamıyacagı - f t ·· ı · k t B · · "d ·· kk 1 ğlı diğer spor tesisatını göste- de genişlemek imkanını verdiği için Doktor Adnan, bırçok i.lnıversıte ı ~ ı gra ın ercume erı o unmuş ur. un-, ması ıçın yem en muze ere yazı · 
~ Unıumi vaziyet planını karileri- 1stanbulun bu köşesini en milkem • profesörleri ve doçentleri hazır bulu- mı sordu. Bu~t: ya~amıyacag_ı~ı'. an· lnr Galib Efgani tarafından yazılmış masına lüzum görülmemiştir. 
~ . . . . cak, buradakı ı~ennde kendIBını ta- ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

a~~~~- mcl.~~~~ .~eyıned~~~ ~~~~· . .. n~ğım~i~~~~ra~~~mi
1

P••·------------------------q lliJe ta~Yom planda görüJdüğU veç • Bu.tun bu tesısat yıkılmaktaw olan t.htifal s~~t l~ de Edebıyat Fak~- söyledim. Bana, birisi Yemen hükfı. ı 
'-tı du~yanın en güzel manzarası o- T~ksım stad~omunun ~rak~agı 00§ tesı profesorlennden M~~tafa Şe.kıb meti islamiyesinin, biri de İS\riçre nhisarlar u. Müdürlügv ünden : 
~ llogaziçini seyircilere kapama - lugu daha mukemme~ bır şekılde dol- tar~fında~ açıl~~· Pr~f~r açış hıta- Federal bankasının antetini ihtiva e
h._-· rnaksadile Dolmabahçeye nazır durmak ve mod~.rn bır ~~halle, st~d- besı??e. Zıya Gokalp ın Uç cebheden den iki zarf gösterdi. 0 gün cumar
~ ~çık olan bir at nalı şeklinde y~m~ yapmak uzere mutalea edil - ~hh~ı Y.~ptıktan. sonra h~u tesi idi; vakit te öğleyi geçmiş bu-

. edilecektir. miştır: A deg~rli 1?.u~ef ekkinn ı:ıhu ıçın bır lunuyordu. Bankadan gidip para a-
~ bayramlarda stadyomda ya- Şehır planında Prost tarafından dakıka sükuta davet ettı. lamıyacağından bahisle bir miktar 

Cinsi Miktarı 
Muhammen 

bedeli 
Lira Kr. 

% 1,5 teminatı 
Lira Kr. 

Ek8iltme 
Şekli Saati 

349. 80 
236. 25 

Açık Ek. 14.30 
15 

" 
~ merasimlerde esas giriş v~- , spor mınta~ası olarak ayni~ Top - Sükutu AmU~eakib .. felse~e şµbesin. - para istedi. TelGıfonla Tokatliyan o- Fıçı mantarı 212.000 adet 4664 -
~ görecek olan bu kısmın mı- kapı ve Edırnckapı arasındakı saha- den Kudsi, Zıya Gökalp ın kısa bır telinden sordurdum. Orada oturdu _ ~ı~m:a~: taşı 1 

" 
3150 

-
~bir sanat eseri halinde aynca da ileride o~piyad .?~nları için tercümei halini yaptı ve Ziya Gök • ğunu ve Hindli bir tacir olduğunu öğ- 60 S/m 250 ,, 3760 - 282. Pazarlık 15,30 
~ eası ve işlenmesi yanıbaşında- 1 kurulacak tesısatı bugun ı~ş~ etme~ alp için merhum Ağaoğlu'nun şu renince bunda mahzur görmedim ve I - Şartnameleri, mevcud fıçı mantan nümunesi mucibince yukar
bir l>obr_ı.abahçe sarayı ile de ahenktar veya ~ısmen b~lamak __ mühı~. mali cümleyi sarf ettiğini işaret etti. bcşyüz lira verdim. Az olduğunu söy- da miktarı yazılı 3 kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle sa -
~I' lekılde imtizacını temin etmekte- fedakarlıklara luzum gosterdıgınden "O bir radyomdu. Radyom söndü. ledi. 150 lira daha verdim. Ertesi tın alınacaktır. 

. İ II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri 
S stanbul şimdili~ bir ~~i~e Stadı !Türk ilim alemi karanlık kaldı.,, gün de gelip otele yerleşti. Dört beş hizalarında yazılıdır. 

'tadyom normal ahvalde 10 bini olan ve burada .ınşası dıgerı kadar Nihayet söz alan Tı"o Fakültesi gUn oturduktan sonra camileri geze- III - Eksiltme 10/ Xl/ 939 cuma günü Kabataşta Levazım ve Müba-
'lı.._-~a oturmuş ve 13 bini ayakta 1 ehemmiyet~i .bu_ıunan Dolmabah.çe profesörlerinden Kazını lsmail uzun ceğini, birkaç gün istirahat ettikten yaat Şubesindeki Alını komisyonunda yapılacaktır. 
~ Uzere 23 bin kişi istiab edecek- stadyomu ıle ıktifa etmek mecburı - süren hitabesinin sonunda: sonra Yemenden gelecek kahveleri iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabileceği 

. yetindedir. "- Zaman zaman yurdumuzda burada satıp milyonlarla kilo t"u"tu··n, gibi fıçı mantarı numunesi de görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 

~· lı kapalı iki tribünden bir Sur haricinde ileride inşa edilecek ölen büyüklerin heykelini dikmek sabun ve zeytinyağı alacağını söyle- güvenme paralarile birlikte mezkur komisyona gelmeleri ilan olunur. 

~ı~~~~mda~~~üm-~rm~d~~~~ü~W~~~ww~~so~m.~~p~hl~fü.ru~Llmlt~~~~M~~oo==========================·~~~5~9~··= 
\~ lo_cası ile Vekillere ve yüksek pılmış ve Bcledıyeye tevdı edilmış - 1 mutefekkıre malık olan bu mıllet ar- ettim. Şirket müdürile~ daha sonra ! 
~~ere ve iki ~~d~ birinci .s~ ~-. ~u tesisatın _içinde 80-100 bin 1 ~k. i§e kimden başlanacağını bilme- da tacirlerimizden Sezai Ömerle ken 
il~ ılere hasredilmıştır. Bu tnbu - kişılık muazzam bır stadyom kapalı lıdır. Sorarım: disini temasa getirdim. Nümuneler 
~ ltarşısındaki kapalı tribün ikin- ve açık jimnazlar ve pisinler, muhte I Gökalp'ın en çok cevelan ettiği ve alınıp verildi, görüşilldil. On gün ka-

Istanbul Sıhhi Müesseseler Artır. 
ma Ve Eksiltme Komisyonundan : ~ seyircilere mahsus olacaktır. lif antrenman sabalan, tenis kort - bugün de Tilrk gençliğinin kaynaş - dar sonra da şeker taciri Hayri 

~-:·hUnıerin altın. d_ aki m. ahaller en ıaı:ı, spor ünive_rsitesi ve bu tesisatın masma en çok sahne. olan Beyazıd lpara sokakta rastladım. Efgani ile Müteahhidinin taahhüdünü ifa etmemesinden dolayı mukavelenamesi 
~lb stadı b tl ti f d l. ..... d h dr tr d h :k l tazı d feshedilmiş olan Leyli Tıb Talebe Yurdunun 2800 adet frenk gömleği 
"Qf eıc· ar gı ı a e n ve u • y~ını. ... ;n a ıpo om, an enman mey anı on~ ey. e ~e mun r a görüşmek üzere otele geldiğini söyle- 2490 sayılı kanunun 51 inci maddesi hükümlerine göre açık eksiltmeye 
'ır._~Plerinin soyunma, duş ve ser- P~~len, ahırlar, ~lo sahas.ı konkur ha çok bekliyecek mı·~· . .. di. Geldi ve görüştüler. konulmuş~ur. 
h.. ~larına tahsis edilmiş ve ay- hipık sahası, gazmo, açık tiyatro ve Çok alkışlanan bu hıtabeyı mute- Her hafta k d. . f t .1 1 - Eksiltme 27/ 10/ 939 cuma günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıh-
·~ ;L, b w· · b l k d ak"b k.. il k b" k h tibl en ısıne a ura verı • t A d"" la~• b" da k rul k -. •. "" Uyük J"imnastik salonu ve ger tesısat u uruna ta ır. ı urs ye çı an ırço a er dı·gıw· h ld öd w hat ve çtimaı Muavenet Mü ur "'f!tU ınasın u u omisyonda yapı-
. '"'Cl" ı . . a e parayı emege yanaşmı- 1 k 
l'ılb,~o~ müdiriyeti için odalar ay • ı tstanbulu belki spor tesisatı bakı- Ziya ~kalp hakkında çok güzel tah- rd Ü . . . aca tır. 
~ ~· Birinci sınıfa ayrılan kapa- l mından da dünyada yegane yapacak liller yapmışlardır. İhtifal saat 17 ye ~~bu~· kaiiln~ilk ha~~- ~nunda, o~e!ın ~ = ~~e:~k~~nt:~:!~ ~~e~r~ö~le~~t~~ruştur. 
""-tjbtınıer gazetecı"ler ı· "m· de ayrı-ı' olan bu projenin hakikate ulaştırıl • kadar devam etmiştir. dı·. Daha emı en ısılmn edien. w~arda ıs-~- 4 1 t kl.l rtn Um . . h gUn Le it Tıb Tal be " i() k· . ~ b .. . . b" zak .. rül.. _. _ parası ge gm en, uç - s e ı er şa ame ve n unesını er y e 
lıı. • l§ilik loca ve spiker i"in ka _ ması ugun ıçın ıraz u go urse dört gun·· tzm· f "d Yurdu Merkezinden görebilirler. 
·~ler ~ d b · · · ılm · Denlzlerde llrbna sonra ır uarına gı e- 5 - İstekliler 1939 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kamın-
"ıa" bulunmaktadır. Bunun soyun- ' bede u muüh~am 1111ıçfıedn yka~ 1 

kasl ı ıcdaa- b I ... ceğinden bahisle bir kaç gün daha tit ,,erten .. t·k 
1 1 

kal"" en m ım ma a arı arı •f ••I be da yazılı v~ikl!Ia: ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya ban-
tıı~ttıe Jınınas ı sa on an o- gözönünden ayırmamak lazımdır A . . klememizi rica etti. Tekrar söyle • ka mektubıle bırlıkte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. "8352,, 
.""il ısınacak ve duşlarda her za - · · Ege ve Marınarada cenubı ıstıka- dik. Hesabları ve müfredatı isted" 
~ '1ca.Jc su bulunacaktır Bu saye- tık olarak Dolmabahçede bir ma- mette ve Karadenizin de şimali ci - K tr 1 W• • ı. - .. - .. .. - .. -
ı... e-._ · hali tadı ·ı b 1 ısta bul . on o edecegınden bahsetti ve mü-"'t>':~~l'sizle . h . d e s ı e aş ıyan n spor hetınde fırtına başlamıştır. Bu se - t d" .. t....' " nn er mevsım e ya~ı- tesisatı projelerinin yapılması, tat - beble seferde bulunan bazı vapurlar ema ıyen b~ı oyalayıp savsakladı . 
• "'1.ib e sahaya konan elektrik b"k k trol . 1 . .. . rtl Hesabı 4000 lıradan fazla tutuyordu 
~ atı vas . . ı ve on ış erı musavı şa ar malıfuz limanlara sığınmışlardır. . · 

ç ~apıı ıtasıle de yaz gecelen la Ankara stadyom ve hipodromunu M t k L. k . . ti la Bunun ancak 3700 lıra kadarını ka-
' tnası mümkün olacaktır. yapan mütehassıs İtalyan mimarı ' k ı~ a a ıman m:rı e~ı v~~;~~ ~ - bul ederim, dedi. Artık parayı ver - ı 

th,._,- edilecek stadyom 105m x 70m Paolo Vietti Viyoli ile genç yüksek t·a ar vapur acen e erme 1 ırmış • miyeceğini anlnmıştım. Ben müddei-1 
.,.;.."lllııda . ır. · ı · w • • 1 ;"IJ ~e nizami, fudbol sahası ile mimarlarımızdan Fazıl Aysu ve Şi- _ umumı ıge muracaat ederken, o da, 
ı"'4 "etre .~oşu için olimpik 6 bul • 

1
nasi Şahingiraya verilmiştir. Bu İTİZAR Beyoğlu kaymakamına miiracaat e- 1 B . A.T / G • R • 

~ ~etrnı1.u:ıhani bir ko§U pisti ile, müşterek çalı§ma hiç §Übhe yok ki Mihıdcrccatımızm çolcluğundan derek ihtikardan şikayet etti. İş de aş, Dış, ı~ez e, rıp, omatızma 
~'. e sürat 110 metre manialı Türk gençliği ve İstanbul şehri için "Sultan Aziz Nasıl Pehlivan bu suretle mahkemeye intikal etmiş N 1 .. kı kik b""t"" .., l d h l k 
»iı~ç!Q l~O metrelik düz bir ko- ilk güzel neticesini Dolmabahçe stadı Oldu.,, tc/rikamızı koyamadık. oldu. Aramızda, parayı Mısırda öde- 1 evra Jl, n 1 ve ~- un agrı arlll:l~l er a eser 

ibtiva etmektedir. Bunla-Jile verecektir. " Karilerim izden özür dileriz. yeceğine dair bir 18.f geçmedi ve bu 1- .. İcabında gunde S ka§e almabilir. .. -



RADYO 
?>~~ 

26/ 10/ 1939 PERŞEMBE 
12.30 Program ve memleket saat 

ayan, 12.35 Ajans ve meteoroloji ha-

oerleri, 12.50 Türk müziği. Çalanlar: 
Kemal Niyazi Seyhun, Cevdet Çağ-
'8.r, Hasan Gür. 1 - Okuyan: Sadi 
Hoşscs. ı - Kürdili hicazkar peşrevi, 

2 - Udi Ahmed - Kürdili hicazkar şar 

lu - "Dilerse şadigam olsun,, 3 - Ye
sari Asım - Kürdili ıticazkar şarkı -

. 'Sen gitgide bir afeti devran olacak-

nn,, 4 - Hasan Gür - Kanun taksimi, 
5 - Arif Bey - Kürdili hicazkar şarkı -
"Deşme dağı sinei sııza.nımı, , 6 - Halk 
türküsü - "Bağa girdim kamışa,, 

? - Okuyan: Semahat Ö'&dell8eS. 
J - Bimen Şen - Bestenigar şarkı -
"Derdimi ummana döktüm,, 2 - Şev

ki Bey - Hicazkar şarkı - "Affeyle j 
ıuçum,, 3 - Refik Fersao - Hicaz şar ı 
kı - "Ey benim gonce gülüm,, 4 - . .. 
fficaz türkü - "İndim yarın bahçesi- 1 

4e,, 13.30 - 14.00 Müzik "Karışık ı' 
rogram - Pi.,, 

18.00 Program, 18.05 Memleket sa
ıt ayarı, ajans ve meteoroloji ha - ı 
oerleri, 18.25 Müzik "Radyo caz or-

Beşikten mezara kadar sağlam ve 
beyaz kalan dişler ! 
Diş macunu kullanan
lar bir çok tecrübeler
den sonra neden daima 

RADYOLin 
de karar kılıyorlar? 

ÇünkU: Radyolin 
• Dişlerde (K\ifeki - Tar -

tre) husulüne im.kin btrakmaz. 
Me\·cud olanlan da eritir. 

• Dişleri mine tabakasını 
çizip hırpalamadan temizler n 
parlatar. 

• Ağızdaki mikroblal'ı yüz-
de 100 kat'iyetle öldürür. 

• Diş etlerini besler, diş eti 
hastalıklanna mini olur. Ağız 

kokusunu keser. 

Siz de sabah, öğle ve akşam, he~ yemekten 
sonra günde 3 defa 

RADYOLi 

:Radyolarını 

VePdlğlnlz 
par:> anın 

+er>c!h edensenlz: 

• 

. kestrası,, 19.00 Konuşma "Ziraat sa
ati,, 19,1.5 Tilrk müziği "Fasıl heyeti,, 
20,15 KonuŞJlla ''Doktorun saati,, , 
20.30 Türk müziği, Çalanlar; Ke -1 
mal Niyazi Seyhun, Cevdet Çağlar, 1 

Hasan Gür, Şerif İçli. Okuyan: Nee- .. -------Kullanınız-------.. 
.ı Kna Ahıskan. 1 - Tamburi Cemil -

2mtsll kıyme+ınde 
blrJ Radvo almıs oluPsunuz ... 

Muhayyer peşrevi, 2 - Arif Bey - Mu- ================================ 
hayyer şarkı - "Humarı yok,, 3 - Le- . Şöhreti Bütün Dünyayı Tutan 
mi - Uşşak şarkı - "Ümidim öldü ar- ! 

bk,, 4 - Kemal Niyazi Seyhun - Ke- Hacı Bekir Lokum ve f:eJıerleri 
mençe taksimi, 5 - Suphi Ziya - Hü- '-/' 

Göz ayarından başka 11 lambalı 

PH IL CO .eynl şarkı - "Feryad ediyot bir gün 8ör11UIU em8alelz ralbell• halkımazın JUk-
~in,, 6 _ Şevki Bey - Hüt>cyni şarkı -

1 
••k kallt•~ derhal temrlz edebllm•k huaueun

''Hicran oku,, i - Rahmi Bey - Hü - dakt k•blllyetln mUhlm rota olmu tur. 
aeynl şarkı - "Kimin m~buru hüsnü 
utısm,, 8 - Hüseyni saz semaisi. O- ===-================================ 
tuyan: Mefharet Sağnak. 1 - Bedri- lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 

ayarı bozulmaz 2770 - TROPIK modeli 

ye Hoşgör - Uşşak şarkı - "Gel işık 
gücenme,, 2 - Tamburi Cemil - Şeh-

naz şarkı - "Feryad ki feryadıma im
•ad edecek yok,, 3 - Halk türküsü -
•tnce çayır biçilir mi,, 21.15 Müzik 
-Ktıçtik orkestra - Şef: Necib Aş
kın,, ı - Weninger - Volga kıyılannm 

iarkısı, 2 - :Micheli - Çocuk oyunları, 
S - Jacob Christ - Altın yıldızlar, 4 -
Italo Azzoni - Melodi. 5 - Max Bruch 
Kol nidray, 6 - J. Strauss - Viyana 

Müteahhidin, taahhıidünü yapamamasından dolayı zararı nam ve hesabına ol
ınalıt üzere Pendik P. T. T. Merkez biauı tamirat ve tadilAt işi, açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Eksiltme 1/11/931 çarşamba saat 15 de B. Poıstahane binası birinci katta P.T.T. 
mudürllılü odasında alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

Keoif bedeli (1490) Ura (H) kUl'Uf, muvakkat teminat (112) liradır • 
Talihlerin keşif ve prtnamesini g6nnek ve muvakkat teminatlannı yatırmak 

uzere çalışma aünlerinde mezldlr müdürlük idart kalem levazım kısmına, eksiltme 

gununden en az 8 gun evvel en az (1000) liralık bu ile benzer iş yaptığına dair 

idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden tstanbul vilAyetinden alınmış ehli
yet ve 939 yılına aid Ticaret Odası vesikası ve muvakkat teminat makbuzlarlle bir-
likte eksiltme &ünü ve saatinde komisyona müracaaUarı. ~8356• 

en mütekimil radyo abiıuidir. fen bıicımındaa diier markaları• 
laepa ıden iki •ene ileridedir. 

~ 1111 miiJıim to-dgo ~ v&uı Fi&J+tla 
PHILCO llADYO AND TELEVISION. COAP. ~ 

TÜllHİ'lf UlfUll lfÜlftJJİLI HELİDS MÜES5ESRTI. 61/LllTH -İ5TR/f8Ul 
P.H. /"DO. TELEF. i/'f616 

kanı, 7 - Renato Brogi - Küçük M_elo- ======================================================·====== ======-===:=:==========::=====
di. 22.00 Memleket saat ayarı, aJaOS 
haberleri, ziraat, esham - tahvilat, 
kambiyo _ nukut borsası "fiyat,, 
22.20 Müzik "Kücük orkestra - yu
kardaki programın devamı,, 22.35 
Müzik "Cazband - Pl.,, 23.25 - 23.30 
Yarınki program ve kapanış. 

Tepebaşı Dram 

a kısmında Bu akşam 

saat 20 - 30 da 
Azrail Tatil Yapıyor 

••• 
lstialil Caddesinde Komedi 

Kısmında 

Gece saat 20.3{\ da 

HİNDİST.l\N CE\'lZl 
••• 

HALK OPERt.."'Tl 
Bu akşam 9 da ilk defa 

(KADINLARIN BE<iENDtGt) 

Yazan: Mahmud Yesari 

Ankara Borsasının 
15 Birinciteşrin 931r9 

Fiyatları 

1 aterlln 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
100 levlgre Fr. 
100 Florln 
100 Raytmark 
100 ••lı• 
100 DrahMI 
100 Leva 
100 Çek Kor. 
100 Penta 

Val'fOV• ·100 Zlotl 
udap.... 100 PenaU 

aak,... 100 Ley 
8elırad 100 Diner 

okohama 100 Yen 
ltokholM 100 lıveç Kr. 
Moekova 100 R11bla 

Açılıf ve 
Kapa1Uf 

5.24 
130.025 

2.9687 
6.6325 

29.315 
69.405 

21.8325 
"' 0.97 

1.5975 

13,1825 

23.425 
0.935 
2.495 

30.6125 
31.19 

•iHAM VE. TAHViLAT 

Sivas - Erzurum D / 20.91 
Merkez Bukası P0lin 103.
Anadolu Mllm.-ı 

EKED HASTALIGI OLANLARLA FAZLA 

Glü.en ekmeqİ. G4vreqi (bnlollııl Makarnası. Sa hrİycnİ. Pİ rİncİ. f İyonqosu. Kuskusu 
INGILIZ KANZUK ECZAHANESI. Beyofilu - lstanbul l 

Mantarlı muıambalar, storlar 
perdeler ve aa ir her Hirlü 

TEFRİŞAT 
Lev.ı zım.1tı, Beyo l u ııd :ı BAKER ma
gazalarınd.ı hc>ı yc>rden m u aıd ş:ırl-

Irır ve ucuz !ıyallarla satılmakwdır· 
Beyaz eşya d:ı ırcmiı.dc h a clcı, yatı.ı1' 
çnrş ı fla rı ve yunlu y a tak ortulerırıifl 
fıyatları kıyas k abul ctmeı. derecedt 
ucuzdurla r ve rekabetten :iridirJer 

==================================:===================-========::::;=== , fızbğından: . J 
Nı•şANTAŞ Erenköyünde Orta yolda es1'1 IJ 
1 ~ 1 ~ yeni 60 ve en yeni 62 1 kapı N°· 

'NGIL·z HAY SKUL MEKTEB. Pastı·ı Antı·septı·k 'evvelce bir tarla şimdi bir ev ısfl" 1 1 • 1 1sicillinde kayıtlı olmaksızın T. C. ti' 
baasından Ömerin tasarrufunda iltel' 
iki bin kuruş bedel karşılığında fi Mektep çağından yukarı bulunanlar için geçen sene açılmış bu

lunan GECE lNGILtzcE KURLARINA bu sene de 2/ 11/ 1939 
perşembe günü saat 19 da tekrar devam olunacaktır. Bütün ders 

devresi 5 liradır. 

•••••••••••••••••••••••••••• 
1 Paşa bahçe i 1 

i Tuğla Fabrikası 11 • • • • • Eslddellberi büyük bir şöhreti olan bu milli müesseee iki seae- • 
• denberi yeal ellerde şehrimizin 811 saglam ve en revaçta prese ve • 1 

• kerpiç tuğlalanm imal etmektedir. Her nevi inşaat lçia çok eln- • 
• ritll ve kmk8n sağlam tuğlayı aacıak: • 

Soğuk algınlığı, nezle ve teneffüs yollarile ge
çen hastalıklardan korur, grip ve boğaz rahat
sızlıklarında. ses kısıklığında pek fayda -
lıdır. 

Kanzuk Eczanesi 

1sureti gayri resmiyetle 317 scnesiıt" 
d~ satın aldığı ve mezkür tar~~ 
beri nizasız ve fasılasız temellükilJl 
bulunduğu Salih kızı ÜmmügiilS_. 

beyan edip namına tescilinin icrasao' 

istemiş ve bu hususta vekayiiw~ 
kan Erenköy nahiye müdürlüğüP 

ilmühaber getirilmiştir. Bu taleb ~ 
şısında senetsiz tasarrufat hükilJJ11 

ne tevfikan tescilin yapılabilmesı ~~ 
17 teşrinisani 939 tarihine rastb.7..

cumartesi günü tahkikat ve rnes-~ 
hasının icrası için mahalline taptı 

fen memurları gönderileceğinde~ 

1 Paşabahçe Tuğla Fabrikasından 1 • • 

I bu gayri menkul ile tasarruf al . i 
j olanlar bulunduğu takdirde tab~ 
1 
gününe kadar ellerindeki resJlll ., 

BEYOOLU _ tSTANBUL gayri resmi vesaik ve 939 192'1 ~ 
••••••••••••••••••••••••••-~haberenumara i~ ~bn~, 
==:::;==================================Kadıköy tapu sicil muhafızııgına; 

lngiliz 

• Tedarik edebillrsiaiz. Tuğla almak istiyen in~t sahiblerllıiıı • 
• ~r karar vermeden e\IVel bir kere de Paşabah~ tuğla fabrikası • 

• mamulitıaı gönneleri menfaatleri iktizasaadandır. Tuğbilarımızı • ·-- Çocuk Hekimi - GÖZ HEKiMi 
• yerinde görmeğe vakitleri olmıyan isteklilere, vereeekleri adrese • 
• nümune de gönderllehWr. • Dr. Ahmet Akkoyunlu Dr. Nuri Fehmi 
• Telefon: (30) dan (68) l arayuuz. • !'aksim - Talimhane Palas No. 4 İstanbul Belediyesi kartuımda 
....._ Puanlan maada her gün • A berk ........ ·--·· .. -· ..... _ .. _ ı .. 1ıiıııi5•t•en•so-nra-T•ele•f•on•:•40•1•Zl-·fılıılllİll•ylıılll•a•part_.•Te•l•. 232- 1•

2 
... 

ya ayni günde mahallinde buiunıJ ıJI• 
memuruna müracaatları ilin oltı~ 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!~~ 

Sahibi: A. Cemaloddla ~ 
Neşriyat mtldtirti: llaoid 
a.• .... Jel!: ........ .....,., -- ---


