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TÜRK · İNGILIZ Dostluğu Bir İngiliz Membaının 
----------·-- Verdiği Yanlış Haber 

ingiliz Başvekili Ve Hariciye Nazırı Dün 
Hararetli Nutuklar Söylediler 

Türk - İngiliz İktıaadi Müzakereleri Sür'atle 
Neticelendirilecek. Londrada Askeri Heyetimizin 

Temaaları Muvaffakıyetle Dt!vam Ediyor 

Fin Heyeti Yeniden CG~Iatada1 Bir . 
118 ınayct şlendı lYJOskovava Evvelki gece, gece yansından son

Finlandiya Başveklll Oajander 

J ra ~at 2 de, Galatada Necatibey cad 

G •d • desinde devriye gezen polisler yerde 
l ı yor yaral.~ bi~ adamın inlemekte olduğu

nu gonnuşler ve hemen kendisini o
tomobille Sen Jorj hastahanesine 

(Sonu 7 incide) 

Amsterdam, 26 (A.A.) - "Havas,, 
Telegraaf gazetesinin Helsinkideki 

muhabirine göre, Sovyetler Finlan -
diyadan yeni isteklerde bulunmamış =========~=========== 
olmakla beraber Finlandiya teklifle
rini de esas olarak kabul etmemişler
dir. 

Bu muhabir, vaziyet vahim telak
ki edilmekle beraber, bir kompromi 
bulmak ümidinin hala mevcud oldu
ğunu yazıyor. Finlandiya delegeleri 
birkaç gün Helsinkide müzakerede 
bulunacaklar ve hafta ortasına doğ
ru tekrar Moskovaya gideceklerdir. 
Sovyet hükumeti neticeyi tacil niye
tinde değildir. Buna intizarcn Finlan
diya askeri tedbirlerini tesl'i etmek
tedir. 

Wilno•da Polonya - Sovyet 
Çarpışması 

Londra, 26 (A.A.) - Reuter ajan- Cümhuıiyet Baramından itibaren 
sı Stokholmden istihbar ediyor: haftada iki defa çıkacak ve (3) ku-

Litvanya kıtaatının Wilno istika- ruşa satılacaktır. Yarın bütün bayi
metindeki ileri harekatına aid olan lerden Karagöz isteyiniz ve en doğ

.(Soou 7 incide) ru havadisleri okuyunuz.. 

Kar. ın umumi görünüş\i 

Paris, 26 (A.A.) - "Havas,, müzakere ile halledilebilir, zira rl.lb 
tstanbuldan Daily Mail'e çekilerek ekalliyeti hakkında çok iyi muamelt 

Matin gazetesi tarafından istinsah e- edilmektedir.,, Mevzuubahs telgraft 
dilen bir telgrafta, Türkiye Kars ve Türkiyenin her ne olursa olsu t 
Ardahan havalisinde 300,000 mev - . - · .• n e. 
cudlu kıtaat tah ·a ,1 . t • yakkuzunu gevşetmıyecegı ılave cdıJ 

şı C) emış ır. kted' 
Bu hııvali, .Moskovanın cmrile Er-

me LI'. 

mcnistan Sovyet Cümhuriyetinin is- A ncıdolıı ajansının notu: 
tediği mıntakadır. 1 Sal~hiyctt?r m~h~eller nezdind, 

Bununla beraber Türkiyedeki Sov yaptıgı tnhkıknta ıstınaden bu ha~ 
yet büyük elçiliğinin bir memuı u IJU l rin t amamen asılsız olduğunu bcyar:ı 

beyanatta bulunmuştur : "Bu ihtilaf Anadolu ajansı memurdur. 

Dün Geceki Fırtınada 

Savaro a Yatı ebe .. 
•• 
On ünde arayao ur u 

Dün ~ece saat yirmi hir buçukta bir fırtına çıkını-, \'e gittilcçe hızı
m arttırarak biraz sonra başlıyan ~iddetli yuh-nmrlıı beraber, fa ılalarl:~ 
uzun zaman devam ehni,.ür. · 

Saat 23 ü on beş geçe Bebek ö - ' dan saat biri oıı geçe kurtarılmıştır. 
nünde, iskele civarında demirli ola - Yat hasara uğramamıştır. 
rak bulunan Savarona yatı da fırtı - Fırtına esn:ısmda, bazı yüksc.k 

yerlcrl1cki evlerin camlurı kırılmış, 
nadan demirini tarı yarak sahile 0 • ! bazı dükkanların levhaları uçmuş -
turmuştur. İki saat kadar uğraşıl · !tur. Şehirde, başka, belli başlı hasar 
dıktan sonra, iki üç i::;timbot tarafın- yoktur. 

ffi • 

Alman- Fransız Harbi 
Kat'i Safhaya Giriyor 
Hitler 

Bir 
Alman General/erile Yeni 
Göriişme Daha Yaptı 

Paris, 26 (A.A.) - Havas ajansı 
askeri vaziyet hakkında şu tafsilatı 
vermektedir: 

~ 
Warndt ormanının küçük köyüne • 

karşı Almanlar evvelki gün ve dün 
yaptıkları mükerrer lıücumlara Fran 
sız kıtaatının gösterdiği ciddi muka
vemet müvacehesinde kat'i olarak 
ümidlerini kaybetmişlerdir. Bu mev
zie karşı yeni hiçbir taarruzda bulun
mamışlardır. 

Almanlar faaliyetlerinin en şiddet 
lisini Moselle'in şarkına nakletmiş -
lerdir. Almanlar Apach hudud köyü
nün tam ilerisinde nehri boydan boz 
ya garbden şarka soğnı kesen derin 
uçurumun başında bulunan Fransız 
mevziine karşı bir müfreze gönder -
mişlerdir. Müfreze Fransızların şid-

fSonu 7 nci saY,famızda] Bir ~ıın piyade nf'ten 



\ 

VAHiDETTiN 
Harbin denizlerdeki ser 

ihtiklr Yapan Yapak Ve Tiftikj üniversitedeki rüsefer1~:;mından 
''Bizi Bafvekaletiniz Miijdeaile ·ıkı· Tacır Tı.. Ecnebı· Profesörler ı gilt.e Fransa. ile AlmaDP .. 

No.: aa Y•zan : M. SIFIR 

ırcca·rının ra.4im~ ~ bethm ... ndaJlb9" 

Ne Zoman Sev!nt!_ir~cekainiz t Cezalandırıldı Toplantısı . Mnselesi :-...ıııe.::,ı;:...-=...:::. 
İhtikar komitesi dün Mmtaka. Ti- Şehrimirdeki yapak ttlccan ıle • lerinde, harbin lcaı.tmdaıa ~ 

Hırs oürUyeıı gözlerini ~ ~ - le biri~, ieab .~ bu ~mu-_ caret Müdürlüğünde toplanarak şim- mübayaacılan dün Ticaret ve Zahire Bazılarının yerine yenı bazı neticeler \'ÜCUde gelmitUr· _ ... 

yük mevki ve m~~amlanna ~: :8' 1tahnŞek ~t.etvm~e;::dan':- diye kadar yapılan şikayetleri tetkik borsasında bir toplantl yapmışı.~~. ve profesörler getirilecek ~u oeü~ ~ bt'!::C _..... 
ler, aç kurdlar gıbı yutk~~P. uı:u. u ar.. v ~ . . .. etmiştir. Komite bir çok ithalit mad aralannda Uç saatten ziyade goruş - . . . hali hazır slWıh ihUWmm ..,.. • ~ ~ 
yorlardı. Dalaşıyorlar, biribırlerinı vel, bır klüp tesisinı teemmül buyu- del . mer· d 1 .btik" teşeb- .. . . . d .. k. lstanbul ünıversıtesınden ayrılan resini aJmamasa anın obnakfadl' 

urluyorlardı. nıyor ve mGemisler arasında ICtieir .. en . 
1'!!' .e yapı an ı .. ar . _ ~~leı;Jır. Toplan~ n~tic:e8m e uç 1 profesörlerin yerlerinin teli'ıfisi me-1 Mücadele, heııib: karada açıkça 'ff/" 

~Kemal Bey, artık söylemekten ömer RUştil, ?,eki, Nuri, Kimn Pa- büalerinin onüne geçmek :açuı =i.r oilik bır heyet ~iştir .. Bu heyet selesile Üniversite Rektörlüğü met-lkua gelmedikten başka, bav~ 
kaymakam Zekiden gayrisi de din- ..ıar huaerab gibi umur ft tecrübe den ~ ~ ;:ı"'.k~e tU yapak, tiftik ve keçı kılı ~yatı~ gul olmaktadır. Malum olduğu üzereıda ayni vaziyet mii§ahede ediınıelı • 
lem.ekten yorulm1J1lar, Damad Paşa- görmüş eski vezirlerle zatlalilerini- ~~ptlgı. ~ .8 • . .en 1 1 

. ccann ihracat yapılamaması yüzünden duş üniversiteden bu güne kadar ayrıl - tedir. l"alnız deaizlerde, Uç bil~ 
ola k ul . 1 edi lar "7-- ısımlerını 'Yllayet ıhtiklr komısyonu- . . . al . b eden ted .. 

1 
ik.d. Bunlar · -~ • ..ı ya veda ile birer birer y oy - zın bulunma arını arzu yor · LIAI& bild. w karar . . memesı ıçın ınması ıca - mış olan profesor er ı ır. - devlet arasındaki çarpışma keli~ 

mışlardı. Damad pap, içkiden daha nederim, huzuru p.haneye davet bu- na ınnege vermiştir. birler hakkında alikadar makamlara 
1 
dan bir tanesi Hukuk fakültesi Roma çok daha bariz bil' şekilde gös~ 

ayade dimağı saran ve sarsan ~.~a yurulınanız'. biraz bu ifle de ali.kadar BELEDiYEDE: i?.ahat vereceklerdir. !hukuk ord.ina~~ proiesö~ B .. ru- tedir. Filhakika l..ondra De ~ 
.. a haberlerin tesirile karalara burun- olsa gerektir. Mümessiller buradaki temaslarını chard Honıg, dıgcrı Fen fakultesı or- .ilk işi, Almanyayı garb cepbfı911111' 
muş- bir matemli gibi, oturduğu yerde Sözleri ile muhatablannı koltukla- Şehir Meclisi 1 teşrini- .. rd. A k 'derek dinaryüsü profesör Mizen'dir. ku\'\'eUI bir malu.me ''c asker tenıet" 

. . başa bıtı ıkten sonra n araya gı I .. . . . A oir düşünüyordu. Zekı Bey ıle baş mışb. •d t l . . .. rd Profesor B. R. Hanıgm yerme v- kiiziine mecbur ettikten sonra. de 
vermişlerdi. Geç vakte kadar içmiş - Üç dost, o gün selamlık resminden sanı e op ~~ıyo~. . Vekilet nezdınde bazı leşebbusle e rupadan yeni bir profesör getirtilme- !erle olan 111U\"&S8Jasını kesmek"' 
ler, soyleşmişlerdi. Nihayet kararla- evvel, Çit kasrında huzuru hümayu- btanbul Şehır Meclisi t~~ bulunacaklardır. . . ı-si tckarrür ebniştir. Bwmn için bu muştur. Tabiri di~crle Alma.nY..,.. 
rmı vermişler, yorgun ve bitkin bir na kabul buyurulmuşlar, üçü de ay- devresi toplantılarına 1 teşrınısanı Bu arada bilhassa yerlı fabnkala.- sahada tanınmış birkaç profesörler denizden iktısadi abluka.sana gir# 
halde yataklarına serilmişlerdi. rı ayrı ve fevkalade iltifab phaneye çarşamba günü başhyacaktır. 1 teş- nn tek alıcı vaziyette bulunmaları üniversite rektörlüğü arasında muha mişür. 

Ertesi günü cuma idi. Damad Pa- mazhar olmuşlardı. Hünkar, entrika- rinisani içtimaları :ruznamesi hazır - hasebile fiyatları kırmak teşebbüsle- bereler cereyan etmektedir. Profe - Alman devlet reisinin kat'i ~ 
ça, sabahleyin ayan meclisi azala - cı eniştesi ile beraber, evvelce ter- lanmıştır. Ruzname şudur: • 1 . . · •. .. geçilmesi istenecektir. aör Mizenden inhiliil eden yeri ise Ü- ruza karnı- Yemıe<Jine intizaı-en, ıııil-
nndan ve dostlanndan Aristidi Pa- tib etmiş olduklan şekilde, rolünü Riyaset Divanı intihabı, Daimı En- rmın onune niversitenin elinde bulunan profesör- cadelfo., şimdilik de~nle teıeelli -: 
p. ve Azaryan Efen~ i~ ay~ ayn oynamışb. Aristidi Paşa.ile ~an c~men aza'.'1n~n intihabı •. 1ht_isas En- lzmlregelecek göçınenlar lerle telafi cbnek imkanı bulunmuş - mektedir. lşto bu mücadele, de,,-
ve uzun bir telefon mükalemesı yap- efendiyi, Damad Paşa ıle müştere- cumenlen ıntıhabı, Şehır Tiyatrosu, . .. tur. Jerin, yani bitaraf kalan mern~ 
bktan sonra, Yıldız sarayına koşmuş ken çok mühim bir vazifeye tayin konservatuvar ve Karaağaç mezba - İzmı~ - .B~ yıl .gelecek ~lan. g~- 'Qiğer taraftan profesör Nissenin lerin ikhsadi, siyasi faaliyeti"" u-r 
tu. Entrikacılık hocası Vahidettin ile buyurmuştu. hasmın kat'i hcsabatının tetkiki. n;enl~rın m~ı~ bır. kısmı ~ır vı- Aimdiye kadar Üniversiteden ayrıldı rine tesir et.nwğe başlamııtı.r. ŞüP -
birkaç saat konuşmuştu. Avdetinde Saraya mahsus otomobillerden bi- Yeni Daimi Encümenin bazı deği- liyctınde ıskan ~~leceklerdır .. :13u ğına dair hiçbir resmi malümat alın- hesiz ki bu vaziyetia böyle tecelli; 
it Dost ve davetliler Aristidi Paşa ri, cuma namazından biraz sonra, bu şikliğe maruz kalacağı muhakkaktır. mıntakaya yerleştınl.~ek olan goç - manuştır. Bu itibarla Üniversite Rek mesi beklenebllirdl. Nit.4".k m unı
ile Azaryan efendiyi sarayında !""- üç dostu, müşir ömer Rilştü Paşanın Daimi Encümen azalığına kimlerin men ~iktan. 4000 .nüfusu bulacak, törlüğü profesörün Tilrkiyeye avdet harbde de ayni akialer ve m~ 
muştu. Daha salona girerken güler Şişlideki konağı önüne getirmişti. Mü geleceği henüz belli değildir. 650 aıJeden ıbarettır. edeceğini zannetmektedir. ortaya çakmıştı. Fakat bu ~ 
bir yüzle: . . şir Paşa,, ansızın gelen ve umulnu- AtatUrk lnkıllbı mUzeal Şimdiye ka~ar bu yıl zarfında .. ge- vvvv rin, müstakbel harekat ve si>-.~ 

- İkinizi de rahatsız ettim, azız van bu miaa.firleri memnuniyetten T . -..:1·ı kte 1 s· 1.dek· A len göçmen mıktan ancak 500 nüfu- MA ARiFTE : dununlarmda ö"·le lruV\'etli te811'1Pı;~ ... .,- amırıı..""'ıme oan0;.ışı ı - . . . . ., 
dootlanm demişti. Fakat mujdem daha ziyade büyük bir taaccüb ve tat·· k.. . . Cüm' h . t b su bulan 133 aılcdır ki hepsı de Tor- olabilir 1d, bunlann gözönünde tu 

• , w w - • ur un evını~ unye ay:ra- . • . . bul aktadı - yeniden ! . "l • .. .. n'1ot• 
ihtiyar buyurdugunuz ~ ~· hayret ı1e. k~~~· ~il, ~- mında açılacağı yazılmı§ iae de bina- halıda iskan edilml§ unm r aıu:ıh':t..belMJen ~ goru~;,.ı 
Şevketmeabunız efendi huretlen.. ~ ket ve U8ill ıcabı güler yuz ~~- yı esaslı bir surette tamir etmek Hl- lar. . tahsile gönderilecek Fi fimdlld halde bi d-
kinizin de pek yakında ayan meclisi mif, i7.zet ve ikramdan çekinmeml§tı. zumuna mebni buna imkan olmadığı Mütebaki göçmenlerden bır kısmı al b l milletlerl ~ille &0kaa no~ _ _. 
reisliği vekillikl~ ta~, ya- O ~· Zeki, Kizmı. ve .Nuri Paşalar- anlaşılmışbr. Bina tamir edilir e- yolda bulunmakta ve diğerleri pey - . t e e .. er. caret ... S.Wnlp lıJilkUr. "ı;; 
nm saat evvel, katiyetle rid buyur- la günün babrlı ncalinden buılan dilmez iç kısımlannın tanzimine baş- derpey yola çıkmaktadırlar. Bunla - Harbın başlaması uz.erme Avrupa- halinde 1Mhılad Fransa ile tn-te _ 
dolar bana. Biraz istirahatten llOlll'&, da. ömer R.üştil Paşayı ziyarete gel- lanacak ve bina pek yakında mev- nn da daha şimdiden yerleri hazır - daki tahsillerini bırakarak memlek~- ahı, iktisadi ablukum te.ırinl ı.- -
hep birli~ saraya gideriz ... Huzunı miş bulunuyorlardı. Yeni ~lerin zuuna layık bir şekilde hazırlanacak- lanmış olduğundan mutad kayıd ve tim~ ~Ut bulunan ta.lebelenn mamak içiıı, bltaraflann taşıy-:::.. 
şahaneye gırer, arzı teşekkur eder- hatırlan sorulduktan ve bıraz da tır. Şimdilik orayı maddi ve manevi . tl . pıldıktan sonra bu yer_ vazıyetlen kat1 olarak ~bıt olun - lan maddeleri muayyea kat.egOi.ı-1' 
siniz olmaz mı?.. havai sohbetlerden sonra, Dama.el tezyin edecek vesikalann tamamlan- ;ııare.;ı yal acaklardır mw,tur. Bu hususta komısyon son ve ayıran ve bil' kısmım kaçak ··o-~ 

Ayan meclisinin bu iki gayri müs- Paşa, bir münasebet bularak zatı maınna uğraşılmaktadır. ere 
1 

an ° un elecek · ~ enl . kat'I kararlannı vermişti~. . t.esbit eden ve icabuıda ~ 
Jim uası, dilemedikleri ve umma- hazreti padişahinin bazı arzu ve ira- H ki h h I I Bundan sonra g ~oçm enn Talebelerden çoğu Türkıyedekı mu hakkuu ve.rea Us~ tertip e~~ 
dıklan halde ansızın nail olduklan delerini hamil olduklanndan bahs aaı aetı anea n n iskin mıntakalan da yıne kısmen kabil falrilltelere yerleştirilmiflerdir. cleaizlerdeld seyriilleferi müıldile • 

'bu şahane lütuf ve teveccüh k&J1'18U\· ile: ı krtlnliU , Torbalı olmakla beraber Bergama ve Yalnız TUrkiyede muadili blr fakWte ratabilir. 
da §&Prmışlar, biribirierine baka kal- - Muhterem paşalanm, demişti. Haseki hastahanesinde yapılan cer Menemendir. bulunmıyan bazı devlet talebelerinin tşt.e ortaya ~ bu müşldi.,, 
mqlardı. Bunun, kendileri hakkın - Memleketteki fevkalade ahval dola- ~.kliniği ~b tamamlanmışbr. Bunlann toprak sahibi olmalan ve Avnıpaya ve bilhassa İsviçreye gön- her lld muharib tarafm kendi ı:::= 
da Damad Paşa tarafından göateri - yısile, zab devletlerinizin ve diğer Klınik CUmhunyet bayramında açı- ekimlik tohum ve sanat hayvanab derilmesi kararlqbnlmıştır. halletmek istiyeceğl vaziyetler _ 
len fevkalade bir cemile olduğuna müşir ve vezir payesinde bulunan ri- lacaktır. ed. l . . . • faar t öste- Avnıpaya gönderilecek devlet ta- eder. Bu bakımdan şimdi garb ~-
hükmetmişler ve bu vefakar dostun cali devletimizin arasıra toplanıp va- Takelm g•zlnoau lnfaab .1

10:~: ıçın azamı ıye g lebesi miktan 63 dür. Bunlardan 22 mokrasi1eri1e Ahnanya arasuı~ ... _ 
ellerine sanlarak minnet ve te§ek - ziyeti hazıra hakkında müdavelei ef- tamamlandı rı m ır. tanesini Almanyadan dönen talebe - n bir sahada mücadele ,.uku ~ 
kürlerini ödemişlerdi. Entrikacı Da- kirda bulunmalannı teminen bir klüp Taksim bahçesi gazinOS\IDun mşa- Mçmenlere Ar•zl ler, ıı tanesini Fransa, İngiltere ve yor. 7ba. Almanya da ayni .,....-
mad, demiri artık tavına getirmiş, tesisi arzusunu. bu sabah bizlere iz- ab tamamile ikmal olunmuştur. Bir Gemerek nahiyesine :i8kin edilmi§ Belçikadan dönen talebeler, 24 tane- hareket ediyor. ~""""et'I'.. 
söze tekrar girişmişti: har ve bu arzularının zab devletle- k&A.; güne kadar yapılan tefript ta olan göçmenlerin hepsine arazi ve - sini Sümerbank hesabına giden tale- Şimdi, deablenWd se1n--~ 

- Tabii, demişti. Lutfu padişahi - rinize de iblağını ferman buyurdular. tamamlanacaktJr. rilmiş ve bu nahiyede tevzi itleri ta- beler, 6 tanesini de Şeker fabrikaları bu suretle bozulmasmdan, bl~ 
nin filen tecellisi, sadrazam Tevfik Habersizce tasdiimizin sebebi işte Cümhuriyet bayramı gecesi verile- mamile sona ermiştir. Tapı mevsi - hesabına giden talebeler teşkil et - de\•Jetler mümkün mert.ebe t#' 
Paşanın çekilmesinden sonra vaki <>- bu efendim. Bu hususun müzakeresi cek baloda ifletilmek üzere gazino - minde topraklanna kavuşan göç- mektedir. . . . görmemek l!:in ~rpmıyorlar. Ve ffl' 
lacaktır. Fakat, şevkebneabımız bu için de, önümüzdeki sah günü "Serkl nun önündeki havuza bir fiakiye te- menler çok büyük bir memnuniyet Bunlardan başka şımdıbk Avrupa- hassa şlmal memleketleri bo ~ 
nun size IJimdiden tebşirini ferman 1 Doryan,, da birleşilmesini de aynca siaab yapılmaktadır. izhar etmektedirler. ya gitmeleri temenni olunan Maden la alikah görlnllyorlar. Bu ,. 
buyurdular. ilave buyurdular. Tetkik Arama Enstitüsüne aid bazı ketlerla ..- yaşayıt bnkAn~ 

Günün iki lütuf didesi, o zamanın Paşaların yüzlerinde, sevinç ve talebeler de vardır. caret ve daha dyade harici ~ -
idab ve usulü üzere Padişahın de .1 memnuniyet alametleri belirmişti HükUınet kendi hesabına Avrupa- dayandığı lcln ergeç realtaer ~ 
nmı ömrü afiyetine dualar etmiş- Çünkü, onlar da biraz evvel, günün Okuyucularımız Bir Okuyucumuzun ' da tahsil etmekte olan talebelerin bi- ŞUADda muayyen bir hattı .,..., 
ler, kulluk borçlarını ödemişlerdiı Bu tabii bir mevzuu olan vaziyeti ha- taraf bir memlekete gitmek şartile ittihazına mecbur olacaklarcbl'· ,.ı -
emada Azaryan efendi, güler bir zıra merinde görüşüyorlar, hatta, "Veni Sabah,, dan Avrupaya gitmelerine mUsaade ede- pmcllden yavae yavq menfaat~ 
yüzle: çok ga.rlbdir, böyle bir kJUbün tesisi- Diyor ki : 

1
ccktir. pıpnaJan. fikiyetıer, ~ 

- Ekselans, demişti. Bizi ba.şve- ni düşünüyorlardı. Hünkinn bu ar- _ Şikayeti vvvv bat göstermekU,, ve hatt.i 
kiletiniz müjdesile de sevindirmiye- zu ve iradesini şahane keramette - MÜTEFERRiK: teati edllmekt.ecllr. ~ 
eek misiniz?. ltimad buyurunuz ki, lakki etmişler, Serkl Doryanda ya- Gazetenizde mevcud roman yırmadığımızı bu mukaddime ile C .. h • t b Harbin ve ablüanm ~ 
hiç de layık olmadığımız halde, mün- pılacak toplantıya iştirak için hemen ve tefrikalannızın altında her- tebarüz ettirdikten :-onra Bay um urıye ayr~mın- si, bu Milada çok claha ~ 
hasıran teveccüh ve delaleti devletle- söz vermişlerdi. hangi bir havadisin veyahud bil- Ahmed Alanbay'ın istek ve şi- ı da Halkevlerı eeler doğorta,t",&k ve = ~ 
ri ile nail olduğumuz lfıtfu pari§abi Damad Paşa, ömer Rüştü Paşaıım hassa Hanlann sıkıştığı arasıra ka.yetinde esas itibarile haklı ol- Cümhuriyet bayramı için yapılan lerinbı ergeç Od mu ~ 
kadar, 0 haber de bizleri sevindire- konağından çıkarken, sevincinden e- görlilmektedir ki, bu bal roman makla beraber hadise ve vaka- hazırlıklar hararetle devam etmekte- birini daha ziyade tutmalarml~ I' 
cektir. tekleri zil çalıyordu. Millet nazann- ve tefrikalarınızın tabir kısa bir yiin çok tqkm olduğu bir harb dir. tlrecek bir imli olarak m 

Damad Paşa, aözün arzu ettiği mec ela:. şe~i bi.~r m~k! Bahibi o~an bu şekilde çıkmasına sebeb oluyor. devresi yaşamakta olduğumuzu Cümhuriyet bayramı için Halkev- diliyor. Dr 8A~1 
raya girdiğini görmüş, tatlı tatlı gül mutekaıd şohretlılerı ele geçırmek, Biz meraklı okuyucularınız i- da nazarı dikkat ve insafa al- leri de zengin birer program hazırla- • Bee-d •• ~ 
milttil. önüne bakarak fı11ldar gibi: entrikasına i.let etmek için, kurdu- mı r. -••••••••••-.. -·•·-~_.. 

çin bunun hoş bir şey olmadığı- ması lizımgeldiğini ilive ede- şlardı Dlklll zelzele .... ..,... 
- Çok mersi, demişti. Fakat, bu ğu planın birinci kısmı işte mu - nı bilmem tahmin eder misiniz? ceğiz. Bu arada Eminönü Halkevi 28 . ·ıe ~ 

da biraz gecikecektir. vaffalciyetle neticelen.mitti. Elbette Bilhassa "Aradığım Sendin.,, Şayed tefrikalarımızın ara 81_ teşrinievvel cumartesi gününden baş tmıir - Dikiliden veknö n
1
erind', 

- Niçin efendimiz? ki göler ve sevinirdi. Bunu o kadar kısa yuıyorsunuz ra hakkını veremiyorsak bunu o lamak üere zengin bir program ha- ta göre orada ve civar 1Y 
- ÇUnkü, malfunu seniyeleridir ki Gt1nt1n iki entrikacısının, Vahidet- ki ne bileyim alelade ufak bir yazılanmızı aziz okuyucuları- zırlamıtbr. velki gece yine Rlzele oımuflU~ 

henüz fırkamız faaliyete geçemedi .. tin ile Da.mad Paşanın büyük ve kü- havadis şeklinde bir şey ... lm- mızdan kıskandığımızdan değil, Bu program araaında Sultanah _ Bu zebele gece yarıamdan ~ 
Bu sabah huzuru hümayunda bulun- çük bü.tün elleri ve elemanları semt kin varsa sütunlann hakkını l!IOll dakikada gelen muhim ha- med meydanında yapılacak gece tem- eoma üç saniye kadar deV&Jll -
duğum aırada, Şevketmeab efendi - semt dağılmıflar, kapı kapı dolqm.ıf verseniz de sinirlenmekten kur- vadisleri feda edemediğimizden sili muhtelif konferamlar ve konser- ve orta şiddette olmu§tur. a&Ji f' 
miz de, allkadarlann bu huausta lardı. "Serkl Doryan,, ziyafetine bir bllaak, ne dersiniz? dolayı tevakkiai mümkün obnı- ' ıer 'vardır. zelzelenin ufak sanWmalarla ~ 
gösterdikleri betaatten qın derece- hayli kimaenin icabetlerini temine ça-

1 
Bilve8ile saygı ve hürmetle- yan bir ıztın.r saika.aile ya- Beşiktq Halkevi de CUmhuriyet sılalarla devam ettiği yazılıll~ 

de hoşnudsuzluk izhar ile zabi.liniz- lışmışlardı. Muvaffak ta olmuşlardı. rimin kabulünil rica ederim. pıyoruz. ba zengin bir programla tar- ======::;::::===::_:=.: 
"Serkl Doryan,, 0 gtin görülmedik OkMyucunu.z Muhterem kariimiz herhalde l~ ibere llzunplm tedbirleri 

V. ı s b h bir gününü yapyordu. Damad Paşa, Alamed AJanbay tasdik eder ki "Yeni Sabah,, ma- ~~ Muhtelif konferanalar ve .aen a a gerçekten yeni bir damada yakıp- YBNI SABAH - Azil oku- hud "kesreti mündericat lıue • at ıantıİardan -......ı. .. Halkerinin ti-
-'1- 1...:- --=n.a.ı.. ıırivi-=?.+! Oda, optro lu>l tarafından_,.... bir kaç •--.n· 

Abone Bedeli 
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14'0 Kıtr.. !70I K• .... 
7IO • 1460 a 
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1IO ıt IOO • 

...... uu- wa.a.auuı;ı .,..,.=..- ..;~a ..... ı . bile dercedilmemi=tir,, ı..: ........ _ loCIDm8& 

..ıon dolqıyor, davetlilere iltifııtlar yudil~~~e •-.... -~. et~ti.._ğ .. ie;:1ız· e bvue ,. ~ ya u 
~--...a... ıa-- --=-- m"'..w.- n-..... ~·u ....... ne sığınarak herhangi bir tefri- de verilecektir. 
--..-.,unua.. ~ a-..ı:ı ~ Acua kıSUDda birkarilmizin "Yeni Sa- kamndan okuyuculannı mah· ~·---
Bey, dillerde dolapn ° mahud tu • balı,, taıı da vaki blr likayeti- rum etmek hat.uma asla düıt- Blt•11 lluru11111 kollg ..... 
tumluluğunu bir tarafa atmıfb artık. ne maalmemnuniye yer veriyo- medi. Maahua bu ikaz ve ihta- Basım Kunamu kongrelll dün ikin-
0 da, gruplara, partilere sokuluyor, ruz. Ve bunu ya--~ıa da "Ye-

1

. nndan dolayı sayın okuyucu-na-... 1 .. _ h"-'1-JI.- 001· ı..~ ~ ci toplantıaını yaplD;lf ve kongre re-
YaMMN.., ~namına, ~ ni Saliıah,, olnıyttculannın bizzat muza teşekkürü yine bir borç isJiğine Ahmed Cemaleddin Saracoğ-

den mevki ve mansab dağıtıyordu. bi-.:a- de olsa herı.. ..... ..:; bir şi- sayarız. "Yeni Sabah,, a karşı 
u-.:ı-- · ı..-~: .... ı. k _..:ı_ l'A.la1 ~ lu, ikinci reisliğe Cllmhuriyetten Do-
.u-.meı u.-a ..,...ane nmaprutnı ki.yet dileğini açıkça yazmakta beslediği alakayı göstermi§ o-

Posta 1 ... badua• dahil olnıı"'" ecnebi Zeki Bey de Damad P•a..ya ~ .. -. ğan Nadi, katiblildere Murad Sertoğ-
... ___ .1- _.. -~ bir ·--k duydugumw uzu isbat et- lan Bay Ahmed Alanbay'a bade- t., 

memleketler: SefteliM 1GOO, B:ıtı aw1•"" uhalefette bul ı · ·rilmek """'" lu, Hikmet MUnUr, .aıi seçildikten 
.. .16'6-' m •ınma an, pışı miş oluyoruz. ma bize serzeniş etmek fırsatı- 12 00 = ıtOO, Gc: .,.lılı 1000 kunıftur. = il.zere olan oAA su tatmak gı·bi soguw k w sonra toplanbyı 16 ikinciteşriıl 939 1-~=:b=::b:=~=====---..,.. - Karı· "ikiyet ve isteklerine l nı vermemcge var kuvvetimizle s: luk al ihtimal. lan af ~ perşembe günUne bırakmı§br. O gün 

Adres :W~ ıa!:~uk 1ara y:!;, ~ örttilüı ;özdağı a;:: 1 muhatab olan resmi ve nimres- çalışacağımızdan ayrıca emin o- Kurumun Birliğe iltihakı hakkındaki Balık fırtın .. ı 
mi makamlardan kendimizi a- labilir. karann tatbik auretiJıi de müzakere 

-
vnr, ·~··-1··"'-....... göeteı-iyordu • 
.,- ~.... :decektir. <DnmaJ qr) 
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VEHİB PAŞA iLE 
IWüf•: s 

LORU EDEN' in 
NUTKU BİR MÜLAKAT 

l•NGl.Ll•Z D ti "' <Başuı.aowea .ıer.:m> O S IJ g U çin Dauziğin yahud Koridor -parça.-

, Vehib Paşa Habeş Harbine Aid ::~nta~~m~~~~·:n~eç:;s~~~de0~ TÜRK • 

-..,-.._.. (Ba§tarafı birincide) ınısu ben ŞU ümidi besliyorum ki, Al- demokrasileri tcmll etmekte tered-1 Hatıralarını Anlatıyor bir parçayı Almazıyaya. terketmek. 
ltosyth ve Scapaflow'daki topçtila- manyadaki bütün imhalara ve tahrif- düd göstermediklerini tebarüz ettiri· ten ne çıkardı? Bunlar okadar esaslı. 

"-tıın iki Alman bombardıman tay- lere rağmen, hakikatin nerede bulun yor. Yazan : KANDEMiR oku.dar hayati meseleler miydi ki bu 
~ düşürdükleri ve diğerlerini de duğunu gören müşahidleı·clen bir ka- Tiirk · ingiliz Dostiuğu Hakkında . . yüzden mfühiş bir lıarb çıkması gö-
~ uğrattıklarının kuvvetle muh çı ha.len mevcuddur. -Alkışlar-. ı l..ord Halifa:'C'tn Sfrıl"ri - 11 - j oldu, ımpa.ı·ator da haklı olarak terki ze alınıyordu? lşin yalnız zavahirin-
~el bulunduğu ve her halde mı:_m: . ~atibin baş~e~ tezi şu idi: Ha:!ff ~n~a, 26 (A.A.) - Reuter ajan· Ben ise, Habeşistan ordusun- ~yar mecburiyetin.d~ kaldı. B~ \'& : de kalarak dar düşünen müfekkire -

et iizerinde uçmalarına da manı ıstiyen ve tertiplıyen Almanya degıt, ısı bildınyor: da hi7..met etmeyi kararla.~ırdıktan , ~yet karşısmda hızı~ cebhenın ye ler böyle bir tereddüd bataklığına 
eidukları bu gün ma1Uındur. lngı"lteredfr. Lord Halifax, Lordlar Kamarasın- h" b. . h. b"r menfaa- nude durması artık luzumsuz ve ma saplanabilirler_ Lord Eden'in beya-D I . .. . sonra, ıç ır şeyın, ıç ı d B. dı .lfı.hl 
• :nizde Almanlar denizaltı harbi- Bütün dünya biliyor ki bu doğnı I da son Türk - Rus muı;akcrelennden tin ve tehdidin beni bu a7.mimden ve 1 n_asız 

1• ınaenalcylı ~.f~~ • sı a- natı artık ufak bir tereddüde bile bir 
"tiddettendirmişlerdir. Bunu bekle- değildir. -Alkışlar-. Bütün d~y~ bili- · ba1hsedc~:k demişti~: ~i :.. .. cezmimden geri çeviremiyeceğini ve r~le ve me\'cuJ ~lan cuz. ~ ce~hıınclc- yer bırakmamıştır. Fakat pek <;abuk 
laekte idik. Si~i temin ederim ki, bu yor ki, harbe manı olmayı lııgıltere 1

1 '- Muzakerat goranuşdc, nıusbct bu noktada hiç bir kuvvete boyun rıle memleketlenne terh~ e~tim. ~en nikbinliğe düşüp ümide kapılınağa 
-~lda da düşmana nazaran üstün- hilkfımeti kadar şid~e~le istemiş ve l !ıic bir nelic~ _ve~'.eı:1iş olmak~a be: eğemiyeccğimi fiilen isbat ediyor . d~ en sonuncu olarak Cıbutiye don - da müsaade etmiyor. 
llgu tnuhaf'llza etmekteyiz.,, sulhU siyanet etmek ıçın onun kadar ! raber, her ıkı bukumet, an anevı 1 dum. dum. _ . . . . ötedenberi bu sütunlarda izaha 
~tından sonra son günlerde beş tn- muhataralara atılmış biç bir bükü- ·ı d~stluktarını na:ı etmişler _ve umu - ı Artık imparatorla doğrudan doğ- . ~eger ı~parator da, aılesı efradile <;:.alıştığımız gibi, bu barb uzun süre

tı.~ 'lllpunınun batırıldığı haberinin met.Yo~ur. -Al~ışlar:. . mı su~~:~ n_ıu~a:;~betıe:me lıa_ıe~ ruya tema;; etmiyorCluk. ViHamda u-ıbı~lık~ .be~en az ~v,.el oraya g~.ı - ccktir ve çok çelin olacaktır. Çünkü 
~olup olmadığı bir ~ok mebus- Harbın sebeb.ıne muleallik_ olan ~- g~l~edıgını ~ıldirmışle~d~r .. ~~ ıkı tunıyor \'e yaklaştığına emm oldu- l mışl:.' \C _h_mandakı .~:e1'ete mu - bu öyle bir harbdir ki bunda yan 
~t~t't.fındansorulmuştur.B.Cham- saslı bütün ves~kalan.~m bır sa~ı- j buyuk ~oınşu arası°:~:.ık_ı ı~ı muna - ğum hizmet fırsatını sabır \"e meta- t hc~~a lııgtlız kruvawrunde bulunu- yolda durup, şöyle böyle bir iıa1 ça-
~ demiştir ki: miyetle neşrettik. Hadıselere gore , sebetlenn devam ettig~ı:ı gor~e_k ar: netle beıdlyordum. j yor larınıg. ~- resi dü.'jijnerek i~e nihayet vermeğe 
~ - Bu batırılan vapurlardan biri hakkımıma hü~üm_ veri1!"esinden_ ve ~~sunda ~ı~~nan. 1ngılız ~:ıkil~~~ı lşte bu sırada, t.ir gün , birdcnbi- l Deı·hal: orad~,,, bul.un~u~um.u lınpa- imkan yoktur. Kat'i bir nelice alı~ 

l>ô~çland namındaki Alman ceb kru- bitaraf milşahıdlerm azım eksenye- j ıçın bu, buyuk bır ınem~ıı_nıy_:t \C~~- re üzerime bn· fenalık gcl<1i, yatağa rnt<~_rJ. haber \~rn_ı<:..Jcrı uzerıne kru- madan, en esaslı mesele hnHedilıne 
~tü ta.rafından bir mUddet evvel tinin lehimizde olınasın<lan memnu- lesidir, kaldı ki, şimdi, hızı .:rurk hu- düştüm, kendimi kaybetmişim. ıva.zore _d~vet cdıld.ım. . . den sulh yapmak nncak bir mütnre 
""Urtlan lsto Negatc gemisidir. Fa· nuz. kfunctile hususi surette wu~3:sebctc Dcrekrt \'ersin halimi göı-ınUşkr . . Gcmınm merdıvenlemu çıkınca, ke akdctrnektir. Bes on sene sonra 
~t bunu da yeni öğrendik. Beş va- Neville Henderson, Berlindeki mis- götüren Türk - F:ansız - !ngılız an · koşuşmu~lar, doktor çağnmıs!ar. ımı>aratorl~ k~~şı:~tım. hatta b~lki de daha çabuk yeni bi~ 
llllrun tonaj mecmuu 22.715 tondur. yonun!\ dair verdiği son mporda Von !aşmasını akdetmı~ bulun~yoruz . ., Böylece, orada bulunan mahir hir . O andakt . . yurt!gınıde sızı.~ıu- .~e~ .. harb~ baslamnk için bugUn harbe nf 

l};.ğer taraftan bir çok Alman va- .Ribbentrop'un, B. Hitler'i Polonya Lord Halifax, Türkiye ıle yapılan doktorun himmet ve gayrctilc müm- lıd eden hv.m manuı.~ayt omrumun lıayet vermek ve sulh yapmış görün; 
~tl.arı deniz kuvvetlerimiı: tarafm- aleyhindekj kararlarını vermcğe leş anlaşmadan bahscder~k b~.1 a:ıınşma- den vakaını kurtambildim anıma. sonuna kadar. u.rıııtam~~·- . mek aciet-a bir cinayettir Ye hatta~ 
ln t.a.ptecn - t. B lar 8863 ton- vik ettiğini ükreylemekteJi.r. Von nın, Büyük Britanya ıle Tw·lnye ara- · b ,,, .- b'tab b' halk vat- İmparator ıkı çocugılc b .... rabcrdl. büyük bir ::ıhmrikhktır. Böyle bü~-ü; lu.k b ı mış ır. un • . . be . , d taın on e~ gun ı ır l J Be . .. .. .. . ... d b. ıd 

rôbus, 5896 tonluk Glarya, 1375 Ribbentrop. İngil~renın harb ~tmı-lsın~a~-~un senelerden rı meıcu tım. Meğer mühim bir afozi, yani lto- _ nı .~0rı.::. ~~nn~ uçu e 11 _en harbler beşeriyetin tarihinde sık sı 
~nluk Buyanka 586 ... t:onluk Posei- yeceğine. B. Hitlen, -son dakıkayaielbırlıgı arzusunu filen tahakkuk et- nulm"'k hastalıP-ı «~ir _ hungur hw.gm. lu~kıra hıçkıra ag - görülemez. çu·nkü ilylc bir hnrb içiıı-r 
~ , ':I: - •• b k nuşmayı u ... "' b'""' l - b şl d 1 H .. ki.! d 
t\•k'\Pe 6369 uonluk Biska.ya vapurla- kadar iknaa ça~ış. İngiliz siya~e- tirmil;i oldug~nu ve duny~nm ~ il:)- mişim. ,~maga laa ~· .~:ı·k ~k ·~~ .arı:nr:'~: ,foyiz ki bunda beşeriyet tarihini~ 
~. A.,_· d ~ı::7• tonluk tinin 1933 denben Almanya aleyhınclmında tecavuze .karşı saglaın bır ga- d. ı· -. kall·tırrım uı san;ı ' esı l~t \C m gı 1 kocaman bir faslı ka]lamna'k ,.c venı ~- .,. ... ı zaman a _, ~ • _ _ . • . . _ . . Kcn ıme gc ıp ayaga ' ı-. _ • • • J 

~~ha.yo vapurunu da takib et • harb ha:r:ırlamaktan ibaret oldugu~~ ı ra.nti teş~ıl ettigını_ s?ylc~uştir. ı zaman, beni tcda\'İ eden doktor, 7.e- şoyle dı~ordu., . -· . bir fnsıl a~lmak mcs<-1csi mevzu~ 
~.takat na • • • • bi bıra\<. söyliyen de şimdi ayni adamdır -Gu- "-· Brıtanya blıkumetı tarafın · • ld - - 1_.... - P~~ ... J:..en haın degilım,.. Al- balısoluvor. · 

Ilı ı. iM4Varw gemıyı ze - · · · .. . _ .. hirlenmış o ugumu boy ~.ı. --.., . , , . . be b - .1 

al\lansa ...__b te -h etti ın:;.. lüşme1er - alkışlar- dan aklcduen dıgcr anlaşmalar gıbı 1 kl 1 t B k"min ta d:mılım ... Cemı}eu i\k\ama 1 ag- e ~e~·an eden mücadelenin büı.·ük 
111 ua nnayı rcı • . ..,.""!l- • •• • • • 1 Bu mu ıa rn c ı. unun ı -

1 
be . 

1 
.ı .1 

ltl bu.,,,,_ il .,., b. •-n yanı· Müstakbelin Larihc\l~ri tarafmdan bu anlaşma da sırf t..edaf'Jıdır. Bıçbır 1 k"ld ptırı'dııYı ııı ladım ... Heyhat aldattı ar nı .... ıu·· !?"lnii takdir etmek , c ehemmi veli, ili-. .. -· wouC e oenıa.n .>.> ID •UJ • • • • • • • rafın( an ne SC 1 C ya l o· _,, .ı 
~ altı b' ton ,,. __ ,_ '--~tmış· tetkik edilecek meselelerden biri şu deı·lcti b1.ilıdaf etmedıgı gıbı, hıçbır .. 1 · b'I ı ·se buo-üne Paşa. yurdundan, taç \'C t:ı.btmdan ni nnlaınak Jib:ımdır. Çiinkü ittihat 'ld ın .us.;u.a ı.a~ ... ,. . . . kat. ıyel c anıı\·n ı me c ı. o h •1. d 

'- .Bu rakk 1 ba.h - va.nimetler olacaktır. Von Ribbentropun, gerelc devletin meşru menfaatlcı'mı tehdıd d . .. k.: 1 d olanlaı·m tuçkmklarını ıı a U}-U - edi1ecek büliin tedbirl r bu esa.s1ı gö, -. ...... -- a.m. ar n .,. l k . .. ka ar mum un cı ama ı. .. 
1 

.. .. ·m 
~esince kontrol edilmelidir. bizim siyasetimitl. gerek ngili-ı mi\ -ı etmemektedir ve anca bu·. let·av~z Vaktaki iş b:\şa, baş ta t.-ı!'a g~ldi. yor~ go~yaş an~ . g.oruyormuş gı • rüşten mülhem olmazsa vatan Dl~ 
t·~ da kaydetmek gerektir letinin seciyesi~i .~?latma~ ~~su~ıı~- v~u~d.~ h~rc~ete . gt.açcbdecekt_ır. İmparator alelacele beni saraya da· ılt'rı_rı hır t~su~ ıçınd.e, ~ar~u~unu dafnasmuı ''c insaniyet idealinin em· 

ı. J\Uıı.n deni .-u- ·ı · 'ttik,_ dalci kabiliyetsızligı devnmmn bu- Türk:ıye de Bhyük Bntanyanın muş- · masanın ıneı merıne fıı latarak, sus - rcttig"i '\'3.Zifelcrde kusur edilmis ota.• ~ı.., 7.ö.&u gemı en. gı ~- _ . . ' . . . _ . , . vct etti. 
CllYrimeşrıu şekilde hare.ket et- yuk hıulesınde ne dereceye kadar terek ve bırıbmnın a~ı _men.a~tter~ İmparator o gUn. evn?·lki soğuk tıı. . .. . . cağı muhakkaktır. 

~er. Gemileri habersiY.ce ha- amil olmuştur! ihtiva eden hedefler ıçın, mu~vı kanlı halini bırai. ka~tnıiş, pek ta- 'Bır muddet itsken~crı.rc-n~ m !=:bur Lord Eden Türldyenin bu \'azifoyl 
~.Yl ıusuı ittihaE etmişler denile- Alman Hariciye Nazırının nutku- şartlar dahilinde birleşerek akdettik· b.. tarak endışcli ve t~üıslı görüni1· Na~lı lrnlvaruıa \'C otedekı durgun tnm:ımile idrak ettiğini 1.'C bliyük biİ 

.,, nıt dair bir şey daha söyliyeceğim. leri anlaşmanın mütekabil ve esaslı 11 ~ denızc baka lmka daldı. kaldı... ılidnl, nzim ,.c metanetle ifaya mü• 
ti ~an ewelki beyanatımdan bi- Öyle görünüyor ki, Von Ribbentrop, mahiyetini tebariiz ettfrmck :istiyo- yor\luPo.şa hakkınız \•anmş. diyo:·du. Sonr:ı: • . . ·nrant gösterdiğini bütün cihan 'kar 
l' hati_ci siyaset sahasındaki en şa- Sovy~t Rusya~ı, B:itanya I~p~ra - rum. B. ?Mmberlainin Avam_ ka~a~. Harb hahikateu gayri kabilı ictinnh- . - Kalk C\:fıdın: .. ded1. bıze gıde - r-;ısmcln tasdik \'C i1ii.n ediyor. Filha1d· 
~~dikkat hidise, Türkiye ile .mua- torlut,Tt.t n!eyhındckı hntbe ı~ırake ra.sıodakı. beyanall~~da. ol~ugu gıbı mı~ ... Yarın değıJ.sc. nihayet obür Jım. orud:ı d .'·dlcşın7~·· • • 'ka, Türkiye mevcud harbde lmndi 
~ imzalanmış olmasıdır ~d- davet etmek arzusundadır. Nasıl ve Lord Hahfax da Türkıye ıle yapıl - ,.,.ün harbin haslıyeicağı tahakkuk edi- Remle. ı_ı1~}.dnnınd~ ~m' a~:a at - mevkiini tayın \'C tc~bit ederken. 
la~ ~lJaşıar_ Muahede, Büyük Bri- 'n.e de:eccyc kadar rnuvaffakiyet ih - mak1:3 olan iktısadi ve .mali m~z.'l.ke- ~or. Binfleruıleyh ~rhal hareketle ladık, btrıbınndcn şınn sayfıyclerle Lord Edeıı'in dediği gibi. beynelmilel 

'".ıa•" t 't ? ~• ""' bahsetmı~ •·e rnu•"ke bezenmis veni mahalleleri e~~reır. . . tol( <l ·u~ \'e Fransanın her tarafında ım; 1 c ·. _ ıcıerı_ m .... 'Zuu .. _ -.. • ~ _ · cemıb cephesine giderek Deccznıaç • ~ ., müm1sebctlerde '"iyi niyet.. prens:pı. 
~ ~bir memnuniyetle karşılan- \on Rtbbentrop, 1936 senesınde re edilmekte olan butun meseleler u- Nasibu He beraber tcş:'iki me_:ai c - Scy?id Cabird: indi~. . nin 1liiküm sürmesi lehinde vaziyet 
t~ tır. liu. muahedenin dünyanın di- 1ngiltereye ilk geldiği zaman mat - ?.erinde Gen~ Orbay ile arkadaşla- diniz. Sir..e olıın itimadım sonsuzdur. \'auyana, .agır agu_: pasnnın f! :ıne almu=ılır. Yani Türkiye devletler .ara. 
~ Pelc Çok yerlerinde de ayni dere • buata verdiği beyanattan alınmış iki rının gösterdikleri anlayış eserini Ilubeşistnııı ti/. \·atanınız gibi müda- yalda. ırJ::en, orada bir b:ı. ka bahse '·andaki münasebetlerde kmrvcti11 bir 

e nı .. ....,,_ - ·· - ·· d · ı k ·t - ı t dalar<>l< Habeş macerasını unut.ıo..:ver- .1 ·-· ·aa· tı. -~ıuniyetle karşılıınmı§ oldu- sozunu musaa ınıız e o uyayım. sı ayış e anmış ır... faaya çalışacağınızdan eminim. "" lıak ve şeref tcskı ettigı ı ıasını 
._:u ~nmek bize büyük bir ce - \'on Ribbentrop, Atmanyanın Bü- Lord Halüax, Büyük Britanyanını Bundan anlaşılıyor ki, ben Habe- mek ihtimali ile; reddetmekte. Rerefi, biiyüklüğü hak-

et -ı d · k · t T"" k" d ı · 1· ~ · b.. ·· k - Bu harbe aid kimbilir ne canlı ~Lb. vezın. İ§tir. Bu memnuniyetin yü·-k· ~rit __ an_ya ı e 0st geçınme. ıs e- ur ıye. os_t uguna. vere ıgı .t.ıyu _ ı şistanda. harhdcn ancak iki gün ev- ta :\'C adalett aramaktaclır. Biııacna-
~ ı h · -' B ed b ı k ı 1 hatıralannız \rardır. dedim. 'hı..:ı., . ıç şübhesiz şudur ki, bu mu- dı.gım .so. yıuJ.·or.. en z.ann ıyorum k_ ı_ymetı .e ı.rttı ten so.nr:ı şu soz erı ve! bilfiil \'azifeye tayin oluııdu~. leyh, Türkiye sulh taı:nftarıdır. Fa. 
"""l'li t ll d Al ı d t ı - - Hele bi7.zat şahidi olduğum bir ~ ~ n hiç kimseyi tehdid ctmiyen kı, ngılız mı etı e mnn ann os - ı ave etnuştır: Ad is Ababnda gcçin.ii~m. dalıa <log- k:ıt bu sulh kiiçük milletleri esaret 

~,!_enne hedefi tecavüze ka?'§ı mu- 1uğun. a tal_ibd.ir. . _ . .._ Türkiye tarafından oon. se_ ne· nı:u geçirmeğc mecbuı· olduğum üç kaç \·a~·:ıyt her hatırlayışıja tüylerim ve tahakküm .altına .alaı·ak cihnnda. 
·ı:llıet A - l rf d b l klc l h diken diken olur... Evet \'atan sev-' . göstermekten ibaret bulu - Führer ıstıyor ıkı, vrı.ıpa ıçın o - ler za ın a aşarı an tera ı C'rı c· avlık zamana hfılii acının. bir ölüm dilsizliği \'C hareketsizliği 

bir - d B ·t 1m t l ~ . . d . b. t l d' l t k"b tt"k 1 • rrisi 1·e ~yz ve itin denen '-'yle..1"İ göz-" Trıüdafaa vasıtası o1duğunu dngu ka ar rı anya para or ugu pımız erın ır a < ır e a ı c ı · Nas1ı harb ettik? Bunu şimdi uzun n· "'- \'Ücude getirecek bir sulh değil, hü-
d~ · - h k·k- te.1 l'k k - M·ıı · · Tü. L k ··k k k" lerimle görmüs oiduğl!mu iddia ede-'llt {le \lnya anlamıştır. Bu muahe- 1çtn de yegane n ı ı ı ı e, omu- ı etımu:, r.K. -ir ının yu sc mc- uzadıya burada anhtrnağn im an tün nıilktlcrc müsa\•i bir hayat hak· 

,. • İllgiliz mil1ctinin Ye 'Türk mil· nizmin, bütün hastalıklann en müt- ziyetlerini ıre seciyesini takdir etmek var mı? Yatııız pek mükemmel bir bilirim. !u tanıyanı.le. km·v~1 \\'e .ş.iddcie mü-
te~(!•tt, adaletin mesuliyaini mi:işte· hişi olan bu hastalığın etrafa yayıl- te her cihetle haklıdır. ve iki memle- şekilde techb: edi\mi~. harb materya- - Ben de bunları nğ-zınızdan elin- raca.attan ~·azgeçerek ihtilfı.fları, u _ 
~n ta.şıtnakta bulunmaları biri if- masıdır. "Gülüşmeler., Çünkü insan- ket arasında devamlı dostluk esası- li her sitayisin fc\'kinde görülen, be- li}eceğimden emin olabilir miyim? mum t.ımı.fındaıı :kalıul ctlilıniş hak 
~ ~ Bevkeunektedir. O Tü~k m~l- !ar •. tehlikeyi, iş ~.te~ ~eçtikten son- na daya.nan _temenni e_~t~~miz ~ü~a- ıc askerlik şat·abıle sarhoş olanla - - Peki evllidım ... Ona da pekL \'C adalet prensipleri:ıc. kaidelerine 
htit"tlı. l'u.rdseverliği ve dogrulugu rn ~ra'k ederler. Gühışmeler,, sebatın yemden teessusu. hcpımıze nn ağl?:hırım sulandıracak derece Mustafa Nah:ıs Paşa <=addesinin \'t? kanunlar:ı.na. göre hakem usuHle 
~t ete .~ayıktır. Bunlar bizim daima Öyle anlaşılıyor ki, Von Ribbent- büyük bir memnuniyet bahşetmek le- latif. enfe~ hir bijü <ılan tan"k ve tay- sessiz ve ~c.lasız bir noktasında 26t haJlcdec.ek bir sulh. 
ll~:t:ıgiımz hasletlerdir. -Sürekli ~pun n~tkundan. ~an hü~ümc~- dir. Türle.~~ .'.le -~ostluğ~muzun. Ke - yare erle besli 400 bin ttntyan ~k:- numarolı ap:ırtmanın kapı6lnda dur- Bu sulh .kahil D!abilmck iç.in filiw 
~U l' · 1un, benım 12 tcşnnıevw.ldekı tekli- mal Ataturkun ustad ehle atılan te- rinin karşısında eski gtrah, marttnlı, duk. . • . . _ şclmi.n muhasara ile r.aptedilinesi, bu· 
~ "etsileaen istifade ederek me<:· fim üzerine, bir tercih yaptığt neti • melleri, tnonünün mfü:ev\'er idaresi şaptollu, kamı.akarış,k. ~·alınayak • - C..eldık bızını çılelıaneye evla- muharebe me;·danında zafer kazanıl
~nu da ar~yim ~i, ~ajeste oesini çı~a':°1&y~ davet ~liyoruı:. albnda, durmadan inkişaf ~tm1ştir . ., başıkabak nilıa~.el 65 bin Habeşliyi dır.ı :· . . • . . . ması kiıfi d~ilrliı:. Koca bir sistem 
~t, k~lının hü.k~m:tile .. Turk ve Ahna.n h~kum~ti bu tercihin ~~na 1NG1LTEREYE YAl>JLAN gözöniine getirini?... .. r ')'e P~şa. bırınCl k:ı~ı zıh çal· yıılulnıalıclır. Çünkü demokrasi kuv-
beri °l'Ur huktımetlen hır muddetten- kadar mucadete etmek ve bu muca- tHRACA"f ı \akta Habeşli, yurdunu mudafüa .dı 'e b~1. ltapı,:ı., açan eşıle tanıştır- \•cUerini..u kar.ş!Sın.da öyle bir cihan 
dıttt llı kiyeye mali ve iktısa.di yar- deleyi bütün kuvctile ve bütün ener- lngiltereye yapılan ihrac.at mun · etmek için, yağan mernıilere, ateşe, ıdt.. \•.ardır .ki insaıı sosyeteleri arasında-
dit.ıer. ~elesini müzakere etmekte - jisile yapmak olduğunu bildiriyor. tazam bir şekilde de\'am ederek art· ölüme tcreddüdsüz. korkusuz. SC\'ine Sokak üstündeki, bütün eşy:ısı iiç j'.ki münasebctlcd ha}" an sürüleri .a-
'esi u Yardım bilhassa harb mal- Eğer karan hakikaten böyle iı:;e maktadır. Dün yeniden lngiltere i~in sevine atılıyordu. Bu noktnda Ha • sandalye ile bir muşamba örtülü tah rasındaki hay.at müc.adclesi kanun -
~~n;a ~'ütealliktir. ~u hus~sta ona verecek bir tek .ce~ var • 100,000 _k~o tl!li~ ~atıl~ı.şt.ır. beşlide kusur ar.?yanlar ili.uıihaye ta masa \·e rafları knğıdlarl::ı. kit.ah- !arma te,•:fikan idare clmek istiyor. 
'-~~ bir Türk asken heyet1 ile dır ve bu cevabı "'erecegıa. Bu buyiik tiftik partısının kilosu muradlaı·ma eremezler. .Alıcak de- ı lanla dolu bir J\üçük et.ajcrdeıı ibaret Ya bu tclakldre karşı bütün bbili
~~1 ~~~!apı\m.akt:adır. Ge~l Fakat Alrn8:'1yaya ~~~ ~<u - 9~~2()-kuruş üzerinden u:ıu:ımcle gör- miri, çeliği yum~uk~ c.zehil~~in sır- olan, aydınlık otlaya girdik. yet ile mücadele edilecek. !'ahud 
~le bu~~ aramızda ~~- m~ olan, lngilt~ degildır. Mute - müştür. . rJ henüz kcşfedılebıl~ degı1dır. .. t _ lşte evladım, diyordu Pa.şa, dünyada bir insanlık meflmmu .t•ok-
'eler ~ bir zev~ d~y~u.k. Go - addıd ih~~~rımıza kulak asmayıp, 'Bundan başka k.:tre,_ fındık. _yapak, Habeş . ltalya har~~ h~k.kında soy i~tc burada diiny.atlan uzak ve yapa-ııt..ur \'C hay.at 63ha.sl hiçbir kanun ta-
~l:l<te tere Çık ve sam.mu bir ~va ı- ~~z_ ustune taaz:uz~a bulunarak, badem, ~al~umu uzerıne yenı ta.leh· liyebileceklerime, .~u~un ıçın, ş~ ka- yalnız yaşıyoruz. Ne a.raya.nunu. ne umaz -.·ahşi kuı"\·etlerin hükmü al
~lt Uzer Yan etmekte ve neticelen- bızı silaha sanlma?. a. ~ wh~y~t mec . - ler gelmıştır. darcık il.ive edebılirım: Ben, Türk - s~ranımız, ne gelenimiz, ne gidenimiz undadır diyip en kuvvetlinin esareti 
. ttlllid e b~lu~aktadır. _ h_u: ede~, _Alman ~ükunı:~ .k:ndi- ihracatımızla beraber lngiltcreden Jüğün vcrmi9 olduğu kuı•vet \'e gu- var. Ben yiue arada sırada şehre i . altına girilecektir. 
'it~ ~~un kı, (~ydalı _ve mu.es- sıd!r. Soztuıden don':?, ~t~ı . m~lle~- yapılan itba1i.t ta artmağa başlamış- rurla ve ba.51m yukarJda, alnım açık niyor, biraz .dolaşıyor, oyalanıyo - Bir. beş, .on muharebe l<a.r.anmak 
~tice elde edılecektir. lenn hu1rnkunu ve burnyetinı ihlal tır. olarak derim ki; sek.iz a}' devam e- nını. fakat 7.avallı refika, benim za • kola~·dır ı·e bcll:i ~r~buk olur. FıL• 

t~alıında _12 teşr~:\'Vel ~*1i be- eden, ~an h~ümeti?1:. ~u harbinl Ş:hrimizdcki fabriknlann lngiliz den Habeş - İtalya _harb_i ~sında ,.aıJ.', müşfik, 1·efakiir, 1.re ilice.nah kat son "°c kat'i zaferi elde edip, kar
~dalti lZalı ettıgım vakıiı.lar hak mesulıycti ve alribetlerını yüklenmek sınaı m.~sseselerine yaptıkları tek. kuvvetimin ehemmıyetsizliğıne ve .. · çıdaki sibt.emi katiyen yıkmak '\'e ar· 
~il da~~n h~k~eti noklai na- m~cburi~·eti, sözünden döne~, • ~t~~ 

1 
~~flere gayet müsaid cevablar gelmiş- mu.kabil tarafın ~k-~ri te~atınınl<.:;:~~r cifi ihtiyar, yorgun ve '{;'am· tlk harbi reddetmiş yeni bir beşeri· 

~~. hıç bir ış arda bulunma- mı~eUerın hukukun~ _w~. 'h_UITUe~nı tır. J ooııuğuna ve her turlu. v~tinın fe\•- lı göz biribirlcrini buldular. Ve nem- y<'t kurmak da.ha geç ve daha zor te-
~ b~n .hafta Avam Kamara - ihlnl eden A,man hukumetine racı • Bugünlerde mühim miktarda ma- ikalide.li.:,cYiııe rağmen hızı kım.se eeb • r bakıc::lar uzun uzun birfüirlerinde min crl.ilccck bir i..c;tir. Lord E-Oen bu 
ı.ı~cl ~rmıat· B .. l d -n- d. . . .. - ı ıt 
~ ~ ~ "' 1~· ugun er e, ~r- ır.,, T. r: • 1kine aksam~ ile kau~, '":dyo ve rad heden bir adını bıle genye surmege c\inkııililer. netice elde edilinceye~ ~il~ 
~el~r iefleti ~asında uzun ıs - TUNUS GAZETELEP..İNDE yo parçam ıUıal ~dileeektir. nıu\·affak olamamıştlr. d b kta 'kecn · renin har:be deı·aın edeccgıru tcnıuı 
~il ll Y?P.ıldı. Muhtemcldir ki, I YAZILA.R Von Ribbe-ntrop'un Nutku Ve Şimal ccbbcsi • esbabı mütebas- - Ben ~0 ... ~~ı 

1 eı. ım ve ediyor. Bütün düny.anın bu münasc-
~~ arıcıye Nazın tarafından Tunus, 26 ( .>d - Arnb gazete- ıFnuız Ga:zıeteleri sıslarca malfım olduğu veçhile - sö- kaşıar.ımıa ~~~· .. _ betle lı:har edebileceği bir temenni 
tı~. ~ut~~· bu görüşmelerin ne- leri Avrupa h8.di.se1e~ne büyük bir Pa.ıis, 26 (A.A.) _ Alman Hari- külmcseydi, bizim cenub ccph~i da- Refıka~ıı:ın bu .:Wzun.u kesen Paşa, \'.ar.sa 0 dn .neticeniu :t:aruı.kkulwnu 
~ llutıc Gül~eıez.- Alman nazı- yer ayırmai..-ta ~ 'T\irk - Fnı.nsu • ciye Nazın Von .Ribbentrop'un ınutku ha çok zamanlar yerinde kalabilecek acı acı gillum.sedi. .. blı· .!lil cı..-el o-örcb.i.lmektir. • 
~ ~ndakı mütcaddid tcfec - lngiliz muahedesini bilhn.ssa sitayiş- Fraıısı.ı gazetelerine bir yaları örgü- bir halde idi. _ -:-- Ah bizim aınl ~uş~rı~ız, oz Bnse.,.m Oabid YALÇIN 
~ !tıa "akit edersem, Av.am lUıma - le me~uu bah~-eylemektedir. sünü red için nsile teşkil etmiştir. Vaktaki şimal cebbesi darmadağın cvl; dlanmıı: bu lhtr <ımnımuzde ya- __ _ ~ z:s 
~~.~ -Uur· kaybettirmiş olmaz mı- ''Euahra,. gazetesi, mtlslümanla • "Petit Pn.risien,, gazetesi, Von rnn-'zda bulunmadıktan sonra... "Oradan kaç aydır uzagım ?,, dedim 
~ti ~~eler- !3· Ribbcntro~un ~n giristikle.ri t.aahhüdleri _dinleri .i~ Ribbentrop'un sö.derini ciddi bir li- giltere ve Fransa reddetmiştir ~~ Bir _an yutkunur gibi sustu. Ve ita- Sonra 'il~. ayla yirmi -yıl arasındaki 
tı:ı:~ biç ~ e~ olınıısı ic.gıl • tiFAJ.sı o~ rak tutmasını bıl-1tıtlermı sanla reddetmek.de, halbuki Figaro mi? Von Ribbentrop, Fransız • lngı- ve etti: _ . farktan urlct:Um, utandım Ye odaya V kiınseyt lıayrct.e düştir - lbu muahedenin bir kere naha isbat alaylı ıbir tarz.da mevzuu bahseyle- tiz birliğinin sağlamlığından şUphe -· Boynuma, "BabacıgamL,, dı~ çöken :ağır havayı dağıtmak isteirile: 
~ llihben .. . . ~ttiğini yazdıktan so~ra Alman pro- mektcdir. Ftooaro diyor ki: etmesin.,, . ·- dolı nacak evlad kollarının 1ha~ı~ - 1ta1y~ aslcerinl nasıl buldunuz 
-~ tn~idltr~pım, dunyad:ıl.'1 ~- pagand~sın~~ ~~ra muv:affak o- "Eı.-et Ribbentrop'un. ha.kb var. Excelsior. ~esı-de, diger bütün ~'8.nı!orum: Hayatta 'başkft lııç bir Paşa'? ~aun. . . 
~lb1 .. ,,de tnu en nldatmnk teşebbu-llamaclıgı musluman memleketleri ısa- Papa.nın. Rooseveltin, şimal devtet- gamteler gt'bl fQ mutaleada. bulunu. şnhsı emelim kalmadı artık. - 'Eğer s'üdbesUt, halis muhlis l-
~ bir :U~fak _?laınadığuıa d~r yıyor ve müslünuı.n mcmtcketlerin,hetıirtin ıve Bclçika. :kralmm !avassut yor; Birden benim de içime, blr 1staıibu- talyan cocuklanııı kasdediyorsanız, 

delhier vanhr. D.eg- , nıiL"1üıruuılık aludelerinc uydugı.ı içmh.ekliilerini. müracaatlanm b1ıf. la- (S-. 1 iMlde). lu özieyi§ acısı çöktü. Kendi kendime [Sono '7 nol sayfamızda] 
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rta Oyunu 
Kanlı Nigar Oyununu Anlatmakta 

Devam Ediyoruz 
K - Baba, e1'ek değiliz. 1 K - Hay köpoğlular hay.. Şimdi 
M _ Eşek ol, adam ol, bağa ne? nedense yelkenleri suy~. indirdiler. 
K _ Efendim biz hastalığa çare M - Baııa bak ben böyle dolmalar 

değil, derdimize derman arıyoruz. yutmam . 
M _ Nedir o beyne (böyle) çıs çı- K - Bir de dayak var. Başka ye-

Pıluak ne duruyosun? mek yok. Aç kalırsın. 
K _ Efendim bizi soydular. 1. Z - Aaa Mchmed ustacığım. 
M _ Pih... Miskin... İnsan soğan Biz onlara şaka yaptık. Senden n~ 

nu ki... Ne soyuluyosun? saklıyalım. Hepsi :-:öşe kapmaca oy-
K _Bazı adamlar adamı o senin namağa eve geldiler ... Mızıkçılık etti

dcdiğin soğan gibi soymasını biliyor ler ... Oyunu yarı bıraktılar. Biz ısrar 
lar. ettik. Onlar da esvabJarı almadan 

M - Benim bildüğüm insan dedü- kaçtılar. 
K - Ortada oynanan bir oyun var 

amma kim kime oynadı o belli değil. 
M - Ben böyle şey anlaman. Mün

künü yok. Bunların çoputlannı al -
madan şuradan şuraya gitmem. Beni 
günaha sokmayın ... Yaşınıza başını
za bakın. İnsan babayla oynar mı? 
Bunların hepucüğü sizin babanız ye
rinde. 

1. Z - Aaa bu da söz mU? Bir de 
onlara sor babacığını. 

2. Z -"Kavukluyu göstererek,, 
-·· Ç k ( Hele Şu mıymıntıya bak. Ker.di ken-
~n yatakene soyunu. ımar en yı- din h 

1 e oroz anıyor. 
lt~~~rken) s~~~~~· Iscaktan soyunu. K - Şimdi sizin kuluçka zamanı-
dulasa kendulugunden soyunu... d . . 

nız a onun ıçın . 
. P - Ah evladım Mchmed us~, s~- M _ Hedi, hedi. Verin şunların 

nın dediğin doğru ama ... Bu senın gı- tl · s· de cı0··yıe bı"r b. . . .b. çopu arını verın... ız -x 
ı kabadayılara mahsus. Bızım gı ı 

1 
k.

1 
.. a . 1 cenara çe ı un. 

cızleri zorla da soyar ar. "Zenneler kenara çekilirler. Dışa-
l{- Mosturalarımız meydanda. 

M - Vay lsmil Ef. bubacuğum. 
~n de burada mıydın? Nuldu sağa? 

P - Evladım şu karşıki evde iki 
~adın var. Şu gördiiğün hepimizi so
.Yup sokağa attılar. Sen bizim hali-
.ni1.e bir çare bul. . 

M - Heydi, sen ihtiyarsın neyse 
ne? Bu ayı gibi herif neden soyuldu 
:tarıya? Hele şu meşşe gibiye bak .. 
\{ılığundan da mı utanmadı... Hele 
~ külhanbeyine de bak. Mahalleyi 
altUst ediyor. Burada dayak yiyor. 
lieıe şu pazvada "Bekçi" bak. Mahal- rıdakiler birden eve hücum eder ve 
le kendüye emanet olunmuş, herüf acele biribirlerinin esvablarını gi -
~C?ıdini koruyamamış, mahalleyi ni- yerek meydana çıkarlar.,, 
lecek? Ben şimdi varırım, onların 1. Z - Aaa bunlara bak ... Apukur-
ianıını başına geçiririm. ya maskarasıua dönmüşler. 
"Şiddetli bir nara atarak eve gi- 2. Z - Sahi... Sahi... 

der,,. M - İşte elaleme maskara oldu-
Evde - Eyvah şimdi kurtuluş kal- nuz. Bir daha başınızdan büyük halt 

'1adı... Gelen helvacı Mehmed değil karıştırmayın. Şimdi varalım yeri -
ll'ıi? mize. Bunların cezalarını da oynıya-

M: - Ulan gancuklar... cağımız gelecek •.. : . oyununda ter-
1. Z - Gelin kızlar bizim helvacı- tib ederiz. 

•ln gönlünü alalım. Başımızı kurta- P - Eksik olma Mehmed dayı. 
raıırn. K - - Sen varol be ... Sen olma-

2. Z - Evet evet. Ona yalvaralım saydın benim başım belaya girecek
ıa kendimizi affettirelim. "Her iki ti. Kapıdan koğulduğum , eve baca -
tenne dışarı çıkar.,, dan girecek amma yüzümü kararta-

1. Z - Aaa Mehmed usta hoş gel- caktım. Bak şimdi yüzümün akıyla 
din. işin içinden sıyrıldım. 

Af - Ulan beri bakun. 
2. Z - Aman elini öpeyim amca

cığım. 

l.f - "Elini çekerek,, Bu rezaletlik 
~ir? Böyle şeyler mahall~ arasın

olur mu? 
l. Z - Aaa ne yaptık ayol? 

a ~ - Daha ne yapacaksınız ulan? 
erıfleri cıs çıplak etmişsünüz. 

~ 2. Z - Aaa üstümüze iyilik sağlık. 
. ııah insanı kuru iftiradan esirge-

1ın. 

Yarın 
Berber Mehmedin 

Hikayesi 
Adh Meddah Hikaye
sine başhyoruz . 

~ENi~ SA.BAiı.. · 

italyanın 
Vaziyeti 

Avrupa Harbi Karşı
sında Roma Ne 

Düşünüyor 
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İtalyanın halihazır harbde ittihaz ~ T .. k • . HÜSEYİN CAHiD YALÇIN • ~ 
eylediği tavır hakkında fransızca = ur çeye çevıren . ~ 
Le Temps gazetesinin Roma hususi 1 5 

m~~::ı~;!~
0

:a~~ girme~esi key- =PARLAMENTONUN TENKiDi: 
fiyetini izah için, muhtelif sebebler aiii , =:s 
ileri sürüldü. Zaman zaman siyasi l- f!i5 _ 27 - Jrey varakalarından yüzlerce dev- kötü cin;=;den bir fil~~ı· ~lemi al.lif- ~ 
miller "İtalyanın menfaatleri ihlal e- ~ p 1 t .. . . 1 let adamının doğacağı iddiasına teleri ! İşte bu efcndılerın en bil - a . 

• 53 ar amen o muessesesının me- -- .. .. kk. 1 ta r d b"l 53! dilmedikçe silaha sarılmasına sebeb ::= k . t f t·ı ta . t 1 kalkılmıyacaktır. Dehanın reyıam yuk mufe ıre er ra ın an ı e ;;;· . . . = anızmasını e errua ı e svır e - .. .. . · . •. ··ı ın:-h = 
olmadıgıy yolundaki tefsırler,, , ıktı- ~ k . k d h 1• ld - usulunun semeresı olabilecegı yo- uzun uzun tcemmu ve m .t az-.ı- E3i 

. =a me ve ne a ar aya ı o ugunu . . · d" b"l k ı §! 
sadi amiller "Harbin aksülamellerı, = .. t k . . "ldl d ld ak lundakı manasız fıkre ne kadar ı- elan sonra halle ıle ı ece mese e- sa 
ilk maddelerin fıkdanı .. ilh .. ,, ortaya 'ı == g1•

08 
ermd e Fıçkınt cı erh 

0 t~rm tiraz edilse azdır! Evvela, bir mil- ler hakkında çok kere inanılmıya- ;;;;;;;; 
ı e azım ır. a a , onun eye ı mec- .. .. 1 d k b. h, f"fl"kl ·· ·· 1 ı i 53 Çıktı Bununla beraber talyanın va- = .. d . .

1 
k . t Jet ancak muteyemmen gun er e ca ır a ı ı e soz soy eme er a 

· ' . s= muası goz en geçırı me ıs enme- . . · b d ·ı · -
ziyeti daha başka amillerle, bılhas- = . d 1 f 

1
. . . t• . hakıki bır devlet adamı çıkarır, ,.e karar vermelerı un an ~en ;:::;; , . . = yıp e ya nız aa ıyetının ne ıcesı • . .. · · · s k" ·· t•· d b" =:!I sa ideoloJ'ik tesirlerle izah edilebılır. = dk"k 1 t d k .b. yüzlerce degıl. Sonra, halle kutlesı g-elıyor. an ı masanın us un e ır =: 

.. =:: te ı o unursa, en or o o s ır .. .. .. k" k dd tı d ··ı d b" == İtalya her şeyden evvel açık gormek ==: h .1 d.. .. .. b"l her turlu mumtaz dehalara sev ı- ı·kın mu a era egı e ır ~ 
istiyo; = ru ı .e uş~ulse ızle,kme\'~bu ve tabii ile düşmandır. Bir intiha k 'tarots,, yahud "idiot,, partisi var- = 

· . . = gayesınde bır manası ı tanı aret . . .... k d "k ·b· b"'t'" b" d let· hat === Faşizm doktrini, Avrupada bilmen = - . . . . . _ . al- vasıtasıle bır buyu a am e~ · 111ş gı ı, u un ır ev ın, - =: . . .. = teli.kkı edılmesı H;ın ki.fı m umat . . . . - . . ·· ·· · b" · ·ıı t• · t"kb ı· e da'r son Si!! tevessüünden sonra ihtıva eyledigı =: . . _ .. . fetmek bır dıkış ıgnesmın gozun ı ır mı e ın IR ı a ın ı 1 
. ' . _ ::a elde edılmış olduguna hukmedıle- " . . ··h· k 1 'tfh t-

bazı fikir sahalarında tadilata ugra- = . . den devenın geçmesınden dahı rece mu ım arar ar ı ı az e 
rnı:::tır: Bunun misali Alman ·- Rus bılır. zordur. Dünya dünya olalı fii1 !deri görülür. :s!j 

•
1 Demokratik parlamentoculuk 1 b" ı t h birleşmesidir. Faşizm daima bolşe - !:: ~ıkarılan şeylerin kaffesi ferdi ha l!öy e ır par amen onun er 

- hakiki Alman demokrasisi ile mu- - 1" ti · · d · b !I vizm aleyhdarı olmuştur ve Hitle -_ı == rekat ile elde edilmiştir. Halbuk· '•f.:hısun mesu ıye erını aıma u == kayese edilince, insanın bu yol üze.. d k ı ı kl k b 1 tt" - · 'h rizm ise başka bir yola sapmıştır. 1 e: kıumetleri daha ziyade adi derç- m ar o ayı a a u e ıgıne ı - 9 = rinde tehlikeli bir surette ve çıl- .J k d - ı ' -
Halihazırda Avrupa harbi; fikir = k d" .. k bet . ld - cede be,ş yüz kişi milletin en mil- tirual \erme ogru o maz. a 

' . = gınca en ısını r.y mış o ugu . . d k 1 H kat·yen hayır Bı"la· kı·s e noktasından gayet derın bir karışık- ! e d h b k d l k 1 1 hım meselelerı hakkın a arar ar ayır, ı · • ~ = a a ça u ve a ta o ay an aşı- . .. .. A b h tal b b Iarı anlama -Iık içerisinde bulunuyor. Son Umumi 

1 

= 1 ktı verıyorlar ve oyle hukumetler ku- u a ar azı me us - § 
Harbde ortada yekdiğerine tama - ;;; acpa 

1
r. t 

1 
y .. ruyorlar ki bunlar her hususi me- dığı meseleler hakkında bir va- ~ 

• ' . , e= ar amen ocu ugun en goze çar- . 1 b ·· · t ı - mecbur bırakmak = mile ayrı iki cebhe vardı. Bugün ıse · a f d B" "kd scleyı halletmeden evve u mu- zıy" · a maga a 
. ' e pan vas ı şu ur: ır mı ar er- • 1 .. 1 ·t·ı-f tm k t"l ""'' yavaş onların ka e_ faaliyette bulunan id. eolojiler,. yanı ~ kek (bı"r mUddettenberi kadınlar hare_ k m_ ec ıs ı e ı ı a e e mec- sure ı c yav~ - esi 

b b t d b 1 1 Demek rakterini zayıflatırlar. Çünkü hiç Si demokrasi totaliterlık, olşevızm a- 1 ::= d . t"h b 1.1. ) .1. D" urıye ın e u unuyor ar. ~ 
• . . . ::= a ın ı a ec ı ıuor serı ıyor. ı- . . .. f d b' · · d "Ef ndı'ler zannederıın' rasında kat'i olarak çizılmış bır te- =:: r k" b .~ k" . ., A t k her kı sıyaset beş yuzler tara ın an ırısın e: e • E3 

halüf hattı görülmüyor. Bunun baş- )'C ıdm kı t'"eşk yuz ıf ı. k r .~ ifesi yapılıyor. ki bu me::;eleden hiç bir şey anla- § 
Iıca sebebi, Hitlerizmin faşizmden ay bşey le ad.: .. ararıB~ ma l~e\! zh. fı· Çok kere, böyle olduğu göze çar- mıyoruz. Herhalde, ben anlamıyo- ~ 

_ un ara uşuyor. ınaena .J • - rum,, demek cesareti bulunmıya- =: 
rılarak, Polonyaya karşı açılan har- := .1 .• tt • h"·k· et onlar de- par <la. . . =::a 

· - ı ı"a a, yegane u um H"'k" · ·· ·ıı n de •'aktır. Zaten, olsa bile hiç bir <>ey = be ve nazi ideolojisinin zafa uğrama- 1 ;;:::; .Jk . B" k b" t . a· 1 u umetın mumeı:.;sı erını - ... 'J = 
~ me tır ır a ıne ayın e ıyor ar. b h tm' 1 s dcg-işmez. Çünkü bir kere, bu doğ- 3 sına müncer olan bir realist siyasete = . · d d 1 t . 1 . . hasını mevzuu a se ıyc m. a- §3 

= H_ arıç _n_azarın a_ eve ış erını~ dece, halledilecek meselelerin te - ru hareket kimse tarafından anla- ;;;;;; 
girmesidir. d b k b d J d d 1 il 

Esasda, harb, her türlü fikir sa - ı== 1 aresını u ·a ıne eru 1 ~ e ı- nevvünü, hall çareleıfoi ve karar- şılmıyacaktır. Sonra, bu narnu~ u 
_ yor. Fakat bu yalnız za,·ahırden 1 b" .b. . g·ırı"ft hale sokan eşeg·in meslC'ği terzil etmesine ma- e:a hasından ayrı, sırf bir Alman men- = . . . b .. d h"" arı ırı ırıne • E::I 

faati için patlamıştır. İtalyanın, Al- ıb_arettır. Hlakıkb~t~~· u sl~z- e u- mütekabil bir bağlılık rabıtalarını ni olmak yolunu nasıl olsa bul~- ~ 
=:: kumet evve ce utun mcc ısın mu- b" d'· .. r 0 a karar ver caklardır İnsanları tanıyanlar bı- ~ 

manya yanında harbe girmesinde bir vafakatini yalvaımadan bir adım ırk uş~?~. ım~· . zam a~' pek küçü~ lirler ki bu kadar muteber ve meş ~ 
sebcb yoktu. Zaten herhangi bir mü- atamaz. Fakat o zaman da kendi- b~e sa a ıy~ mı. adnck. meselelerle hur bir sosyetede herke::; mcvcu- §! 
kellefiyet kendisini buna mecbur ey- E3 . . . . - ır pan: ~ı uzerın e ı _ ::::! 

_ sını hıç bır şeyden mesul tutnıaga 1 1 k ·ç·n icab eden bilgi- dun en hayvanı olmaga meyyal ı= )emiyordu. Alman - Rus anlaşması = . k. kt ç·· k.. "h • k mcşgu oma ı ı dl"k h -
hadisatı muğlaklaştır<lı. Bu nokta - ı== ım_ a.n yo ur. un u dnı aı h ~~r Icri ve tecrübeyi haiz kimselerin değildir. Bu ~rn~itte mer ı ay- g 
d l. t Alın . t· "d l ... == daıma parlamentonun ur, u u- tam celselerine tevdi eden bir hü- vanhkla aynı mıktardadır. ;::::::::; 

an rea ıs an sıyase 1
' 

1 
eo OJıyı I metin değil. Hükumet ekseriyetin k. t ·ı·h b .. t". · · İşte bu suretle hemen hemen § 

bertaraf ede.rek b~klen~iyen ve ha~- = iradelerinin icra memurundan baş- l ume tstı ahının utuln aczın~.h~n- namuı:ılu olarak i~e başlamış olan = 
tfı. esrarlı bır vazıyet ıhdas eyledı. I § . . . . arız. ş e u sure e, en mu ım . == 

. . .. = ka bır ışı olmı) acaktır. Buna mu- .kt a· meseleler öyle bir "forum bir mebus bızzarure yalan ve al- -
Hl ~tledr Almanlyasıtı, bolDş?~ık dtU§mftaan-. E3 liyet ve kabiliyeti hakkında adila- ~ar~~n~an tedkik ve halledilecek~ datma yolunu tutacaktır. Bir kişi- 1 
ın-ın an ayrı mış r. ıger ara n ı = h'"k"' . k · · . k · . . . h" ı.· d 
b • • w - ne u um \erme ıçın }a e serı- tir ki i lerinde vaktile ekonomi nin ıştırak etmemesı ıç uır şey e -

demokras.ıle: de, z_~mamd~rlarını~ ~g yetin fikir ve mütaleasına uymak l"t"k ç •apmış olanların sayısı hiç bir şey değiştirmiyeceği hak- = 
zından, bır ıdeoloJı ha~bı yapma ı - ya ekseriyeti kendi fikir ve mü- podı ı b" }_ b"l b lmaz Bu muay- kındaki kanaat filan veya falan == 
larını fakat yalnız bır taarruz ve = lb k . . k 11 d on a ırı ı e u · • .

1 
k = 

' . .. d _ taleasına ce etme ıçın u an ı- . b. . h kkında nihai ka- mebusda hala mevcud olabı ece ;;; kuvvete dayanan bır tevessu meto u e;a _ .. ·r b k k . b yen ır me\zu a . _ .. .. .. = 
. . . . . = gı lmner ve marı ete a ma ı<'a b b bda h ·ç bir fikri olmıyan her türlü namuskarhgı da oldurur. e na nıhayet vermek ıçın harbe gırış - c:: h"'k" t· rarı u a ı . . d = . . . . . = ener. Artık u ume ın, zaman ?..a- k" 1 . eline bırakmak olur Nihayet her bırı mevcu un en e - = tıklerını beyan etmışlerdır. =: . d k . t· t ··b· ımse erm · . . . y . Ak" ;;;:::a 

Neticede, nazism. komünist aleyh
darı değildir; demokrasiler faşizm a
leyhda rlığı saiki ile hareket etmiyor-
lar. 

= man, me\CU e serıye ın as\ ı ı- 1 S . b"'t"' ehirler hakkında da hemmıyetsızı olmadıgına, bıla ıs, c::; - . . . l kt . d d aır u un ş . . . =:ı 
ı=:: nı ıstıhsal ey eme en zıya e a- b"" 1 d" T dk"k ve halledilecek kendisinden çok daha kabılıyetsız- == = . . b" . "k t t t k . oy c ır. e ı - a· . . b =: 

ha ıyı ır ıstı a~e u aca yem hususlar amme hayatının bütün !eri bulunduguna ve ken ısının u as 
bir ekseriyet teşkıl etmekten baş- sahalarına taalluk ettiği halde işde bulunması daha büyük fena- =: 
ka bir iş olrmyacaktır. Buna mu- 1. . terekkübü hiç deg·i!':medig-i lıklann vukuuna imkan bırakma- ~ - ı k "d l ·· h d - a· ··ad t d h nec ısın ':i y • • = Hulasa o ara : ı eo OJı sa asın a == ,·a~fak eılurna: ır mu e a a . . 1 . - . h"ll den mü dıgına kanaat getırır. =: 

. 

1 

= a· . . . . ıçın c. aıma acız ve ca ı er - ;:::; 
vaziyet gayet karışık ve gayrımuay- == "lıi.ikumct etmek,, ken ısı ıçın ım- . . . . . . . . . Şüphesiz bu sözlere itiraz ola- _ 
yen görünüyor. Bu hadiselerin yar - kan dain.sine girecektir: yoksa t~~ekkıl ~ı~ e~<serıyettır kı ter.a~ı- rak denilecektir ki hususi surette ~ · · · · · = · · · b k b" · · nın kefesını bır tarafa mcylettırır. . = dımıle, Romanın vazıyetı, sıyası ve :::::: çekılıp gıtmekten aş a ır ışı . h l"f her rnc>l',rn bütün meselelere şamıl ;;;;;;; 
'kt dA A ·ıı d k d h k = t ff"k. t• ··t 1 Halbukı bu kadar mu te ı mese- = 
ı . ısa ı amı er_ en . ço. a a açı ı = kalmam~ş ır. . u ume ın_ mbu. a ea-1 lelerin mevzuu bahsolması onları bir vukuf ve salahiyeti haiz de- = 
bır suretle tenvır edılmış bulunuyor. - larmm ıı:ıabetı bunda hıç ır ro . h 

11 
d k b 

1 
-·ı de lıerhalde kendi siyasi ef- = · · = tedkık ve a e ece me us arın gı se • , ==ı İtalya, kenarda kalmayı tercıh evdı - = oynaıııaz daimi surette tenevvü etmelerine al ve harekatına rehberlik eden = 

yor, bu kargaşalıktan ne çıkacagını = tşte bütün mesuliyet mefhumu . . . . . =: 
·· k · t· y · f'k" l · · h = f .. 1. ·ı a·ı · t" lüzum göstermek icab ederdi. Çiin- partısıle bırlıkte rey verır. Yahut, a gorme ıs ıyor. enı ı ır erı ıza e- == bu suretle ıı ıyatta ı ga e ı mış ır. . . k "t 

1 
• d ko- c= 

· · · · b - b kii aynı adamların, mesela, ticari partının omı e en var ır \'C =: den bır ışaret beklıyor. Belkı de, u- = Bu halin neticeleri pek asit su- . .. h 
1 

k k::.r = · · · · · == f tl "d b' me ele ile u mitelerı mute assıs ar pe w.ı ~ nu, bızzat kendısı vermek ıstıyor.,, E'§ rette görülüyor: men aa ~r? aı ı~ ~ . - d d t . d den"lebilir = Muhtelif mefileklere mensub ve mumi pohtıkaya muteallık hır me- erece e envır e er ı . -
Kllrlk haaabl•nnın taa

flyaal için bir Alman 
heyeti geld• 

Türk - Alman kliring hesabları -
nın Ankarada tasfiye edilmeğe baş -
!andığım yazmıştık. Bu mevzula ala
kadar olmak üzere Almanyadan bir 
heyet gelmiştir. Alman heyeti şehri
mizde birkaç gün kaldıktan sonra 

== muhtelif kabiliyetlerde bu beş yüz seleyi tedkik ve halletmelerine mü- Bu delil ilk bakışta makul görü- §i 
e::::;; halk mümessili gayri mütecanis saade etmeğe imkan yoktur. Bu lür. Fakat o zaman başka bir ~e- ~ 
Ei ve çok kere pek aciz bir toplantı olabilmek için bunların hepsinin sele mevzuu bahsolur: Yalnız bır- mi 
İ! vücude getirir. Çünkü bu millet birkaç asırda ancak bir tane zu- kaç kişi~e en ~ühim ~esel~ ha~- ~ 
c:a güzidele:inin ayni zamanda müfek- bur ed~n ciha~şümfıl de~alar ol- kında bır v:ızıyet alabıl~~ge ka- ~ 
~ kire veya akıl güzideleri oldukla- ması lazımgelır. Heyhat. Bunlar fi akıl ve hıkmet ve bılgı varsa 5 5 rını da zannetmeyiniz. Ümid ede- çok kere birer as bile değildirler, neden beş yüz adam intihab olu- =: 

rim ki hiç biri de zekalarile te- mahdud meraklılardır, mağrur ve nuyor?. ~ 

~"""""'""""""'"""'V""-'~~~"'/VVVV 

••••••••••••llıiım' Ankaraya gidecektir. ~ııınııü,rını nınııııınınınıüı~~nııMı "'""'"""nııuıloılıııınıı~nııniıiıunnııuını nmınünö"nıı,1ıiııımnıiolnıırnını,ııııınıı•ıııııııııııınııınınıınıınnınıiııınınnını, ınıııuıııı, " ~ et ~eYbeğin gafletinden mi istifade !arımdan birisini yatırmış; kesiyor. 
b·~rn; şuursuz olarak mı yaptım; Diğeri de ayakta, kesilen arkadaşı
ı: ~enı. Birdenbire cesedlerin üzer- na bakıyor. Kesilenin de, seyredenin 
lkl~~den athyarak mezbahada ilerle- de gözleri yuvalarından fırlamış. Ga
tı ge başladım. , :Maksadım, pek 18.- liba benimkiler de öyle ... 
la n-trnış gibi, kesilenlerin kim olduk- ~irinci ölüm arkadaşım ensesinden 
ha~nı öğrenmektir. Mademki kara kesildi; artık sesi çıkmıyor; fakat 
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YAZAN: ZEYNEL BESiM BUN lt lırn beni bu kanlı hadisenin içine kUçük bir parça ile gövdeye bağlı bu- Tefrika No: 9 

bi~l§tı; kesilenlerin kimler olduğunu lıınan baş muttasıl sağa, sola sıçra-
te~ern .lazımdı. Amma beni de kese- mak istiyor. Vücud debeleniyor. - Yat!.. - Ah, ne olur, zeybek beni suba-
' l!: errnış; orasını düşünemiyordum. Zeybek öteki ölüm arkadaşıma dö- Emrini verdi. Ne basit emir?. Yat! şında kesse .. 
ıı~ hP_eYce ilerlemişim. Ölülerin yüzü- nüyor: • Nereye yat? Ölüme ... Kesilmeğe .. A- Dediğimi hatırlıyorum. Bu yerde 

ıç kork d b kı o ları y t' deme... ölüm yok mu? .. Suyun bana faydası t~h· ma an a yor, n - a ... 
' C ı.se çalışıyordum. Arkadaşım duymuyor. Donuk göz- Kesilmek; ne müdhiş şey? Me ta-

1
ne? .. 

~ 
an çek· 1 -1·· h h 1 · 1 1 ~ A . . . Bilmem· fakat evvela Allaha son-1ld ışen er o um ar ara arı ı- er e cellada bakıyor. Celi ad bıı la - ı hammtilsuz ıztırablar ıçınde kıvrana- ' .. . ' 
e lX'k müdhia oluyorlar üstüm k d" k · d k" y ra bu akar suya guvenıyorum. <lljı ~ • • ay ıye ızıyor ve elın e ı bıçagı ar- rak debeleneceğim. Ben de şu yatan S . . ~ kan içinde ... Fışkıran kanlara kadaşıının karnına s:ııı l.ıyın • ,.ı,..ı· on dakıkam yaklaştı. 

'3• ı.ı e - ·1· b k k yüzlerle insanın arasına karışacağım. Ef k k· gı ıyor, a ıyorum. Muha - re yere yığılıyor ; cellad ela bundan - e! .. 
./\ kı aklımı kaybetmiştim. bilistifade onu da ensesinden kesiyor. Yavrularım!.. - Ne var? 

' 
1
' anıdan· · Refikam!... B · 0 <>ınd k - ' Artık sıra bana gelmişti. Cellad, - enı su a~ a es .. 

b · .t\.llaıı !. Yapma!. gözlerile beni arıyordu. Ben görme- Biraz ilerimde bir su akıyor. Ben - Olur .. 
\. <l~f:. bir feryad yükseliyor. Sürat- mezliğe geldim ; fakat 0 beni gör _ bu su arığının başında kesilmek isti- Yarabbi şükür; bir defacık olsun 
, lli . uyorum. Ne göreyim? mekte gecikmedi. Beni çağırmadı, yorum. Neden? Biliyor muyum ne- lutfettiler. 

zı getiren zeybek ölüm arkadaş- yanıma geldi ve: den?. O müdhi.ş ölüm anında.. j Ölüm korkusunun tesiri altında -

yım. Kalbim duracak gibi oluyor. 
Zangır zangır titriyorum. 

Göz göre, göre boynumu cellada 
uzatacağım öyle mi? Evden ayrılır
ken çocuklarımla refikamın kopar -
dıkları vaveyla kulaklarımda uğuldu
yor. Demindenberi körleşen hissim 
birdenbire canlandı. Ah, ben ölmek 
istemiyorum!.. 

- Beni kesme efeciğim ... 
- Yere yat... 

. -Allah aşkına, Wlah aşkına, pey 
gambcr a§kına efe! .. 

- Yat! .. 
- Çoluğum, çocuğum var. Ben fa-

kir bir memurum; günahtır. 
- Çok söylenme, yat.. yoksa ..... 
E; yoksa?. Ne yapar bu bana san

ki?. Yere yat deyişi beni diriltmek 
için mi?. Yatmazsam öldürecek mi?. 
Yatarsam ne yapacak?. 

- Merhamet et; günahsız bir ada
mı kesmekten ne çıkar?. Sen Müslü
man değil misin vahıı? 

- Şimdi karnına saplarım kamayı 

da görürsün ... 
Hakkı var.. Biraz evvel ikinci ö-: 

lüm arkadaşıma ayni şeyi yapmıştı. 

Kainat kıpkızıl oldu. 
Kainat simsiyah oldu. 
Kainat yıldırım süratile dönüyor .. 
Gök yıkıldı ... 
Yer ayaklarımın altından kaydı .• 
Sırt üstü yattım yere. 
Gözlerim, celladın elindeki kanl 

bıçağa saplandı. Bu bıçak durmadan 
büyüyor, mütemadiyen büyüyor. Zey 
beğin üstü başı kan içinde ... 
Karşımda başı semaya değmiş, e 

lindc bin metre uzunluğunda, yiiz 
metre eninde bir bıçak tutan müdhi~ 
bir dev var . 
Başımı yan çevirip baktım: Su

yun yanındayım. 
Yuvalarından fırlamış gözlerle bu 

deve bakarken gök gürler gibi oldu· 
- Doğru yat!. Dön öbür tarafa! .• 

( De\·amı '1" ) 
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VEHIB PAŞA iLE 
BiR MÜLAKAT 

TüRK - iNGiliZ Alman - Fransız Harbi 
Dostluğu 

Yeni Meclis 
Binasının 
Temeli Atıldı 

'· 

"lngilterey~~ -::=:~v. Ka t'i Safha ya Giriyor 
eden bu nutuk, Fransaya karşı ha- - - Ankara, 26 (A.A.) - Bilyük Mil· 

(Da§ tarafı S üncüde) - Trabluslulsr, umumiyetle Ha - kareti tazammun ediyordu. Ancak, (Baş tandı 1 inclcle) Paris, 26 (A.A.) - Newyork Ti- Jet Meclisi yeni binumın temel atma 
liabet harbinde bu çeşid, su katılma- bellilere karşı derin bir kin besler • talJkir etmek latiyen, tahkir et.mit detli otomatik atefj k&J'llsında ko • mes gazetesinin Parla muhabiri ya • merasimi bugün saat 11 de yapılım§· 
11Ut İtalyan askeri göremediğimi, on- ler, mildhiş bir intikam hiaaile dit olmaz.,, !aylıkla püakürtülmtlftUr. zıyor: tır. 
larıa bir türlü karşılap.madığımı söy bilerler. Populaire de §Öyle yazıyor: Hududun diğer kısmında faaliyet 20 araba.dan müteşekkil ilk Ame- Jlerastmde Millet Meclisi Reisi Ab· 
ltıneliyim. Orada bilıe karp ileri sü- - Sebeb Papm! "Yalan korkunç değildir. Şu tart· eııddai gibi muhasımların biribirini rika seyyar hastahanesi garb cebhe- dft!haUk Reada, Başvekil Doktor Re-. 
l11len SomaHJ, Eı1treli ve Trablua • - 1ık samanlar ben de bunun _. la ki, hakikati yalana kargı çıkanlsın. mütemadi keşif hareketlerile yokla- sine hareket edecektir. Bunu diğer tik Saydam, Meclis İkinci Reisi Re· 
Cbbh askerlerin ise cesaret ve sebat- bebini bir türlü anlıyamanııt, merak İş basittir. Fransanm harbi isteme- malarına inhisar etmektedir. Alman· 5 seyyar hastahane takib edecektir. fet Camtes'in ba§)ranlığmdaki inşa
larına cidden diyeceğim yoktur. içinde kalmıttım. Sonralan öğren • diği muhakkakbr. Fransa dahna sul- lar Fransızların muhtelif mıntakalar- Bu teşkili.t, Fransız hüldimetine at heyeti, Ankara Vali ve Belediye 
Kumandaıılanna gelince; bence dik bu gaymı kökünü, meğer Trab- hü istemift;ir. Bugün dahi eğer harb daki kuvvet ve mevzileri hakkında merbut bulunmamakla beraber, ceb- 1 Reisi Nevzad Tandoğan, Büyük Kil

lllarep.1 Padogttyo'nun kıymeti aske- lusgarb harbinde İtalyanlar Habeşi&- yapıyorsa sulbü elde etmek içindir. azamf malfımatı elde etmeğe çabfı- hede Fransız ordusunun emri altında Jet Meclisi İdare Amirleri Ferid Al • 
l'iyesi pek yllbektir. Bunu et'alile tanda birçok g&ıWltl toplamışlar, Harb, İngiltere ve i'ransaya, Bitler yorlar. Fransızlar da dUpnan hatla- bulunacaktır. paya, Halid Bayrak ve doktor Saim 
töatenu. M'arep.l Dehone'de aakeri ve Trablus mUcahidlerine bilhassa bu ve ctirthn arkadqlan tarafından nnda vukubulacak değieiklikleri ve DEUTSCHLAND NERELERDE Uzel ve iııp.at miman ile müteahhi-
deba, aramak zahmetini ihtiyara lü- ~beş aakerlerile saldırmışlar. Şiın- tahmil ol.unm~ur. Harbi, hUr ~~m- b~lhassa yeni ~taatm. gelip gelmedi- DOLAŞIYOR! di ~ ~umn~~· • . 
ZUnı yoktur. General Graziyani iyi ~ ~e Trabluslular; "Bir zaman siz, l~ketl~~ ~temıyerek ~~bul etmiş~e:- ğini anlamak içın kabil o~duğu kadar Oslo, 26 (A. A.) _ Aftenposten ~~~ tarih. ~e .~c~ur 
!tuınandanlardan biridir. Risk etmez. bızım memleketimize hücum etmi§, dir. ÇunkU, esarete duşmemek ıçm sıkı teması muhafaza edıyorlar. gazetesi, İngiliz Sonegate ve Norveç ~ü, Millet ~ec~. ~ve ~anı 
}(uvaffakıyetinden emin olmadıkça bize sili.h çekmiş, yurdumuzu istill başka çare yokılı:" . . FRANSIZLARIN SABAH Lobentzhansen vapurunu Almanya. • Riy~t ~~e. h~um~t erkanı • 
1erinden kıpırdamaz bir adım bile etmiştiniz. o günleri unutmadık, İ§- Oeuvre gazetesı diyor kı: TEBLl01 nın Deutstchland knıvazörllnün ba- nın ısimlennı havı hır vesıka. ve mev-
kııııııdamaz. ' te nihayet hesab gilnU geldi. Size ay- "Fransa ve İngiltere, şimdiki Al- Paris, 26 (A. A.) - 26 ilkteşrin tırmış olduğunu yazmaktadır. cud madeni meskuki.ttan birer tane-

Psıo ., U . _dı_ ni şekilde mukabele ediyoruz.,, diye man hükumeti tarafından imzalana- sabah tebliği: Bu kruvazör Atlantikte Terre Ne- Bini ihtiva eden bir gişe fbermer san-
_.a, masanın zenne yıg gı re- k h" b. ·ka 'ti ad ed . dık · .. ı.. k larak --':- bin aibııeri - tererek 

1 
hakk da sözde Habeşlilerdcn intikam aldıkla- ca ıç ır vesı ya ı m emez. Heyetı umumiyesi itibarile gece we'ün şarkında ve cenubunda dola..- ı'!t&.Ue onu m~ asının 

gos • on ar ın Fr 1 ·ıt k. - dl · "'k. ti · · .....,.. te elin azed·ım· b dığı bahat . k b' d b' d d . nnı sanıyorlardı. ansa ve ngı ere, agı ar yerme su une e geçmıştır. maktadır. m e v ı ı§ ve u san n 
verır en, ır en ıre ur u. fi ld ettikte radır ki TrlrnT ~ r Ü ka - -1:- •• Abdi"lh lik Re . Paşa, ayağa kalktı, pencerenin ö- garan ı er e e n son , nu.ı...c.n. ASKER R ESA ..... -........ • • .......... • pagı mC\alll reısı ı a n-, 

lun- Benden~ dedi, hatıra so?11uş. - nüne giderek, sokağa seslenir gibi, demir çemberi gevşetecektir.,, İLE C"..ÖRÜŞTO s ti .
1 

•
11 

. da, Ba.svekil Doktor Refik Saydam 
~aha do~ .Habeş harbm~ aıd sesini yükselterek konu§tu: Londra, 26 (A.A.) - Danimarka I ovye er ngı ereyı ve Meclis ikinci reisi Refet Canıtez 
lata ar .. ~~:ım: fıma geleni an- - Fakat evlidım, bu vakayi için- Ga/atada Bir membalanndan alınan ve Berlin'e p 1 t Ett•ı tarafından vurulan çekiçle tesbit o-
lid r.m. a ' ' 1:81!an .~rafına de kendi başına ufacık bir vakaya gelen haberler, Hitler'in dün Alman ro es 0 1 er lunm\lftur. Ve .yine Abdillhalik Ren-
.._ ır kahram~ ~yesıdir, am- şahid oldum ki; şiire istidadım ol • C • f ' l d • ordusu rüesasile görüşmüş olduğunu da, doktor Refik Saydam ve Refet 
~ zara? .Y~k, çünkü şecaat, cesa - saydı, bu harikullde mevzudan enfes ınayf! ış f!n f teyid etmektedir. Alman kıtaatı mü- (Baş tarafı 1. l~cl sayfammda) Canıtez temele ilk harcı atmışlardır.1 
)id v~ yı~tlik n~ede oluna ols~ bir eser yaratabilirdim. ( 88§ tarafı 1' bacide ) temadiyen garb cebhesine doğru sev- ~1-~e 11 eylU.l ~li ~?talarına .ver- .~~gün .temeli at:ıı~ . bina sadece 
~ilmege, takdirle hatırlanmaga . İtal!~ tayyareleri mutad olan de- kaldırmışlar, ~ar~lı, ~fade veremeden kedilmektedir. _ .. m~ti~~vabı İngiliz elçısme tevdi et- Bu~ .Millet Mec~ı bın~d_ır· Fev-

. vırlermı yaparlarken. bir gün içle- hastahanede .almüştür. Fransız askerı munakkitleri son 1 •• • kalide ahval ve vazıyet manı olma • 
@te B.ızim cebhede Kurrati denen yer- rinden 1 numaralısı sukuta başl~ ve Hadiseden derhal adliye haberdar harb esnasında yapılmış olan topçu .. Bu ce~·abda. Sovyet hukUmeti ez· dığı ~dirde bu bina-inşaatının dört 
~İtalyan kuvvetlerine mUdhiş bir ustaca bir voltplin yaparak civarda- edilmiş, müddeiumumi muavinlerin - ateşinin şimdi kısa bir ateşle idame cumJe dıyor ~ı:. A • • senede bitmesi mukarrerdir. Yeni 
~kın yapmış, orada dört yüzden ki ormanın açıkça bir. mahalline indi. den Necati hadiseye vaz'ıyed etmiş- edileceğini, fakat bu ateşin şiddetli Sovye~le~ ıt~h~dı hükumeti ~-. Millet Meclisi binasının ön cephesinde 

a askeri imha et:mi§tik. Bir mah Ben keyifle, tayyarenin inişini sey tir. olacağını ve taarruzun bütün kuvve· tany~ hukfımetinın 11 eylfıl _ tarihli ve bu binanın sağ ve sol taraflarm -
led mannra karşıauıda idik. Kan rettikten sonra, hemen otomobilime! Cesedin kamında büyük bir bıçak tile atılmasından evvel olanca şidde- no~asıle de .. m~tab~k. o~adıgım ve da yapıh.cak olan Başvekalet ile Ha· 
=:~-~~inde, parçalanmış, k~iş atladım ve herkesten evvel tayyare- yarası bulunduğundan bir cinayete tile kendisini göstereceğini tahmin \ ~~!:ınya h.';;'~etinin, bı~. mem- riciye Vekileti binala.n bilihare yap-
~ araıar,mdan can ~çekişen- ~~ yanma !etişmek istedim. Çün- kurban .gittiği. anlaşılmaktadır. etmekt~irler. . . . 1 ~ ;_a:a_7 ~ tıc~~ ge~denn~ ken- tırılacaktır. 
" feryad ve fıgam ortalıgı kaplı- kü tayyarecı ve rasıdın - malfımat a-ı Cesedın eşk&linden, taşralı bir de- Takviye kıtaatının gerısını hırpa m an sure ı mansusa tes- -----------
"Ofdu - bit edilen limanlarda muayeneye ti- 8 ı ı AJ J 

8 .bulan labiJmek için - bana çok lüzumlan niz amelesine aid olduğu tahmin e- lamak maksadile dümdarlann faali- bi tutmak üzere, tek taraflı olarak u gar ar man arı 
1'tı ~ dan kurtulabilen nadir vardı. Evvelce de söylediğim gibi dilmekte ise de, hüviyeti tesbit edi- yetini bozacak tertibat alınmaktadır. bir muayene sistemi tesis ettiğini 
bo tıyarlar kaçmıtiar, gözden kay - "Halis İtalyan,, ele geçiremiyorduıt. lıemediği için cesedin morga kaldınl Bu ta~iye Polonyada büyük bir mu- bildiren bu notayı her hangi bir kuv- Takdı·r Edı·yorlar 
,., hnuşlardı. Yalnız; dallardan, çalı Hatta bu maksadla müteaddid defa- masına karar verilmiatir. vaffakıyet kazanmıştır. Yalnız §11 11•1'pıd y veti haiz tanımadığım keza beyan e-
la • an yapılmıf "arif,, denen birllar "kim diri diri bir halis İtalyan ge- var ki, Polonya cebhesile garb ceb- der. Sofya, 26 (A.A.) - Bulgar mat 
~etrafı kapalı çardağın içinde tirirse yüz İngiliz lirası nakdi müka- tayyarecileri göstererek devam edi- hesi arasında fark vardır. Sovyet hükumeti bu lim 1 buatı Alınan Hariciye Nazın Von 
'l' kapıya müteveccih olarak ayak j fat vereceğimi de., ilan etmiştim. Bu yordu: ALMANYA 1NGfLIZ VE FRANSIZ ginnek, ve bu lim~larda, r::a:: Ribbcntrop'un nutkunu uzun. uzadı 
biralt ~tüne atmıı oturmuş, sanki

1
nun çok faydasını göreceğimi de zan - Bunlar, on gUn evvel yine bura- GEMİLERİNE KIYASIYA TAAR- gemisi almak mecburiyet" . yuk _

1

ya mevzuu bahsetmE>.kte ve bılhassa 
~ gaz~noda, bir. bard~ imis gibi ~i- j ned~~o~um. ~a~r olan halkın yüz larda at:ık~an. bombalarla ben~ ni- RUZ EDECEK nda ismi geçen gemilereınıntehd"~ lngilterenin mücrimiyeti hakkında 
~ sıgarasını ıçen bır İtalyan bın- İngıhz lırası gıbı bir parayı kolay ko şanlımı öldürdüler. Çılgınca sevışıyor 1 Kopenhag, 26 (A.A.) - Hariciye tahmil edilmesini kat'iyy~ ı ileri sürdüğü noktaları tebarüz et 

kalmıştı. lay hiçe eayamıyacağını ve böylece duk. Aşkımla beraber bütün hayatı- Nezareti, Alınan sefaretinin Dani - ve keyfi telakki eder. Bu ~bi e:::ı~ 1 tirmektedir. . . 
li Bütün kuvvetini, askerini kaybet. eskidenberi alışılmış olan "esirin ca- mı söndilrdille.r bwılar benim. Sevgi- marka hükumetine bundan böyle de- ler ticaret gemilerinin seyahat ser .,. Slovo gazet.esı, Almanyayı .b~tiln 
~n sonra gaza meydanında tek- nım almak,, adetine bir nihayet ve- limin intikamını almadan yaşıya • niz üzerindeki İngiliz ve Fransız ka- bestisine mUteallik iptidat prens· 1 ıdare edeulerın nutukları gıbı bu 
~ a kalan bu kumandan da pekala receğimi memul ediyordum. 

1 
mazdım. Eğer emrinizi dinlemedim, filelerine kıyasıya taarruz edileceği- ri ihlal ettiği gibi, 26 şubat 1909 ıia,e: nutkun da azimkar .ve :manlı olduğu 

'bilir~: Fakat olduğu yerde mıh- Şofö:tım otomobili olanca hızile vidinize aldırmadım, vahşice hareket ni söylediğini bildirmektedir. rihli beynelmilel beyanname 1 nu kaydeylemektedir. 
hQa. ış gıbı, oturuyordu. İnsanın ak- sevkedıyordu. Ne çare ki orman için ettimse bunu kalbimdeki kin ve inti- Bu taarruz, yalnıs ticaret gemile - Haye beynelmilel hakem m:~k:~e ~ Köeeivanof İtalyaa Elçislle Göriiştü 
lircıi çıldırmış olması ihtimali gelebi- de giderken istikametimizi kaybetmiş kam hislerini yenemedi#im için ya~ rine refakat eden harb gemilerine sinin Fransa bandıralı Carthag va- ~f!a, 26 (A.A.) ::-- .Batvekil ~e 

0 
·Fakat ö.yle o.ı.sa bile onu orada, ve tayyarenin indiği yere hayli geç tım. M dilemiyorum. Çlinkü aimdi ka. rşı. o.lmıyacak, ayni zamanda han· punı meselesinden dola di-· 6 Haricıye nazın B. Koseıvanof, dUn 

haıd k f b t k O d 7 11 t b yı ver gı 1taı .. ı .. · · · kab 1 • • ,,.,,_ e, ey ıne gore ırakacak değil varmış ı . ra a otomobilden iner içim ferah yU -· rah t . gı mı ıye e mensu olursa olsun bü- mavıs 1913 tarihli karara da uygun yan ~181Dl u etmıştir. 
"'"" y kal . . k l - ' regım a ve sevınç t.. h b ·ı . ,J a.. · a ayıp getırmek en muvafık ınmez argı aştıgım sahne önünde, içindeyim Artık azif . . un ar gemı erme müteveccih ola- deföldir. 
""4lfekett' k ··hı· • . v esını yapmış, caktı ~ F• l d• h • • ]Fi...... .. 1 amma, as erlerim üzerine gaynı ıyarı: alnı açık bı"r kızun. Bö" 1 ;a+.. r. ın an ıya eyeti yenı-• "'lld ki · E Y ece 69""' me- B Ayni zamanda, Sovyet hükfımeti, 
) . u erı zaman bu binbaşı yine - yvah !... diye irkildim. zarlıg-a gı· diyorum 0 d gil' . undan başka usulü dairesinde ı d M k •d• 
a..trinden kalkmaqan, hatti dudakla- Çünkü rasıdı da, tayyareciyi de mezan ı.... .. ında "Ra. harat a sev. ti~kam- §lklannı söndürmilf veya yakmam~ Sovyet ticaret gemilerinin devlete en 05 ovaya gı ıyor 
·• a--- · ld ~ uyu ın 1 aid gemiler olduğunu ve Slrf bu se -aa;'~daki sigarayı bile atmadan, ö Urmüşlerdi. mım aldım! diye bağı cak' to _ o an. bütün ticaret gemileri düşman beb (BIMJ tarafı 1 inci sayfamızda) 
L:'" elını kaldırmış ve üz.erine gelen- Toplanmış olan köylülere, sağa so- 0ı, .. ıyacak v"e meraı'y ıra k' pragı gemııi olarak tellkki edilecek ve bin kındain, tahtusb;-ısk tedil~careht gemıh ·ıe.ri .hak - emir, birdenbire geri alınmı§tır. 
~ rö 

1 
. 1 .. 

1
• .., , e er o oyaca - . ı en er angı biı· taz- Sö"yl di-· .. Litvan kıta ....... vo venni boşaltmağa başla • a, sınır ı sinirli çıkl§lyor, tersliyor, ğım ! netice kendilerine taarruzda bulunu- 'k tedb' . • . en gıne gore, ya • 

~. ve: "Ne yaptınız? Siz bir türlü aklı- O tü ı...... eli . lacaktır. yı ırıne bunların tibı tutulma- atı, son dakikada kendilerine veril • 
0 ~-..:1__ ızı h..... to 1 1 s UD9ı, en ve dudaklan kan- C!hm malarına klfi geleceğini de ilave e - mı·o olan emre tevfikan hududda dur· 
~ sakin, o derece likayd ha- n .,.,,.,.mıza P amıyacak mısınz, lı genç kı apa&UİYE KADAR MOSADERE '4 

~et ediyordu ki, görenler rövolve- he~ ~enfaatinizi de çiğniyorsunuz, çuran "~-~~la ed ea~b. .... u- EDİLEN ALMAN MALLARI de~ t hüku . mU§lardır. Tahmin edildiğine göre 
·cq on elinde bu ikı adamı bana w ı · l · & ~A& yarış er gı ı aop.- o~y~ metı, yukarda.ki husu bunun sebebi Polonyalılar ile Sovyet 
~un ate§ aldığına inanma- . . . . ~ sa mı tes ım rak kabristan yolunda gözd~ ka _ Londra, 26 (A.A.) - Milll Ekono- sata ııtınaden Britanya bükü.metinin ler arasında Wilnoda bir takmı h&di-

lerdi etseydinız tam. ıkı yüz altın bahti§ a- boldu. y mi Nazın, Avam kamarasında ver. me7.kiir tedbiri ve Britanya resmt ma seler zuhur etmesidir. 
~~ her tareısına çıkanı yere lacakd tınız!,, diye avaz avaz bağın- Arkasından_, __ ,_ im tını diği izahatta, harbin başladığından - kamatınm icraatı yUzlinden Sovyet-
• ~"l'ek rada al yor um. ua&&aa ış . be . D ------
~~ ve a eJicele tabanca On sek' d Aradan aylar yıllar g.....+; Hila n, ouvres mıntakasında Vey - ler İttihadı teşekküllerine, müessese- ZAYİ _ 1930- 31 senesinde Bo-
~ bizden kaç ki§iyı' yere ız, on okuz yaşlarında ıirin . ' .. "'"'.... ne mauth ve Kirkwall'de ve ayrıca Ce- 1 · 
-""11 hatırlıyamıyorum ve ateşin bir köylü kızı ortaya atıldı, ~an bır tayyare gorsem, ne vakit belüttank ve Hayfada k k 1 - erme veya vatandaşlarına iras edi - ğaziçi Lisesinden almış olduğum şa-
~ · eldi ell · · bır tayyare homurtus · ·ısem k aça çı ıgı lecek olan zararlardAD dolayı, Bri - hadetnamemi zayi ettim. Yenisini 

""-~ız bu kahraman binbaşı teslim : ' ::~ ~alçalanna dayıyarak, 1 ki d k u ıtı ' u • kontrol servisleri tesis edilmiş bulun- tanya hükıimetinden tazminat talebi alacağımdan hükmü yoktur. 
~· İçinde oturduğu arişe ateş arşıma . ı dı: . a arım .a ? genç . ~n kan kokan duğunu bildirmiş ve demiştir ki: hakkını muhafaza eder. 411 Murad 
ıtl:_~. O zaman ayağa kalktı ve . - ~n paran senın ol~un Paşa, ve P':kla ~yen sesı titrer.,, "Harbin ilk altı haftası zarfında 
~ bir heykel gibi d k al ~~e yüzüme haykırdı. Bizim paraya şa, yo gun, susmuştu. Almanyaya gitmekte olan 338 000 11•••••••••11!11•••••••••••••.ıiim~ 
"'l'ltl içinde eridi b'tt· urara ' ev- ıhtı~acımız yok. Fakiriz, çıplağız, Amerikan, İngiliz ve Fransız ga- ton eşya müsadere edilmiştir B · _ • 
... ~-mcak ırw'l ~ ~· ~lkı açız .. fakat paraya değil, kana, ~etec~lerinin biribiriqden cazib tek- ya arasında, 76,500 tonu pe~ro~ i 5 DEVLET DENİZ YOLLARI İŞLETMESi 
~~eğildim ;,n on~de saygı.ve duşman kanına susamış bir haldeyiz. lıflenne tereddüdsüz "hayır,, dediği bin tonu demir 38 500 tonü manga UMUM MÜDÜRLO(;Q iLANLAR 
~~· ~~ım~u~~~~~~~~ha~~.~~~~~~~~~~~mik~~P-~~~~~~~~~--~-~--~~~1--· 
"'1ı1eım::· ~i imi ~garbh bin- kana, bol bol ıçtim. . .. kı~amış ol~ ~çin! tatm~ eden fat, alüminyum, hematit, kopra da Evvelce Milnakalit Vekaletince yapılan ilanla, 15 Teşrinievvel 939 
ı.. ~.._ . . tirdi!. Susmuş, ia§lrmış, teessür ve hu- Ve-hıb Paşaya hala milteşekkinm. müsadere olunmuştur tarihine kadar kabul edileceği bildirilen, lngiltereye ısmarlanacak ge-
,... ' eşınm ge gı kahveden zUn içinde bu bağn yanık genç kızı u A "'"',.,.,.rln. .. . · 

l'udum alarak devam etti: dinliyordum. 
0 

kanlar i . de ta &MU'~ Fı.ılıyatta, Almanya, bütün deniza- miler hakkındaki teklifler 31 Teşrinievvel 939 tarihine kadar kabul e-
' çın ya n - S O N - şırı ıhracatçılardan tecrid edilmiştir. dilecektir. "8472., 

~~~•~ra~~~- ~~~~~~~.~- a--~~---•••••••••••••~~~~ 
~ Koea, koea ihtiyar çerkes kal- navutoğlu, soyunmuş meydanda yağ- madan veliahd lwılan söyledi: çıkarmak her kabayiğitin kin de-

' geldi ve sevinçle: lanıyordu. s u 1 T~N • - Pehlivan, gilreo kırankıranadır. ğildi. 
'leaıta; efendimiz öbürgUıı gü • Mabeyncl Fahri bey, Ali pehliva. t l. I ~ A 'iZ Pomak güreşidir ha! Haydi bakalım.. Arnavutoğlu, Türk pehlivanlık ta-

'Ol'lnut.... nın karşısına geçm~, efendisini bek- A&. ft dedi. rihi içinde gelmiş geçm~ pehlivanla,. 
......_~söyledi... liyordu. p E HL.\IAH Ol U'' Veliahd Azis efendinin güreşi ça- rm ve sportmenlerin cidden serefraa 
......_ ~t kendisi... Bir yandan da bir eeyler söyle • NA J 1 L 1 Y"' D • buk bitirmekten ziyade uzatarak ve zı olan bir baştı . 
......_ 8ö aaı ~~u da aöyledi kız!- met arzusunda olduğu görillüyordlL hasmını ezerek yenmeğe karar ver- Arnavutoğlu, altmış altı okkalık 
-..... .J1edi işte... Ali pehlivan ha bire yağlandı. Ke • No: llt YAZAN: il. Sami KARAYEL diği gözüküyordu. gövdesile bUtün devrin başpehlivan-

' an~, efendimiz IM!lli çok ae- yifli olduğu belliydi. . . w Aziz efendinin ilçüncil güreşte yap lanm birer elde ortadan çıkanm§ bir ....._ :ıe Ule.. • - Maşallah iyisiniz pehlivan!.. arbauıda Halil Bey, kisbet ·~· . Ve, yağlanmağa haf)adı Ali peh- mış olduğu hatayı tekrar etmiyeceği adamdı. 
~ be~ Benim aevilmiyecek _ Hamdolaun beyefendi.. da meydana doğnı aallanarak geli- lıvan, veliahdin yağlanmasına yar- ve Arnavudoğlunu eze eze takatten Hatıl; ketdisinden sonra, sa· 

-..... 'h~ • • - İnpllah bu gün güree biter yordu. dun ediyordu. düşürdükten sonra, mağlftp edeceği raya intisab eden ve, TUrk spor ta-
' "ILlla ne söyledi?.. - tnpnah !.. ... Ma~ " Ali pehlivan derhal Halil Bey, güreşin 90k çetin ola· Halil beyi de aevindirmişti. rihinde yenilmez bir pehlivan diye ta 
~ 

0 
~~ et, 111 herifi yeneyim .. it- _ Efendimiz de bu sefer kendine e~pençe ~ ~urdular.. Aziz efen- cağına kanaat getirmi§ti. Çünkü, iki Çok mağrur olan efendinin bu su- nılan yllz otuz okkalık Kavasoğlu 

'l~ "akit seninle bUtiln acılan çı • çok iyi baktı di de keyifli idi hasım da Uç aydır epeyce beslen - retle bir gttreş taktiği kullanacağına Koca İbrahim gibi yiğitler bile bütün 
.. ~z .. dedi. • Meydana gelir gelmez, mabeynciye mişlerdi; Her ikisi de keyifli ve canlı yakını olanlar katiyen inanamazlar- imparatorluk meydanlarmı temizle ~ 

1:ı:. ...... .A .... _ - • • • • • hitaben. . . '"ll)ı. -~ yaptın aüzelim! •• Sahih · . . ıdı. dı. dikleri halde altmlf altı okkalık Ar-
;: ltıı aöyledi? m;;; ~an pehlivanım, dikkat et ol- - Ne o, Fahri... Pehlivana neler Herhalde kıran kırana bir güreş o- Fakat; çok usta ve fevkalade me- navutoğlwıun kar§ısında durakla • 
.... ~et... söylUyorstm yine?.. lacaktı. Halil Bey, Arnavutog· lundan tin olan bir hasma karen efendi haz- mışlardı. 
"" - BaşUstUne Beyefendi.. k k • y• 

, . _~a.Jnh, ba herif bu sefer mağl _ Efendimizi celallendirme.. 
8
• • · · · • oŞakr uyaoderdgı~:1 herif . ~ I -ıa retleri için yapılacak başka bir tarz Kavasoğlu Koca İbrahim Sultan 

.. N h delim Be - ele, hele... Yine mi nasihat?.. , cıog u zag runış- yoktu. Aziz devri başpehlivanları içinde 88• 
- e a yefendi. Arnavutoğluna da dön~rek: tı. Ense kulak yerinde idi. Tam bu konuşma sırasında Veliahd p hli bak Öyle kolay kolay, Arnavutoğlunu yılı fırtıqalardan biri idi. 

c - e van, sen ona ma, dedi. Yag·lanmalar bitti. Pesreve bı:ıala- b. ik' ld ek d da .....,.. ır ı e e yenm ve mey an [Devamı var] 
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