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Pazartesiden mnnda her gnn çıkar 

Sfn·ısı hf'r yorf\e 5 lmrn:. tn r 
"' ..... ... ... ....... 

Basılmnvan yazılar geri verilmez 
~ . 

Hitler Avusturya Başvekilini Çağırdı 
Avusturyada vaziyetsonderece nazik safhada! 

Yeni bir emrivakii anbean bekleyebiliriz 
............................ . .................................... . 

Biz de şaşırdık, 
" alem de şaşırdı 
B iz kendimizi bir an için kari yerine 

Alman ordusunun isyan çıkarmak 
istediği anlaşılıyor 

Başvekil 
Ankarada 

cıu koyup ta düşünürsek, haklı olarak, 
nya matbuatına karşı isyan duyarız. 

tı Gazete sütunlarına geçen havadisin 
k llkiki ömrü, 24 snntten, bir haftaya 
t~~clar. S'Urüyor. Hafto.yı geçti mi, ar -
b • dünya yeni bir karışıklığın içindedir. 
'l(!r ş 
cıı ey değişmiştir. Bir hafta evvelki en-

Hudutlar kapandı, başka memleket 
gazeteleri içeriye sokulmuyor 

Hariciye Vekirile beraber Ankaraya 
dönerken Kağıt 
Fabrikasını ziyaret etti 

Berlin, 12 (A. A.) - Hitlerin c'avJti 
üzerine Avusturya Başvekili Suşnig bu 
sabah otomobille Hitlerin Bavyerada 

t b \'ine salahiyettar yerlerden aldığımız hususi ikametgnhının bulunduğu Berhtes· 
e crıcrıe, dün söylediğimizi bugün tekzip gaden'e gitmiştir. 

lll Şelerın yerine yeni endişeler kaim ol -
Uştur. 

etmek ınevkllne dilşUyoruz. • iki Devlet adııın~ arasında ilk <lef.a 
Dlın, dUnya vaziyetini tetkik ederek vakı olan l>~ mult\~atn bOyOk bır 

bazı ınut ehemmiyet verılmektedır. 
but~· alanlarda bulunuyoruz. Bugün B 11 11 (A A ) _ Al d 

1.1n o mut l b kö u~u lbl er n, · · manya 3 
aaı a aarm sn un P 5 g • yUksek kumanda hcvetlnde yapılan de· 

ruz. t~n saate eridiğini mt.i.şnhede ediyo - ğişfkll~ lerden sonra , - daha aşağı rtltbe· 
l:ncı llnkıkaten içinde bulunduğumuz devir deki zabitler arasında ela cleğişikliklor 
ın ar ınuvazcnesini kaybeden bir devrin yapılacattı söylenmektedir. 
Ço~\'cudlyetını tarih kaydedememiştir, ve (Alt tarafı 4 üncüde) 

?.aın:ndtşe ediyoruz kl. müverrih ka_lemı~ı SON DAKiKA 
için nıınızın sürntıne yetlştircmıyecegl ----------
\!! b tarJhı hddiselerı de zaptedemlyecck Mülakat 'On birSaat 
C!lttı~~Unu atiye sadakatle aksettlreınlye- devanı ett İ 

* * * 
~tan Otınün en mühim mevzuu eğer tel -
"'l;rn ar buraya gelinceye kadar mevzu de
tıur.. .cıntşse, Hitlerın Almanyada almış oı-

6u tedbirlerdir. 

Berlin 13 {A. A.) - Avusturya baş -
\ekili ile Hltler arasındaki millakat on bir 
saat devam etmiştir. 

Ankara 11 [ A.A. J - Buş\•ekil 
Celal Bayaı· beraberinde Hariciye 
Vekili Tevfik RUştu Aras olduğu 
halde bu sabah şehrimize dönmtlş· 
terdir. 

Başvekil ve Hariciye Vekili iz. 
mitten geçerken GölcUk tersanesini 
gezın:şler ve ondan sonra lzmlte 
giderek yeni ynpılmaktn olan Sell\loz 
fnlJrlkasında inşaatı ve çalışmalıırı 
gözden geçinnlşlerdir. 

İzıııitt••n twcc ı· l<ı · n 
tzınil, 11 [ A.A. ] - Dün bernber· 

!erinde Hariciye \'ekili olduğu halde 
Başvekil Celal Bayar şehrimize gel· 
nıiştlr. Başvekil rn Hariciye Vekili 

l\Jrn l<'ransızıar fevkaldde korkuyorlar, ve 
&ör anyadaki son kıpırdanışları hiç iyi 
-veı:ilYorıar, gerçi Fransız da bir (Cermen 
\'ıtrcı I) tcsınıye cdoblleceğlmlz bir korku 
tan ır. Alınnnyo. ne yapsa Fransaya ya -
ıcınınnz. Bize sorulursa esasen yaranmnk 
~ork ele hiç bir şey yapmnz. Işte bu Alman 
l\I u ve kabusu Fransayı belki çok defa 

Neşredilen resmt tebliğe nazaran. bu 
mUIA.kn.tta lki memleket hariciye nazır -
ları da hazır bulunmuşlar, iki tarafı alA.
kadn reden bUtün meseleler görü.şUlmüş -
tur. • 

Alımmynmn bugiinlu1 ilii rilknll: lliller. Görin[J 

Vali ve bir askeri müfreze l>Utün 
mektepliler tarafından karşılıınmış· 
lardır. Celal Bnynr ve ROştu Arns 
fa brik alan geznıi~ler \ e bilhassa 
kağıt fabrikasının mesai f ni g-özden 
geçirmişlerdir. Akşam Voli tarafın
dan verilen ziyafct.tc hazır bulun· 
duktan sonra Ankaraya mOtevecci
hnn hareket etmişler, istasyonda 
aynı tezahllratla uğurlanmışlardır. 

t llJ.anyanın her hareketinde mesuliyet 
nrn • ' ağa da sevkeder. 

Uk li'ransız gazetelerini takip ediyor -
bııe· naha bu son değişiklikler olmadan t bazı teldşlı ifadelerle heyecan eseri 

" eriyorlardı. 

>-t1.s .F'l!haklka 28 lklncikdnunda Berllnde 
13.t at t'tleminin mUhlm simalarına Hitler 
tet~fıncınn bir ziyafet verllccektl . Bu ziya-

en vaz geçlldl. 

ın1 liltıer kendi rejiminin propaganja -
~o ... hiç blr suretle ihmal etmezdi. Nas -
«aı s 

tı~ osyallıınln Almanyadn kuruluşu -
lıııa beşinci yılı büyük tezahürat ile kut -
~~t~ak, Hltler büyük bir nutuk vere -

· I>evlet reisi bu nutku vermedi. 

"tıtı 'Yine Rayihştağın çok mühim bir top
a... Yapacağı hakkında ortalıkta bazı rl
.retıe 

'1>1ı r deveran edylordu. Bu, toplantı da 
rnacıı . 

tı J\.lrnanyadn bn7.ı gnyıi tabıt hfldlS<?le -
~ lllevcudiyetıne bundan barız delll ola
~~· Fransızca Temps gazetesi bu mü -

eıı ,Ynzdığı bir brujmaknlede: 

~ ~hrer arsıulusal durumun bu karı -
ı\ıııı. tlı.anında, halka yenı emirler vermek 
%~n:ranın gideceği istıknmetl blldlrmek 
' Ilı. Belctlğ1ni idrak etti. Fakat öyle bir 
~ç:nctn yaşıyordu ki : Henüz fikrini a -

izhar edemezdi. 

~a~nun lçln susmnğı tercih etti. Sustu, 
:'<ta daha bUyUk bir hamle ile şimdiye 
~ t lstiklt'ıllni mubafnza etmiş olan or

cla eline sımsıkl .aldı. 
~a. Orcıunun Führerın elinde bulunma -

;u nıannlar verilebilır. 
~tıer ordu He geçinemiyor. Ya ordu 
~L-l>ları mutnarrızdır. Hltler onları 
~ek ınecburlyetındedlr. 

~etı~~llhut t::ı aksi vardır. Ordu Hitlerı 
l'or. 

CİHAD BABAN 

<Alt tıraff 4 ınıı•ı> 

Romanyada kabine 
istifasını verdi 

Yeni kabinede bundan evvelki kabinelerde 
bulunmuş olan yedi eski başvekil var 
Bükreş, 11 (A. A.) - I>nn gece 

kabine geç vakit toplanmış ve Başvekil 
Gogn bu sabah kral tnratından kabul 
edilerek, kabinenin istifasını vermiştir. 
Kral istifayı kabu l etmiştir. 

Kabinenin malt vaziyetten dolayı 

istifa ettiği ileri sUrUlmektcdir. 

Bllkreş, 11 ( A . A • ) - Romanyn 
kabinesi istifa etmi:;; ve Ortodoks klise 
patriki Mon enyör Miron yeni kabine 
Liberal parti ile mnhtelir snğ cenah par· 
tileri un urlımndan mürekkeptir. Kabine· 
de yedi e ki Baş\•ekil balunmaktac1ır. 

:\lillı liüyhi Pnrtıst \'U :t.i Y '' t lı' n 
nwmnmı cle\jll 

Bükreş, 12 < . \ . .ı\ .) - Milli küyll\ 
partisi reisi Gulyano yeni kabine aley
hinde mııtbuıtla şiddetli beyıınatt a bulun
muştur. TATARESKU 

Karadenizde fırtına şiddetlendi 

Aksu vapuru Gerze 
cıvarında karaya oturdu 
Samsundan giden ~aradeniz vapuru 
yolcuları alarak lstanbula götürdü 

(Yaııaı 4 anctl ııvıfad•J 

Kurban Bayramında 
yapılan müsabakalar 
Kupa Maçı fazla yağan kar 

dolayısile tehir edildi 

Balkan Antantı 
Konseyi toplantısı 

Toplantı ayın 25 ine 
tehir edildi 

(Yaıısı 2 inci snyıfadn) 

FIKRA: 

Günün Büyükleri . .. 
Bir Frans ı z mecmua ı buglınun bu • 

l Üklerinin hayatlarını tetkik eden bir 

makale neşretti . Türkçe g:ızcte lcrin de nl • 

Ankara , 12 (A. A.) - Yeni Ro- lüklcrinl anıtaıyor. 
1 

dığ ı bu yazı bir çok meşhurl:ırm küçük -

manya Hariciye Nazınnın seyehııtını IJelkl &uh:ıf bJr te :ıd :.ıı c <'ridlr. Fakat 

kolaylaştırmak için B8lkan AntanU kon· hu büyüklerden hJç birinin lstldııdı cıilel eri 
seyi mesaisini kısa bir mndclet tehir et· ta rafuıdan keşredilemeıni , Hcılsl bn .. 

miştir. ba ları tarafından demircilik gibi,, diik -

Konsey 25 Şubatta Ankaradıı top· k1ncıhk gibi, hattı! papazlık gibi bugün 
lanacllktır. işg:al ettlklerl mevkilerle nlAkadnr olma -

Paris Elçimizin 
refikası 
. 

Fransız Gumhurreisinin ref ikaları 
şeref ine bir ziyafet verdi 

Paris, 11 (A. A.) - Tllrkiye bnyOk 
elçisinin refikası Bayan Davas Helsicüm-

lıurun refi!~ası şerefine bllyl\k bir ziya
fet vermiştir. Bu ziyarette Başvekilin re· 
rikdsı Bayan Şotan ve tanınmış bUtOn 
hOkumet ricalının refikalan da hazır bu• 
hın muşlardır. 

yan sana tlara sevkedllml~ler. f'akal bu is
tida tla r toprağa düşmüş tohumlar gibi a-

tıldıkları muhiti çli nlyerek önlerine çı -
kan münllerJ ezerek mukaddere ulaşmak .. 
ta geckmemişler. 

Babalarını dinlem eyen bu asi çocuk ... 
lar kablUyetl•rinin kendilerini ·sevkettl -
i'i yolda bugün birer yaldız gibi parlamı~ 
duruyorla r, ya onları dinleselerdi. 

O zaman biri demirci ocağı başında, 
biri ticarethanenin köşesinde dynn ol up 
gldeeeklerdi. 

Hayat böyle ııt• kndar 2j~·a11 olmuş is· 
• 

t lda t ve ne k;ıdar ıztır:tbn dü ıniiş insan 

kaydetmiştir kim blllrf 

aAllADll\ DÜLGll\ 
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"" ogru yr ..., . .? jHOCALIK TAllASSÜSLEHİNDEN: 
egı mı .. 

y üs baka 
fazla yağan kar dolayısile 
t hir edildi 

Hcilg<· heyPli t·lr:ıfındııı~ Km_ırnn bay· ı\'C tnrn ·nntıııda P.ötgeye oplıyorla~. 
raıııı pro~ rnmı oı. r ık trsbıt edılen !;por Blitnn yUzlcr gnln.,·or, 'P lıu n(":elı 
progrnmı ımmıffakiyetle tatbik edildi ve nınneviyntı yiiL sek . p·ın:u lrnfilc i ünde 
bnyf\k bir alaka He takip eılilıll. rnsa· ı Lise ve oğretmcnleri arkada diğer klııp 
tıakalann ilk giinll olan bayramın llçün-,sporculnrı olm:ık üzre ınunlnzilrncn lıir 
en Pazar gl\nl\ bölgede daha vnktını şekiltle rnlHmbaka nl ını olan hl1klimet 
çok erken olrna:;ına rıığınen bllyiilc lJir önnnc lııırekct f'ıliyoı-Iar. Bölge Başkmıı 
f.ıaliyel başhımıştı. i\lukıwcmet koşııcu·ıVali ıraşim lşcan \<! ıniisabaknltır Hoş 
lilrl, ı·nyak ınukm cınetcilcri 'o atlı lrn· hnkcıni Vali mnavi.ııi I lilmi Haltı <lnlın 
yaga girerek olan knynkrılar ak~nından CV\'CI Belediyeye gclnılclor sporcu ç·cı
hnıırladıklnrı kayaklarını ayaklarınn gö- uklnnna inti:zar cıliyorlnr. Fakat asıl 
ı (' n~ dıınnngn çalışıyorlar 'c bnğlıyor- snhırı::ız binlerce karlın ve erkek merak· 
lardı, 1fi00 mette mnlmreınolcileıi nllc· 1ı dnh·ı çok C\'vel {'ftddclerin il<i tararım 
Jclizm nianının : " Rekor rekor yapın!" d~ldurr_nuş poli~ inzibatı giiçliiklc tc· 
ııeyc h<'l· samimi ilı tttn kaı şısındn bu mın ~dıyer. 
ünemli sporun 1-.ıymetı karşısında nla· .\llbu hakn l :ıı· ha:;-1 ı ~ oı· 
ca ki arı derecenin gerek Erzumına ge· Evvel ti 1500 mel rdik ınuk:wcmct 
rel{Se lrnndileıinc vercı·cği şerefi dlişll· koşusu yapıldı ve şimdi::<' kadnr ·yapı
nerek oj, ndan koşıı hal .. kındn izahat a· lan koşuhırııı rekorn larıldı. Bu ınllsa· 
J ıyorlllr hirynndan ela Tiirl·i ·e vr: dlinyn lınknnm bir haylı ınlişkiilfıtınn rağmen 
rel·oru Uzerinde ml\nalrnşn yapıyorlnrclı. 1,30 clalcıkn ıta El'7.lırunı giirtindcn ı la· 
Bıınlarııı nra5ıncln tilha a ntlı kayak li1 birinci, Liseden :::-crvct S dnkıkadn 

/JfJ(j [' 011zefesl }':ııı jş/eri 
Miidiirlilyiiııe 

" Gı1zetcniz ncşrcılilıııcıtc ba~· 

Inııclığı lnrilıkıı ili tını en lılrçokları· 

nııı derdine derrnnn oldunuz. Fakı:ı.t 

sıra gelip ıc hi1. kuyııınrıılarn bnk
madınız .. Biziııı de l\eıırlirnlıP goı c 
dertleriıııiı Vılr. 

l>mııgn ınc ele~inin nıt'Vzuubalıs 

edilmesini istiyorll7. 
Erzurıımıln alclfülc madcnlf•ri 

nltın ıHyc satmnkla yalııız bit.i rııll · 
teessir etmeklr- iktiffı. etmiyorlar, 
hnlkı da ızrar <'diyorlar. 

Mliştı·rilcrlı~ :ılım satıınd.ı ht·ı· 

müşteride bil' itiıııntsızlık gornyoruz; 
altının nynmıın cın <lürl nın on ~eklı 
mi olduğunu g-ö ıcrm<'k iı:in uğ'ra~ıp 
d uıııyo l'll 1.. 

E~<'r Beltıdiyc bu nltırılan clnııı-
ralarsn, hem bizim alış verişimiz ko· 
lnylıışır. h'3nı alıt·ı cınniyellc alır, 

hem tle Helc<liycyc bir Ynridııt temin 
edilmiş olur. 

Birkaç sene evvel Brlerliycyc 
lı11 yolda hir miirar·aalta bulunmuş· 
hık, f11kat mcsınıı olmnmıştı. Şimdi 

kudretli Belediye rl•isirniz<lcn lııı 

himmeti lıeklcriz." 
T ;ı ş m:1!f .-1zu ltı "l:ı lı"u f/ll llf<'ll 

ıııUsabaknsınn gireceklerin hali pek lıoş· ikinci gene Liseden J\ vni :>, 10 dakıkaıln Bu haklı 
tıı. Herke bolgenin iki güıı evvelden iiçllncli geldiler ve bugüne kndar ynpı· etmiyoruz. 

.V. }'eşilller 

tnlche hiç hi r söz ih1vc 

teclnrik elliği cıı iyi atların ko~ultluğu lan nıllsabnkalarda birinci gelen Nüs :---·----- - - --- --.: 
zanka ile ınn.:;nhnkııya girip kaznnnıak rettin rc>konı yan yarıya kml<lı. 
için gelen znnkaltm ve iltlarını muayene 1:-00 metre mukavcm~t koşu1;u bi
cdiyor ve eçiyordu. Hele bunların için· tcıkcn l\üçüklcr nrasında tertip oclilcn 
<le 

0

kemli ine güre en açık gözlüliiğl\ ya· paten ruUsabakası yapıldı ve kU<·llklcı· 
pnn Reşot znnkalnrın sahibi Cemale en çok muvnffıık oldıılnr. Xclieeılc Fahri 
iyi nll:ınn ko~ulcluf{ıı hir znnkayı dalın bir l.ıirinei, Gflıııt ikinci, Niznnıetıin nçrıııcn 
hafla evvelden ısmnrlnyııı mnsal.ınka gli- g-cldiler. 
nü bülgeyo ~elen bu zangayn belediye Gl\nl\n en hcrnrctli ve idclialı ınn
arkn"ındn saklııttırınış ve 1.angn sohibi- suhakalarınılan olım atlı knyak miisııbakn· 
nin Ycrcli~i lrnvvelli vantlaı a inannrnk ;;:ınu başlandığı 7.aınnn muhtelif kulüplcr
birinei gcle<'C'ğim ünıidile hiç telaşlan· elen bn ıniisabaknya on yedi kişi girdi 
madan ~·arışa en son olarnk başlamış ve bir haylı heyccnnlı \'C muannit bir 
faknl zorlı(l\çl\ncü gelerek sukutu lıayn· koşudan sonra birinciliği Erzurum ntı
lc uğramıştır. ı·nnden İdris , ,11 dakikndıı, ikinciliği 

vr atlctiı.m ajanı lh·~al bu gcreyi kısa 
bir hitabe ile açtı ve spon·11lnr1 birbir· 
lcrine tnnışlırdı. Gen«ler \'e spor seYen
ler g<'Ç vnktc lrndnl' lıoş bir wı·e µ;eçir
dflcr. 
IO'P.\ .\l.\ (__:J.\ll Z TEllİU El>İ LUİ 

Boyraınrn dördüncn gl'ınii Lise nln
mn<ln yapılnrnk mü abakıılıırdan gazete· 
mizin koyduğu kupa mu~·ı lrnnn f ıızla 
ı•lması yt\zl\nclen geri bırnkıldı, g-enc 
karın fazla olma ından clolnyı hayrnk 
yıırışı da kiilüplcrin ıııi'ırııcaatı lizerine 
tehir edildi. 

\"OLE YBOL .\IAf~: ı Dıı~cıl ık ku llibsn<leıı İhson, üçlinclll llğ ii Ayni gl'ııı lıisikletcilcrinrle tela.,ı go· 
rnlerck ş ylcrdencll. Geren senelerin ınıııtakndan Reşat knzanclılar. Rıınclan I Bayrnmın dörduncii guni.ı saat ikide 
hukadar müsait mevsımlerini teşviksiz ,.0 sonrn yagılnn 3000 metrelik kn~·ak 11111- ıı~c alanında lise, muallim mektebi ara -

kuveınet koşusu da ~·ok meraklı ve he- !;llldn bir voleybol macı yapıldı. :VIac;a Re
ıııüsnbaka ız geçiren bu kıymetli sporcu-
!fır ilk lmfta ynpılan bisildct mn abnkn· 

yecnnlı oldu. Bu müsnbaknya giren şat Savaşın hakemliği nltında başlandı. 

ı i atlet nrasınıln iyi bir ıııuka\·emct ve Bu maçı seyrct.mek için gelenlerin S!l.yı<;ı 
sının :-;ütün 1orhı \'C' fena şeraitine rağ-

fiı·'al koşusundan . onra Erzurum Gü· üç yüzden fazla idi. Takımlar su suretle 
men se,·e seve ynptıklan ve çokda mıı· cUnclen İdris birinci, Erzıırııın Gtırl\nnen sallaya çıktılar: 
vnfuıl{ oldukları lm.mll~nlıakanın bu lınf- Cemil ikinci ve nynı lrnlnplen Ynsııf Lise: Şemsi, Alunct, cemal, Zekı, Se· 
ta kann fazla olmns1 iizündı·n tehir C'· d o ı OçnncO ~ekliler. at, r ınn 
(llln1esine bir türlii rnıı. ı ~ılamıvorlar \·e M ıı· k b. N · ı ·1 'I ı " lla lat ÇPk ıı ıı· ua ım me te ı: ccıp, ~ınaı , .ve ı-
hölge meınurıınn bu ınüsabaknnın her llıılnt çclmrn ınnsnbokasında finnle met. Yıldırım, Şeref, Recep şeklinde idı. 
ile Olllr in ol ıııı rapılmnsı i"in i"rar c· M"c çok l1"r"retil oldu ve hakem ı11a"ı çok · ., kalım Erzurum glicii \'C nvc1l11r kulübn •• · " " ' " 
dl ·orlardı. l"aknt bu mll abakanın bir nrasındn ynpılıın ınlisnhakn neticesinde iyi idare etti. Her ikı tarnf fevkala.le oy -
t;ok nl,lt"tır \'C tel1likelerini güz ünUndc na"'ı ''e ı1etı'ccde çok "Z biı· sayı farkile .. ' ihlilaf çılctığındnn ve H O hem heyeti de •• ' " 
tutan hnkı;ım heye.ti ınüsahaknnm geri bu ııılisııbakanın tekral1 baklanda karar 14 • 16 le ve Uç set devam eden cebin bir 
bırakılmac;ına karnr vererek rli({er ml'ı· müsabakadan sonra lise galip geldi Ve 

verdiğinden bu mnsabaka gele('ek haf -
abakalıırn clevum i~·in hazırlıklarına ko· tayn bırakılclı. bölgenin koyduğu bayl'rığı aldı. 

yıtldular. 'fa nışm:ı c:a~ 
11 

Maç çok . amimi ve zevkli oldu. Bil -

Saat hire geliyor. Bölge mnlışcr gl· Heyramın üçüncli gllnl\ akşamı hassa hakem oyunu çok iyi idare etti. 
hi her mü~alJik hazır ve tnrnflurlnrı mil· bölgecle ı::porculnn birlıirine tanıştırma Gençlerimizi tebrik eder ve daha cok 
nb1klara oğlHlerle IWV\'Ct verivol'lıır. maksadile \"Crilon ~~ayn yihclcn fazla çalışmalarını temenni eyleriz. 

Bu hazırlık içinde ynlııız Erzurum gl\cl\ sporcu iştirak elli ve bu çnya bölgE' 
henüz gorllnmlyor. Herkes merakta nca· heyetinden liyelerle, birçok bayanlar vo 
ba ğeleın1yccekler mi? Fukat bu tered· kuliipler, kulüp ml\me sillerl, matbuat 
tlUt pek nz sonrn c niiyor, çlinkii Erzu- erkanı ve yUksck ınemıırhırımızdan bir 
ı·ııın g-l\çllller ünde hnlatcılar ol~nk iiz- çokları ve öğretmenler geldiler. 
ıe bt\tnıı ı:ıpor alnrı gitmiş bir 'aziyette Bu gece çok hoş geçti. Bölgeclcı1 

Edeb1 ~refrika No: G 1 
tbrrıhlm l.utfthı(in sesi ile kC'ndlnc geldi; Kucns1 : 

l>nlctın kendi kendile konıışur gibi hir hnlln var, diyor · 
thı. ·ende F'erdonın Akif Cemale he znınan \'C ne çabuk ka-
l>ılrlığltıa şnşıyorsıın değil mi t . . 

Bu gece nöbetçi eczane 
11 İs tanbu l ,, eczanesidit· 

• ~: • • • .,. ...ı .. r 

Lemi ve Ağababası •. 

H ani baı! gül agaçları vardır; inı· ılzzat clinlenllctıği için - ·•ergenekon., u -
dallarının iıstünde yaprak ·yaprak nunın tam ve .kamil bir hikayesi idi. ·•p:ı

ucaıı kntnwrler göriiliil'. Topr:ık dadılık ih,, in kaleminden cıkı.şı cıa 0 kutsnı 0ıe 
giıneş lalalık ederek onları bu kemale ge· ıarnşan güzel bir kabuk olınustur. 
tirmiştir Fakat z:ı vr.ıtı ince dal, kiiçlik biı Harbiye nezaretinin atlayışından bas· 
esintı karşısında bile bu, renkten, koku · ayan yazı, biiyıik davaya ve onun ba an
dan. üzcı ı nar.n .hn~elcrle . i~~e~mi~ kadifr ~ıısna inananların ilk buğlılığını, pa.di -
ten parçaları glbı giızel ylıkunun altında j şahla sarrazamın ··11.ru tafn Kemal ıe 
hem mağrur, hem müşteki bir eda ile şim 'lülakatlrırınd~ü:ı za\•allılıklarmı te

1

;11iı 
di kmlacakmış gibi ·allanır dururlar. ttikten ~onra, pn. lası bozuk "Bandırınn, 

İıı~e boyunlar ve yıpranmışlar vücut 
lar ustUnde kabiliyetli yaşlar gibi. .. Son 
ra. kırnç tarlnlarclu lnklşafının kuvvetle 
ı·ini giinesten ve topraktrın alchkça göv 
deleşip iri yapraklarını yeşil bir dil ı!il: 

ha vayı nec;imiye uzanarak boy atan, elya 
fının sertlı~ı. l~oklerinin derinliği ile tabı 
ate ıııeyclan okur gibi aklan dcğnekle.şe· 
nebat cşıüyası yabani otlar vardır. Kc 
male erdiklcrı gecenin s;ıbal11nda bir tah· 
ta kurum ufnklığında zemini donuk sar 
kenarları \;iğ mavi kokHsuz bir çiçek n -
çarlar. Yünlerinden o kacl:ır habersizdlr
lu ki. sonbahar r.ızgnrl::ırının saltanatı Ö· 

ntinde bile ne kendi eri sallamr. ne çiçek 
lf'rlnden bir yaprak dökerler. 

Kalııı gövdeler üstiindl' 
~avnllı başlar gibi ... 

kabıliyetsi' 

Hayat 'Jıı iri ktıtmerlerle bu nebat e;i

kyia ı otlıın: bn olgun başlarla. kalın 

gövdeleri yanyana yaşatan bir kalender -
dir t t] .. 

* 
Ilocalıgın tuhaf bir tarafı da. bu ba.ş

larnı yanınd:ı o gövdelerin istikbale doğn• 
:ıkmak isteyışlerini, sonra tıknefes ,nevmit 
\'C miinkesr bir eda ile bir giln bu yarış . 
tan vaz geçiµ kol ve but şampiyonluğun
da karar kılışlarmı görmektir. 

Her gün bir yaprak daha açan. heı 
açtıkça bir istikbal safhası aydınlaştıran 

bırcr siyah katmer halindeki basları ben 
cok gordüm .. Br ade e has::msiyctilc her 
•·eyi emen bu yaşlarcla ınii;;terek yarının 

mııhteseın ınanznrasını ::;eyretmektcn 
müteh:.uml bir memnuniyetle mesleğim~ 

bağlandığım nnlar çok olmu§tlll'. 
Adını yazıma başlık ettiğim "Leını .. d~ 

bu siyııh katmeri zayıf omıızlatınm üs • 
tünde ta ıyan bir yarın tıınuductur. Onu 
tnnıdıp,ım gun bn neviden kabiliyetlere 
bir başın daha ilfl vesini göreı-ek ıneınnıın 
olmuştum. 

Bir giin bir okuma parçası üzerindE' 
arkrıdaşlarlle konuşurken soyuna ait bir 
•nazhrniyetle ele onu tanıyışım bana bu 
yazıyı yazdıracak derecede hissen müessir 
olmuştur. 

Büyük edip "Falih Rıfkı Aiay,, m 
"19 ınnyıs 919,, başlıklı br yazı ını okuyor
duk. Parça u~ hin sene sonra bile gelecek 
Türk neslinin, çocuklarını okutacağı en 
bliyl!k kurtulu · ve kurulus destan halinde 
!dl. Dikkat ediyordum: yazı okunurken 
sınıf putlaşnnstı Sanki her çocuk hayalini 
bir lastik enbube gibi uzata uzata o gün -
lcre kadar çekiyor, o günlerin içnde ge -
c;enleri ynknlayıp bugUne getirerek hassa
ten oıılarm koynunda yaşayan ve şahsın-

ı 
cıa milli vicdanı hüviyetleştiren o esi lin -
sanı ayni dekor i~inde gömıek stiyordu. 

Mevzu: - çok muhtemel ki, Ato.tiirk'ten 

nurunun eıı bliyUk yolcusunu h:.\mil ·ıı 

Knraclcnız .. e açılışı ve ''Samsun,, a vnrı~ı 
le bitıyordu 

Siiphcslz ki "Bandırma .. ııın 27 Sl neıil: 

htiynr kaptanı azo-ın sular n~tnndr gc -
en rnbu a ıı·Iık meslek hayatının o gun
ü cın asız şerC'findC'n habcrslzdı. znrıı 

lr Osm:rnlı genernlinin .şahsında. eldcJ1 
ridcn yurt toprakln.l'ına ve yurt ularınıı 

mıa:aam biı' istikbal tr."'ı<.hğını hil cydı; 
iCregınin eşsizliğini kim bllir ııfııkl:>rn 11.ı-
ıl haykırdı? .. 

Parçanııı okuııu. u bitince, sahıf~ 

.:stiinden kalkan ı:iiçltk bnşlara dikJ.wt 
ttim: duyduklarımı t.ahtıs., ... le ~anki ha· 

.:mleri büyümüş gibi ıdi.. 

Tam bu sırada bir küçiik el kal ·tı. BP 
1. "lem'i., nin sırasında oturan ayni ne -

\'iden bir arkadaşınındı. Gözlerimin "ne 
:stiyorsun? .. manasında ona doğru çev -
ilip istifhamlaşması üzerine: 

Öğretmen. o bapunın kapt.ırıı 
Lcminin nğa babası imiş dedi. Bu haberın 
bir bakınıa göre be ateti olabilirdi. Fakat 
birdenbire elli baş hemen bu sese ve müte· 
akiben "Leın'i,,yc çevrildi. 

Sanki "Mustafa Kemal,, de başlayarı 

şığı Lemi ve ağababası bize bağlııynı:ı 

lJlrer vasıta merkezi imi~lcr gibi o şeref 
ten hisseli olanlaı-n dönmüşttık. Miitevaı 
bir sınıf i,iatısı altında biiyiik bir tarih a • 
riı.::ının :erefi, deriınlerimizc temas ede 
cek kadar bize yakın. bizim olarak dnlg 
d&lga açılmış gibi idi. 

"Lem'i,, ye baktım: Kabiliyetin parıl 
tısile soyunun ınazhariyetin:.ten .gelen ıH' 

::ubeti. za ıf omuzları ustüncle acılan sı' 

ynh katmerinde bir platin sarmaşık gib 
saklayan geniş cb'ntlı ve derin bir manıt 
haline gelmi~ti. 

iktisat Vekili 
Balikesire gitti 

-

Kl'ıtııhyn, 1 t ( \. A.) UalilwsiıC 
gitmekte olan Jktisııt \'ekiii lıımıyn gel 
miş vcı Pnrtl binasına giderek ziraıı 1 

işleri lıaklondn izııhnl rıldıl<tan sonrı 

Balikesire mntc\•ercihcn şehrimizde• 
ayrılmıshr. Vekil hl\liin hllkı)mct erı.ıw 
ve knlabalık bir hnlk kntlesi turafındDll 
ugurlanmıştır. 

Naklen tayin 
Erzıırunı J>öğum ,.c Çocuk b:ık1111' 

\'l hemşiresi elıe 8-l6 l\folalınt Gnrr1 

ist4"diği vcchile harciralısı1 olnrak IJıır 

sa memleket lıastnnc ine nııklcdilmiştir• 

Gene karim buna şa~mndığını soyle~feceklı. Fnknl o z:ıııwn 
kocasına, ~enç kızın res amı nasıl elindcolnıayarnk bir çılgın gl· 
bı seviip bn lii<>~inl ondan saklamaya ~'.ılışdığını her şeyi nnlat
ınası !atım gclet k Ferdanın defterinden haşkn hiç bir yere 
emanet rdemerllğl, bu sonu olınilyrm hazin nşk hikfıycsini bir 
\'nlıanc:'ı olmnkln bcrelıer yine hiı· bnşkn~ınn oçmış olacaktı. 
hıınlnrı cliişllnercl\ ballsı cleğ'lc;tirmck i tecli. l>u<lağını bt\ktn: 

- Hnrckolinin çok gayrı :nhliikı olduğu mahkemede ona 
ihsas etlilmiş. l'uknl adam o kadar perişan bir lınlde imiş lci 
fnzla bir şey söyleyememişler. Anlattıklarına göre ağlamış ela 
bir aralık. 

ı< Ernt, biliyorum, onun her huline göz yummam naıııuı:,lıı bir 
aclaııın ynl\ışan lıurckcl değildi, elemiş. Jt:akal ne yapayım, o
ıııı se\'isıırdum. Bir tek arzum elimden g-ilmcıııcsi idi. Bu yiiZ· 
clcıı her şeye katlmulını. Nihayet bir tesellim de \'ardı: « Kıı 
ıım gllzcl kadın, kl kaniyorlar, dedi kotlıı yapıyodnr » til J or· 
clıım. Son zamunlnrdıı Akif C'emnl ilo tanış<Jık. Knnmın onıııı 
ınclrcsi olduğu lrnlcğıına lrndar geldi. 

Bu efor şayial!ll· çok kuvvetli i<.11. Sonra k:mının Akif Ce· 
tnillc göstcrd ği açık temııynl lm:ani şephclenılinneyccek gibi 
<!eğildi. Ressam hi~c pek seyrek gelirdi. ı~akat knrım daima 
onu da\·et etmemiz için i::-ırur ederdi. Onunla bu yiiı.den <;ok 
ka\'g'nlıır ediyordıık. Dtı kavgalarda drıinıa ınaglup olan hen 
dinı .• on Z&nıanhırdıı a<~ıkça a Ya bnria tulınınnıiil cdorsiıı, yn 
lıttl ayrılııız., diyordu. Ne yaı1ncnğımı .,nşırıyordnııı. Ondan n • 
ı·ılınak ... Bu lıana r11tlthiş bir kol'ku \'eri~ ordu. Onsuz yapamıt 
yuenğıını suniyorclum .,. [ Ntırl Ytlksel l.ıtlylece i~·ini dökmt'ı . 
Belli ki adum karıyı dell gih· se\'iyor. Sonra pek kurektel'liı 
iradeli Lir Hdanı <la değ il her halde karlın omın ul\ttln hisle 
!'ini adeta uyuş<lurmn~. fyicc kendino bağlumı$. 

- Hayır bunu el l\~lln.meyordum. Mnlıkeınenin aklığı soıı 
vazi~·eti hahrlnıltın, clnlm1ş1m. Ne lrncl~l" garip ! hor _şey birdeıı 
lıire mcydnnn çıktı. 1'nm Ferclnhtn mcıhkOm o)accığı bir .. ıra· 
tin « Zavnlh yavrum Allah onıı ncıclı. l liç birlmız sözt\ne ınnn -
tnamtşt1k. Heı imiz ressamı vurduğunu sanıyorduk. I lall>ııki )' 

lbrntılm Lntfl\ knrısının sözünn kosdı. 
- Bıziııı ele hnkkımız vardı. Bl\tl\n demler onun aleyhine 

ıdi. Kendi bile <:Ben vuarmadıın > diyerek ve başka bir şey 
öyleyemeyerek büsbntl\n üphelenmemi'-e sebep olmıı yor muy

llı ~ 
!\arı kor.Et gayet ynrnş konıl:;.ıyoı lnrdı. Hacer. 

Faknt ne Jıeye,ıcnnlı bir sehne idi dcıli ! Kapıların kaıwn· 
ırınsı. Nuri Yllkse'lfn birdenbire ol'l ya çıkmaı:;ı .. Ben onu tıı
hımndım. Akif 'orııal lıir n1. ütedc duruyol'dll .. Adamı görl\r 
v,ormci glizlerl btıyayerck «Nuri Yllksel » diye, mmlrlntı· 
rlığınl dnydnm. Ya Han~nnııı vn7.iycti!. Deferi nlınıık için na-
ıl ko<'llSJJU!l eline saldırdı Adamı bakışlnrı ile sanki parçala

mak i tcyordtı. Ah bu ugıır uz kndm .. Fakat kocasınıda onun 
kadar ınelun bir ndam. Bu zamann kndar knrısmın suçlıı olıl u · 
r\mll bil etiği lınlcl e ~ellp hnbcr \'~rmeyişl no alçaklık ı 

- Biliyoriııtt uıı? benim bıı ;;on vaka hakkında halli ciraf · 
lı bir malumatım yok. Yalnız bildiğim bir ~ey \'lll'Sfiı oda Nuri 
Yükselin karısını ele. vermesi ve ortnyn ınnlıkeme~ i ikna edl'
l'Ck <leliller göstermesidirı nlrde sen o knçük çanta defterimle 
llanrlnnın keııdi eliyle razdı~ı bir kaç sntırın bu işte ıııl\lılm 
bir 1'ol oynadı~ını si\ylemişlin. 

lbralıim Lütfü .santn hnktı: « IJoklornn nnınycne' e gclmecıi 
~· nklaştı " <ledi. Sonra kadın cevabı vereli • 

-- Satı.!. meseleyi etraflıca anlatucak vnkll kalıitaılıki.. F~l'· 
<tanın hnı;talığı hepmizi serseme ~·evirdi. Yalnız bllyl\k m!ljdcyi. 
tahliye karan aldığımızı ve Handanın suçunun ke bi katly<.•t 
Ptllğini ·ö~·lcyebildim. T>oktor gelinceye lrncl:ır rnktımıt \'ar. 
Şimdi etrnfilc ilnlatayım : IJıınclanın rcsırnmla nrnc;ınclaki al<ika 
mnltlm. Bir zamandan heri Akif Cemal kadını ilımnl etmeye 
haşlamış. Hımdan bt\tlln buıılan lrnrnsının sorğn hakimli~in~ 
vcrdi~i I·nçnk siynh defterde kısn kısn notlnr hnlindc itirnf 
ediyor. 

Kocasının sözlcrinılcıı şıı ela anlaşıl<lıki, ndrıııı krırısıııııı Akif 
Cemnl ile olım mt\nnsebetini duymamış değil. Znten lrnnsınm 
hııkldnda onclnn cv\'el ele bıışka l>edi kodiler cluymnş. Fakat 
hnnlnrın hakikat olup olmaclıklarını anlanrnk için hiç bir lıa
rnket te buhmmnımş. Mnhkcmcde hıınu nez1 ile ilirn t cıır.rl'k; 

-- Peki, sonı'a onu ele ,·eınıesi ?, 
- Dılrı onuda söyloycccğim. Ressam \ uı ıtlıııadııh on giitı 

evvel Nuri Vl\kscl vazıharırslnden lnbmıeasının gdip oldu~urnı 
f mk ediyoı. Bu in banca som:ı<lan vaka mahallinde r'erdanııı 
elinde lmlunmnştlı. Adam tab:ul<.'nsının ne olduğttmı tnerak 
ediyor. lfarlsına soru}'ur. Haııdıtn umuzlnnnı sllkcyerck bilmı:t· 
el ig ini ı;;ôy le yor. :\ 11riYl\kscı l tessnnı rnrulduğtl g Unde, 1;aball 
lrntıs111ı p~k endişeli görml\dür. Bir ka~ kcl'C ~ö'Z sü) le)ccek 
olmuş, kadın sert sert covaplıır vermiş, o giin Handan öğle 
elen sonra bir . nrlrndaşına ghlecc"ini söyleyor, kocosı onun 
nscıb: luılın<ltııı ondlşc anyarak hıı arlrndıışrnın kim olduğunu 

sörııyoı. 

(ArlUl ı ııtır) 
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E SON HABERLE 
Gdnüllülerdönecekmi? 

AE 2 Denizaltı 
Gemisini 

Nasll Batırdım? .. 

-
TopJ:ı)l\ll: B \ llADIH U( LCEll T " r r l ı~ :ı : 

Sovyet 
maslahatgüzarının 
hala izi bulunamadı 

ı • 

lngiliz Hariciye Nazırı ile Telefonda:"!Juarzularınızdayerine 
I• l H • • N getirilecektir. icap eden yerlere emir 
ta ya arıcıye azırı verdim, merak etme oğlum,, diyen ses-

ovvetlel'in talebi üzerine • 
bitaraf biı· heyet 1 

tnhkikatn t~I koydu 

arasında müzakereler ~en karşımdakinin Enver Paşa oldu
gunu anlamıştım . 

B l•r anlaşma yoluna varı lacag'J n Biz bu va7Jyette iken Oldukça vnkır ~ Teşckkur ederim dedı. V ol elinde 1 1 Le geçmişti. Ben adeW. sabırsızlanmnğa tuttuğu bir gümüş tabakayı b:ma doğru 
~!o kova 10 ( \. \. > - Bükrcştc •• t 1 başlamıştım. Telefonun zili bir türlü cal· uzattı. Bir hatıra olnrak kabul edinız 

Su\'ycl 111asl11lıntgfö:nrının esrarlı bir gos eren emmare er var mıyor ve benim merakım her geçen da - dedi. 
';'ckilclc orladnn knlclırılınnsı llzerinc Sov- klkada bir mı Iı adha ziyndeleşıyordu - Hnyır, teşekkur ooerim knlsın d 
~et hükı1mcli Romany11 h0kı1meti nez- Londıa, 12 (A. \.) - neyli ~Eks- hu i~in hnlli ciddi bir .surette ek· alııııııı"lır. Bu sıralarda telefon çaldı. Ben ya - dim 
<tinde pıotcstoda bulunmuş \e mücrim- pres gazetesi İngiliz kabinesinin ltnlya c :twi"ıEiııwlm· ılt•\ :ı ın t•cli ~ m· verden telefon beklediğim için koşarak - Çok ricn ederim dıye cevap \ erd 
lorin bulunarak şiddetle cezalandırılma- ile mukarenet işlerine fnnliyetlc dc\'am Lonclrıı, 10 (.\. A.) -- Ademi miı mikrofonu elime aldım. Gelen ses: Bu tabakanın .benim !cin manevi bir kı.J 
larını i~tcmiştir. cclilclfğlni \'C fnknt Nazırlnr ;mısıncla dahelo komitesi nıüzakcr~lerC' dC\'am Kimsiniz diye soruyordu. meti vardır. Onu bann amlrallm M rm. -

ilahi 11cllc·ı• 'cıl\ ihtilaf çıktı(!ını yazmaktadır. etmektedir. İngiltere llariciy<" l\a:zırı Sultanhisar sUvnrisl yl\zbaşı Rıza .. rnya girmemi emrettiği gece şer f n. 
Moskn\'fi 13 ( A. A.') - So\·yct Hariciye Nazırı Eden bticnl go~ıc- Eden ltalya Hariciye Nazırını knbııl ('de- \e :soz!erime devam ettim. Esir askerler~ rnrdiği ziyafette bann hediye etmı t. Şım-

rnaslııhatgnzarı Buseııko·nın gaybubeti I rilmesine kntiyyen munı ız bnlıınnıal\ln- 1 rck lspnnya i\ lcri h 1,kındcı gorUşınllşlllı. b rer nsker kaputu gönderıımesini aynen dı ben de onu size bu maceranın blr hu -

<•trnfında yapılan tahkikat iıç gündenbc- dır. :\ l :ıı IJ•il tel~ ı·:ı ı hom hrı ı·c 1 ıı ıw ıı temin ettirmenızl rica ederim. Bu adam _ tırası olnrnk hediye ediyorum ... Çok ııca 
ri netice \'ermemiştir. Rusenko'nın de- l.ondra, 11 ( A. A.) - Jtalyn bli~ ilk l'dildi ı .. r bır kolsuz fanilı\ ve brer pantolonla ge- ederim kabul edin ... 
ıııir malınfılı tıırafından kaçmldı~ı !ah- elçisi Grandi d!in fığlcdcn sonra Eden'le Bnı·scloıı, 12 (A. A.) hi lıl\ ~ arc- ınlye cıkmışlardır. Bunlann bu kıyafette 
ınin edilmektedir. gOııl\llnlerin geri nlınmnsı lıakkmllu lnri tlün akşam l\taclridi şld Jelle bom- karaya çıkarılm::ı:sı doğru dl'ğildlr. Baş _ Stokcri kınnndım Benim için buyuk 

bir manc\•ı kıymctl \haiz olan IJu umu 
labakayı aldım. Onu h llCı. ..ıklarım 

'f'll i Biı· Prote~to görüşın!lştlir. Bu gô:'üşme ııcticccindc bnrdunan etmişlerdir. 
1 
ımmandana Jtıtfen nyrıca bu hususu da 

Moskovn 11 ( A. A. ) Sovyct , arzcd.n ... 

ııınslahatgüzarının gasbubeti hakkında 114acarı·stan Kral J\Taı·bı· -Bu arzularınız da lerıne gctırile -
Yeni bir prıJtcslo dnha gönderilmiş, bıı l YI ~ 1 V ~ cekur ıcap eden yerlere emir verdim. M<'-
i in tahkıknlmın bllaruf ınUmes:siller ta- ıak etme oğlum gözlerinden operim. 

Esırler ayrıldılar ve ınuhnfız a : ı lP 
rin anısında iki sıra takın altından g c -
rek gozden lmyboldulnr 

lafından ynpılmıısı i!';tenmiştir. Bıı işin 1 Tarşo vaya gı.ttı• Diye nkfslenınce karşımdakinin ba., 
ltıhkikutınn Frtınsa \ckoslavakyn mü- V ~ kumandan Enver P~a olduğunu anin -
ıncssilleıi tns in edilmiştir. makta geclkınedim. 

Sanki uzerlmden buyuı~ bır yuk r:alK
mışLı. O kadar hafiflemiş ve o kadar ar
bestelemiştim kı ... 

Moskorn l O ( A. \. > - Pari n- \'arşO\'ll, 10 [ A.A. ] - Mnr:ır Kral rirlye Na~ırı gazcteeil~ri knbul rdeı ek. - Siz misiniz paşa hazretıl'ri d!yt 
Jansı bildiriyor: ovyetlcr birliğinin Ro- 1 nni~i. a.miral llorli Polonya cumhur iki nH:mlckcl nrn ıııd'lki <lo,ıhı,.:.ııı n sordum. 

Geminin içinde hal~ dolaşan Alman 
gediklisi işin IJu şekldeki tarzı halllne hny -
li içcrll'mfş olncnktı Hiç e:, çıkarmıyor ınnnyn ma lahnt0l\zarının eı::rarengiz bir rclsını zıynret etmek nzre Vnr~ovnyn mimiyctini tcb:ır!lz ellirıııiş \'C demiştir Evet ben başkumandan Enver dy~ 

vaziyette ortnda~ ka'- bolmtısı ve haleıı gelmiştir. Amiral Horti meçhul asker 'l k ı cevap verdi. o z"man ke11dislne bir "n\•er fakat yUziimc dik dik bakıyordu. E lrle -
rimi General gemisin(' teslim etseydim 
her halde daha çok memnun olacak ve 

" bl çele rık ko •m "ltır Akşnm ki· " ·' Dşterc · ''ll ışnı:ılara d,ıiına lı•ız.ıı· ... " '87.lv tt l 1 • ı "l nlınamıı- mozarınn r ~ u,.. · • ) ' 
"e en esns ı lır ma um.. . 1 • • • . 1 1 nıunınclesi etmiş olmaktan utandım. An-< l ığ ından Sovycllcr birliği Homnnyn ıın- l~yin şcrcfınc bt\yük ıır zırafct vcırrııış- vn:zıycttc )il tınnıııkt<lyız. Bu l<'şıild me- cnk: 

l,Oırıeu nozdinclc protestoda bulunarak tır. . . . 1 sai ynlnız Macarislnn ve Lclıi,.,taıı i~·ln 
ı . · . h' \lnc-n ı· llm1H'I\ c :\nıu·ın ı ıı . .. 
/nrı~ı~~e nezaretinden. Mu.ınaılc?' ın kn- heyn ıiatı ldeğıl, botun .\wuıın clc·\]Plleıi iı;in rle 
tllerınıo bulunmasını ıstcmış1erdır. Varşovn. 10 f A.A. ] - Mncnr Ha faydalı bir nmil olacaklır. ,, 

Affedersiniz diye mırıldanabildim. 
Telefonu kapattı. Benim böyle bit 

ltsadtife maruz kalışımı sevk zabıtı dr 
hayretle karşılamıştı. Onunla karşı karşı
ya biraz daha oturduk. Bu sırada knfiley! 

kimbllir arkadaşları arasında buyük ve 
muzaffer bir kumandan gibi dolaşma fır-

satını bulacaktı. Onu bu şl'reftcn mahrum 
etmiş olmakla kendlsıne buyuk bir fennlıK 
ettiğime kanidi. 

Kutuptaki 
Sovyet Heyeti 

Amerikalılar da orduyu Gemiye hnreket kumanda ı verdim. teslim alacak heyet harbiye nezaretlnder 
geldi Onlarla bel'aber gemiye gittik. sa - Artık Istinyeye kopıodorluk karargolhına 

TehJikeyP rağınen t l
kikJrri nP dcvaın -'diyor 

gençleştiriyorlar londa stoker ve iki zabit arkadaşı ottırtı - gidebllirdim. Topkapı sarayına bır kere 
yorlardı. daha baktım ve bir kere daha esirlerin al-

• Zabitlere evveld gemiye beraberlerinde tından geçip gittikleri tarihi takı suz -
Nevyork, ı 1 (A. ı . ) - merı n ım usun n ır ç) • generıı .ır e · ı , o '<'V ' • .. \ A "k ı d b" k ıı t k ı\t NCt'rdlkleri paı·a "C kıynletlı" eşy" dolt dUm. Tarzı hareketm beni manen tatmın 

kcclilmiştlr. Yeni bir emirnarnflyc göre, b!Hlln genrırallar ve sııbııyl.rr tıbbi mut- <'antalarını teslim ettık... Bundan sonra etm~ti. Bütün arzularımı yerine getır -
Mosko\'lı 10 < A. A.) - Şimal kut- ynncyc tnhi tutulacaklardır. Sıhhi vaziyetleri milsniı olm:ıynnl.ır orduclım ~11ınn- merkez kumandan muavininin riyaset et- miştim . Bununla berrıber bu sekilde ce -

hundan gelen tclgrııflnrn göre Papanin caklarclır. Şimdiye l'lldttr yirmi altı genemi tck::iıtc :;cvkc.iilmiştir. Or<lurla tekn- tiğ! tesellüm heyctlnl' esirleri birer birer reyan rden macernnın Almanlar uzerlncte 
lıc~·eti 2 şimali arz 18 tul dairesi t\ze- 1it yaşı 61 ılen :>4 c indirilmiştir. teslim ettik Her askere bir kaput veriyor- çak fena bir şekilde tesil' edeceğinı de b1-
Mnde bulumaklndrrlar. B~unduk~n ye--·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ jinrdı.Zabitiertnbinme~I~nbirdcfayton l~o~ıım.Bu ~~rln na~ı bir aksUldn1~ıe 
rın del'ccci harareti ıfırın altında 18 J l • b • hazırlanmıştı. Geminin bütün mürctte - tecelli edeceğini tahmin edemiyordum. 

((İr. apon ar yenı ır taarruza batını iki sıra halinde rıhtıma dizmişti~ Alman heyeti h~ gormedikleri bır çok za-
11 <'~ c·ı i ı mi ı ı•lld ı~ lc•ı·i llf' ele' n m Esirler bunların arasından gcçeceklerdı. bitleri muhtelif bahanelerle donanmadan 

"'"~Ol' -'aha hazırlanıyorlar :uun~~·r:llı:u~u~~o~=aı:~~~:r
1

:~:ı::~nrcl~ı~~~ :~:::~mye;iı;;· k:ı1:tu~:iş~:~~.1e~;nd::sbee:~ l\loskov.ı, 12 (A. A.) - l\ulup he- a~ 
~eti rC'isi Pnpanin ilmi işlerine devamla ıkarken: vel Sultanhisar siıvarisl olan yuzba ı Ha-
letkik rı1porltınnı her 6 santta bir Mos
kovayn bildirmektedir. 

Şiddetli bir 
zelzele oldu 
Zelzelenin n1erkezi 
lstanbuldan 920 
kilonı tre uzakla 
1 tanbul 11 •( .\. \. > - 10 • 'ıı ınt 

nnt 21 ti 31 ctnl,iktı 311 ..aniye geçe Is· 
'anbul rac:nthanesl şiddetli bir zelzele 
knydetmlşrlr. Mcv)eııln merkezinden u
'nktı"ı 920 kilometre tahmin eclilmcktc
rtir, 

~~~--~~-

Şanghny, 12 (A. A.) - Çin kuv 
vetleri llopoydo muknbil bir taarrnzn 
geçerek Tnnhay ılemir yolu boyuncn 
devam eden jııpod taarruzlarını durdur
muşlar, Pekin, Hankcu derniryolu civa
rında Treyon knsnbasını zaptetmişlerdlr. 
Bu mıntnkn halıhnzuda 1G hin Çin as
keri IJmıfınrtan ml\clafaa edilmckteclll'. 

nıı· s('Jı h· dnhn homh:ıı•clımnu 
w e dileli 

Hnnkeu, 12 ( A.A. ) - Japon to~·· 
ynrelcrl dün bir şehri dalın şiddetle bom-
bardıman etmişlerdir. Mezk1'lr bombar
dıman 10 kişinin olUmüne ve birçok 
kişinin ~·arnlanmnı::ına sebebiyet vermiş
tir. 

Tıı~ ~arı• ~lt ı hnrt•lu• lı•r·i 

Şanghay. 11 f A.A. 1 - Çin tayya
resi Tiyençhı dcmiryolu Uzcrlncte bulu
nan ,Jupon kıtnlannı şiddetle bombnr· 
dıınnn etmiştir. 

:\1 u \ nff al\I yel ~ İ 7. hi I' UUU'l'lll. 
Şanghny, 12 [ A.A. ] - Çir. l>om-

!vlısn· l(ralının doguın bardıınanJarındmı bildirildiğine göre. 
• • .Tapon kıtaatı <ll\n Pekinin babsında 

yıldbnüınü muvnffokıyetslı blr hn ·um yapmışlardır. 
1 l\.ahıre !:.? (A. A) Bntiln Mısır- .Jnpon mnllnrı hoylw ı ··~lll ctı 
n Kralın doııumun \ ıldonümü dlln bn• Hnnkeu 1 11 ( A.A. l - Mareşal 
llk teıahnratln kutlulnnmışttr. Gece ta- Çmıknyşek Cumn~tcsi gllnii Lo!ldrncta 

111bc \ e gençlik partllerl tarafından toplnnacnk olan yuksek . b~ykotnı heye· 
1tıner ı l 1 t tine bir telgraf göndermıştır. Telgrafın 

a a~ nı ı yapı ınış ır mnah heullı mnliim değildir. 

IJ d tt A T' b Tokyo, 10 [ A.A. ] - Çind~ki .. T.n-
J8g a a rap ı pon ordusu yeniden.. takviye cdılmıştır. 

Kongresi Yen1 bir tnArnıza geçilmesi beklenmek-
tedir•. 

1 Bagdul, 10 < A \.) - DUıı Arcıp . Jtı po n tııaı·ı·1111ı 
11

1
h kongrnsi Krnl tarafından nçılmışt!r. Şanglıay, 10 l J\.A ] - H ı Bin 

l"ll tc•planhyn 400 den fazla Doktor ış· kişiden mllrckkep olan bir .Jnpo kolu 
•rok etmektedir. Bunlann bazıları Mı- ileri hareketlerine devamın Çinçuvnda 
'tdnn ve baz1Jım dn di~cr yorlcrden buluna Çin kıtalnnm geri ÇPkilmo~c 

ır ·lrnişlrrdi r. ı 111echur etmlşlflrdfr. 

BhNl~1 
---------

Hamsi ne mutlu sana! 
it F~ t hi 'I'AŞKIH 

Bilirsiniz ki llı1ııı~i koea bir n
hiliıı fıısnn 'c rıc>hntlıırının c;c\ imli 
gıllnsıclır. :;lclıirlilrı. l\dyllılct \'e 

tnrlnlor hamsi ile cloyaı lnr. Ucunlur 
lezzetlidir rn nihayet mugaddi \e 
müştolıidir. Cnrnüş gibi pıırlnk ve 
kıvrak \'Ocn<lile hamsi şairlere. rn11-
harrirle!'c illının me\'Zuu olmuş, na-

l mıııa gazeller, lrnsideler, koşmulıır, 
be~·Itler soylenmiş, kitaplm· yazılmış 
şarkılar bestelenmiştir. 

Kaındcnizin rozeti lınmı,icllr. 
Köy evlerinin en- mutena yerle

rinden bir hazine gibi teneke teneke 
hamsi sıılnmuraları yalar çl'ınkU o; 
her çeşit gıdai kıtlığın g11raııtisitlir. 

Tn\'nlarcla çıtırdaya çıtırdnya, 
cstelik vnmıdunu iltUıiJ bir rakka
R(' gibi kıvırn k1v1rn lınmsi kawulur. 

ı..·nııkn onun tav11<.ı1 lezzet lHkc
lerlnin sevimli elçisidir. Paznrlnrda 
neş'eli seslerle tnrknler i~·inde t\\'ll7 
ll\'az hamsi satılır. 

Çnnkl\ alnn da momnunduı', satan 
da memnun! 

Tarlalara, nç toprakları clo~ ur
muk için hamsi serpilir. Çl\nkl\ oı 
gl\neşle ışıl ışıl ynnıp kendini kn-

0 ısa s ıı ı p 

vura kavııra ve hN zene ila toprn~ı 
yaşatmnk için eve SC\'C olur. 

1 hımı;;i bir fedaknrhk nl\mnnc. i-
<lir. 

Bu kadar sevilmesine nığmen 
ımanp ta kendini pnhalıyn satmaya 

lrnlkmnz Bu kadar yumuşak görlln· 
nıc~inc insafsız ve hnin dişlerlnılzle 
nnrin vücudnnıı ezip parçalamamıza 
rağmen incecik kılçığ'ını bile dama
ğımıza bntırnıuz. 

Mağrur değildir. En slislü tabak 
lı1rdan bakır ve teneke knplnrn kadar 
sokulur halkla, köylU ile. patronla 
dudak dudağa kalmaktan bıkmaz ve 
u:;nnmaz. Ve hiç bir ıncnfo.nt bekle
meden- toprağı yaşatmak için seve 
eve olmekten asla knçmaz. 

•• 
- Hamsi için hir heykel dikilme-

sini i ti yorum zannettiniz. Hnyır! 

ne münnsebct hiı balık için bu fazla 
hir t<•l:iş olmaz mı?. 

- ibret dc ı·si mi~ A~lrı lıay,•arı-
clıın ibret alınır mı? 

Ben sadece ve kısncıı 
blı kaside yazmn k isledim 

1 lamsi ~ann ne mutlu! 

hnrnsiye 
o kndar. 

san Basri Karadenizde nobetı !:iırn ında 
' yakalandığı büyük bir fırtınayJ otuz altı 

saat mukavemet ettikten sonra artık da -
yanamıyarak Boğazdan içcrlyl' vnktı mıı
nyyeninden 1ki sant evvel girdiği için 

1 nisbeti askeriye~i katedilmlşti. Yine Sam -
sun torpitosunun ikincisi Ömer Feyzı ayni 
şekilde bir muameleye maruz kalmuştı. 

Yavuz Knradenizde yapıaln ilk mu
sademede aus donanmasına mensup Prot 
isimli bir gemiyi batırmıştı Musadeıne 

nihayete erince esirlerin su uz.erinden 
toplanmasına Samsun memuı edilmlştı. 

Bu sırada Ömer Feyzi p"rvnne ikorkulu -
ğunn tutunmuş iki esirden -biri ini kur -
tnrmış dğerlni de kurtarınnk Uzere elini 
'ltzntmıştı 

Kuınandn kopru u1'ıclı.. bu. un n vl 
Turk kumnndanm aynı zumında gemiye 
kumanda salfl.htyetinl h{l.iz olan Almnrt 
yuzbaşısı bu sırada gemıye tam yol ver "' 
mışti. Bunu insanlık düştmcelerine yec1l "' 
remyen Ömer Feyzi 

- İşletme? Stopere nl gemıyl! dıs 
hiddetle bağırmıştı. Ve bu kadarcık bıı 
muamele nisbeti askerlyesinln katcdilınc 
sı için kflfi gelmişti. 

l"akat benim için bu kadal' ılerı gıde· 
bilmelerini mUmkUn görml\yordu~1. Esir -
lerl koırtodorluğa teslim ctmemış olmak 
yegrmc kabahatımdl. Fakat ben kendimce 
bunun da mazur gôrülmesi için bır sebep 

bulmuştum. 

- Ben esrlerim1 evveltı. ordu kuman
danına götürmüştüm. O da bana iki esir 
vermişti. Ve onları da İstanbuln götür -

i 
melclğlmi emretml ti. 

(Arka ı var? 



a 
Bu fabrika, Türkiyemizde modern tekniğin 

timsali olarak kabul edilebilir 
Buıı-;a (f 111 u iJ Snnıer Bın'{ ta- yünlerimiz için yeni \'e ı;ok d<·ğerli bir 

ralınd: n Bııı u. d 1 kunıl,rn Ml'finos fab· irııalnt sohnsı olmuştur. 
rık .. N llH'ınlı·I c.ımizin , egftııc t ır.ınmı Memlekelimız içın bu gibi büyük fab
ylln ipli i (Kam m r) · fabrıh.ııc;ı olmak 

1 
ııknlnrm ikinci b'r c~1emmiyeti de muhite 

ıtib ril, } ·ın endU tri ,i &nlı ıı.;ında bliyrık olun. sayısız. yardımıdır. :3ursa vll:lyeti 

1 • 1 · 1. 1 · li \'ı'n" 'Uıııer 1 Merınos fnbrıkası km ulmaga bt.şladığın -
ıır t ıcıumı~ c ı ıaız r, -. . . 

k• k tl' .. · ·ı d"'ğe 1·1 ))İl' dan berı ve hele son zamanlarda el ıle tu-Bnn ın uvve ı eneı 1 ısı ı e ~~ r . 
ff k 0 , ti 1 tb'k edilen tulacak kadar Istiradeler görmektedır. 1 

mu\ n ~ ıyet ve r l! e lnlltlıl h•ıyal Bur ,ada işsizlik aznlmıştır. Bursaya fab -
ı nclüstrıleqme '>ror•raını ı n , . . 

• t "' • rıkanın ınevcudıyeti dolayısile haylı para 
ılamnrlnrımm !ınreketr ~e~irınış bulun girnıektedir. Şehrin Muradiye ~emti pazar 
1 lrtt gı'bı· blzı cndllstrının cloğurduö-u 1 
ub ' .!" günleri adet, bir gezinti yerini nndırmak-

ll}edcnl.v"'te de ~·n\uşturmaktndıl'. hn· ""' · ı tndır. Bir kaç sene sonra Bursa. bu semt-
ctUstri programında ınllhim hlr yer alan I tc ktiç cük ve modern bir Merinos şehri -

[)o ô o 

Erzurum Belediye 
Talimatnamesi 
I llazirtmdan itilmren tatbıkuw 
başlaı!r'lcak ol:rn lc1lim.7f 11ameni11 
madde m:ulde 11e,.çri11e deıı:wı 
ı>rliyrı111ı.. Altikndurltır kendile· 
rine ait rılll11 kısıml<t.r için şim
t/ iden lıazı rlt llftı n m y.1pm:ıan 
lmşl:ı m:ıl ıd ırl.? r. 

98 - Koşulu veya motörlu bilu
mum nakil vasıtalarının önlerinde 
renksiz iki ve arkalarında kırmızı 

renkte bir fener bulunması numara 
levhalarının karanlık zamanlarda 
kolaylıkla cktınabilecek şekilde ten -
viri mecburidir. 
99 Karşıdan başka bir nakil va;;ı

tası geiirken ve şehrin kalabalık yer
lerinde nakli vasıtalarının parlnk 
lf\mbalarını yakmak yns:tktır. 

l:i :;; U B ı\ T 193t; - ---

[ Bir apartımanın Oçlincü katı .. Tu-ı Genç kadın - Basit.. SUkOnet ve 
vandan ince bir ışık sızıyor .. 4 numaralı sartdeti zenginliıte. pareya, Hsalete ter· 
dairenin kapısında beş altı geni( gazete- cih ederim .. 
ci .. Sabır ızlıkln bekleyor ve hoınurclfl· ı Genç adnm - Meselfı, rnllstakbel 
nıyorlar. ] zevcinizin nasıl olmasını iiitersiniz ? . 

Biı i•1ci gezeteci - Ayaklarıma ~u 1 . Ge~· J\ııdııı - Beni geçindirsin, be-
ndi yahu .. Bu ne bekletme.. nı sevsın, evire rabıtası oburı, aç ve 

ikinci gazeteci - Hiç olmn1.:;a içeri hor kalmayalım .. Bu hactıırı bana yeter .. 
ubalar .. O dıı yok.. Clenç llflanı - [ Ayntt.ı kalkar J bu 

ÜçUncl\ gazeteci - Hemen Allah mllsııbakaya naı;;ıl girdiniz? .. 
b{\yle zıp ı;ıktıların eline düşürme!'iıı!. , Genç kadın - Rilnıiyorııın .. Kıızen-

İkinci gazeteci - Fakat onıı lıunıı leriın isrnr ettiler, onları kıramadım ve 
bırak, Kraliçe çok ~llzel ı;· ı girnıi~ bulıınıl uın.. . 

Altıncı gazetecı - ı. e tııhaf yahıı 1 (ıenr admıı - [ (,ı~ıı(: kadının yaııı· 
nıiı:mbukadnn C\'Vel lıiçlc guziiıne rurp· Da ycıkla~al'llk 1 l lıınım hreıı<li, beıı gHzc· 
ınamıştı. j leci ıl<>~iliın.. Bir Bfınknda nıoınurum .. 

Biritwi gnzeteci Onu, çiçekler 
1 
nı11aşırıı 90 Jirıı.. llnbadan kıılma bir 

\e lnm kuv\Clile i~~emeye bıı,.Iadığı I nin doğmasını dürt gözle beklemektedir. 
7aman meml kettekl trıkota} ve dokumn 1 Bur~a kiiçlik bir vilayet olmal:la beraber 
PndUstrisi ihtiyacının heın~n ° o 5 k.ııda- ı:uvvetıi bir ipekli endüstıiye sahip ve bu
l mı karşılıyacak olan Merınos fahrıka ı nun yanında da hıllfi el dokum ıcılığı yu -
terınbe işletmesine bir müddetlenheri 1 ri.ımektcdlr. Endüstri erbabı merinos fab -
ıııuvaffılk yet!c devam etmektedir. Tecrii· 1 r!kasının imam.tından büyük ümitler bek
i e işletmesine başlndığındanl>cri Avrıı 1 !emekte ve dokumacılığına doğru mühim 
pn'daki em aline muadil iplikler yap· 1 tir temayül göstermektedirler. 

içirnle hulupta çıkarııııık st:niıı harcın ka\' par~"ı r.rıılfıkiııı var.. l·'.ılrnt küçl\k .. 
ıoo - Hususi nakll vasıtalnrının değildir yavrtııu!. ı ~imdi şıı d.ıkikrııla sizl' ıt'l.Jif r<liyorııııı: 

vo:cu taşıması ya.saktır. Beşinci gazeteci - Of he! .. Jli1 ka· l<nrıııı olur ınııı.;ıııııız "'· 
101 - Tecrübe levhaları vasıta - (' k [ 

paklarııu sttncıyor. Vııllaht bırakıp gide· ımıı; ·ndııı l lııyrcllt• ayıığa kul-
larının yolcu kabul etmek yasaktır. k J ı ·· 

<·eğim geliyor!. ·ar >ll ili' ılPıııı•I.: r . siz g<1zelc('İ de-l 02 - Ehliyetname siz .şoför ve- · ı · · '? · 
ya arabacı kullanmak yasaktır r· cil.nc~ gazelcı·.i - Beniı~\ <10 ö~:ıc: ·ığı ~lll~Z ha ! .. ' . 

Beşıncı !!azelccı - Ha yılı, hepını11: ı Geııc tıdaııı - il ayır ilanım Efendı .. 103 - Nakil vasıtalarını idare ~ 
bırnkıp gidelim.. Genç kııdın - [Genç erkeği tetkik 

ııınğa muvaffak oln ujtur. ı Taranmış yün ipliği işi, memlekette 
edenlerin ehllyetnamelcrini yanla -
rında taşımaları belediye memurları
nın talebi halinde göstermeleri me .::
buridir. 

F<ıbrikanm il\tistıdi lıay .. tııııızd.n .Y~· yani olmasına rağmen Türk işçisi bu sa -
pacıığı te ir<len maacln yrın cfnslerıınızın hada buyük bir zeka ve kavrayış kabili -
ı:slahı üzerinde hu fabrilrnnın oynayaca· 1 yeti göstermiştir. En fazla bir hafta siiren 
(•ı miıhim rol aşikt\rdır. Taranmış yl\n öğrenme mli::ldetinin sonunda cidden 
ıpliği enclulrisi her memlekette doğuşun-,1 1 andıman verecek kabiliyette yükselen iş
dan beıı ~un cin !erini ıs!Ah etı.ııiştir. çilerlo'ı % 80 ninl kadınlar teşkil etmek -

Birinci gazeteci - Yavrum, karı'.ta· edPrPk, içinden onu fena lıulııııız. Koyu 
nın ağzıııdaki peyniri gene <Hişürıneğe siytth sıırları, <ız kı a boyu. iri kemikli 
kalkıyor un .. Yu sokıık hu~ından dönüp- ince ylizll lııı~una bile gitmektedir ] 

104 - Ruhsatnamesi olmıyan - tf', geri gelirsen ? . . çok luhaf:::ınız vnllalıi? .. 
ıann moto.~iklet 12 yaşından küçük 1 Ciilüşınelcr .. « Vıılluhi değil, hay- Genç ı1ılaııı - Siz, benim iı;in i<le:ı1 
çocukların bisiklet kullanmaları ya - diii, kl'ıl<iluma anlat ! » . esleri ... Hu sıru· uiı· kadın ınız l lıınıııı Efendi. Ben hunı-

Şimdiye kadar meıııleketimızcle bu tcdir. 
saktır. da asansör nçnncli k11t111n ~·ıkar \'B gem,: ya alacağım ccvaplura fstinut ederek ge· 

105 _ Motosiklet ve bisikletlerin biı· ll<laın, hızlu yürayerck « ıııüs11a<le liyorcluın .. Ve sizden limilvardım ilanım 
sbtemde bir fabrika kurulmadığı için 1 Fabrikada sosyal hareketlere fazla e -
yerli kaba yünlerimiz tnrnnm~mı.ş iplik I ııemmiyet verilmekte, bilhassa l.ş1;inln fi-
istemi üzArine ) alnız hah ıplıklerile, kır ve beden cihetinden yükselmesine bll

.ıskeı i elbi elik ve knputluk kumaşlarda 1 yiık bir gayret sarf edilmektedir. Bilgili iş
' c pek nz ınikdardl\ du dokuma fahri-1 çi mesele.si göz önllnde bulundurmakta, bir 
ı ahırı tarafından piyasilya çıkarılan ka· an evvel meydana gelmesine çalışılmak -
ua fskoç ve kö~ lll şayağı gibi kumaşlar tadır. Ayrıca kurulan Merinos Spor bir -
tla kullaııılmıştır. l ııgi kadın ve erkek işçilerin beden terbiye-

Az bir ~ek On tutun Merinos ve ya· s:ni i.izerlne almış olduğu gibi tema.5a 
ıımkaıı yünlerimiz de yine turaıırnamış 1

1 

zevklerinin G.rttınlmasına dn ehemmiyet 
1plık st temi üzerine işlenmekte idi. Şiın· vermektedir. . 
di ise Bıır::ıa Merino fflbrikası taranmış Bursa Merinos fabrikasını ~odeın 
iplik istemi üzerine kurulınakln yerli 

1 tekniğin timsali olarnk kabul edebıltrız_. 

itler Avusturya Baş vekilini çağırdı 
l'(•kilm t.-thİl'lc•ı· :ıltlı ( Ust t rafı 1 iııclcl<') , 

Alınnnya Lehistan hududu civarın·. B• lçika, 11 (A. A. > - Almaya ?u 
linki şehirlerde bir çok Almnı1 subayla· dutlara muhafız koyduğundan Belçıka 
rının tevkif edildiği Varşovadan L>lldiril· hllktlmeti de postaları çoğaltmıştır. 
ınelttedir. 
\lınanuı .\\tısl11r~tt lıtuhıdmıu 

J,apalll 
Vıynna, 11 (A. A) - Alman· Avus· 

lurya hudutları dün öğlecten sonıu Al
manlar turafınchın temamile kapatılmış 

tır. 
,\lınnn oı·dııs11111ln i ynıı 

ha1·pJ~cll 111 i '? 

\'i~:ıua lıt•)f'C'lll lçiıulı· 

Viyan11, 1 (A A.) ~ Poli ·ler sO· 

kaklardıı kamyonlarla devriye gezerek 
bazı tophıntılnrı dnğıtmışlrırdır. Bir ı:.ok 
kişi tevkif edilmiştir. 

Berliıı, 11 (A.A.) - Hilkilıuet namı· 

na sül . öylenıeğe seH\hiyettıır bir zat, 
Havns ııjnnsı muhabirine şunları söyle
miştir : 

- 4 Şubat tarihli kı:mırlar, başka 

de birer numara levhasını hamil bu
lunmaları mecburidir 

106 - S:ı.rhoş olarak vesaiti nak-
liye işletmek yasaktır. • 

108 - Nakil vnsıtalarını işle -
tenler hayvanların bu vasıtalardan 

ürkmeleri halinde vasıtalarının 

sür'allerini azaltmaya ve icabındn 

büsbiitün durdurmıya mecburdurlar 
ikte plsl Yh b -- M.!l ft kee z ı -
ı.etmek yasaktır. 

107 -- Ayakta vesaiti nakliye iş
letmek vasııktır. 

18 .:_ Nakıl vasıtttlarını işl len· 
ler hayvanlarının bıı vasıtalardan 
Urkmeleri halinde \111sıtalıırmın snr'
allan nı nzatınaya ve icııbında lıl\:;
lıtHUn durtluınr.ya ınechurdurhır. 

19 - Her tfüll\ nakliyatta yoı
ları kirletmeğe mani Olacak tetlıirl~
ri nlmnya vesaiti nakliyeyi işletenler 
mecburdurlıır. _,,.. 

110 - Arabacılığı \'eyu şoföı-lu· 
ğU iyi bilmeyenler be<len veya ak:l· 
ca bu işi yapmağıı elv. rişli olma· 
yanlar içkiyi itiyat edenler. 18 ya
şındnn kl\çl\k olanlar \'cya ellerinde 
ehli~·etnameleri bulunmayanlar anı· 
bacılık ve şoförlllk yapamazlar. 

111 - Ağır ııek1l vıısıtıılarile 
canlı hayvcuı taşıyan vasıtaların 

şehir dahilinde pek yuvaş hareket 
etmelel'i mecburidir. 

(Arkası Mı) 

Londra, 11 (A. A.)-Lehistan hudu
dunda bir çok Almaıı zabitlerinin tevkif 
edildiği bildirilmeklir. Bu zabitler ordu
da yapılan değişikliklere muhalefet ~t· 
ınek ve orduda isyan çıkıırmak sııçl.ırıle 
ıttlhanı cclilmektediıler. memleketlerde asılsız şayialara yol nÇ·-----------------

Gflzcteler ~a al Nlihll 
Berlin 12 (A. A.) - Bütnn Fransız 

\ e lngillz gezetelerinin P.:lnıanyaya şir· 
ınesi yasak edilmfştlr. 

Roma civarında 
müthiş infilak 
Kırk kişi öldü, üç yüzden 
fazla yaralı var. 

Geçenlerde Romcya seksen kiloınel· 
re mesafade bulunan bir barut lmahit· 
hanesinde mlıthiş bir hıfill\k olmuştur. 
lnfilaktn bir uilrnst olmndığı anlaşılmış· 
tır . 

Bu barut lmah thane inde 12,000 a
,mele çnlışnrnktadır. Ancak daha kor· 
kunç bir netke vormemlştir. · 

mıştır. Jluclutların knpatıldığ'ı dvğru de· 
ğihlir. Yalnız ı\ vusturyaya giden ve 
oradan gelen kamyonlar muayeneye 
tabi tutulmaktadır. 

Kara denizde fırtına 
şiddetlendi 

l tal yanın Aln1anya lstunbul 10 ( A. ~\. ) - Kııradeniz-
de şiddetli fırtınalar cJevnrn elmektedir. 

1nüsten1leke veı·meyecegi istanbula gelmekre o'a'1 Aksu vapuru 

anlaşıldı fırtınanın şidqetinden Gerze civarında 
karııva oturmuştur. Sam undnn lstanbula Romadan bildiriliyor : Mussolini " 

ftalyanın mtlleller cemiyetinden kati su~ gelmekle olan Kııradeniz vnpuru .m~zktır 
rette çekildiğini ilan ettiği gUıı Hoına- vapurun yolcularını aktarma etmıştır. 
da bir şayia çıkmış ve ltalyanın Cııb:ı- Fl'n 11sız snhilJPı inde• tlt• ~hld~tıi 
lanrl mOstemlekesini Alınanyaya verece- fırtına ym• 
cetti dillerde dolanmıştı. Bu ~u~ıa tekzip Sansabastiyan 13 ( A. ,\. ) - Bu-
cdllmiş, hattn Giornale_ Ditalya ?ir kaç yok Okyanustan gelen fırtınalar 16 gün-
atırla ve gazetenJn gorOnmez bır tara· dür şiddetle devnm etmektedir. Fır;ına· 

fındu hu şayianın aslı olmadığını yaz·, lur yüzünden memlekette epeyce hnsnrat 
mışlı · vardır. 16 klşt ölmüş ve bir çok kimse

Fakat ok adar görl'ıııınez bir yerde ler de yaralanmıştır. 
yazmıştı kl, kimse farkına varmamıştı. 

Bunun Uzerine İtalyanın Cnbaland'ı 
Almanyaya vereceği şayıası tekrar Ro· 
mucla dolaşmağa başlamıştır. Bu defakı ooGu 

iLAN TARİFESİ 

beyler ! . » 1 >iyerf'k yol cıçar \'C kapıyı Erendi. 8iz buglin, ymın, daha übiir 
çalar .. C.'ıkmı hizmetci~·e hfr kart uzatır. ] gnn güzf'l kalacaksınız, fakut afif kalır 

Genç ııdam - Ben gazeteciyim .. mısınız'? . Size açılan perestiş dolu ku
Kraliçe ile dcrhııl görüşmek isteyorum.. caklara dnşıııez misin il 7 .. Sizi güztılli
LIHfcn kartımı gütnrünnz.. ğinizin ateşi yakmaz mı idi?. mağrur ol· 

Hızınctci - MUmklin değil, hanııııc· mazını, insrınlarR kıtrşı müsteh:illeşme1. 
fendi yorğıınrlııı lar, kimse) i kııbııl et- mi, saflığınızdım bir çok şeyler gayhcı
nıezler.. mcz misiniz? .. Hen sizi, IJu hur..ıkulı.\"ic 

G<>n\! adanı - [ Kapıyı iterek içeri bir ışığıle yanan gl\zelliğinizin ateşinden 
girer ] kendisini mutlııka ziyaretim 1~- kurtarmaıta geldim, tekrar soruyorum :: 
zım .. Kartımı götürUnliz [ Kapıyı diğer Benim knrıın olnrmusunuz ? .. 
gnzetecilerin yüzUnc kapar.. Dışımdan, Genç kadın - l İçinden J ne gü"ıeI 
« im kim tanıyornnnın ? .. Yoooo ! .. sesi var. Gözleri ne tatlı .. N'asıl ıhk ılık 
Amma adam ha ~ . Hu ne cOr'et yahu!. bakıyıır [ Roynunu önüne iğ'er, <'Pvnp 
Sesleri » . • Heş dakiktt sonra, hızmetci vermez .. ] 
karşı kııpıılan gürUnOr ] Genç adam - Bıı sizin i~·in bir ku 

Hızınetc:i - Buylirunuz efenıliııı .. Aıı· mar işi olacuğını zannetmeyin.. biraz 
cak on dakfku konuşabileceklerini sü~·- e\'\'el verdi({lıılz uüton eevnplar, benim 
ediler .. [ Genı; :ı<lıım paltosunu çıkura- idealim, lıcnim istediğim şeylerdir. Bf;· 
rak gıırdıroba nsıu .. Ve hızla yi\rllyerek nim de sizden dahn uz eyi, temiz., afif 
karşı kaµıdan girer.. olınadığımdn ~üpheniz yoktur zam ede 

Şık bir kabul oda"ı.. ::;tıgda solda rlm .. Tekrur rica ediyorum Hanım Efen 
kanepeler .. Pencereler yarı ürtülU ... Köşe· rli, knrım ohn ık ister mi!'iniz '?. 
de ~·eşil abtıjurlu bir elektrik yanmakta Cleııç kadın - [ Gl\lümseyerek J fıı-
ve her tarnf tttllı bir koku ile örtultL.. kat derhal kabil mi? .. 
Su~chıki koltuklarda hnrikull\de güzel bir Genç adam - O halde mesPle yok 
kız oturmaktadır. 1 ilanım Efendi ml\saade ediniz .. 

Genç adam - Affeder:-;iniz lımıı- [ Genç adam hapıya yl\r!lr, aıılreniıı 
mcfendi .. Fazla cür,etimle sizi rahatsız kupısını uçarak <lı~tmcfıı bekleşen gaze
ettiın.. h'.usurnnıun ve cür'etkilrlığımın tecilere ] Efendiler sizi Cazla beklcttlğin
affını reca ederim.. dan dolayı kraliçe öznr ılileyor.. Yapı· 

Gen~· kız - E"tegrunıllalı ~fendim .. lacak hiç bir mOlılkat yoktur.. Y nlnız 
Buyurunuz, ~öyle buyurunuz. gazetenize şunları yazınız : 

Genç ııclam - [ Oturarak ] ~·ok le· " 1938 Gl\zeilik kraliçesi Saııılyo 
şekknr ederim .. Sizi razla lizmeyecek, Ferit Hanım, dlln gen~~ bankac larımız· 
fazla rahatsız etıneyece~im .. [ Cebinden <lan Tahsin Sabit Heyle nişanlanmıştır .. 
bir not defteri ve bir kalem çıkararak ] Yeni evliler hir kaç gtlno kndar bnl 
kıymetli vakitlel'inizden ancak on dukl· ayı seyahatına çıkacaklardır. ,. 
kasını işğfll edeceğim .. Sorduğnın suııl- [ Genç arlam gazetecilerin hay: etle 
lere, çok reca ederim, kısa ve \'er.iz ce- açılnn gözleri önttnde hafif bir reverans 
vaplnr veriniz .. Kaç yaşındasrnız ? . . yapar ve \'e knpıyı knpayarıık odaya 

Genç kadın - On dokuz.. ılöner .. ] 
Genç adam - Tı.ıhsiliniz ~ . , 
Genç kadın - Kız lisesinden ı~ıe· 

zunum. 
Genç adam - Güzel.. Babııııız, bn

yDk balıanız kiınlerctir? .. 
Genç kııdın - Babam Galatedn e· 

lektrik levaziınatı satan bir Hcentenin 
muhasebed idir .. Büyük babnm, mııbeyn 
ikinci katiplerinden Hamil Be~· .. 

Genç adam Btı da iyi.. ~lusikiyi 
sever misiniz ? . 

Ceııç kadın 

yanoda çalarım. 
Pek çok .. Azıcık pi· 

Genç adam - Sinemayı, tiyalroyu?. 
Genç kadın-Tiyatroyu, sinamaya ter· 

cih ederim .. Sinaınaclan hoşlanmam .. Ar
tistler bana erupa yalan gibi göı·ü:"ıUr .. 

Genç adam - MUkemmol. .. Hayatta 

Biz de şaşırdık, 
alem de şaşırdı 

r R:tşm:ıkulrrlcn dmı;ım) 

Ordunun bıı kadar hazıl'lıktan ;;onrn 
kaynaması ve Vcrsay·111 intikamını çıkar
mak için kıpırdamak iı;tcme.si çok muh -
temeldir. O :.:aman Hitler, Avrnpadn dost
suz ve yardımsız kalacağını hesap ederek 
harekete geçebilecek midir. Ve ne tarafa 
teveccüh edecektir. Ilk nazarda Avusturya 
akla gelebilir. Hitlerin Avusturyaya göz 
dikmesi, Italya ile de muhasamaya glr • 
mesi demektir. 

infilakı müteakip yangın çıkmış, ci
vardaki kasabada bir çok e\'lerin camla· 
tı kırılmıştır. ltnl~ a Kralı da lnfılak ye· 
tine gelıniştır Başvekil .. fusolini de ge· 
lerek bizzat tnhkikalta bulunmuştur. 

ayıaya Cubnland'a bir çok teknisiyen· 
lerinin ve amelesinin gönderilmesi se· 
bep olmuştur. Bununla beraber İtalyan 
mahafili, Almanyaya müstemleke vermek 
meselesinin mevzuubahs olunmadığı. yal-

8 nci suyıfacla sımtiuıi 25 
;)() 
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Kuruş en çok sevdiğiniz şey ? . 
O zaman da haklı olarak, Berlin, Ro

ma - Tokyo mihveri ne olacak denilebilir? 
Yazımızın baş tarafında da söyledik ya ... 
BugünHik bazı tahminler yürütliyoruz. Biı' 
Lafta .sonraki başmakalede bunun aksini 
yine tıpkı bugünkü gibi samimi bir kana
lasınlar. HMisat deli gibi hırçın, ak sa -
kallı politika babanın bir gilnU bir günUne 

Şimdiye kadat olenlerin sa~ ısı kırk· 
dir, üç yüzden fazla insan yarnlanmıştır. 

Te1ninatl1 Daktilo, Dikiş 
ve her nevi n1akineler 

tan1iratı yrpılir 

Riza atandaşlar 
Sth't h l•'H hril\nsı J\urg;ısuula 

Bay KA YA hanesinde 

nız oradaki ve Habe~istandııki tebıi ser
vetleri işletmek için i~ birliği yapılmak· 
ta olduğunu söylemektedir. 

DOÖU Abone tarifesi 
Seneliği t 2 Li rn 
Altı aylığı : 7 .. 
uc aylığı 4 .. 
Blr aylığı : t ,no • 

ECNEBi MEMLEKETLER İÇİN 
Seneliği 
;\ltı aylı ı 

24 
14 

Liru 

" 

.... 
' • 
(j .. 

fi .. 
4 .. 
ö .. 
2 " 
ı " 

• 
" • 
• 

• .. 
.. 

• 
• .. 
.. 
.. 
• 
• 

ıcxı 
150 
20(! 
2:->0 
400 

• 
• .. 
.. 
• 
• 
• 

Genç kadın - Evim, ailem .. 
Genç adam - Gezmekten balolar· 

dan, çaylarrlıı buh;nınflktrın hoşlanır mı

sınız? .. 
Gene kadın - Gezmeği sevmem .. 

[ Tereddüt eder ] balolardan, çaylardan 
111\n verecek kimseler DOÔU Gaze· 

esi lrlare MtıdUrlU~Une müracaat etme· 
Udirler. Devamlı ill\nlur için husust 

hiç ho~lnnınam .. Kuzuın burasını yaz- uymuyor. 
Chlc\D BABAN mayınız .. Ayıp dcğ'ilya, dekolte tuva· 

!etlerden adeta nefret ederim .• 
tnrlfe tatbik edilir. 

Kırmızılı ilanlarda 
razlasile alınır. 

Genç adam - Bu dnlıa nefis.. l l<t· 
tarife hir misli yattaki gayeniz nedir ? . 

Adres değ'iı;;tlrmek 25 kuruşluk O o· 
rete ta btdir. 

Genç kadın - SükOnet ve saadet .. 
Genç adam - Evlllik hakkındaki 

ırn,nnceleriniz ? .. 

Sahip ve Başınuhnrrlrk 
CİHAD BABAN 

Umum neşriyatı idare eden Yazı ~ıeıı 
Müdürü: BAHADIR DtlLGER 
Ba~dıtı yer: DOöU Buunevı __ 


