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Atemin eözündeki çöpü görm~k ic in 
k•ndi gösüncl•kı m•rteli görmem•kl• 
iktifo etmiyerek iıfemin eözündeki çöp 
azcrinde ı•rar etmek, ,alnı;ı basiretsız 
lik delil, ayni zamanda :caoall lık alti
metid r. 

1 
L (Şerhi :Z Del aablfemlzdel ı 

lagilizlerin 

111uka vemetl de 

mukabele91 de, 

artmış gibi 

görünmektedir 

' 

ngilizlerin, Fransız cepbe
aindeki elim hadiselerden 

~e !eci maiJubiyetJerdenberi, cöz
erı çok açıldıiına ve olanca kuv
~etlerini pazılarına vererek ça • 
l11ınıya baıladıkJarına artık fÜP· 
he etmemek li.zımıeliyor. 

Churchill'in 
havacılara 
bir mesajı 

Londl'a, 2 (A.A.) - İngiltere 
Başvekili l\li!lter Chuıchlll, İngiliz 
Uava Kuvvetleri Kumandanlığına 
bir mesaj göııdereı:ek son defa Al • 
manya ve ltalyada askeri hedefleri 
bombardıman eden İngiliz pilotları
nı tebrik etmiştir. 

Bnşvekil bu ıne ıı inıdn in~iliz pi
lotlarının disiplinini: soğukkanlılık
larını övmüş ve gÖ5terdikleri muvaf
fakiyetlcı·i takdir l'tnıiotir. 

Churchill, bu hareketin 
t.ayyarecilerlne nıüdnfaasız evleri 
bombardıman etmek lıırtnnı verdiği
ni ve J.ondra cıvııı·ıııd:ı. 1000 tane e
\•ln yıkıldığını i!Ave etmiştir. Chur-

__________ ___; _____ J 

r'-.-------------------------, 
1 lngiliz Yolkesen Balonları 1 

Fransız cephesinde (FeJandrea) 
~e ıonra da ( Somme) muhare -
~teri cereyan ederken lnırilizle
rın kafi derecede ıayret cöster
lbediklerinden, bilhassa ( Somme) 
~uharebeleri esnasında inıilizle
tırı bütün tayyarelerini kendi a -
dalarına çektiklerinden Fransız 
!ııatbuatı hala acı acı ıikayet et -
tnektedirler. Bu şikayetlerin de -
~arn edip durmasına bakılırsa, ln
Iİlizlerin, Fansa muharebeleri es
llaıında hakikaten kafi derecede 
bazırlanmamıı oldukları anlatılı • 
~?,'· lnıilizlerin o tarihe kadar 
uoyle binnisbe ihmalkar davran
lllaları ise, evvela. Alman savlet 
luavvetlerinin der~ceıini ki.fi de
recede takdir edememiı olmala
rına, ıonra da Fransız ordulanna 
\'e bilhassa meıhur Maıinot hat-

Dün etroluttla biıyült 1 ümoyifler yapılan Bü.Jrreıt• ltralın •arayı clll, mesajın !!onunda: 

-G-G-ean-be-~-=-/d_d_e_ Rumanyada 1 EKMEK<Deı·amısaııi: 3ş.satıın3=J 
ihtilal hareketi 1 1 

Gaulle'a 1----
tana onların da fazla bel bağlamıı •ıı •h k f f • 
bulunmalanna atfedilebilir. Fa . l l Q e l 
ltat 10 Mayıs taarruzu baıladık- 1 Londra. 2 <AA ı - Orta Afrıkad:ı 
lan aonra Fransız orduaunun da, I bulunan hür Fransa kuvvellerının hep· 
Franaız millet ve memleketinin de sinin Gcnerl\I de Gaulle ile bırleştlk· 
Uiradıiı ( ıld f l"k t' ") lerl resmen bıldırılmektcdır 

ör •. Y ınm .. e a e ını . Gabon arıızısı Valisi de bulun R5.kerl 
1 dukten ıonra tnıılızler, kendı ,.e ııivll wakam1:ırilc hUr Fransa b:ıy
adalarmın da birçok tehlikelere rağı allına gırmıştır. 
lnaruz olduğunu çok iyi takdir Alman-Sovyet anlaşması 
etıniı olacaklar ki, timdi Alman- imzalandı 
lar, hiç de beklemedikleri bir Bcrlln 2 <AA ı - O. N B bildırı-

lrıukavemetle karııla!mıı bulu - yo~ Ağustos 1939° da akderlılen dostluk 
rıuyorlar. ve hudut nıualıedesıle tııylıı edılen ve 

Filhakika son iki haftalık ingi- hudutta hukuki vaııyctlerın h:ıllınc ait 
liz resmi tebliğlerini takip eden-1 Alman - So,-yetler ıınlıışması :ıı Aıtus
ler Al j • .. . tosta ımza <.'dılnııştir Dostane bır hava 

• manlann ngıltere uzerıne ,,ınde <'crcy:ın eden muzakcrelcı bır 
Y-.,tıklan her akına, lngilizlerin ayda bıtmlmlstir. 
ele derhal bir ak1nla mukabele et- il Hitlere itimatnamelerilerini 
tiklerini okumaktadırlar. veren sefirler 

baş gösterdi 

l
fTransilvanga'da halk' 

Macaristana bir karış 
toprak vermemiye yemin 
etti. Alman iktısat heyeti 1 

Lreisine tecavüz edildij 

Bir Alman 
istilasından 

korkuluyor 
Vakıa bu tebliğlerde hergün ~~ 1.n 2 A A.) - Stclanl u • 

diifürülen ıt•yyare miktan hak • Jansındnn · f'ilhrer. bugün . Baş • l3ukreş, 2 (AA.) - Reuter ajansın· 
lund k. ._ I d k .. vek~let daıresiode ispanya. ıran \'e dan: 
ba • ~ ı ra"am ar a az ço mu· Porlekız sefirlerin! k:ıbul etmiştır Se- Transilvanyanın terki aleyhindekı 

laga olduiundan ıüphe etme· fırler ıtimatnamcleriııi takdim eyle· nOmayisler devam etmektedir Brııı;ov. 
lrıek kabil değild ir. Çünkü 70 ile mışlcrdir da Transilvanyalı 10.000 Rumen. umu· 
140 ar1tsında dolaşmakta olan bu Maryan mecmuası kapah'dı mi bir bahçede toplanmışlar ve diz ço. 
takamları, aynen kabul etmek la~. Cenevre, 2 <AA) - o N B bıldıri· kerek, Macııristana bir karış toprak 

yor· vermemeğc yemin etmişlerdir. Bıraı 
21tn~elsc, h•rbin yakın bir 7aman- .Fransız ıelslzıııln habcı \'Crdij!ınc ı;onra Almıın iktı~ııt heyeti reisi Neu· 
~a fiilen kesileceğine lıükmetmek göre. eski halk cephesiııc uaglılığı ile bacher ile diğer b!r memur hasm~ne 
l<:ap eyler. Nihayet Almanların maruf Marıanrıe haftalık mecmuası, etvar izhar eden bir halk kütlesi tara· 
•- Yahud' L ı ı r d ı fından ihata edilmı•tır. Blnmi• olduk· -..yyaresi ne kadar "Ok olursa ol- ı at'ac ıe aro ııı an yaz.ı mış " ~ ..,. bır ınııkalenln ııeşrmden dolayı uç ay ları otomobilin onünde bulunan ga • 
&un, günde }"Üz tayyare ve bir o muddetlc kapatılmıştıı. (Deı•amı ııafıife s. siilıoı 6 de) 
~dar da tayyareci kaybediyor. _______________ ...;,_ ____ .;.._ ____ .......;_ 

•raa çok geçmeden (bu iıi bap- z e d •t •t 
t~rnıyaca(ımız anlatıldı, ıelin de en~ e11n l encı er 
•tzım121n tadile barıı masasına O 
~turalım) demek mecburiyetinde 
-.lacaklarına fÜphe yoktur. Al
ın.rıların daha ıimdiden bu lıı:adar 
aciz göstermelerine ite kolay ko
lay ihtimal verilemez. 
le Diitürülen tayyare miktarı hak-

•ndaki düıüncelerimizi böyle 
t.&rih ettikten ~nra ,u ciheti ili
~e eyliyelim, ki inıilizJer günde 
iller yüz, ister on Alman tayya
~eei düşürsünler, herhalde bugÜn 

Dün bunların birinden 39 lira 
çıktı, ayni ~damda evvelce de 

200 lira bulunmuştu 

llYvctli düşmanlarına tam ma -
haaile mukavemet etmekte ve her 

duıusta pyanı dikkat mukabeJe
e de bulunmaktadırlar. 

Bele~iye, eon gllnlcrdc cadılelcrde 
yine sıl\ sık tesadüf cdilıııiye başla
nılan di)encileıle ı:\ddi surette ınl'ş· 
gul olıııı~'.'\ başlnnııştır. l\fomuılaı, 
dlleniı ken rastladıkları dilencileri 
toplıyarak adliyeye teslim etmekte· 
dirler. 

Dllıı de altı dilcnci yakalanmış, 

Üçuııcü Sulh Ceza mahkemesi tara
fından bir haftadan on ı;line kadar 
boğazı tokluğuna l'esnıi <lail'elerde 
çalışııııya mahkum edilmi,lcıdir. 

Bunlardıtıı Ahme•I ııdlısının cebin· 
de 3940 kuruş bulunmuştur. Bunun, 
geçenlerdi" yaknlandığ1 ~aman da il· 
zednde 200 kli ur lira bulunmuştu. 

Hatta tnıilizlerin mukavemet
t~ ziyade mukabelede göster -
dilderi ıiddet ve savleti ehemmi
~~~lc telakki etmek lazımgelir. 
"rUnkü bugün Fransanın, lngilte
reye karıı olan bütün sahilleri, 
Alrnanların ellerindedir. Bu ıa • 
hillerdeki tayyare üslerinden ha
te1'et eden bir Alman tayyaresi 
Yerine göre on dakika ve azami • 
~arım saat sonra İngiliz adaları 
~ilerine vararak bombalarını ata-

Yağmurlar Edirne ve 
Egede tahribat yaptı 

tnektedir. inciliz tayyareleri ise 
~la Ren sahillerini bombala
~bilrnek için bir saat, Berlin 
'-zerine varmak için de en az iki 
~at yol almak mecburiyetinde • 
....-le.r. Şu hakikate nazaran iki 
'-afın yekdiierine taarruz vazi -
)e.tten ara11nda mukay-.e edile
:"Yecek kadar büyük fark var -
dır· Almanların on dakika zarlın
.,: Yaptıkları bir İşe aynen muka-

le edebilmek için Jngilizlerin 
~·" ataiı bir saat yol almaları ik-
1 •ıa._ .eylemektedir. Buna raimen 
Arılız tayyareleri hemen herıün 

• ~nyanın üzerinde uçmakta ve 
:: ( Krup) ıibi Alman ıilah 
1/

1•yiinin canı mesabesinde olan 

1
!"h fabrikayı, gib Bertin tebrini, 

~' 1-lamburgun petrol depoları-
nı, ıah ( Meser Cbmit) tayya -

lDevııımı aayfııı 3, sütun 4 ta) 

Ebiizziya Zade 
VELİD 

---- -

Edirne, 2 ( Hususi) - Yağmur 48 
snattenberi fasılaMz olarak devanı 
etmektedir. Nehirler tehlikeli bir şe· 
kilde yükselmektedir. Meriç ve Tun· 
ca 4,6 metre kadar yükselmektedh'
ler. FA!lrnc ovasını su kaplamakta· 
dır. Geceki fırtınadan bir çok ağaç· 
lar devrilmiştir. 

Ege mmtakasında 
İzmir, 2 (Hususi) - Ege nıınta

kasında yağmurlar büyllk tahıibat 
yapmıştır. Bu tahribat yüzünden fi· 
yatların yüks~lerı•Kİ tahmin edilmek
tedir. 

Kıf geldi 
Pazar günündenberl bozan ha\a, dun 

bi.ısbütün bir kış halini almıştır. Kap
kara bulutlarla Brtülü olan gök, hiç 
&ilne$ yürll ı:ustcrmcmiııtlr. Fasılasız 
yalan. hattA zaman :r.aman bardaktan 
boşanırcasına doküleıı yağmur. yer 

(Devııımı uyfııı 1, sütun 4 de) 

Gayri meşru ekmek şirketleri 
nasıl çalışıyorlar ve işlerini 

nasıl tedvir ediyorlar? 

Hal•ın en mübrem ihtiyacı olan elıı.mekle İ•teJilıı.leri 6ibi 
oynıyan fırıncı/arın periıarı ltamurlıı.ar/arınclan biri 

Alma11 tcı:1111ııre lıiicunılanna l;arıı çok tııi'ieuir biı tnudafa.a 
vaııtaıı oldu5u anlagılan 

INGiLIZ (YOLKESEN) BALONLARI 
l•rlliılerln Almaa tayyare hücumlarını tealrslz bırakmak lçt. 

B:ırrago yani ( Yolkeıen) baloıılar kullumakta olduğu malumdur. 
Ru balonlardaıa sehlrlerln etrafında 3 Ol ınetre irtlfaa kadar di· 
t.llmekte olup bunlar birbirlerine çelik teller ve hattA 11ğlarla bat· 
lanınaktadır. ou IJ\lretle tc~kil edilen manla iae Alman tayyarele· 
rhıln Pictue ylni tepeden inme hBcualannı ke.mekte çok müeadr 
olmakta lmlf. Alıııan tayyarelerlnln ,ıWdlye kadar bu maniıtya 
karşı bir çare bulamadıkları ıöylenmektedir. 

Odunun narhı dün yeniden 
gözden geçirildi ve değişti 
Yeni fiyat, kayıkta tesellüm 

esası üzerine vazedildi 

Memleketin 
1''ıyut Mw·akııbc Komisyonu duı ıık

ş:ım toplanmış oouna kayıkta tl' lun 
prtile fiyat koymuştur. Ev\'elce evlere 
teslim şartilc konulan fiyat, depolanı. 

• • yııkın oturanl;ırın nlcyhlne olduğundaı 
l ~l birçok şikfıyctler yapılmıştı Ycnı ıaı elektrik )"' nırn curc, kuru Rumeli mesc.sinin c:ekı· 

-- d, keyıkt;ı teslim 330, ya:; Rumeli ~-
İkt d V kir b h şesf ve Anadolu kuru me:r«i 300, Ana.-

Diınku nüshaınızdıı. hemşehrileri -! Bugün bu raporun mabadinl ne~- ıaa e 1 U u- dolu y:ış mCŞc:.a \C .kuru gurgen 275 
mizden İstaııbul Zlrnat Müdürlütün- rcdiyoruz: auata tetkikler ynş gilrgeo 250 kuruştur. 
de Ziraat Mficııdcle Bıtş l\luakklbi Yukarıda hüliıs11tsın iıah edildıii Bu suretle evvelce eve teslim 'l~ 
Mehmet Alinin Belcdıyeye göndeı·- \"eçhile İstanbul ekmekçlliğiııdcki bu J'Bpıyor kuruş olan Rumelı kuru mesesı çe ı 
diğ'i rapordan hahsetıııiş, fınıll'ı· ılüzensizliğin ilk ebebi bu ışl j4Jnrc Aııkaıd1111 Buı-saya giden lktı at başına 105 kur~ indirilm~ olm;,ıkta -
lıtı ın vezni noksan, çeşnisi bozuk bir <'denlerin yalnız ve yıı.hıız şahsi nıen- \'eklll Hüsnü Çakı;, orada tetkikatı- dır. Bir çeki odunun nakli için çok 11-

ncvi ıayrimeşru ~ııl~lsnr tesiR ettlk-ı faatlerini düşünınt•len ve bıınu te· nı bitirdıkten sonra Ankaraya döne· ı._ak tcmtlere doıhl olsa 105 _kuruş nı.k· 
!erinden hahsetmıştık, min ı~in de yüz biulcıce vatandaşın cek, duha soıır11 da garbi Aıılidolu lıy~ çok !azla gorülmckte.dır. 

V
• • • d her gunkü istihkakııı<laıı hırsızlık viliyetleı'İıli zıyaıct edecekti?'. Komisyon, neball ynğ fıy~t.ıarının u
ıyana sergısın e yapmı)·a cesaret _oolvleririir. Şahısla- Jhismi Çakıı-, bu seyahati esna - zcrl~dck! ;eıkikle:ını ~~ bıtırmiş, \e• 

- - nn ıslahına imkan ~oktur, zamanla sında, hiıkiiınelın hazırlamakta oldu- jketalın ,akgı ,,maliJöet fık.)a7t0ınıkn 63 - 64 

D F k 
.. k l i!<.lbl ı h ı bd il .. . uruş:ı çı tı"'ını g rcre urus top-

r Unc ve ~netJI .. c r c şa ıs arııı te ı ğu buyu.k clektnkleşmc pl!lnı haklnn- tan satış fıyııtı tesbit etmiştir. 
• <lüşunulebılıı» da tctkıklcrde buluııııcak bilhassa p k d ıı 1 ı k· , b 1 k t Deledıv K- h ' crıı en c yat C\'\'C ce eıdn mnd-•• h• b• _ı~cı ~e ep o ara ~ . . .,c uta ~·" mıntaka~ında kurulacak d<'lerı için ,ehrln muhlt!lir yerlcru e mu ) m ) r tcşkılat~ııın kontrol vazıfesı~ı tam büyuk clck.trlk antralı işile meşgul ı;öre ayrı ayrı te~bıt edilen Ur nıs -

olarak ıfa edememesidir. Salahıyetll olacak ve garbi Anadolunun muhtc· betlcrı toptan fiyata ıüı\•e edılerck me.J 

t k d• ınakanılarca kontrol ışinlıı ıslahı ( Dcramı 6ahıfe t, sııtun 7 de) deııa ccleccktlr nu u ver 1 nl~mkütıdÜJ"• •tUUlflffltttU•t"4_, ...................... fUUfttl1tlMtUHUllllltlMUH"" .... 'fl'"'"-t ... l.._...:._.. ... fıtltMl-
ÜçilllCÜ ve en mühını sebep olarak 

Almaaya abluka 
edilemedi iktısadiyatıaı 

aağlam temellere 
iatiaat ettlrmiıtir 

bu snnatteki teşkilatın uygunsuzluğu 
\'e bilhassa teşkil edilen şlı-kellerin 
acnıplığıdir. 
Acaıp olaı ak ı [ade edilmek ıstc -

nilen şirketler hakkında vereceğim 
izahatla hastalığın l<.'~hisi konmus 
olur. teşhi~ kabil olunca tedavi ko· 

Sere1ide Türk ıaylaşır. 
6 Elıı.melıı.çililıı. ıirlıı.etleri 

eser {eri çok takdir Takribc"n sekiz o:ı Cırııı miıstcıına 
edildi bütün vilayet fırıııla~ı mütc~dllil 

gruplaı· halinde (tahnıınen yedı se· 
\'ıyaııa, 2 ( A.A. ı - Anadolu ajan- klz grup ve her rrup müstakil olmuk 

sının husust muhablı i bildiriyor: üzere) şh-ketlcı· te~kil etmişlerdir. 
Bütun Balkan de-vlctleri dahil ol- Fırınların şirket oldukları ckserl • 

uıak üzere, 14 devl6lın iştirak eyle- '>·etle halk tarafından dahi mallım
ınif bulunduğu Viyana pıuıa)'ll"l dün dur, ama nasıl hır şirkettir kıııı"e 
Alman İktısat Nazırı Funk taıafın· bilmez. Çünkü hiçbir !ırının 'tabell· /j 
dan açılmıştır. İtr.lya, Rum:ınya, sındıı buna dair bir ışnret yoktur, tö 
Bulgaristan, Macaristan ve Slovakya Halbuki ticaret kanununun 44 üncil 
lktısut ve 'flearet Nnzırlarile scfiı·· maddesi hükmüne göre hlç olmazı.:ı 
!erinin hazır buhındukları lıu _açılı~ şürckiulan birisinin ismUe şirketin 
törenini müteakip, 'l'tirk h<.'yetı ve viicudüne delalet edecek bir ibare • 
konsoloıı.luk erkiuıı Bertin Büyük .el- den terekküp eden bir tal>eliı.nııı bu· 
çimiz llüsı·ev Gen·ılc tarafından Ik- lunımısı mecburidir. 
tısııt Nazırı Funk"a takdim edilmiş Bu bakımdan bu ,.frketlerin tarzı 
ve Türkiye. standı gezilmiştir. Tek- teşkili kanuna muhaliftir, ~·ahut hu 
nik ve tcrtıp bakımından olduğu ka- vaziyete göre bu şirkc.tlere nevi<'ııl 
dar, teşhiı· edilen nümıınclerin güzel unculuk şirketleri dernek ılahn ıloğ
liği ve nefaseti itibarile standımız ru olur, ntna o zaman ınukavelcnıı.
ziyaretçiler üzerlnde çok iyi bir in· meleri ve münferiden !ırıncılarm 
tıba bırakmıştır. vaziyeti muhtacı tetkiktir. Hıllii a 

(Devamı sayfa I , ıiltun 2 de) (Dct·a m ııal ife !, ıütım 4 dt} 

Sevgi ile ölüm arasında 
buhranlı bir mücadele 

Pek yakında Tasvirin sütuılarııda 



r&SV'IBI 

Beni de Dinleyin Biraz! Karne 
usul ile 

BIRJDDIA: Tarla başı 
u:"!·=ad:;;~~:~~e~:~~~~~~. ~:::' c i n ayeti · ·~~;:·;::1~ Türkün Milli oyunu 

benimle ölecek! 
vergi 

bat nokta! nau.rınd&n gıdaları- soğutma masrafı da dahli oldu· d ı\in, nezih bir eilence ile ~Jf!! 
mızın en ıwClhlmnıi olan m~ba ğu halde 20 paraya ve 3 litrelik a v a s 1 larmı kutladılar ve güzel bır ·-
sularının ve hususile Taşdelen ıi.şcsi beş lrnrqa eatılacalt olur- seçirdiler. Gazetemizin dü:aıki _. 
aularııım fiya tlarmdaki pahalı- aa müeueeeye yine pek bily;ik ·-··-..1- bu ~ ı "t ~ 
lığına İbtikir Komisyonunun Wr kar temin edeceği muhak- ,......._.. esenceye aı f6" 

lduaWmleria bir inamı dikkat nazanw çekmek istiyo- kaktır. Hele 30 litrelik damaca- b H lD biz d e, teve .eve okuduk .,.pıt' 
-- rum. nala nn 60 1nırwJ gibi pek yük· Hayri, oto llsçil a , mi yılda, içki tahn"betına yetil-

bu aaule tlbl olmak Bu aulann beher h.rdatı bal· sek bir f iyatla satılması orta kazaen varduauftg ıerefli bir mücadele açan bil. 
Kılıç oyununu yegane bilen Kemal Güler feryat 
edigor, Jale.at lı•ghat, sesini kimHge duguramıyor 
'"' böylece bıı milli şanlı spora gazık oluyor. 

ka bir kurup •atılıyor ki dört halli ailelerin bile bu su:ru kul- a - ayı tebrik etmeyi bir v azife 
İÇİll müracaat ettiler bardağı bir litre itibarile litreBi lanmal•nna mini oluyor. Çilnlttl iddia ediyor dik. 

4 kurup demektir. Üç litre alan ~ kit ilik bir aile ayda vaaatt y efİlaY Cemiyeti, milli büof" 
Maliye Vekiletinin verdJti bir e- flteler de 12.5 kurup, yani lit· beş damacana kullanacağından Mayıs ayında, Tarlabaşuıda bir el- yi içkinin tahribahndan ko~ 

mirle bu yıl han.al möeaıımelerden reel 4 kuruı beubile satılıyor. buna verecekleri 800 kuruş, otuz, nayd itlenmit, arap Hayri adında netlf 

tır. Flnt dllnyadan çekilip gitmeden 
evvel. Allah rızası için lll oyunu beA

KONUŞAN: 

~ 

.T(lrkfbı biriclk CJ1UllU Clcılıç) tır. , 
Onu da belden bafb bilen kaJmanuf· 

den ötrenınh!• 
Kaç senmir, İ.stanbulda bö1le f eryat .. ••••••••-••&r' 

ede ede sporla mü~ olan her 
kapıya b~"llt'&D biri vardır. 

Ne para ne §Öhret. ne ınevk1 .•. ~ 
bir rıııenfaiı aramadan fisebffilllh biz. 
metini arı.eden bu ad:am. bU? deli de • 
tfldlr. 

Fakat. bir müddet daha derdini din
letemez, meramını aruıı.tamaz IDl.ıcını 
kimseye öğretemezse, korkarım ki. •• 

Evet sapıtacak. 
Sapıtacak, ve onun yerinde kim ol· 

sn sapıtır. çilnkü: 
- .TQrk ordusunun remzi. Türkün 

an'anevl oyunu hulisa Türkün öz 
malı kilıcını, Türkün na!ll kullandığı· 
nı ~nden başka bilen kalmadı Ne za
manlıır nerelerde. kimler, naınJ hter
senız bedava ı:östcrmlye, öğretmiye l· 
mfıdeyun_ Yazıktır, günahtır, bu oyun 
henımle beraber ademe gidiyor!. dl· 
ye yalvaran adama, bu l$le aHl.Jralı o· 
Janl:ı.r bir cevap olsun vennelzcr, •C • 
vet. gel!· yııhut ·hayır ıstemez!• de· 
mezlerse bu teklife her taraf duvar 
ltesilırse btı adam elbette, bağıra balı· 
ra şasıra şaşıra sapıtır. 

Çunkü eğer bu kılıç oyunu haldkaten 
mılll, an'anevt bir oyunwnu.u:ı, onu 
ehlinden öğrenmek gerektir. 

Yoook değil de, bu ıaııı: sahibi onu 
öyle zannedi)'onıa, o zaman da, htlsnü· 
njyetteıı başta bir günahı olmıyan bu 
zaü çatırıp: 

- Arkadaş bu serun marifetinin 
Türk ord\Uile, Tilrlt mıill sporlle bir 
a11kası yoktur. Aldanmışsm, yanlış bil
mişsin. 

Demek kap etmez mi? 
Halbuki, bu :zate, ne o. ne bu den -

111işür. Ne de~ • fU kılıcı getir de. oyu. 
nunu göster bakalım, ne biçim iC!Ydlr? • 
dıyen olmuştur. 

Bütün bunlara karşı ise o.. 7anJ ad ile 
sanilcı Kemal Güler fOYlc demektedir: 

- Harbiye mektebımlz açılınc:ıya, yA 
ni 105 sene evveline kadar her Türk 
zabiti bu benim blldi~m kılıç oyunu· 
nu ötrenml.Ycı mecburdu. HatU kafile 
kafile Fransız. İtalyan zabitleri lstan· 
bula gönderilir ve burada Sultanabmet 
meydanında 1!ilnlerlc der~ alır, bu o -
yunu bizden ofnmırlerdı. 

Nasıl ki eskrim Fransızlaruı meç 
halyanların flora Yunanlıların dede· 
den kalma milli oyunlandır. lalıç da 
bizim oyunumuzdur ve otıu bhden baş
ka bilen yoktur. Sorarım size: eski 
Türk zııblUerinin h:ıngisinın belinde, 
clinde veya eşynsı arnsında ok vardı? 
Cırit ise ordunun deLtfl, zenginin oyu
nu, daha doğrusu eflenccsiydı. Güre.o, 
;yalnız gucü kuvveti tcvkal.fıde lnlı:ışaf 
etmiş olanın marifetidir E. pelı:l Tür· 
k ilo oyunu yok mudur? işte benim 
feryad1m budur: •Vardır. diyorum, 
vardır ve şu benim öğreteyim diye bar 
bar bağırdığım kılıç oyunudur!• 

Turt kadar kuvveUı sözü nereden 
çıkmıştır? Türk, asırlarca, dunyanın 
dort bır tarafında boğuştuğu ve hep 
yere Ş('l'diği düşmanlarını teker teker 
jplrcşerek, yahut yumruklıyarak mı 

yenmiştir? Bövle bir şey akla gelebilir 
mi? Türk, dünyada en mükemmel kı
lıç kullanan adamdı. Ve kılıeı benim 
öfretmek tnedltlm §ekilde kullanırdı. 
ıste mesele budur. 

- Siz bunu nereden otrendlnlz? 
- Otuz .Rıne evvel Cihangirli Hasan 

:Efendiden ders aldım. O gUndcnberi 
de her ı;abah mwıUızamerı ıdman ya • 
parak unutmadım. bıliıki.s inklşat et
ıirdinı. Sonra kimin öniınde bu oyunu 
oynadımsa. hep h:ıyran kaldıklarını 

Kafasını çapa 
yaralamış 

Kemai Güla 

gördüm. Hatta Avrupada bile ... 
- Nuıldir bu oyun? 
- 25 figürü olan bu kılıç oyununu 

tarif edebJlmek m~ldür. Görmek 
IAzımdır. 

- Öğrenmesi güç müdilr? 
- Ha,yı.r •• esaslı hlçbır ZOTlutu yok-

tur. Tenis futbol. yüzme. ata binme 
cıbl zamanla i5ğrenflen blr ııpordur Nl
ha,yet bir senede ins:ın iyi bir kılıç en 
olabilir. İlk günler bır değnek parça
silc başlanır. Sonra iş hakDd lalıce 
intikal eder. F..&kidcn czabi t cocuğu 
mutlaka zabit olur. dttler ve her za1 

bit ev~dma daha kllç{lk y~ iken 
bu oyunu değnekle öğretirlerdi. 

Bız. btırutlu sfl!hlar ortaya çıkncıya 
kadarki bütün muvaffakıyctlerimizi 
hep kılıca ve kılıcı iy:ı kullanışımıza 
mc!dyu.nuz. Simdi belki . artık modası 
geçti. ne !uzumu \rar? • diyebilırsiniz 
amma:-ben de size sorarım · ·Eskrimın. 
meçin, floranın modası geçtı mi, hattj 
geçmek ihtirnalJ var mıdır? 

Duşüniln<ıı kı. beynelmilel federas
yonda her mılleUn bayrağının altında 
bir de nıılll oyunu vardır Bizim milli 
oyunumuz nedir, zeybek midır yoksa! 

Sonra da ben yırrru beş seneli.lı: tec
rube ile öğrendim ve inandım kı, bu 
oyun lrndeyı, zekA_yı, cesareti, adaleyi. , 
kalbi. cf~erlerı. hullısıı insanın ınaddf 
ve manevi butun kuvvetlerınt. bütün 
cıbazlannı mükemmelen besllyen bir 
'>yundur da. 

Bakınız, ellı Yafını g~iyorum. Plın
lanm omuzlarıma varıyor ve hiçbir 
tarafımda • hamdoı.un • bir •katlık. 1 
llrııa dert ~e elem yok. Bunu yirmi 
beş senedır kullandığını kılıca medyun 1 
oldu~umu da bıliyorum ve bunun için· 
dir kı ·her bakımdan yauktı.r, gilnah-
• tır. ecdattan kalma bu brrıcik ve tam 

1 
mılnaııile crltekçc 01unu unutmıya

~ıım • dı,yorum. 
Kemal Giller sustu. 
Slındı susmamaları l!ıum ola•lar söy

JemelidırJer: 

Kemal Guler'in iddiası doerıı mudur, 
dcğfl mldlr? Dotru ise neden nazarı 
ıtıb&nı alınmıyor? Doğru değ~ ne
den .bu oyun bir Türk oyunu detll -
dır!• denmiyor. 

Ya o, ya bu .. 
Ve onıı, yahut buna gore konuşmak 

uzere sfmdllik ben de S\181Q'Ol'Um. 

Hırsızlığın bu 
kadar müptezeli 

olur mu? 

--' · --11• Hal'--"-' benim çalı.+.ı1o.- l"'-- ·ha t kırk Ura m1 bı'r polı"s memura, metresi Nebahctin için çalııan, bilhassa cenç ve,5 • karDe U»Ua.Me alınmıya başlan- uwu .., .. 6uu ...,.,... nı ye yı seç yen j-&..: ~Leo!..den ____ ._ tubııak 10_: 
ratuarda imal edilen ve bir hay- yiyecek bütçelerinde pek ağır evinde rastladığı otobusçü Halil is- ~ ıu uu ~ _ 

mııtu. 11 kömür aarfcdlleru elde edi.. bir yekün tntuyor. Bu damacana minde birisini kıskançlık J'i}ztinden lunda mavaffakıyetlel' k~~İt· 
Gayrtaafi varidatlan 2000 liradan len imbik atılannın ldlosu 2 ku· fiyatlarını da nısfma tenı.il etmek tabanca ile oldiirmüştü. en lıaJmetli t~llerden barı • 

8'&İ'1 olan 'bu mİİeBeescler ve içinde ruşa satıldığı nuan dikkate a· pek m ümkündür. Eunu münaka· Vakayı müteakip tevkif olunan tçki insanlann maddi v e nıarıe'1 
çalışanlar yıllık l"ergilerinl vererek lınır ve bir mukayese 7apılırH p 't'e iddiamı iabata ber nkit polis memurunun, dün İkinci Ağır bünyesind e rahneler a çan, io5ll~: 
birer kame almaktadırlar. Ta~elen sularınm ne kadar P•· bazınm. Cezada muhakemesine başlanılmış • lan, sıhhatlerine v e aıpllarıı ... 

halı oldoğu anlqılır. XİMY AGER ECZACI tır. • se" • 
Ecnebi ve elu:ılliyet olrollannda va- Kıymeti hemen de imli ve HAKKI KATRAN karşı la übalüik göstermıye il"ii 

zife gören öğret.menler de ayni şekle •--"------------------------;,;,,;,;;.._,, Arap H ayri, veı·diği ifadesinde, k eden nihayet bu liübah 1
• 

Halilı kasden öldürmediğini, Neba· ' ar ~Si' 
tabi olmaktadırlar. Ya.lnız büyük o- Ekmek ı•şı• Sayım gllnB cammız betle beraber kaldığı gecenin saba· ferdi, ailevi içtimai v e m 1 bit 
kullardaki öğretmenler eslci şekilde aıkılmıyacak hında otobüsçunün kapıyı kırarak felerinin h epsine tqmil ec!e?..., 
Tergi vereceklerdir. Kame öğretmen- (1 inci uhifeden devam) vntak odasına girdiğini, Nebahcti zehirdir. Yeşilay, bu zehn ııı e 

Teşrinievvelin 20 inci pazar -'\nü · k k d" · · Qd h ı l h t d ail hanmm" • deon " terin lehine bir vergi oeulü olduğun· te•ekkül itibarile kanuna ve usule 6 " döver en, en ısının m a a r.s ne aya m an, e . :.. 
.. yapılacak umumi nüfus sayımı esna- kıl f ı ti kte ld • uhi · d d f tm k ıÇ"' dan bütün öğretmenler bu şekilde mııbaliftir. kızanık ı ına yer eş rmc o U· cemıyet m tin en e e e ;n 

Ş L L ı sında evlcnne kapanacak olan hal- "'u tabancasını kapmak istediğini, _ 1 _ 1_1 f--.Jı· • anca aileO •· 
-0rgı'ye ... bı' olm-1

• a-usunu '-har irrcet merrc:e~ e- in k 1 dl .;ı~ht Ti li \AUifMıuua ıı:rud m. m. sd ' •
1
. t:" ·~ ... .... , .. u n canı sı ı masın ye ~ r • böylece yerde boğuşurkcm elinde bu- h t 

1 
..... 

etmiclerdlr. Maarif Müdür:Uiğü va- n"nı"n ,.·-%İfeleri yatrosunun Ankara radyosundn bir d · • uzur ve saa e ıçın e, cem bit' 
ı ~ k bild' . ti' .,_ lunan tabancanın karyola emınnc ı'ç•-! rabnelen"nd- ........ - . • yetı An araya ı ımııı r tcmsıl vermesi kararlaştınlmı•tır. ld - Hal'll au .... ..-...u• .. · Bir nevi unculuk ıirketlerine ben· Y çarparak ateş a ıı.,'1111 ve ı n so- • k ıf• r zettiT..;m (Ömer Abit ~e Havyar han- Şehir tiyntrosu temsillerine hnlcl kak knpısındnn çıkarken düşüp öldü- halde yaıamasmı temın etme • 

•• vemılyccek '"•kilde artlstlc..,n seçil- t • b Id agır- fakat e 

C.. b • • • • lanndakl) vlrket merkczlerınln tık ""' '' f,rünu soylcmiş: ıyor ve u yo a , Um Urrelslmlzln mesı ve ona gore bir piyes intihabı • d ı l !1 r1· 
vazife!en bır kısım fırınları kapa- mukarrerdir. c- Eğer, kasde:o vursaydım, asıl mın a on ara ue ıyor. 
tarak faal fınnlann azami surette Neb:ıhcti öldürmem lizımgelirdl, zi. lflflf ıl-

çll•u"' e ı·ııilatı sarfiyat (dolayuııle çcşıtli l!UllStı• Yeni fındık mahsulü rn o beni nc;kta beklediğim bir ak- tçkisiz toplanh olmaz, yalı . gen il mal) yapmalarını temin ve teshıl c- Yeni mamul fındıklar piyasaya şam cvıne davet edrrek zorla içlrmi~ içki, m eden i bayah n icaplarıt' .. 
decck bir stıha hazırlamaktır. Kapa- gelmiş ve bunların alh-re olarak ha· ve ıkı çocuk bab:ıııı olduğum halde, dandn-; tarzmdaki zehabın, bır 
tılan fırınların sahıp ve müstccırıc- rice satışlarına bnşlnnmıştır. Yeni ·• T!!..L · et" t fınd 11 aıı· 

Ankara, 2 (A.A.) - Gençlik 
klüplcrinin 30 ağuııtos ~!er 
bayramı günü yapılan aç.ılış tö
renleri munaııcbctile, Beden Ter
bıyesi ~nel UlrtıktlSrü Gi!llcral 
Cemil Taner tnra!ından Reısı
cfimhur İsmet 1 nnnü'ııe, Ba~ve
ktJ Dr. Refik Sııydam'a, ve C. 
H. Partisi Gf'n<'I Sekreteri Fikn 
Tüzer'e çekilen telgraflara aş&· 
jrıdaki karşılıklar verilmi.ştir: 

İsmet İnönü, 
Ctimhuneisl 

Milli Şefinin etrafında yıkıl
maz bir kaJe gibi, b"Uzlerl istik
bale mütueccih olllra.k toplanan 
Türk gençliği bugün beden teı·
blycsi ırıükclleflyetinln tatbiki yo 
)unda ve neşe içinde ilk adımını 
atmı.ştır. Vilayet, kau. nahıye 
ve ha tti bır çok köylerde genç
lik klilp Te grupları açılma tö -
reni vesileeile toplanan çocukla
rınız uferinn t n yıldünümilnü 
lrutla rken Milli Şeflerine sonsuz 
bağlılıklarını Te içten gelen bil' 
duygu ve saygı ile ellerinizden 
öptüklerini arz 't"l! vasıta olmak
la bahtiyarım u1z Şefim. 

Be<Un Tmi~e8i Gl'Ml 
ViNıktörü 

CE1'tlL TANER 
General Cemil Taner 

Beden Terblyc&i Genel 
Direktörü 

Ankara, 
Beden terbiyesı milkellefıyeti· 

nln muvaffakiyetle tatbıka bq
landığını bildiren telgrafınızı 
memnon olarak aldnn. Gençlik 
te..şkllitmın çah,rııaaını dıkkatlc 
takip ediyorum. Gençlerimızın 
azım ve lmanlarım Türk 1.stikba· 
linin en kıymetlı mfijdesı sayı

yorum. 
Bederı terbiyeııını.ı değerli ça.. 

lıtma.sı için size çok tcşekkü r C· 

denın. 
JSMET INONÜ 

Doktor Refik Saydam, 
Baıvekfl 

rine şirket merkezlen tnrafındnırl mahsulün ~~en sene tesbıt edilen tehdıt ederek benimle :ooevi~miş, v,. tun ura cemıy ı ara a ,.-.;rlı 
( hl~sei aslıyelerınden başka aynca l fiyatlardan daha yüksek fiyatla ıh· nihayet başıma bu i~leri açtı> de • lqılmasıt ve bu anlayqın 
aylık bağlanır. Bundan başka IUzuııı racı icap ettiğinden \'ekiletçe yeni mişt!r. "hayalında bir İnanç h alinde >''i 
görüldükçe merkezlerin muvafnkatı· fiyatlar tesbit edilmiş 't'e allkadar- Muhakeme, şah1tlerın dinlenilmesi •aması, Türk m iJJetinin rnad 1 

le kapatılmış olan barı tınnlarm aı· !ara tebliğ olunmıı~tur. !çın b.."lşka bir güne bı rakılmıştır. ve mane vi sıhhati baknnlann<far&t 

datları ise c1vat'ındakı faal fırıncılar ------------------·------------ h 1 lim r t k "l eder 
tarafından ödenir. <Eyüp kazruııııd:ı .,,,,,:::::::::::: K O Ç O K ff A B ER LE R ::'.!:~:.".., en y :;'~ym1 a h~~fi 'le: milli . aılı· 
80n defa kapatılan ıkı fırın mısillü ı ""''"'"' , .. ,...,.,., -r k "' 
Hu suretle faal fırınlarca ccbrı im • bati bu baknn.larda n konnna 
ıstihlak tahsiscn btr sulist1maı sa. Adli•ede : Sebepsız yere k! raıarı arttırmak onun içki ile z~birlenmesine ar: 
hllSı "'aranti edJlmış demektir. An· J kin vermemektir. Onan bu ya . 

.. suçundan Aslıye :\·edinci Ceza mah· yrire.ırt' 
cak kapatılan fırınların bililtizam ..L BIR GE"Ç L"JZ Ak aba d-L! m-•in resmi, - · li! 

"W" ·• n - r • kemesine verilen Brodino'nun muhn- -• ...___, .. -harap olmalarına gayret <'dndiğı du- dan bırısı tevkif ohman Lemnn a - be r teşekkülden yardnn g~ 
şünülecek olursa hır kaç sene sonnı dında bır genç kız, geçen gun ken· kcmesine dün ba'$1ar.ılmış ve Müddc- ve onun gayesine vannan içİrt ~ç· 
şehrin, dolayısile Belt<tırenln can sı- drsını zıyaN"t ıçin tevkifhaneye git- iumumi muavini kadının Milli Ko- dahi h " b" --h e1ır• 
kici hadiselerle karşılaşması n1uh•-. ki içenler iÇ ır ra, .~. 

"" mış, fakat mevkuia hedi)·e olarak runmn kanununa ı5rc t.ec%ıyeaiııi it.- g ememelidir. Herhangi bir sebeP" 
meldir. getirdiğı sigara paketleri uandıgı tcnılştir .. Duruşma, karar Yerilmek ' ı.:_ - eli 1aıJ-' 

Şirket merkezlerinm ikinci vazife- zaman içlerinde eroın bulunmuştur. ten dolayı ı.ç..ye mu.pt o 
teri şirketlerine dahil bulunan fırın- üzere ba~ka bir giıne bırakılmıştır. ba i.,.tilivı L-.L.aJanna ... ı]..,- : 

Bunun uzerıne tevkıf olunan Le· il" "· .._.... ~ ik)ert 
cıların sarfiyatlarına muvau olnt'llk man, tıu "'garaları Ahmet ad111da lktısat haberleri: malda, içki ,üzünden çekti . ti 
un mübarna etmektir. Bır şırktıte birisinden aldığını sörleıruş, Ahmet zararlan v e uğt'adıldan tabrı.,_ 
dahil her fırıncı (tabıatilcı doğru. · __ ._ hlı• 

-ba 1• tc yakalanarnk Beşıncı Asliye Ceza ..tr RAUF/ MANYAS} lZMIR- ba~kalarma anlat~ n e yap l 
~:ıiıcd°!ı~!:ığı:ı~n l'~~~ ';u~!;~tı~~: ınahkem~ine verilmiştir. DE - Limanlar lş!etmcsi Umum lannı bt1miyenleri ikaz elm~ et 

ğu · k DO ARIN OYNADI""! O Miıduru Raufi Manyasi liman 1•1el'i y jj bed-e-e b.S • Yacını tabi oldu şır et merkczın. + L tz - '9 et ayın gaye v e eun 
uz<'nnd<' tetkikler yapmak üzere İz. · lurJ den temin eder. l"UN - Ne zamaııdaııberı para ka· m e t etmıf o ar. •• 

Fırıncılarla o irk.etleri arasınd•kl çakçılığı yaptığı M ulıafaza Teşkili- mı re gıtmişlfr. Hulasa, y eşilayın hizmeti bıJ· 
un alı~ 't'er~i ıoyle yapılır: Belediye tı memurları tarafından habeı alın· + DÜSKÜ İflRACATJMIZ yiiktür. Bu h izmeti takdir ~~' 
formülüne göre bır çııval undan ~~ mış olan Mişon ı!ıııirıdeki kaçlıkçı Dün Macaristnna ~O parça halı :ııa- bu hizmet in d a ima ceru.I~! 
ekmek çıkar, bu gtlnkü ekmek narhı <liln dolaı satarken ) akalanmıştır. tılmıştır. isvıçreye barsak, yıı.prnk Yqilayın b ü t ün Türk gençliğiol 
10 Kr. 30 paradır. Şu halde bir çuval Fakat ken<lisını yakalıyan memur- tütün. iç fındık, kitre, lsv~e tuz.lu nezı"h .;.. ... ind e toplama11nı te • 
un ekmek olup satıldığı zaman 94 ')(' lnra, koyun b::ırsağı go:ıderilmlşUr. - ·- ... 

. . ek b t nİll1" 1075:.._1010,5 ku~~ıık bır kıymet c- Şıındılik eunu alın ••. Üst ta- * TiCARET l'EKiLi Aı\"KA· mennı etm ' v e u emen 
ıfade eder. Şırket merkezlerince bu rafını da sonra nririm.> diye otuz llA }' A GİTTİ _ llir müddettcnberl tahakkuku için çalaşmak, herke' 
esaatır. Yani bir çuvalın kıymeti lira ruşvct teklif etmesi üzcnne şehrımlule bulunan Ticaret Vekili taraftndan tanmma51 gerekieıe" 
1010,5 kuru,tur. Merkezler fırıncııa. Curmumcşhut mahkemesine g6tunil- Nazmı Topçuoğlu tetkikntını bit.in'- b ir v azifedir. 
rına beher çuval için 50 kunış Oc - muş ve kaçakçılıktan mutevellit su- k A k h · y ,..._

1
·taydan L-L-eder , v e onuJl 

reti ımaliye verir (~ı ıirke:tlcr<lı çunn Beşinci Ccz.a. nıahkcm lndc re n araya areket etmiştır. "T uana Masb" 
bu miktar GO kuruştur). O hah!( bnkılmak üzere, rüşvet mesclcsındcn Poliste: bayramını kutlarlı:en, 
1010--50=950 kuruş ~ırket mcr • dolayı uç ay hapse mahküm edilmı~- ----- Osm an ile F abrettin K erimin 'f~ 
kezlerlnce beher çuval unun satış tır. + PE.VCEREDf:,\' DÜŞMÜŞ - şilay gayesi uğrundaki canb~ ,... 
kıymetıdir. Demek oluyor ki her fı + KAZA ~·ı·r/CF:SlNDE Öl,- Camcı lsraıl dun Anadoluhtsarında- rekli, verimli ve çok kıymeth ça· 
rıncı tabı olduğu tırket merk~ııt> Dl} _ Zafer adınrl.ı 70 vacınd:ı bıı· kı Şükrunün koşkune caııı tak- fışmalannı hatırlamak, biT ıük,.ıl 
g~deı·ek ~•nluk iht.lyacı kaç çuva.sl\ " " kt k k '--" 
" e;u ,, kadın ııa"or "'Unu· a'·.~,aıııı Osman. 111u O) en muvaıcıı~ını ayu~·ue - bor ... •dur * * _.. 950 kuruştan paraı:ıın ı Vl'rcre"' ıııu- - "" • ~ ..... • ~ 
lını alır. Merkezler !ınnların raatı Leyden g~erken, şııfOı İsmail adın- rek lıeş metre yükııekliğındckl pcııce- -Memleket·ın 
yetlle katiyen alakadar <leğıldlr (lyl.{' da birisinin ıdare etliği otoıııobılin r(;dcn duşmliş ve ai.,'1r surette yarıı· 
,....ıırabct bun<lan ednrıı ba~lar~ •. Bu ı ~~~şı~ı~·~ kalmış, ağır rrnrette yaralıuı· ~~~ı~:,~:~:~. Yaralı ba.stahaneye kal· elektrik işi 
tibarla bu şirketlere. ekmckçılık şh " 
ketler.1 demek caiz dt'2ildır, anca1' 7.afor, kalrlırıldı~ı Şışli Etfal hu- + y AıYGI~ 11t1 <:"LA NGJC/ (1 inei sahifeden devam) 1' 

~ •-h · ı b • Y ' -ıııf k•I - d v- ude gctlrilc<:C fınnlan yedı inhisarında tu~an in- ..., anesınt c u sabııh ölmllştur. Gnlntada kuru kahvccılik yapan Ya- mer t!Z erın e uc • • j\C• 
rer unculuk tirketleri di~cb~ırlz. Cescd. otopsi yapılmak uzcre mor· nıııın !I numaralı diikkanının saçıık ıı:ıntrallcri, maden vıızıyctiııt ve·~• 

Bu Şirketlerin son vnzifesı de h~ı ga kaldırılmış, ŞOfor İ@maıl yaka • dcınirlcnnden birdcııbıre kıvılcımlar tıwt Vekillet.ini alakadar .eden dıı;-
l b tt l::ıll t · 1 · yalandan gorecektlr ay safi kilrın taksimirıt en 1 .aı·e ır. ' ııuş ır. çıkmıya h~lamış ve µeııcere per • ış en :. el \(• 

Bu safi k:irın mahiyetim de ızah et * El" KIRA.Sl.'l\' I }'ÜKSRLTIN- vaz.lnrının tutuşmakta olduğu gorül- Kütahyad:ı kurulacıık buyü~ . :ıe
mek faydalıdır. Mccıela şirket. .tncr- CR _ Brodlno Vodınovıç adınd:ı miiştür. Bunun ımırıne h5dıscnın tr'~ ea!ıt;.~~~~eed~:~~ö:rııı':~~ulll 
kez.lcrince çcşıtll unlaıd;aıı tr;rtıp c- Yugoglavyalı bir kadın I•'ındıklıda nçak üzerinden geçen çıplak elek-, krnndaeı~ bıustıu· n mıntakıı.nın elektrik ıtı· 
1ı· ıen harmanın beher ı:uvnlının ına- 16 il k il k k k 

O k 1 k raya kiraladığı evmdekı kıracı· Lrı tc Pnnın onta ı yapma sure· tiyacı kn ... ılanacukt.lr. • h·ct fh·atını iızami S& uruş C') aı·ıı ı k b ld r. ı 1 '"" ıı 
k;bul ~elım. beher ~uv lı farksız sını: tı e vu u u U6U an a,ı mış ve sı • On f!:ijn karlar sürecek seY 
!arak t<50 kurup sattı~·ına goı·e lıc- •- Artık evimde ben oturacağını> gortası çıkarılmak ~uretile teller ce- hattım sonra lstanl,ula gcl~ek ?111~ Evvelki ~ün, Zekeriya köyünde bir 

:ı aralama va kası oluıu~, bir rençper, 
dıger bir çif~iyi çapa ile ağır su· Siıleyman adında bir sabıkıılı dün, 
rette yaralamıştır. M_ahmutpqadakı .Matyo ~anınA git-

Yıllarca ihmal edilmiş olan 
Türk gençliği, Canıhuriyetin ,ç. 
tığı feyizli yolda ve 30 ağustos 
gibi ulvi bir gunün yıldönümün
de aradı~ı sahayı buldu. Yuk
sek direktiflennizle bölgelerde t 
gençlik khip ve ı~ruplannın n· ı 
çılma töreni bugün bölge ıncı·· 
keılerınde. kaz.a, nahiye ve biT 
çok köylcrimisdc yapıldı. Gi!nç
lik bu yurd davasına heyecanla 
iştinık eU!. G<-nçlığin fizik ve 
moral yetişm<?!lini ııağlıyncıık o· 
lan bu faaliyetin, yüksek Baş
Yekilln husuııi muzaherctinc 
nıazhar olması memleket ıçın 
bilyük bir istikbal vadctmekt.e
dir. 

0 ı. ıt f" ı · ı dl:ue rıknrm••, bır kar ""in sonrn <lıı rı·~·an<lan t<'Crlt <"tlılmış. yangın ıhı \'ekıl, Sümtrbank fabrikalnrıle )er. her çuval bıışınn iuır ra sa ı :llr c. , ' -. ~ .,. 
11 ic adilmiş ılcmcktll'. Biı şirke, mer- bır memura l!l lirıı~·:, klralanııştır._ sf"'l!!!!rülıniıştiiı". l\tnllar Paznrlıırıncla tetkikler )llP 

keır.ıne dahıl faal fırırılanıı nril'<linl c::ıklır. ~ 
. . mış ve hanın kuburundııki çinkoları 

, Yakanın sebcb~ eskı bir _kavgadır. söküp çalarken yakalanmıştır. 
1 anılanan Hıılıl adı.nd~kı rençper H1rsızlıı,:ı bu dertte lptı:ıale uğra
bir müddet e~v~l, aynı köyden Meh~ tan hırsız, verildib'l Üçüncü Sulh Ce-
111cdln kard_?Şın~ bir kadın mesele.~ı za mıı.hlccmcsindc, güya düşürdüb-ii ı 
;)tızun~en dovmuş, Mehmet tc kcndı. 26 kurutu çıkarmak için dellktclci 
aıne kın beslemlye baclamıştır. bu çinkoları sokt:ül:"Ürıü lddıa etmiş, 

Nihnyet iki gün evvel tarlada lulr· fakat muhkeme, a~unu sabit gôre
ıılatan iki köylli, bh-ibirlerinio üze· rek kondislni 4 ay 20 gjin hapis ce
l'ine yürümCifler, Mehmet ellndeki zaınna mahküm etmiştir. 

Bn vesileyle teşkilatımızın ve 
gençlii',rin sonsuz saygılarını ar· 
s.ederim. 

çapayı bütün kunotile Halilin ba
tına lndlrıni.ştir. 

Kafası yarılan Halil, hemen Şitli 

Etfal hastabaneslne kaldırılmı,, fa
kat hali kendisine gele.nıemiştir. Ha
yatı tchlllrededi r. 

Beden Tc.rblyesi Genel 
Direktörü 
CMnil Taıu:r 

Bir •ehiY Beden Terbiyesi Genel Direk· 

Diğer taraftan Mehmet, dün adli
J'e;j c teslim olunmuş, sorgu hiki.Ui
fhıce reTidfine kanır verihıtlştir. 

EYVelki gfuıkfl yazımızda çıkan törlüğüne, 
bir tanihte adı ~cçeıı avukaun aJı Zafer bayramı n~esine, genç-
Nami Kilzım değil. Kıimi Naz.ım ol· ilk grup ve klüplerinın açılma 
ıJuiu gibi, kendisi tarafından aleyhi- töreninin lrızımamını bildiren 
ne hakaret davaııı açılan kimse de telgrafımsı ıftiharla aldım. Mu-
müvekk.illerlnden biri değil, D. D. Y. vaffakiyetler dilerim. 
memurlarından Vefik Bart11dur. Ye- B-e:kil: Refik S~cUım. 
niden tavıihe lüırıuın görtiyor~. ._ _____ ıııiııiitııiıı.ıiiiııılıi-..,;;;;M:"o--• 

aca::z:::c !E2E2!L ZS&l 

BByGk caau rom-• - TefrilctJ No: 19 irin kadar para verecektir. 
2 - Holantlahların ırkan AIIRan

larla kardeş olduklaı ını iddia ederek, 
aradaki eempatiyi arttıracaksın. 

Nakleden ı Clll ıdıl 
Heil Bitler ..• 
cLiza Holmqv .• 
Biliyorsun Alınanyanrn tan1ıi diif

manı Frama değil, bütün dünya nl· 
•etlerine hip olan İn~ilteredir. 
Boytik Britalll'a imparatorluğu dtiıı-
1a yüzünde imri1ılile ufraaadan, 
Miyük J\lnınnyanın mukadder ve ta
rihi rolüaü i!a etmesine imkan yok
tur. 

Biz ltepimiz bunun l(in çaJzpyo
nız. 

Çok muhtemeldir ki, İngiliz arsla
nuıı Alman kartalmm ı>eneesl altt

a alabilmek için Hollanda iatm 

edilsin... Bu husus ıçın llzımgden 
hazırliklan Abaanya tamamlamak
tadır. Sisin de uhdentz.c düşen vui· 
feleri bir Alman vatanperveri ne ya· 
kışacak tarzda yapma."lız zaruridir. 
E~n bwıdan ıUpbe ctmiyQruz. 

Lha liolmeyer. 
Kahramanlık saati çalıyor. Bu sa

atte vuife ba11nda bulunan Alman
lar tarihi seyri dCb<iştireeck anda 
hat.ti hayaUarını bile vatan uğruna 
feda cdeeckrerdir. Bunun için: 

l - Alınan sevgisinin HoUandada 
artın8!1ına ça)UJ&caksın, oradaki mer
kez bu hllius için gazetelere istedi-

3 - Holandada muhiııı olmamak
la beraber ufak bir komünist hare
keti vardır. Bu harekeU bugün mem 
lekcti elinde tutan bukünıete ve or· 
duya karşı teçhiz edeceksin. 

4 - Holandadald ~ndleri idare 
eden bekçilerin phst dostu olarak, 
memleketi suya gıırkctmek istiyen
lerl takip edecek, bı.anların Mrarını 
öğreneceksin. 

5 - Ordanun iyi teçhiz edilmeıii
ğini, bir Alman akını karşısında 
katiyen mukavemet edcmiyeceğini l· 
şaa edecek ve a ntlmillt.ariet ~ihniyeti 
Holandada neoredcceksiıılz. 

6 - Meth.ıır ve halkın itimat et
tiği askeri rüesaya masallat ola· 
rak hususi hayaUarını kirletecek ve 
bu maceraların ıüyu bulmasına gay
ret edeceksin. 

7 - A:ınııt.erdaındaki merkezimiz
den kendine iııtedıtln paraları temin 

taıımınen 30 oıarak ııcsaıı c<lcıiıı. v1.1 Bu asırda insanı vaht?ı 
lıtıhcr fırının da yevml)'e vasati ola- l ı 
rnk 25 çuval lşliycee{:lni düşünürsek ha yva n lar para ar nı 
3oy26=750 cuval t!dcr, dcnıek kı . ........ ............ ....... .... . .... ......... . . 1znılr, 2 (Husu~i; - Urlanın f{ı-

çuval bnşına bir lirn hcsabllc hır Milli P iyango nun üçün cü teTtip ik inci zıtbnhçc nahiyel'inde Afet ism11~ 
şirket merkez.inin ycvınlye 760, lıyd. hir karlını derede vahşi hay,'lln 11 

750')(30=22500 lira ın.yri safi karı çekilişine ait tam b iletler (2) ve yarım parçaladı. ~ 
olduğunu kabul etmek lnzımdır. Ya- biletler (1) liraya satılmaktadır. r='="'"'v"'e'"C-İZ8"'ı'e'-rİ'0"' ... s-, e,._rh"l:•,.",-_l zıhane ican, kitip vcsaır mustuhdL'· t 
rulıı ücreti, tenvir ve teshin masrafı, Bu piyango 7 Eylulde /zmir Enternasyonal 
kapablıın fırınların sahıp ve muste- =..."""'_ ... _ .., ... _ ,...._,,_ ,_., 
cirlerine venlcn aidat knrşılığı ol Fuarında çekilecektir. Alemin 

6
özündeki çöpİI 

rak ayda 
3

oou lira <gıındc yih. lım ı (En büyük ikramiye olan 40.000 Lirayı 6Örmek için k endi gö;;ün• 
masrafı çıkarırsak her ay 2250fJ d•Lı" merteli aörm• nekle 
3000=19500 <on dokuz hin beş yllt, be!ki de bir inci çekiliıten ltiharen takip ~re: .. • 
Jlra safi kiır knydooılmiş olur. ~h. iktifa et iyerek ve cilemrfl 
kavelcnameleri ahkamına goıe heı· nı ettiğiniz biletin numarası kazanacaktır. 6özündeki çöp üzeıinde ı• 
bu parayı 30 fırıncısına taksim eı Biletler inizi f imdiden değiştiriniz. rar etmek , yalnız ba.ir•t· 
mekle tirket nıerkeır.lerinin vazıfe. ı •iz lik degil, ay ni z am anda 
hitam bulniuş olur. zaoallılık alametidir. •• 

edebilirsin. Gestapo sana istediğin 
kredileri açacı:ı.ktır. Rcich'ın sana iti· 
matlı vardır. 

!:! - O türlü terlibat alacaksın 
kı bu işlerin hemen hepsine nihayet 
bir . ay zarfında başlamış olıM:aksın 
ve iki ay içinde mekanizma, kendin 
orada olmadığln halde lşliyccek bir 
vaziyete gelmiş almalı. 

9 - Mesainiz haklcınds her ilç 
giinde bir rapor ver«ekıllniz. 

10 - Almanya için her şeyi yap· 
ınak kahramanlık ve feclaki'ırlıktır. 

kaı:ınmıyordu. Himler, bir inııana 
yııpacağı isler hakkında bir zarf 
veı di mi, bir insanın takat Ye kabi
liyf'tinden fazla ş.eder beklemez ve 
istemezdi, eger hen.Jeki zarfın muh· 
teviyııtı gibi ağlr şeyler yazmışı;a, 
mutlaka o işleıin nüveleri ve imkan 
çareleri haıulanmıştı. 

Mektubu bir iki kere daha oku -
dum, çantamın içinı:lekl gizli köşeye 
sıkıttırdım ve uykuya yattım. 

Atnsterdamda 

Yaşasın Hitler. Trenden indiğim :rnman kesif bir 
Hitlerin evamtrl aşeresini bir kaç !<ıls ortalığı doldurmuş bulunuyordu. 

kere okudum, uhdeme hakikaten çok Sabahın serinliği seınaııın bulutlu 
mühim vazifeler tahmil edilmişti. v kapalı olma,,ile daha ziyade art
İçlme bir korku girml'di değil. Füh- mıştı, her ihtimale ICareı siyah µe
rerln emrettiği şeyleri yapamamak, r~kayı başıma geçirdl1!1 ve kaşlamn! 
gözden dü:ımek, bütün isttkballmi, bıraz uıat::ırak hususı b?r. ma~l}:llJ 
hatta hayatımı ıöndürebilirdl. yaptım. Amstcrdaını çok ıyı blldıgım 
M~nmafik bize daima nikbin ol- ve orada bundan evvel de çok çalış

manın yolunu da öğretmişlerdi. ,. tığı.m içi~ işi u~tmndım şchr!n ~cı·
Bundan başka Gestnpo bu işleri ba- kezındekı pansıyonlnrdan blrıne ın -
şnrmak için lazımgclcn bütün imkan- dlm. • • 
ları hazırlıyor, hiçbir frd kurlıktanl Evvela matbuab elde etmem la· 

zımg-eliyordu. Bu o kadar zor blr iş 
dt.>ğ'ildi. Onun için kendime, bir ga. 
zeteci süııü vermekllJ:rim kafiydi. Gü
zelliğim ve cazlbemle genç gazeteci
leri cezbedebillrdlm. Yalnız itimııt 
telkin etmek için de öyle bir milletin 
gazetecisi olmalıydım ki ne verece
ğim ha\•aclislerden, ne de ıahsiye • 
timden şüphelenmesinler. 

Hunun için Ame!'lkah olmayı ter· 
clh ettinı. Hemen o akşam, Amster
damdaki Cestaµo nıerkezine gittim. 
Şef Ludviel zaten tanıyordum, ke • 
nar mahallelerin birinde ufak bir bak 
kal dükkanının üzerinde bir evde o· 
turuyor, orada açtığı dükkinda söz. 
ele hayatını kazanıyordu. Beni görün
ce memnun oldu: 

- Ben de &eni be.kJiyordum Llza, 
yeni ve mufaıısal bir programla işe 
bnşhyaeağız. 

Ludvigin dostça elini sıktım. 
- Hemen şimdi geldim, dedim. 

nu - geceden itibaren de iııe hnşlıya
bflirlz. 

Alemin gözündeki çöpü gör· 
meyi beşerin l'Zdi bir itiyadı 
sayaİını. Kendi giJzündcki mertC: 
ği görmemeyi de ayni itiyadın bır 
lazımı gayrimüfar.ki saynıak ta 
mümkündür. Jo'akat bu itiyat ü· 
zerinde ısrar ve yalnız bu itlya· 
dın ltüatahlığını tatmin için da· 
iına bu yoldn tııırekct etmek, 
yalnız baslreulzl!k, cahillik e· 
seri değil, bundan başka aclz ve 
meskenet eserid!r. Çiinkü aciz ve 
meskenet vasıflarından uuk o
lanlar, aldıkları her nasihatten 
istifade ederler ve bir nasihatle 
karşılaşmayı da caıın minnet bl· 
lirler. Nasihat mukablllndc en 
adi hisle•e kapılarak en adi mu· 
kabclelerdc bulunmıya özenmek· 
se laf altında kalmak ietemiyen 
idi ruhluluğun bir tezahürüdür. 
Nasihat, bayırhahlıktır. Bunu 
oovlc tanımıranlar, hayırbnhlı-
ğı ·da tanımıyan zavallılardır. 
Hayırhııhlığın d~crini tanııu!· 
ynn inı.ı.anlarsa, hitaba değcrslZ 
ayılmalıdıı tar. 

) 
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AKiSLERİ 
1'una üzerindeki .......... 

ı; tJ ,, ili a =1:1u;ı!3 .n 
· 368 inci gün ................................ 

1 Bekçiler umnmi 
1111vazeıe~eı 
ıaaş alacaklar 

içtimai tehlikelerden: 
Sahife: 3 

~nelmilel l.:oatrol Ankara, Z ( Husuııl) - Dahi
liye Vekaleti nıodem cemiyetle
re yakışmıyacak bir mahiyet 

1talyada bir mahal, 2 (A.A.) (Bapuıka.lıtlln d•wcım) arzeden mahalle bekçilerinin 
Şimali Afrlkada dü~man tayyare- re Eabl'İllaaı cibi çok mühim ima- halktan para toplamak ıuretile 

VRUPADA AFRIKADA 

lngilizlerba 
mukavemeti ele, 

aakaNleslde 
•rhmt gibi 

zörüamektedir lııgiliz tebliği Almanya ile İtalya, Tramilnn
>'a11 Macaristanla Kumanya ara -
~~a paylatmak suretile tesviye Londra, 2 (A.A.) - İngiliz Hsn 
._,..ek ötedeaberi imki.ıwz .m. Nezaretı tebliii : Deniz ta11ant kuv
liile •- veUerine menaup Albac:ore tayyare-

ltalyaa tebliği 

Ieri Masoua'ya 80 mil mesafede kain lathaneleri durmadan, dinlenme- ırelirlerin1 ve i8'elerlni temin 

Sıhhat Gangsterleri 
ve Şarlatanları . 

n eski bir davayı hallettikten lel'i sahil muha:Caıa teşkilatına bağh 
'°"1-a Tuna nehri üzerindeki bey- tayyarelerle müı,t.ereken hareket e· 
:~~el kontrol meaelesini ele derek enelisi akşam Boulogne nhtım 

Harmil adasına hücum teşebbüsünde den bomhalamaktadırlar. öyle etın41 usulünün k&Wınlması için 
Arlıaclopmrs Doktor Ra.itr1 Ado•al. m.mlelıette çok ' 
mühim bir ?"'" olan ba meo.zua ha makaleıile el koy· 
maı bulunuyor. Ha,ulı altiılmni bckleclitimis bu ihtCll'ı 
_y.nnd• bir lrism.t yoptrfrmrsa hani olaralı Ja~tli,ora 

bulunmuşlardır. Bir tayyare düı· tahmin ediyoruz, ki fnsilizlerin esaab tet.ldlder yaptırmaktadır. 
müşt~r •. lıliirettebatından 3 ki•1 esir mukabil taarruzda ıö.terdikleri Bu tetkikat neticesinde para 

----.ıardw. ve garaj yollanna hücum etmi4~r edilmıştir. b .ddet l • .a. 1-anl 1 ı ~ '·-"· k Diğer bir dlifman tananwl de ~ ıı Ye UY eti. 1UD1 ar top ama uau u ıuu.a.aca , maaş-
l" ve bombalar atmı,Iard1r. 

an., Anupa IDt..nnn hem Evvelce bildirflıtiil gibi İngfüz 
~ hem de kömiir ve kereste hava kuvvetleri lıoıubardıman tay • 

• 1 lıaYaleli qyanm nakline mü- yare filoları Berlln mıntakaııında se
llıt ınü,terek bir nehir yoludur. çilmif askeri hedeflere bfieum ederek 

hafif buarata sebebiyet. verınit ve bıç de laesaba katmamıtlardı. lar muva1enei uınumiyeye rnp-
İtalyanlardan" ve yerlilerden 8 kiıl- Çünkü Fransız cepbai harbi bit- ı ;..tel.d•il•ec•e•kıi.tiıi.r. ________ •1 Yazaı : RASiM ADASAL 
nin yaralanlllUlna ba1J olan bir a- tikten sonra Alman matbmtı R d 
km esnumcla Auab'da yere düt • mütemadiyen «timdi ııra tnıi · umanya a 
müştür. . "-"" bo )izlere geldi, İngmıı İmparatorlu- Son z.amanlarda cnetel erimlzde pılabllecek deval" birfeY yoktu; b lna-

-
Tayyarelenmh, k...,ua tapta m- - •• ı...... haf da ıl imh •ht•ı"" ı h k t• memlekcUn sıhhat işlerine karp hassa· i!nılleyb mu!usal bir miisabedesile bu 

halar at:mıf1ar ve .Kassala öt.esinde &1JDUD ~ ~ ••• ~ •• nas •• a 1 l a are e l siyet göstcttfl her vatandaşın. şeyhfil· uıvullJ amlk röntgen tatbikatı, YÇ8 -
Maman'ın cenubunda düşmanın bir ohm~capnı butun ~unya ıore • etıbba 1pokrat'ın atılAkı aynlne sadık bilecek bir İstanbul mü~ gön. 

8u nelUrdeki seyriaefainin tan- in!llülara ve yant:ınlara sebebiyet 
~ • • k" ""k d letl vermişlerdir. Hasarın büytik oldu-
• • Ye emnıyeti uçu ev ere • tahmın edilmckt.ı.-dir. 
~et •.• K gu 
l . manesı IÇU1 ınm mu - Başkn filolarını:z da Ogelsenvktr-
~ebeaini mötealnp Tunada aey- ehi-o, Madebourg. Cbcrbourg petrol 
l'iı~fer bür'!" d e vletlerin kont- depolarına, Enıden'de ticaret. geıni-

kampım muuftakiyeUe mitralyöz cektıu taruada neınyatta bulun- baş go•• sterdı• kalan her hekimin yüref;i sıtll)'arak o- derilmişti. Fakat adamcatızı Slı:keel-
nteşine tutmu§lardrr. muılardı. Fransız cephesi harbi kudulu çok muhim bir habe:r intişar nin biıa otel kahvesinde kandırarak ba-

Son ma lümatn gore dii•manın 89 10 Haziranda fiilen 23 Ha'Zll'· an- etti: . !stanbul sıhbiYe Müdilrl.üğü hasta sft bir şöhreti dahi olrruyan gayri miis-
~lu altına ahmnqh. !erine, H am ve Socrts'de emtia ga r- w , (1 lno.i sahifeden devam) tclllllan, otelciler. sahte d~er ve Um bir doktora muayene. hatttı muay-

numaralı tebliğinde baluıolunnn A· da da resmen bibnİftİr O vakit- malı haçlı fl~ma yırtılmıştır. Bunun Ü· mUtetabb!blerle şiddcUe mucadeleye yen bir ücretle bir müddet bir odad• 
darde muharebesinrle dılı,manın. sa · tenberi ise iki buçuk ay' &eçmiştir. zerine polis, müdahalede bulunarak girişml:ıtir.• Hassas giinül. !ctimal b~ tedavi ctt.irmişlerdir. Sonunda elinden 
hada bırakmıı olduğu maktulleı·ın a· Ö l ld - hald İ ")' ı otomobile yol acm~tır. tehlike demek olan bu derdın basit bır tavsiye mektubu da alınan ve artık otel 
1
1edi 22 dir Y e 0 ugu e n'ı ız mpa- Alnum tur izm bürosu da halkın ta· haber halinde kalmasına raz.ı değildir; parıısı da kıllmryan cahil ve bikes has· 
' Bundan başka zırhlı bir otomobil ratorluğu imha edilmedikten baı- ıırzusundan hasara uğramıştır. Halk çUnlcii İstanbul gibi muazzam bir 'fıb ta bitkin ve yQz kemikleri il~ bir halde 
iğtinam ettik. ka, Almanyanın birçok yelerinin Alman Konsoloshanesi bi.nasuuı da &it- Faldiltesl. Ostad profesörleri. bcnam ıerl dönmekten b~ çare bulamamış-

Urnum· h t bu k t !arına, Gulsnez burnundaki topçu 
tol 1 a rp en sonra on - mevzilerine, Alın:ınya ve Holandw 

hakkından Almanya, Avustur- ınüteadılit düşman tayyare nıeychııı· 
,, t ·1 b d"J • ı .. d' aı;namt e ma rum e ı m&J er- larına hücum Ptnıişlerdir. Tayyare-

ı. Bınaenaleyh kontrol tngilte- lerlınizden ikisi yııklamacfa bulunma· 
~~ Fransa ve balyaya basredi.l • mış, fi1:ü ıınhillerimııde nıecburi iniş-
~ıfti. Ancak yeni harbin arife - yaıımış!Alardır. bli". ınnş ve bunlar kısmen yakılmı$tır. 
~de Alma n ya tekrar kontrole man te gı H ücumlar esnasmda . Alman hava 
'it' k · ·1 gruplarının ~·ü'ksckaklerlni bir kere 
tirıı~a ettm mitti. Kontrol heye- Berlin. 2 (A.A.) - Alman ordu- daha isbat ettikleri hava maharebc-

ın m erkezi B elgra tta bulu nu - · ı G h be run.. ) d ları başkumandanlığı tPblii!' ediyor: len o muştur. .ece mu nre C r 

'tOt u. Şimdi Almanya ile İtalya, Alman d<>nizaltı J.,~mileri şimal de- lan muvaffakiyctle l.lverpool, Swan· 
Unanm kontrolünde İngiltere ile nızınde ikı }ngilız torpido muhribini seabristol ve GhaUıam Umanlarını 

ll'ta • · k h.b. b b hombardıman etmi,.tır. İngiliz linıan 
~nsanın ıştıra sa ı ı ulunma- atırnııştır. ~ 

1 ı "ld ki hır bede a\•cı tn':va lnrııı:ı mııvn atılmasına deva m olun-
a tehlikeli saydıklanndan, bu <''.i u c mu ' l' • ~ • ,, ~ • re grupları ln~tltcrl'r ın renubu sar- muştur. Düşınan t:ıyynrclcri dün ge-

di nibayet verilmesini ı&tem~ler- kisinde in~iliz havrı kuvv<>t'eri tesi- ce yeniden Berline ve diğer şehirlere 
r. satına karşı hiicunıl:ırına <levanı et· ht:icunıa teşebbüs nmişlerdtr. Hnva 

·~ . Kontrol edilen sulann geç- m!.ştil'. Apingdon, l{c ıılcy. Ueggin - dnCi bataryalannm iyi müdafaası 
tİiı ınemleketler, Yugoslavya da Uill, Betliırg, Hcw, }{iııı:::s \C LynıtO<? c;ayesinrle diişman tayyareleri büyük "- L•ı d nları 111111,...arlarııın ve Uerlln sahasına bomba atmıya mu • 
~111 olduğu halde cümlesi mih- tayyare ıney a ' .., ' 
~e d l 1-- kamplarına tnm ısnb<'tler vnki ol · vuffak olaıııamışl ::ırclır. 
~ evetcrınİn dost u ve nüfuz- ·.:.::::.:::.:.:.:..:.:.:.:...::..:..:.:...-----------------------------------------------------~ 

~:~;~;:E::5:~:;~ l~AIM!ôlö fEl<D~!fl!~] 
~re fİmdilik Tuna.da İngiltere - A 

..:,~ra:~:!:~01 hakkına ni- Maarif Vekili Hasan Ali 
~Uınanyada me~ Yücel İstanbula geldi 
~un ı yet.iz 1 i k İzmir, 2 (Uusuııiı - Maanf Vekili H Rsn n Ali Yüce: bugün 1stıın · 

bola hareket etmiştir. 
lı Viyanada mihver devletlerinin İz.mırde bulunan Maliye Vekilt Fuat Ağrnlı , mut.ad ziyaretlerden 
'ta.lı.ern stfatile verdikleri kararlar sonra şehrı ve fuarı gezmiş ve Belc,\i;-e Reisi t.arafııııl:ın şerefine !unr 

t'ansilvanyadaki Rumen unsuru· ga:ı:ınosunda verilen zıyafette bulunmuştur. 
rı~ ve bunun en büyük partisi l:unirde Mr tren kaza11 Ticaret V e k a leti müfetti,liği 
tııilli çift-"leri memnun etmemie- ) n h Ankara, 2 ( Hu~usi) - Tican!t \'e· "u ., İzmir, 2 ( 11 usuı;ı - :ısına anc 
tir. Fakat Rumanya bükiimeti Ma kaleti teftiş hf'yeti k:ıt!rosun rln mün-
Ce.ris istasyonunda nıanevrn yapan bır 10• ha l 80 Jirn mnR~lı bi rinci sınır nıii-
\ tanla anlatmayı ve buna mu- komotif, Hllül k:ıpıı.ı yırnınıln rlnn. fettışliğe Başvekalet Ma tbuat U mum 
a.bil Rumanyamn elinde kalan durnıacı İbrahlın ı.-nılııde birisini Müılürlüğü ınüşnvll'lerinden SUI'eyya 

).,_lerin heyeti umumiyetinin Al- tayin <•dil miştir. 

mütemadiyen tahrip edilmekte miştir. hekimleri ve hesapsız sıhhi muessese· tı; Mlen de hasta dÖ§eğlnde son gilnle-

ld 
_ .. v • B h • Bu nllmayişler, Bükreşln slyıısl ma- lcrile vurdun dPer kÖ"'elerlne nazaran rlni yıış:ımaktadır. 

o ugunu OKfenıyoruz. u ta rı- hnfilinde büyük bir endişe uyandırmak " - • " bul B i ... •~ ı ı __., · •F · __ ,_. 
b hak

'---d İ l · d çok dahıı mlinevver bir halla unan u ~~ .. a c ruıycuerı ogliycuu:ı .n 
at ııun a ngiliz tebliğ enn e tadır. Bu mahafilde, Almanyanın bu bir beldede ·Tıb sahtekArlığı ve şarla· yapmadıkları yoktur; zahiren insanlık 

az çok mübalqa olduğunu kabul hfıdlselcrdcn istifade ederek Tnıru;il • tıınlığı• olduktan sonra bu mesele çolt hfunilerldir; meccanl muayeneler ilan 
etsek bile, herhalde lnıilizlerin, vanyayı, hatt! bizzat Rumanyayı ili · deştlmlye .c!efer. hakkında esaslı ted· ederler; uzak yurt köşclC!rinde halkla 
Al~n akınlarına hemen hemen ~ıale kıyam etmesinden korkulmııktıı • bırler alınmaııı lhını bir cemiyet has- beraber camilerde namaz kılarlar, kırk 

ır. talıt,ıdır. Bunun içindir ki yakınının yılda bir fakire. propagandacılarına. 
aynen mukabele etb°klerinde de Saraya ~iden bütün yollar hııyatını sıhhat ve ölumilnü _ ~ bayağı bohçacı \:ııdııılara Utıç da(:ıtırlar; has-
,üphe caiz değı1dir. Maksat ken- kapalı menfaatler ht>sabına olarak ıstismar c- taların sakııllarını operler , meşru bba-
di keyif ve arzusuna göre yazı Bukr~ 2 <A.A.> - Reuter: den bu halk düşmanlarına <Sıhhat g::m- bet hakları. olmadıtı halde btiyük bır 
yazmak olmayıp da cereyan eden Rumanya ordusu şimali Transikan· esterleri) diyorum. küstahlıltla otedc, beride tabııbet s:ın'-

yadan çekilmektedir. Mt'mleketin her Tarihin biltiln devirlerinde tababet otınl bir meslek vıısıtası ittihaz eden 
hadiseleri, lehte olsun, aleyhte tarafında bir endişe ve gerginlik ha • mcslefinrle suiistimallerden bahsedll· bu mfitctabbipler. üfurükçüler, çıkıkçı
olsun, olduğu gibi göstermek İse vası hükiım sürmektedir. Halk kütle - m[ş ve hekimler mesleklerinin umumi !ar. sondacılar. berber ettrahl:ır, pan
• ki dürüst gazeteciliğin başlıca leri. •Viyana ameliyatının• sertliğini ahlllkları yanında yalııncı hekim tas- sımancılar, hocalar, kocakarılar ve dcl
vazifesi de bundan ibarettir _ aöz 1 yeni yeni anlamıya başlamıştır. BGk • lnklarınıı hakikt sıhh:ıt düşmahlarına ~llıır yüzfinden hakı1d tııb:ıbet ve bıl· 

• xeşe gelen treııler, buraya daha birkaç şiddetli ' mOcadcle lüzumunu fleri gln tnblpler de buyuk zararlar gÖTmek-
önündeki bu vak'alan tesbit et - ı ,giln evvel gelen Macarlara k:ırşı olüme ı;ürmüstür. Birçok teduirlere rağmen tcdir~r 
mek ve ona söre muhtemel akı- kadar mUdııfaa edeceklerine yemln et- fenalık her verde ve maatteessüf İs· Sıhhat VekAlcU'nln t rengililer için 
betler hakkında miitaJea yürüt _ tikleri ocaklarından kovulmuş, acına - tanbul gfbi büyük bir sehrimizde ol· tedavi cür.dnnında <Hastalara naslbaO 

_._ • eak halele bulunan muhacir kntileleri d" "undnn ziyıırle tç Anadolu'dıı ve Er· tan birkaç sntır alıyorum: 
meıı. tcap eder. .._ getirmektedir. zurum gibi Do~u kasabalarında dn şfd- • •. frengiyi haplarla, tütsülerle ne-

ingilizler iki, iki buçuk aylık Bükreşte diln ö!lcden sonra mühim detlc ve bOtUn ı;crbestlslle berdevnm- fesle, geçiriyorum diyen yalancılara 
acde bazırlıldan:lan sonra bu ka- bir tezahür vukun gelmiştir. Polis. zırh- dır; ve hatt!ı tııb:ıbctln bir ticaret ve ınanmayın! Bunlar sizin paralarınızı 
dar mukavemet gösterebildikleri- lı otomobillerle ve iUalye hortumları servet vn.sıtas.ı oldU:u tel~kklsUe gün tekerler, hem sıhhatiniz! berbat eder-

ıle mlldahııle etmiş ve halkı dağıtmış- ~ittikçe vahamet kesbetmcktedlr. ler. Bunlann tuzııklanna da,me-
ne göre İse, zaman geçtikçe bu ıtı r . Bazı tevkilat yapılmıştır. Kral s:ı- Tababetin bir tedavi ve teşhis vası· ylniz; felAketiniz işte o uman başlar. 
mukavemetin daha ziyade arta · rııyı onünde büyük meydanıı giden yol- tası olıırak nlsbcten aciz old$ ve he· 13ô1le yalnncılar, dolandıncılar biliyor
cağı da tabiidir. Şu halde Alman- lar saaUerdenbed tamamile kapalıdır. kimlerin hemen daimn müshil. sıcak sanız hükOmete haber verin! Vatan
lann kıştan evvel İngiltereyi İsti- Kuvvetli jandarma kıtaları kral s:ıra • banyo_ yakı gibi kltısik devalara bas daşlannw bunların zararlarından ko

yını muhafaza etmekte ve bütün se - vurduğu eski zamanlarda bunlara blr ruyunuz!.• HiıkO:ınet aezue sıhhat Pil· 
la hakkındaki tasavvurları ve Jıirde jandarma de\Tlyeleri gezmekte· dereceye kadar cevaz vardı. Çünkü e- gstcrlerini teşhir edebilecek bwıdaıı 
planlan için artık tatbik kabili • dlr. ı:o~t. bedbin ve kendileri de hnsta ol· daha "eciz. btr nasihat yoktur. Fakat 
yeti kalmamıttır, denilebilir. ih- Macaristan, Almanya ve ltalyıı Elci- dukları için marazlarına müsekkin bir maatteeı1süf içinde bultmduğum Enı.ı
raç ve istila hareketi bu sene ya- liklcri binııları. bir hücum\I karşl kuv· çare bulamıyan bıızı edipler tiyatro ki- rum kasabtiında d:ıhi frengiden müte-

\etli muha!:ıza altındadır. t.ıplarında hekimliği ve tababeti kari- vellit felçleri nncalı: aylardan sonra 
pılamaymca da onun gelecek se- Mania mukavemete katUrlze ed iyorlardı. Moliere'in Mlin- görliyoruz. Çilnkü kanda vassermanları 

~~t~~P~:: ~=:~:e hç~:a:~ büs- harırlanıyor ~~~· ~~u;ı~ues~:ı~~~ ~~pl~~=la~~~ :~!ny~~~ag~~:u ':!:~ r:e':n~!~ 
Bitler ve Musoliniye şiddetli birer tok kuvvetli snbnelcrlnl görüyoruz; !arının ellerinde kalmışlar veyahut da 

İşte İngiliz mukaveme tinin art- protesto göndermiş olan köylU partW hatta bOyOk komedyen .fyi hekimlik ilm1 konsfilt.asyondan hazetmi,yen. ib· 
mıı.sından bugün için husule ge - lideri doktor Maniu. dün, Transih:arı- yapmak ,;e hastaları tcd:ıvt etmek için tls:ısa hiç kıymet vermlyen Wızı mahal
len netice bundan ibaret görün - yanın merkezi Cluj'o hareket etmiştir. hekimlere ihtiyaç yoktur; hatıl'! olma· le hekimlerinin kurbanl:ırı olmuşlar
mektedir. Bu netice kerfısında Bazı klms<>lerc gore, Mnniu, oradıı mu- ma~ da müreccahtır.• diyecek kadar dır. Bunun derece derece blnlcrce mi

kavemetl organize niyetinde bulun.. ılcri varmaktadır. Yine meşhur ansik· sall. ve yakından uzaktan CSılıluıt gan-
Almanların yeni bir düıünceleri, naktadır. lopc.-disUerden Montaigne'nln ifadesine gstcri) denebilecek vasıtaları mevcut-
v eni tedbMeri olup olmadığını Universul gazetesi diyor ki: tu Translkanyanıın parçalıınması, ~1d r.ore hekimlere olan nefreti irsidir r. 
ise - ıu veya bu gazetenin ~ahsi Rumanya tarihinin defnedildiğini \'e Babasının, amcasının \ ' C dığer yakın • Oo!unun hekimleri olan ufak blr ka-

• takdir ve tahmin i değil • ancak leci milletin T\lhunun kırıldığını· gos· !arının ilaç alnından ihtiyar olarak ol· sabasındn elinde tantiyon tıetile dola-m esaıı b·1· melerinl tababetin aleyhine bir delil ola şarak hastaların lcan tazyiklerini olçen 

a~?.E~:E-s::;~:E; ·:·B~~:'.:F~~k;~~········· .. ·ch~~~hiii~i~····· 
~nundur. Rumımya ~vekili 
de"Vletletin büsbütü n ortadan halk n u t k u 
lığı hir d e virde, Kumanyanın ge
~~rı Umwn.i harpte aldıiı yerle • 
ltı bir kısmanı muhafaza ederek 
~niyet ahına almasını .büyiik bir 
tıitnet telakki etmektedir. 

Rumanya Hariciye Nazın Ma
~oilesco dahi Alman garantisinin 
Q\J memlekete herhangi taraf -
~n bir tecavüz ve tazyik vaki o
.......,. Alman ordusunun derhal 

bıiidahale edeceği manasını ifade 
"~iğini tasrih etınittir. Mesela 
Sovyetler Birliğinin, Rumanya-

""1 İizerine yürüyeceği farzedile -
~ Olsa böyle bir hal vukuunda 
~Utnanyayı Alman ordusu müda-
-. edecektir. 

'1acaTiataa MihYer-

tilere minnettar 
....___~---------------------
, Viyanada çizilen buclut, Maca
~tanda çok büyük bir mavaffa-

1Yet olarak kar§ılanm14hr. Mih-

~~ devletlerine minnettarlık be
hrı eden büyük laalk tezahürah 
~~'1ı>:or· Hakikaten bu budut, 
:;~n için gayet kıymettar
"U', Çünkü Karpat dailannda b ir 
~a. balind~ yaııyan, miktarı 
htr- milyona yakın olan ve Szekler 
~ı lafıyan eski M ao-arlar k.i
'-ilen Macaristamn yeni milli ba
~arı içine girmif oluyorlar. 

Dün h•ı köyde 
llllektep temeli abldı 

müsbet hadisat göstere ı ır. •ermektedir. rak 5firuyor ve ~yle diyordu: ·Be- ve derhal iyodlu bir iınngoya başlıyan 

(
B irinoi ıt1.hi/.dn ci•vam) (1 inci sahifeden devam) Ebt1zziun Zade Bu gazetenin direktıırii Luı:osiam. kimleri hastalarının Eaadetlerlnden sıhhat memuru görülmüştür. Sıhhaı _, 'TET t. 0 Viyanada hakem kararı aleyhinde bir zivade kendi menfaatlerini ve şöhret- memurları biZim kıymeUi yardımcılıırı-

\• ı· ... aııa, ~ •A.A.) _ D.N.B. aJ· ıın- c- Hava hakimi~·etinl, NaMlcrin • • -u· may•~ •-tıp etmic olmak ithamile ' , - ' ·• "" ""' '"' lerlnl düşılnürler•. Fakat ıırtık bu geri mızdır; fakat birkaç ay zarfında iblr 
sı bildınyor: elinden, ağır ağır, giiçllikle nlıyorıız> ................................................ ıevkıf edilmiştir. Mumııikyhin karısı de,·irlerde yaşa~ olmaktan cok uzak- hastahaneden veya bir hekimden elde 

Viyana fuarın ı ıı açılması :nunase- demiştir. y v 1 Ed• le üç kız kardeşi de te\·kif olunmuştur. tayız. Mevzubahs olan dcvırlerde ne I edilen ağızdan kapmıı ·birkaç bllgl ve 
betile Alman İktuıal Nazm 1"unk, lng-iliz tayyarelerinin Berlinde agmur ar ırne Macar ordusu ayın beşinde rontı:en. ne sıtma ilacı kinin, ne \•ita- birkaç gorcnckle asri tababet yapıla-
bir nutuk soylı} en·k l ııgılizlerın bu yaptıkları tahribat Transilvanyayı ifgale min ve ne de büyllk kurtarıcı ameliye. maz: yapnn mllcrimdir ve belki de 
&efCI' tamamen yaııl.ş ~ır he~ap yap· B~rlin, 2 (A.A. ) - Stcfanı ajan- ve Egede tahrı· ~,aı baş'ıyacak ler vardı; buyuk Pnı.tear'un mikrop vak'aya gore katildir. Elden ele dolıı-nıış olduklarını tcbnruz cltlrnıl.ş ve I d" 

1
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1
. 

1 
. .,

9 
İl'"•st.osta J1 Budapeşıe, 2 <A.A.> - Stefani ajan· kcştflerile insaniyet henüz koleralar- san illıçlar, mühim ve müessir lltıcl:ırı 

1 
i • -

1 
cl evam etmışür : ımı an.: n~ı ız t!rın w• .... - ından: c)an, vebalardan ve kuduzlardnn kur· ">ir hekim ıw!Ahiyetlle veren bazı ecza-

soz er ne ŞQy e. Rerlın ı boınbartlıınan c>tnıeh·n esna- t Muhtelit Macar _Rumen komisyonu, tutmuş değildi. Kırıcı ve kuılelerlc •ılıır . lilzumsuz OAç rcklllmlan da bo 
Ablukanın şımdıden tcsıl'l kalına- ıımda Almanların vcrmi, olduklan ya 1 1 arazı terkine mi.ıteallik olan karıırları- ln!>anları kara topraklara gi:ımen istila· knblldendlr. Gazetede meeslA bir Chor-

mıştıı·. Alnıanyuya ınııllnr şınınl, c~- telefatın rnikt.nrı 12 ye baliğ olduğu p rıı vermiştır. Macar ordusu 5 Eyhll· lar karşısında ihasta adamlar ve bu mobln) deva!!! cinsiyet kabfliyetıni 
nup ve ı;ıa ık hudutlarından ve eskı- haber vel'ilıııektc..l.r. Bundan b~ka (1 inci .. hifeden devam) de eski hududu geçecek ve Macnrlsta- meyanda muztarlp edipler de bedbin knmçılıyıın faydalı bir iltıç olabilir. Fa-
sınden fazla ~lmekte ve denizaşırı Ticr a r ten pa ı kına hır çok bomba· yer seller peyda etmiştir. na terkedilmiş arazluın işgali kl"yfı _ ıdıler. Halbuki bugün binbir terakkisi kat bunu o hastanın akamet dCTeccsini 
memleketlerden ithnl oluna n malla· !ar ~üşnıfü' ve sahada muazznm de- Sokaklarda şeınslyeli., ~rdesülU ve yeti 13 Eylülde hıtam bulacaktır. ~·e göz k.amaşUrıcı tedavi çareleri. se- ve nev'ini tayin edı-n saltıhiyettar bir 
nn buyük bır kıo;;nıının tin ycrlerın ı . 

1 
ld • -·r .

1 1 
f jpaltolu dolaşan hcmşerılerın arasında Dığer taralıan, çarşamba gunü Meb· nelerce tahsile ve miltemndiyen oku- hekim tavsiye etmelidir. 

tutmakt.udır Dovız muşkül iitını ve !ık er açm ı ş 0 agu. 011 renı _rr_ı ş ır._ ,evlerlnda sobalarını kuronlar bfle vnr- ısan Meclisi, umumi bir içtima akde. 3'llP yazmıya mütevakkıf olan muhtelif Bu ittimnt belA ve tehlike ile mOea-
d' d ,,_· k ıı·ntıluı l nmltere Amsterdamdan bıldırıldiğıne gore. ,dır Şehirde bazı evleri su bastı~ı gibi. dccektir. ihtfs:ıslaı11e tababet hem buyük bir delcde Cumhuriyet Hükumeti ve onun 

bun nn_ oı;acn !.ısı · kbb·t .. bizım evvelki gCl'C hu şehinle altı defa ha· ı ... ~nbul - Edirne cosesi de bazı "er - il · • ttl b ı ::. tti una mu .. ı ·~ " • Memleketin büyumcsi dolayıslle mec- ım ve en müsbet bır sana r. alikadar h:ı ıı veklleti hepimize on-
m.u a :ıb-a <; ti'd • dde stoklHnını- va tehlike İs!lrcti vel'ilmiş Vt.' tnyyn· ıerde bır metre su altında kalmış ve e .. ..n t k t .__ ... _ti. tc kid edı"le k l k k ıp ıı ı nuı • lisin feshedilerek yeni intihabat yapı· ...., ... n arı 3.,...,., n n • aya o muştur. Fa at bu (Slhhat gan-
vıydcee i~:nrlarından dün olarak tah- re dafii bataryalar, nıllteaddit defn· bu yfjzden mfinakalat kesilmiştir. Trak t;ıcaıtı tahmın edilmektroır. cck tanıtı yoktur; asıl tenkide şayan O· g5tcrleri) )'alnız yazma kanunlar. ara• 
zı. n m !ar fallliyet.e ~cı:;miştir. )·a ha' alisınde. harınıın yerlerınde de· lan bu yOksek mesleğe ~mur ım.-nyan sıra sathi teftişler, tahriri tamimlerle 
mın etil. 

1 
Ç k t bi gemi met yapılmak üzere bekliyen ot ve sa· Posta Telgraft a tayinler mııhdut miktardaki egoist ve ilim dilş- ortadan kalkamaz. Buna kar~ı bizzat 

İptidai maddece fıı.t.:ir bu unaıı Al· ocu aşıran • r man lıır. yağmur sularile sürilklenmiş, Ankara, 2 ( Husui) _ Posta İş- manı hekimlerle bunl:ırdan cesaret ve hakiki tababetin ayaklanması, bekim-
manya malzenıesinlıı ııetieeye varın- torpıUendı mahvolmuştur. lerı reis nıua•in i :ı<chmet Rüştü hattlı direktifler alarak Şltl"ada, bumda ler sendikalarının. te~kküllerinin. E-
cıya kadar sarfedı~ı~c:ını. rlü~~nme_- Londra. 2 ( A.A. \ - lteuter ajan~ı Karadenude oldukça kuvvetli bir Kartalın ter fian Kııyseri Postn Tel- hastalann olilm halindeki hayatl;1rını tıbba Odasının alflkadnr olması, gazete-
den motörize h:ırbıııı ılerı goturcbı· biltlirıyor: Knnııdaya tahliye _r<llleıı fırtına devam etmektedir. Motörler ve grnf ve Telefon müdiirliiğüne, İstan· lstisma~ eden vicdansız ve bir nıı~~rıılı !erle halkın mütemadiyen tenviri, 1-
lir. Rizim iktısndivutımız hnrp iea- çocukl arı ~ötilrnıek~ olan hir l nı;iliı: kfiçılk vapurlar Boğazdan çıkrımamak· lıul paket muavini Cafer Tayrarın halk düşmanı ~ıhha~ gangsterierıdır. pokratı lnkllr eden mahdut şarlatanla
lıııtile czil~ıetli •. bılfıl<is. bıiyük mik • vapuru, bir Alman df'nlultısı tnra- tadırlar. Dün ö~leden sonra Kn~a<lenız· ,.. . . • 1 i Çok yakııı bır tarıhte Karstan mua- nn aforoz edilmesi ve şarlatanlıkla 
yasta takvıye bıle edılılı. Alm::ı~ ~ko- fınılan lorpillenmi.ştlr. Bütün cocuk· den llma.~ımıza gelı~ekte olorı :'00 ton- •0. lır:ı m~a~~~ terfınn Posta 

1~ er ycnemize ı::önıierllcn biçare bir has".a sahte hekimliği bir devlet blyaneU te-
1 omlsinln son lrnyııaldnrından ı11tıfıı.- lar kurtarılmıştı r. Lon<lrnda alınnn luk kom ur yük_lll bı~ motör, $ıle rıcık- ı cıs muavınlı~ıne, Levazım mfiıinr. bııııun en veciz misallerinden blr'd i: . lfıkki etmek lfizımdır. 

- ı il, kulmanw•tır • 
1 

· J;ırında ıındat ıstemış. mazotunun bit· luğil şube mürlür muavini Ziynnın Hayatını gündelik bir nafaka ile kaza- Üç bin sene evvel büyük Eflatun 
dl'.! etmiye luzum ı c " · malumata nazaran yalnız ~em nın . · I{ h. · ı ·· ı ··v- ki zı "!'ti nedir" . . 

1 1 
tığını ve sularla sahile suriiklcnmekte ırşe ır posta muı ur uguııe rıa en nan bu Uç çocuklu hasta sağ yüzündeki .Tam mana~le bir hürriyet içinde ya-

Alnıanyırnııı para va .) ld · knmıserı ölmiiştür. Yetmi ten az a olduğunu bıldirmiştlr. $ile açıklarında tayinleri tensip edilmi~tir. felç ile şiddetli aj!rılardan istırap çeki- lan söyllycn hekimlerdir .• vecizesini 
Mark en emin ve !'il sabıt ak~e 0 u- çocuk bu sabah İngi?U>rede lıir lim:ı- demlrliyen motore mazot gönderilmiş- .- yordu. Ötede. beride bu ihtisasla hiç roylemişti. Ne yazık ld meşhur tilozo-
ğu gibi , zifa düşen ı;terlııı_ lırıısı!1ın na çıka ı ılmıştır. Gemide çocuklardan se de akıbetinden hcni.ız bır haber a- düzcltilmistlr. <ılfıkalan olmıyanlar tarafından tun )'alancı hekimler diye küdotti~ 
Avrupnda yerini tutmak uzcredır. başka sair yokul:ır da bulunmıılc: • lın:ımamL$tır. Bunlardan başka dOn akşam Ozcri bir ı;ürii lüzumsuz ~ırıngalar yapıldık- mütetabbipler \'e şarlatanlar tababetın 

T.,ondronın City'sindc imııl edıhnck tnydı. C<>cuklar biiyilk soğukkanlılık Diğer taraftan Tophane rıhtımı bir- bir mot.ör, Marmarada fırtınaya tutul- tan sonra hastahanelere milracaat et- en yüksek bir devrinde de mevcuttur; 
te olan Sterlin vahidi kiyasisi nrt.~k ırostermişlerdir. çok yerlerinden dalgalarla hasara uğ- muş \'e Maltepe zahillerine düşerek misti. Hastalığının esas menşclnl habis \'e bunlnrın çoğu birer EfiAtun geçlne-
yok olmuftur. 21 nğustosta İngılı.~ _ - - ramış ve çoki.ıntüler olmuştur. Bura· pnrçalıınmıştır. MürettebaU lxıygın bir bir ur te3kil ettiği :için En:urwnda ~- cek kadar da küstahtır. 
hilkümcti ke)•fiyet derhnl ınevkıı ra;;ı miktarının azlıı;ı dolayıı;lle bu !arı muhafıızıı altına alınmıştır. Osku· halde kurtarılmışur. Tahkikat yapıl -

,. ı.e' g mck üzere f ngll lere tedbirden çıkacak nı•tıceler1n Alman- dar ve Beşlktaşta bulunan çbp mav- mııktadır. 

b
merkrye ebç ıknotlanıı ın ithalini va için hiçbi r ehemmiyeti" yoktur. nalarının da limandan imdııt istemeleri Marmarada da şiddetli bir fırtına 

an ·asının nı • · . ·· · hlik ı · · u . El" • ~ b ı n ı' ngı'iz li· ltalya da ayn ı v azı velt.ed ır uzerıne bunların te e ı vnzıye erı başlamıstır. 
mcnettı. • ımızuıo u una • , · 

lr------------------ı-Mantıksızlık Müsabakası : 16 

!!(; lltlediye Reis Muavini I.ü lfi Ak- r;::=== 
ıl• dUn Silh·ıi kazasındaki muht.e- 1 ,. 

köyler i teftiı etmiı ve bu arada 

Hikaye EViN HAKKI Mahmut 

balarına. emzikteki. yahut emekliyen 
kardeşlerine bakUklar ını , ve bir . ev• 
in .nafaknıo için çalıştıklarını biliyor · 
dum. 

Bana. merak olmuştu. Çocuk, parala. 
rı almış da. evden kaçmıs . annesi, yol· 
da ını yakalamıştı ?. 

Yesari . :'\ 

"· ~ık . Akfam gün karardıktan sonra. gü • 
._ liy, Akvcren, Bckırli, Çayırde- ü • ·unııı·ıı ı a••ırl"..,n criirültüleri 
. .., Jl;;.~., 1.-- • ..ı k~ ·I . d rı n )Org :ıı ı. .. :, ... . '1c w,,. u-VU;ıuerc o) cnn e yapı- arasında, onun, çın çın oten lnl'e ı;esı . 
ili ilkmekteplcrin terrıcllerini at - mahalleyi, bir arayıcı !~egi gibi dola· 
~~~~ır. Köylfficr, bu mektepleri Cüm- şıyordu: 
)l ııret bayrarnma kadar yeti~tirme- - Havadisler-.•. Yaııyor ..• 

"adetmf~erdlr. Çemberlitaştan Sirkeciye doğru, ıü· 
'--- nun muhtelif ı;:ıatlerinde sağlı &0Uu 
~ - -'l matbaalara uğrayıp, şehrin en kalaba-
1'11 sene evvelTasvı'rı'efkan; 1ık caddelerinden: !ilek sok.ııktarından. 
' (1, ı hücra ı:nahallelcnne kadar. ba~ra ba· 
______ ... , ,, _ _, cıra, çalataban koşup gec;iyor ve niha-

Girit't• Yunan yet Beyoilunun Yeni.şehirle Knsımpa· 
şaya bakan yokuşu Uzerlnde ı;oluğu a-

bandıraaı Jıyord u. 
3 E"liıl 

1901 
Bütün gün nefes tük~erelı: k<>§muş 

J olmasına rağmen, yine bez.gln, nes·esiz 
llanv "' k1 _,.. ,. b" 1 ,... _ I görünmüyordu. 

1'.crıllol ~ aua ı.ıuveıı ~m y~ U1:nera Geç vakit, elinde kalan gazeteleri de 
\'u oshm Hanya kalcsıne artık k . in n· sapa scmUere ~arkıyor· 
ı,_-ııan b ğ ek 1 . ~· satma ı ç ı ı • 
·~en .x!yı·n •ı hlç 'k·ı ~uyecegıne 

1 
ve yoksa, e\ine donerken, sırf alışkıınlık· 

d ~ lt;•lşaş te ı esı mevcut oma- la mı bağırnı-ak geçiyordu? 
tılrıı•:a dair taahhüdü ıı:ıutazamrnın B~u da, bir akşam hallettim. Saat 
~a k tizcre heye•i kraıyeden be - ona doğru koltuğundaki bos kıırtonu, 
l1l tıııaıne istemişlerdi. Knr:ıya çıka- arada bir hııvaya savurup ba!ınyor, 
la an askerin gemflerlnc avdeti bu koşa koi:ı yokııştan aşağı iniyordu. 
}'a ~n icrasına talik olunmuştu. İc- Bu müvezzi çocuğu, koşa koşa ıit
tı koınltc-;i bu baptn tahriren temi- tiğl evde. kim, kimler bekliyordu a -
I! ~ v~ıdiğindeıı a akiri muhtelite caba? 

tncı eylulun birinci günü gemile- Bu miivezzi eocuklarm, birçoklarının 
köturüm atalak analarına, ba· 

Koşa koşa g:i ttiti evde. kim bilir kim· 
ter bu çoctıiun eline bakıyordu? Ve o, 
ber akşam, neş'e içinde, ' " " in •na· 
lakası• nı götiliiiyordu. • Geçen akşam, 5aal on ikiye dotru. 
sokakta, cılız bir ağlama duydum. Bu 
cılız ailamayı; titrek, atlamaltlı bir 
yalvarma takip ~U: 

- Anııedtim · ·· ~itim •.. Bir da· 
ha yapmam! 

Bir tokat şakırtısı. bu yalvarmayı 
kesti. Çocuk. ağlamıya vakit bulmadan, 
bir tokat daha şakladı : 

- Seni. yezit. hınzır. kafir, seni! 
Söyle, paraları ne yaptın? 

Çocuk, hemen cevap vermemistl, ka-
dının, yAni annen in sesi, gürledi: 

- Söyle, paraları ne yaptın? 
Bir tokat ... Bir tokat daha ... 
Çocuk, ağlıyor: 
- Anneciğim... Annecijjim.-
Vuran annesi! Yalvarmak, niye ya

rar? 
Çocuğu dövdükçe. annenin sinirleri 

yatışmıyor, şahlanıyor: 
- Hınzır Wır, soyle... Paraları ne 

yaptın? 

Kadının sesi. hıl lA hlddeUe t itriyor: 
- On b irlere kadar evde bekledim. 

Söyle, nerelerde sürttün? 
Demek çocuk, dışarıda bir yerde 

çaJ.Jllp 1'Aıanıyor; yahut bir yerden a
lınacak parayı alıp eve döni.ıyOf'? 

Bir tok.at •. Bir tok.at dah.a ... 
Kadın daJılı hırçın: 
- On lltilere kadar, nerelerdeydin? 

Evde hasta kardeşinin ilAeı bitti; çorba 
da yapamadım. Evde, ekmek de yok, 
bilmiyor musun? 
Çocuğun sesi çılaruyor. Anne, kısık 

kısılı: bllğırıyor: 

- Söyle paraları ne yaptın? Seni, 
aramak için, yollara düştüm Karde • 
şin evde yalnı ı: korkuyor. Gaıımız da 
yok. Çocuk. knranlıkta korkmaz mı? 
Söyle, diyorum sana, bugün çal1JIDadın 
mı? Matbaahaneye gider, sorarım. Ha· 
ni, yalanla elimden kurtulacağını san
ma. 
Kadının. . matbaahaneye gider, so-

rarım• sözü üzerine. büsbütün merak • 
etmiştim. Perdeyi aralıyarak bııktım. Çocuğum, .ev• in •nafakası• için ça-

Kara ~rtülu, kara yeldirmeli. lıştığın halde, sunu bilmiş ol ki ne ıım
kupkuru bir kadın, fırça saçlı, çelim - di, çocukken, ne de yıırın bfiyüdülün 
siz bır cocuğun kolundan tutmuş sar- :r.:ıman; •evin hakkı• nı yemek hnkkın 

· r tartaklı ordu: deJi,ldlr 

Bu resimde 7 mantıksızlık Tardır. Bulunuz. 

T AFSiLA T ı r neşrinden sonr a kuponıar1a bırıı1tte 
•• • •' ·'" ' •" • "' "'"" kesip gönderiniz. Resimlere ayrıca 
İçinde mantıksızlıklar bulunan re- tafsilat vermeğe lllzum yoktur. 

simler neşredllcce'ktir. Her r esi mde! Gazeteler1nl kesmek istcmlycn lta

mantıks1z bulduğu~uz yerleri ren~li r!lerimiz bul luklı:ın mantı~~ızlıklan 
kalemle işaret edıniz. Son resmın bır kağıda yazıp gonderebıhrkr. 



Asipirol Necati Ağrr, sızılarrn, nezle, grip, romatizmanın ilacıdır. Bahçekapı; Salih Necati 
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1:13!1 ! J] fi.! t1 :]3 ;] ! 3 ;}j H"'eM-S'"p"*Q"~R-·;"jj işçi arıyanlar 1 Heybe~iad!' Deniz Harp Okulu 

i ..... _,_"_ ....... _"''"' .. """'""_; Başka bir ve Lısesı Komutanlığından: 

Zonguldağın bir 
çok derdi var 

Evvela otel, llOnra kömür tozu 
pisliği ve açık bir yerin yokluğu 

Güreş ekiplmiz İzmire ME.V{~R-::- ~~k"'!:U lil'l~iy.eııi Le- •• ı - Bu yıl Deniz lisesi birinci sınıfa girmlye istekli okurların nıll: 
vazını )Iudurlugu. Ucret 7;;, !ıra. Li- GUZEL sııbaka sınavlanna 6 Evhil 940 peıı.ıcmbe günü sabah ııaat dokw:da t>_. 

~ gidiyor sc mezunu .. )fe~ıurin kanunlarına lanacakttr. • ' 
uygun, daktilo bilen müreccah, 1rnti-

İzmir Enternasyonal fuar nuçla
rıııa lotirak edec:ek olan istanbul eu
reş ek.ipi yarın sabah Bandırma yoli· 
le İzmire bır.reke~ edecektir. İzmirde-

I ki miisabakalara Ankarıı., İzmlr, Ko
caeli, Balıkesir, Mersin ve Çoru111 
ool~Jerinin takımlar) da iştirıık e
deceklerdir. • açlar cumartesi ve 
pa~r günleri yapılacaktır. 

!lıl.onitöı· Saimin idaresinde gide· 
cek olan İstanbul cklpl eu güreşçi • 
lerden mürekkeptir: Ahmet Çakır, 

Halil, İzzet, Faik, lıımall, Mustafa 
ve Ahmet Samsunlu. Ayrıca vehri -
mizden hakem olarak İıııruail Hakkı 
ile Sadullah ta gideceklerdir. 

haıı 6/ 9/940 da. 5/ 9/!HO a kadaı· mü- 2 - Sınavlar Fen billfİSİ c Fizik· kimya> matem atık ve türkçedcll 

racaat. Bu·· yu·· k yapılacaktır. 
DAKTII.O - Maliye Vekaletine. anne 3 - Sınava girecek okurların Köprüden sabah saat 7,25 de harıı-

Ankıua. Ş.rt: Mcmuıln kanunu 5 ket eden vapurla yanlarında aiyah mürekkepli kalem ve tersim ırıalst" 
ınci madde, 9191940 .a kadat· müra- mesi olduğu halde okula gelmeleri. Sınav baoladıktan sonra mtiracaa& 
cat. 10/9/940 da imti'!ııın. 

+ .lfERKEZ B.4.SKASINA. MB-
MUR - İmtihanla. :\tcı·kczc ve şu 
beleı·e. Şartlar: ~,i. e mezunu, Turk, 
hastalıksız ve sag!am, hilsnilhal er
babı, ya,: 18 - 35. Jmtihıırı: Riyııı:l
yc, iktı~adi coğrafya, Türk tarihi, 
sosydoji, Fransızca, İngilızce \leya 
Almancadan 'fürkçeye ve Türkçeden 
Almancaya tercüme (ehliyet tcsbl -
tiı:de şart değildir, fakat tercih se. 
bebidir) imLibanlaı- Ankııra, İl'tıın. 
bul, İzmirde. 919/940 pazartesi saat 
9 ua. 5/9/940 a kadar ubc mıidfır
lüklerine ve merkeze ır:üracaat. 

eden okurlaı·nı sınava sokulnuyacağı alakadarlara ilan olunur. (7620) . . 
' -Cep - Kol ve Ma1a Fotograf A E G Vantilatörlui 

~ Saatleri makineleri Ocakları, Cezveleri 
6 AY VADE 6 AY VADE 4 AY VADE 

ı A•ôzeler, A E G ~l"naıraz• ocaklar1 Lükaor Rady-;ı;; 
Fırınları, Süpür~eler· kömür IO~aları Ve hediyelik eşya 

4 - 6 Ay Vade 4 Ay Vade 

OSMAN ŞAKAR ve Şki 
Galata, Bankalar c:adde.l S9-47 Tel: 41769, Bayasıt Cıainrıtte cacf..:,. 

p No. 28, Kadıköy fıkele caddeıi No.33-2 + JIUHAS}P - Azami maa~ 170. 
:Muhasebesi kuvvetli, İngilizce bUir 

3 Eylul SALI büro şt-t1iği için. I<:t.ibank Umu~ 
j :.Jüdürlügü, Arıluırıı. Yazı ile müra- Öcinl<i, 
i 7.30 Saat ayarı, 7.3u Hafif .Müzik eaat. 
(Pl.,, 8.00 Ajans l•aberleri, 8.10 Ye· + RESSAM - Eskişehir Beledi

ye.si. 100 lira ücret desinatör. 
mek listesi, 8.20 Ham Müzik, 

12.30 Saat ayarı, 12.~!5 Muht~lif 
prkılar (Pl.), 12.50 Ajans haberl<'rl, 
13.05 MYhtelif şarkılar, 14.00 Müzık 
(Pi.), 

ı j' .30 Gıı:.etclere mahsus servis, 
18.00 Saat ayarı, 18.05 M!i:tlk, ıs::o 

nayun !-~. F. 50 + FE.\' MEMVRU - Eski~hlr y~şında olmasına 
Belediyesine. 170 lira ücret. 

rağmen nasıl genç 
+ DOKTOR aranıyor. Azami gorunmiye muvaf. 

ücreti 270 liradır. Hkv& Müsteşarlı- fak olduğunu an· 
ğına müracaat. ......... latıyor: 

.............. ~----~~------------~ 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından alın~ası gay~t 

kolay müessir bir müstahzardır, 

Barsak Solucanlarına 

1 

Çocuk saati, 19.00 Çocuklar için mü
zik, 19.15 Musiki: 1''osıl heyeti, 111.45 

Zonıuldak (Hususi) - Karı.deniz da lea.i."lt\.en usananuır için .bir din- Ajans habel'leı-i, 20.00 :Müzik <9i:f~
)'Olundan Zonguldağa gelenler. der lenme yeri oluyor. çinin saati), 20.15 Korıuşmıt (Çıftçı
~e bir tanıdıkları yoksa, otell~e Halken ~ahçt.'Slnde akı>am!•n bir nin saati), 2~.:ıo Musiki~ (Küme saz 
~!eşmek değil, donrnelt mecburiyetin- bando mu7.ıka, alafranga ağzıle ata - \'t' söz heyetı). 21.11) Scrbe.'lt .sıı.nt. 
de kalırlar. Bıraz rahatını sevenler l- turkn şa!kılar çalar. Radyonun ajans 21."30 Radyo gazete .. 1, 21..t6 Mür.ik. 
çln bu, fe!Akelc yakın bir derttır. Ciln- haberlerı hop;ırlörJcrle ncşredllır Halk Sıılon orkestrası, 22.:rn Ajans ve lwr· 
itti bunlar tahtakunısu, pire gibi otel mes'ut ve şeıı. gııneşin bat11ını seyre- ~a haherleri, 22.45 :-.tüsik: Salon ili'• 

sahiplerince mevcudıyeU tabll gcirü - der. Ta
1
m bu ııııbr~~,a band'?kİstlltl~l .mtllad~· kestrası, 2a.oo Mii-ıik, Cazbanrl (Pi.) 

len haşcratın lı:ay!Uiklıı.ndır. .ş~nı ça ar ve utun muzı anın ışı ı- 23 ,,5 Pro rır.m 'f't' kapanı,, 23.30 Ga-
Zorıguldağa ilk geldııim gıln indigim lı sahada halk, ayağa kalkarak ı;el~m •w g 

+ ECZACJ - Ankara Merkez 
eczahanesi için. Aııkerlüle ilişigi ol· 
mıyacak. 

+ l/A..ST.ARAKICI - IIADE.'JIF.
Hastaba\.'.ıcı ve hemşl~ler okuluna, 
2 tabur hamşireııi ücreti 100 lira, 6 
lınıfenıe ücreti 30 lirıı, J. çamaşırcı 
ücreti :!O lira. Ankara Cebeci ha~lıı
haneslne müracaat. 

+ REDE~· TFJRBIYESl ÖGRE1'
M NN / - Anlutra Poliı; Enstttuııü 
için. Şartlar C.ar.i Terbiyl'dcn mezun 
Maarif Vekildi Bederı tcrblvesi ho: 

c:Bcrı 51 yaşınJayını, dört dcJa 
cvlcnmi~. kızım ve a ufak çocu
ğum vardır. Bıınn rağmen ten 
ve cildimin ~o yaşhtrııııfo hir 
kadınınki gıbi taze vr. nermin 
oldui!;unu siiyliirnrlar ve bunun 
sırrını öğrenmek İt;tİ)'orl:ır. Tııt
bik ettiğim usul hudur: 

Ben her akşam lerkibirıdı• meş· 

kutı rayet tesirlidir. Buuk solucanlarının büyüklerde •e Küçüklerdr 
scbcb olaca&ı tehlikeler 1röı önüne alınarak solucan buta.lık~rıDda bunu 

kull4nmalan faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen b" 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. 
S:J"•• \ • ....... . - ... rr ,~"'·~ · .. • ... ,, '; . •~ · •ıı ,,, ..... ,,;:,• 

----------------------------~----~------
Maliye Vekaletinden: otelin çıplak ayaklı garsonuna ya_ \"a;ı:ı)'etl alır, milli m:arşı dinler. Bıı zı·tPlerc mahsuıı aervıııı. 

tağıma tem.iz takıml:ır getirmesini SQY· başka 5chir ve kasabalarda görülmı • 
ledım. O sıkılmadıın, takımların temiz yen milli tezahıir, Zonguldak u;in çok 
oldugunu \e dıılıa ıkı gün evvel yıka- ıüzel bır jest teşkil etmektedir 
narnk serıldılınl söyledi. Bu ve buna .Zoııguldakt.ıı sıhhi durum çok ıyi • 
~er hallerden !jıkiyet etUlim bır dir. Maden amelesinc mahsu..~ sıhhi 
zat: ıteşkilAUa beraber Sıhhat Vekfıletinln 

- Zonguldaı;ı eelen bü,yük zevat ve himmetile kurulan Memleket hastaha
laatırlı iş adamları için müe.uese ve nest. bu havıılınln en mUhlm bır lhtl
şrrketler, hususi yerler hazırlarlar. Q. ,yacını ltarşılamııktııdır Hıu,ta • 
\ellere ancak bunlıırın haricinde kalanı hanenin 1921 de ilk defa verilen 20 
kimseler gelir. Tabii bunlar dıı iyı pa- bın lırıı sıırfıle amele hasuıhnnesi ııdilc 
ra vermezler. Bu 5ebepten, Zonguldak·. ve 50 yatakla, muztarip vntandaşlııra 
ııı otelcilik inkişaf edemiyor. dedı. t11 

1 kapısını a~mıştır. 
btr mazeret dotruıııu • ı Bugün Zonguldak hastahanesi, r.ağ-

lamlığı, tauimatıııın uygunlutu. ve 

Kiralık Ev 
BEYOGLUVUN ES tşu:R 

l'ERINDE 

3 oda mobilyalı, kalorifer, banyo, 
havagazı ve her türlü ıuudern kon· 
fonı haiz bir apartıınaıı ruiıuit fi
yatla kiraya verilecektir. Müracaat 
'felefon ~ 2-4366. 

ZiHt reı'i ve cilt ha«tıılıkları Zonguldafın liman cadde.sıııden, bir hastahane IJinıuıınııı inşasında göze· 
Fransız şirketi tarafından yapılan dar tılmcsi hiz.ımgelen mimart şnrUarı ih· Ö 
hıUı :ılmendi!er. sık sık geçer. Biıyük liva etmesi ıtıbarıle en asri binalardan Dr. Hayri mer 
şebıı·lerln tnımvaylarına mukabil 1$lı· bındir. Buıün hastahanenin kadrosu 
;ren bu şimendiferin ondan farkı. \'a. 100 yı<taktır. 
gOnlarının insan yerıne komur yllklu Hastahnrıenın ba$hekim \'P operatô
ollnasıdır. Bu kümürun tod:ırı caddeyi rü İbralıım Öktem. Türk geııçliginiıı 
her dakika pislcmektedlr Belediye dar vaknr \'e sükurıetıle bu ha. tahıırıeyı 
bOtçe.sile bunun önüne eeçecek tqki· muhıtın erı faydalı bir müessesesi ha-
11tı kuramamıştır. Bereket versin. E- line getırı:ru.tır. 
retli işletmesinin liman ~lerıne bakan -;::'::::::::=::::::::::::::::========:;;: 
başmühendisi Çalışkan ve faal bır r B O R S A' 
zattır Du :ı.at, şıml?ndl!erln ıeçtiıı cad-
deyı, ge~llr bir b:ıle koymlJitur. Te -
mizlığine de dikkat etmektedir. 

1 Londra 

Parla 

2- 9 - 940 
1 Sterlin S,24 

100 Dolar IS'l,'lO 
100 Fra"k -

Öğleden sonra Beyoğlu Ağacaınii 

karşısında Hasanbey Apt. No. 33 

Telefon: 4358G 

Mara,llların 

nazarı dikkatine 
Gaz~te, mecınua ve kırtasiye üze· 

rine olan iflcrlme ilaveten Maarif 
Veki.leti neşriyatı 1araş ve ınülha-

cıısı,' .Jui-Jltııu bilecek. • 

* 31 MA.f:İı\ Jsr, " J.:LEKTRIJ\ 
Çİ, 10 MOı\'TÖH - Sanntlcr mek 
tebi elf'ktrik şubesi mezunu alınacak· 
tı r. Ankara, İstanbul. !zmir telefon 
santral ve atölyelel'inıle ycti~irildik· 
ten soııra diger merkezlere gönderi
leceklerdir. Müsabaka Ankarııda 
18/9/9.(0 çarşamba ı..-ünü saat !I da
dır. Vesaikle lG/9/IW> a kadar An· 
kara telefon müdudıiğüne ist!da ile 
müracaat. Ayrıca İıılllnbul ve f r.mir
dc imtihan olacaktır. 

+ f'OTOGRAJ?<;I 11arp Oku-
ltı matbaasına. Ücr"t 100-1 :!5 llrll. 
İmtihanla. Her giin okııl matbaa mil
durlütüne müracııat. 

+ MEMl H - Maliye \'ckileti 
merkez teşkıliitına Müaabakıı. inıti
lıanı 1'7 eylulde. Ba,..em 18 fincü de· 
l'l"Ceye. kadar maaş 'f'c~a muadiU üc
ret. Mürac:aat kalemine bıı,'f'urul-
mal!lt. 

+ .'ifl'HASIP - Ücret azami 200 
İngilizce nıunabcrcye vakır. Mali bir 
mües:::es<' için. )fCiracaaL: I~otoğraf 
ve hüsni.ı hal Letcünıesilıı Ankaıı.. 

lıur bir cilt miıtchııssıın tnrafm· 
<lan keşfedil<'n ve cildi gençleş
tiren kıymetli c.RiV8eb cevh~ri 

bulunun pembe rt-nkteoki Toknlon 
kremini kullanıyorum. Uyurken 
cildi besleyip gençlcştirnıektc ve. 
her sabah daha geııç gösterm<"k· 
tedir. Gündüzlcrı de beyaz (ya';
sız) Tokalon \ere.mini kullanınm. 
Esrııer ve -ıert ciltlerle çirkin U-n
ler iızerinde ,ayanı hayı-el bir 
te~iri vardw. Mesıımelerin dahi-
line nüfus ettiğinden tm; ve l(:ıy. 

ri saf maddeleri ihraç ve siyah 

bcıılerl izale edeı· ve açık mcsn-
meleri sıkıştırır. Hu :;Ur<'Ue dl-

dimi yum~atır ve güzelleştirir.> 

Sir. de Lugünden itll.ıaren To-
kalon kremini lrullıwınız. Netice-
sinden Mn derece memnun kıl· 

lacaksmız. Her yerde satılır. 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Mütehllssısı 
Div•,.volu 10.( 

l - \'ekli.let !140 ~enesl iht.lyacı iı;in matban kağıdı, nıukt.na, ırıu 
ccllit bezi Yeki'ıletten verilnıek üzert> t 7650) adet defter, (2.600.000) lldet 

celvt•l baskı ve W<:lidi açılı; eksiltnıc ve (23.250) cilt koçanın baskı "' 
teclidi pazarlık suretile eksillnıe)·e konulmuştur. 

2 - nefterleı'i:l muhammen bııskı \"(• cilt ~deli ( l'.!96) llrıı (So) 
kuruş, muvakkat teminatı (97) lira (26) kuruştur. 

3 - Cetvellerin ıııuhamnıcn baskı bedeli (1032) lira \79) kurU~• 
muvakkat teminatı (77) lirıı (46' kuru~tur. 

4 - Koçanlarm muhıı.ıumen ba~kı ve cilt bedeli (' 52) lira ( 12) kıt' 
ru~. muvakkat teminatı ( 71) lira ( 4 l) kuruştur. 

6 - F.k.siltıne sıra~ile dt•ft<'fl<'ı-, cetvcllrr ve koçanlaı olmak fü;er' 

18 Eyliıl 940 çarşamlııı giinii ıııııat (.'!) dt• l\Ialiye Yekah:ti Levazım 1'(ii• 

dürlüğilııde müteşekkil Eksiltme Koıııisyonundn yapıl!lcaktır. 

il - nuıılara ait ş:utnaıneler Ankanıda . taliye Yekileti Lcvar.ırıı 
~lüdürliiğünde, İstaııbıılda Maliye Veküleli Evrakı Matbuıı :ımbarınd' 
görülebilir. 

7 - 1:-teklilerin 2490 sayılı kaııunuıı 2 ve 3 üncü maddelerinde "!•• 
~ılı belgeler \'<' her partiye ııit y\ıkıında miktnrları yar.ıh muvakkat W 

minat makbuz veya banka keh\et mektuplarile birlikte muayyen gün ., 

snatte konli~.rona müracaatları. ( 6212/ 8005) -
lstanbul Defterdarlığından:. Zonguldak denız kenannda olmakla 

beraber bır köı:nOr lımanı oldutur.dan 
yuzme meruklıları s:mdalla kli>:ı bir 
yolculuk yaparak plAja ı!debilmekte
dirler. Maıımafıh bu su şelırınde deniz
e llk diğer Karadeniz kıt llb;ılan ka
dar ınkişı.t elmiş ddildlr. 

ı Navyork 

1, Mlla110 
Ceaeyr. 

100 Liret 
100 lav. Fr. 

-
29,'°S L;atı sabcıltğını da aldıfınıı arzeyll'· posta kutuı;u 55. 

Muay~ne ~aatleri: Pazar harl~ 

ht>r ı>\in 2,6 Tel : !!2:l9R 

İstanbul ceza tevkif evi kapıııı yanında ı,-iıstcrilecek mahalle keşif .,e 
kıokisi mucibince 214 lira 28 kuruş ımrfile ~ pılacak bakkaliye barıı1''' 
sının inşa mıı..rdı müsteciıc ait olıımk üzere seneliği ıo liradan tıç seııe 
müddf'tle kiralannı14s1 ıo!iza~·cdf'ye kum1l111.ı;ıtur. ~ 

Zonguldakt.a oturup uruıt nefe., ala
c.k umumi yerler çok mı.ıhdutı.ur. B"' 
on kahvehane luırlclrıde halk, a~am 
lUerlerı Halkevl parkına can atmakta
dır Bwıun y.ınmda Bı:ledıyenın bir 
mlist.ecire kiraladıtı lokantalı bahc;e 
vardır. Uı:numi bı.ıhçe ve bu ıçlcilı park 
uz n cııddelerci~ knmür to:ı..ları aruın-

Her ÇMndtıı tialıa :ıi~ade 11ıırrl 11uıı
nclarmı dNf1oımi11• mecburM:. Ycır-

1 

Am.ter. 
Berlln 
8rükHı 
Atlaa 
Sofya 
Pral 
Ma rlt 
Varto•a 
Bud.apef. 
l:Uikret 
Belırad 
Yokoha. 
Stokh•I· 
lıloalr•U 

l()Q Florla -
100 Rıt[ıltm• -
100 Be ııa -
10 ı Orabml 0,9975 
111> Leva 1,6215 
10) Çek Kr. -
100 P~çeta 13,93 
180 Zlotl -
1')() Penıi 26,~325 
1()1) Ley 0,6"1;) 
100 Ol.ar 3,17) 
100 Yea 31,137.> 
100 ineç kr. Sl,OQS 
100 Ruble -

dmıtı muhtar ofcın çocıU"1a,, kıt'1ıı ==============='. 
e1111uktan koru11a.bilnıt!k ıçiıı 11a v ru.la-

1 
nıu.;ın lı.n tıırlü KULLANILMIS 
.,11cılarnu KuruıMı ~t11izı Çuewİ.: 
A'rirgeJtıt Kıırıutw. lf>'!lll• iJ,. dilır. 

(:OCUK 

Çocuk ana için aş:.., baba için şef· 
kat, yurd için kunct ~c varlık l.:ay
ııağıdır. 

ESHAM VE TAHViLAT 
1 
t Baııakaeı •••a 1,6 

SiYa• • En:uru .. ! 20,99 

.. • 3 'l0,09 
Anadelu Demlryol• 
rnümetı•ill peıla 34,9S 
Merkez Baakaaı petla J02,7S 

1 

riııı. ================--======z İhale 19/ !>/ !l40 pcr~ı>mbe ı;iinti saat 14 ıle Ueftcrdıı.rhk Milli Eo1l• 
Marat Belediye caddesi ı.razete 

ve kitap bayii T~vfik Tulum. 

r 
EylGl Sah 

l 

1SS9 H. 

3 
1'h6 

R~cep Rllmi 
Aiu,to.1 

:l9 21 

GüD: :l47 thııt: 1 ll 

VMitl• 
Ez:aal Vaaatl 
s. D. .:i. D. ---Gtl .. t {Y uuaklJ 10 sı 6 30 

ôtt· JS 33 l 15 
lklMl ı.9 S3 
Allta• u 39 

Ankara Valiliğinden: 
Ankaı-a - Haymana .)·olunun 19+1i00-4R+soo kilometreler! uas111• 

da yapılacak ftU$C ve ınai inıııliıt inşaatı 1!l/ !l/l9-40 pel'şernbe gıinu saat 
15.30 da Vilayet Daınıi ı-;ncfımf'ninde ilal~i yapılmak uı,.re kapalı 7.arf 
usullle eksiltmeye konulmu~tur. 

. . 9•0/"l:ıi Müdürlii~ünde miitPŞ<•kkil komisyondu ya1Hlncuktıı-. Talıplenn .. " 
nuınına ile i~taııbul Ciinıhuı·iyt-1 ltüddeiumumillğinl' müracaatla alaca1'~ 
lııırı itınıat vesikası ve \"ilRyet 8ıhhat :'tllid~rlügiinden ~lacaklnrı sıbh;ıı 
raporu ve :!4 lira XS kuruşluk ınnvıı.kkat lPmınat makbu7.ıle mua)yen g 
ve santtn komisyona müraı::ıaUnrı. (80i4' --Keşif bedeli 320.900 lira 99 kun.ış olup bundan 90.900 lirıı. 911 kunışu 

9-40 bütçesinden ve 100.000 liruı 90 but(esiRdf'n, mlit~baki 130.00lı RAŞIT RIZA TIY A TROSU 
liı a~ı dııı !l-'2 b!it.çeslrıılen Vrlenecektir. Bu akıanı Ualurkiiy Miltiyadi bah- Opera tör 

Muvakkat teminatı JGGilll lira 0-t kuruıtur. ~cainde c('amurda 7nmbak> \'od'f'il 

İ<ıteklilerin tddif mektuplannı. muvakkat teminat mektu 1, ...-cyn 1 ;;.:ı.ı~:;,;,or.-d.,e ... ----------- Doktor 
nıalbuzlarile, TiClll'et OıJ!'SI lvdesıkaııı v~ .~.az '.?~_oo> liralık buna rııÜ · Tasviri Efkir Sadrenı·n Oıaraı 
ıııa:ıil şose intaatı yavmış o ugunu gosı.crır nıuıı • ...,t e\"rak ibraz etmek ---------------
Ye yüksek mühendis veya mühendis olduğunu veya işin hitarnına kadar Nüıha.aı (5) Kuruttur. k 
bu kabiı ren adanı1arııe i•tir•k edeceğini tevsik et~k suretile ihaıooen Beyoğlu Mia aoka 

1 
.. 1 Türkl1• lhrlt G .. k •- tmaaı eıı az 8 giiıı evvel Viiiyetf' istida ile müracaat ederek alacakları fenni Abone Şeraıtı içi• ..!!!!_ O çea apar 

ehliyet Vl!lilkalarile birllklt' yukarıda 11iiziı ı:ew:en giinft saat 14,:rn a ka- Suelik 
1400 

Kr. 2700 Kr. Numara 1 _.. 
Türk Borc:u t peılo 18,7S 

j .. " 2 " 2il,09 
,. 

" 3 " 20,09 

~ı:: 
Yataı Ol 3S n 16 
lmaak <Y analıd> 09 06 ~· 4S 

du Daimi Eoci.inaen Rei~iğinf' vermf'leri. ·······•···· 7~o > ı•ar.o > '" ,,. ,,. IM,;;ıt;İ; z'."f'.'f:aoi"ziYA 

1 

Altı aylık . ..... . .. ., N 

;liiİİİİİİİİİİİÇİİoİİeı<İİİİkİİİİEİİ.ıİİ,rİİ*İİtıtİİıİİeİİİİl\.İİ' ııiirui:iiimiiuiiii ..ı.ı B.u işe ail evrakı ketfiyeoyi her gün Nafia( 5?t1~:üı·liıtönde görebile· Oç aylık ...... ...... •OO > 800 > I 8 ,::•ri)lat :ü:~~~~1c.E:~;;,.,._. Ce" erı. 1 .,., /~060 J Bir aylık •.. ......... 160 > yoktur. atı ••• Y•r: 

~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~========~~~~~~~~~~~~~~~~~~====~~~~~~====~~~~~~~~~~~~~.-ti!! 

Yazan: S. N. Taaau 

- DevlcUllnı , !\toskoflann Çarı - Devletlünı, bu haturı butün biı 
Lalaııile Karısını gondeı·miş, bur.ura cihana det~r ... 
kabul edilmek nJya.: e.Jcrleı... Sadrazamda müthi:s bir merak ha· 

Sadraaam, yatarınJan docrulıııut- sıl olmuştu, artık aabredemeıli : 
"1 . . Ali Ağaya: - Tez içeri al... 

K04 U!z ağa, nz.iyeti a:ıla... AH Ai!;a yer öpüp çıktı ... Sadra· 
dedı. zam, kürkünü eiydl... Jçoğlaııları 

Ali Ağa hf'.men d11An seylrtti. Puşaya çekıdüzen vcrdıler ... 
On dakika onra ı;adın e:irince, Pıışa, sedire kuruldu. Çıraların 

a«-1.ı kulaklanna kadar vıınyordu: yandığı bu yarı karanlık çadırın kıı-
Sultanım, dedi ••• Vilir hediye.. pısında Katerina görününce Baltııcı 

er. nice fi~. inci ve giranbiha Mehmet Pap, yerinden fırlıyarak: 
Uıtlarla loskoflann Çarı güsel ka· - Hizi nııin failı Rabbi! •• diye 
rmnı rindermlttir... &aylendl. .. 

- Gilzel miT dedin.. Bre Ağa, hiz Katerina oııa g0kten luen bir Me-
hatıın kitlle nice ickrii:t, ııonra bena liike ~bi • gblliilı:mü~fi .• Katerina, 
J"uşvet mi teklif e4ecekler... Baltacıya en tatlı bakışlarile baktı, 

- Devletlôm, hatun lt:itl deyip beyaz raermer göğ~u, emııalııiz ger
~meyin, lculonoı müddeti ömrlinı- danı, yarı çıplak kolları, beyaz ayak
~ bu denlü, sım gerdeıı, kifuru ten larilc o, ~terde yüu-n blr kuğu kil· 
~""edim... Bir dda KÖl'ııeııiz gö&. dar beyaz ve zarifti. . . 
ermiz kanıaşur, gayri dünyanm bli- Baltacı, iştahlı gözlet ne Kat.erina-

:tiin meşakkaUrıi nnutur11uz, yı stizdO. 'l'ercüınanlula Ali Ağa 
1 Ya o hediyel .. r Ağa?. Beninı da arkad•n girdi. Katerini4nın ya
tıaınııuı lekelemek is terler, ~f'n gan nında palabıyık, lnı sak.allı ıı.iri 
tt,c .Moakof'lann Çaıı bana hediye!tr dı&ruyortlıı .•• 
sron41ennek istemedi mi? Baltacının dill tııt.ulmuo gibiydi.. 

1 Sultanım, o zaman buyur•u.ş- - Baka Ağa ,. Elçi~r.i şu ~edi -
Lwıuz ki, Çar bana RaŞ"fekilini gön- re o~rttur, ~acetle~n ~nıJiy~ıın ... 
~rdn. işte timdi gelen de bu adanı. Alı ağa verılet cıaırlerı yerıne ge. 

- Ya tnı hat.un? terdi. Katerina ?e Şaldnıf -4r.amı 

kıııtlarile selimladılır.ı, Katerina hafif 
bir tebessumle beyır.ı lnci dlı.isi ~ibi 
zarif dıılerini ve her zaman )slak 
nar çiçeklerine ben&.iyen ınce dudak
larını gösterdi ... 

Tercüaanlar paşaya Çarın hedi
yelerini takdim eden bu iki kişilik 
heyetin sadrazamın te.klinerinı oğ
ı·eııınek istediklerınl söylediler. 

Baltacı Mehmet Paıa terı."Üman
lara: 

- Sultanülberrt"\' ll vt Uakaııül· 
bahreyn efendim Sult.aıı ibııüsaulta11 
Ahmet Hanı Salis Hazretlerine ku
şı gel111iş olan .Moskof çarının bütün 
oıdu,.ile bilikaydü ıart teslimini tek· 
lif ederim, dedi. 

Tercüme edildi, Katerinıı ile Şa
kirof biribirlerine bak14tılu, Şaki· 
ro! Rueça: 

- Sadra.um pataya an.ediniz ki 
Çarımız bu sabah ıafak alikerken 
umumt bir hiicuma karar nrmlo bu
lunuyor. Çok insan telef olmaııının 
öniine ceçınek için bu tedbiri düşün
dü. Kayıtsız, ıartsız ~~t, bu hat
metlO çarımwıı kabul edeceii birşey 
olamaz. 

Sadrazam Baltacı Mehmet Pata 
biraz hiddetli teıı.."limanlara: 

- Bire !.:ifirlel', elçilere diyiniz ki, 
çarları şu dakikadıt Türklı:rin esiri 
değil midir? Hiç d».ğiarııı, t.epelerirı, 
ornıanlann, nthir geçitlerinin tutul
dugunu ve 14-0 biıı lı;üsur adamın 
etrafını NVirdiğ-ini bilmi~•dar mı? .. 
Bana hücuuıa kalkacakmış, ehli is· 
lim ile k6ffarıa cenk •e harlu bir 
olur neuL KaqıaNHia ~rbq mı 
VM aanur?-

. Sadrazamm bit.abesi terclirııe _e~il- 1 rı terkettiler, Ali ağa çadır ınuha· narda bir şarap ıe,tisi duruyo:-Ou, ten ze'f'k duyuyordu, düşünuyordu: 
dı . .. Şakirofla Katerıııa biraz ıcoruş- :fızlarınıı lazımgelen temlnau vtırdi... ııaJrazaııı da beyhuştu . - :Petro teslim olmaktansa ı,;eıı• 
tüler... Gı.."Cenin nısfı olınuatu... Osmanlı _ Bire a~a. gecenin bu ·aatinde dl i bUtüıı varlığını Osmanlılartll 

Sonra Katerirıa tercüaıanlara IJİİY· ordugahına Şıı.kiro!la Katerinaııın bu gürültlı nicedir~.. saduı:uımına verecek, bununla par 
le soyledi: gt>ldigini ve bir goıiitmedeıı sonrıt _ ()e\ letlfıın , l sveç!ü kralı 1.1izin.I ı-oya karşı olan ıı,kı en büyük i; 

- Oııımanlıların saerazamına soy- Şır.lürofun tekrar J~uııı ordub-iıhıııa le gorüşnıek diler. hıındırn geı;miş olacak"tı. 
leyiniz, ben Şakirofu Çarın y~ııın"a döndüğünü ve sadrazamın Kut.erinıt Bu adııııı deli midir aia, &'Ün· 28 haziran sabahı Buğdan tcv11• 

gonderiyurum. Benl111le herşeyı go- ile ı;adırdu yalnız kaldığını oğı't'neıı dfi,.ler ı;uvalıı mı ~irıli. . Sabah ol· lcı· iııi sü!!leyen ormanlarda kuşlııt 
ruşnıl'ye temayi.ıl cderlcl' ıni! Deınirbaş Şarl bir türlü yerinde du ımn hıı~·ıı· ol11un. öterken, sabah ınahnıurlugıı vııdllt• .. 

Baltacı lıey~aııdır.n kalbinin çar- ıaınıyordu .. Bir ınliddPt ge?.inıli, 11011- , - 8ııl tıuıım sabah o1ure.a ter olur dcıı eiııten eteklerini toplar, .,nııııP 
pıntılarını duyuyordu: r~ Ponyatofsldyi kalılırdı •.. Ona va- huy uru~ urlar. gidl'rken yıldızlı bir haziran geı!c!!lı 

- Naı:ıl iııterlerse öyle olsun, zıyeti anlattı, iki:ü herhanıd bir an-ı • Tez "eııııı kı•ın, çadırına kapa· Rusyanın muka<l<ierıı.tını biı kııdll1 
r~ır.k.sadımız k&ll uukaıelt dt1:il.. di)'c· laonııının önüne geçmek lç~n .. Baltacı yın, mcsıılihi de~let Kiirültüy~. gele· elinde tutuyordu . . . O f:C<'e elle, ı·ıı~; 
iııldı. . . Mehmet paşanın çııdırının onune git- ıııez. şıırunırı şuı :ı.ııırnla mPsaılı mü- la, göılc !ithal Katerina lle BultıtC 

Şakirof Çariçeuin hıııurunda etil- tileı', fakat muhafızların muha\efe· si -ı , kür mil~iiz? ç anlaşmıılaı·dı, rett·o 'IC Moskof or· 
di, sadrazamı selimladı ve çıktı... tine uğradılar, dıı.ha Ecıııra kahya Ali 1 Jıiırıme t~u-kkür olunur, köı· miUüz, du 11 Türklerin eııaretin~n kıırtuit•; 

Baltacı, Ali Afıaya: ağa, teı-cüma.nlara: lual har.retleri- görnıez misüz? ~ vr, ııerbestisinl Pide rdlyor. raıcıı 
- Baka ağa, iki ınuhafu: ka· ne ~e olduğunu ve dimlenin istira- Naınl ır;örnı cyiı devletlurn ... Katerina f,.in bir kıuhnın en muk•d· 

tarak .Moe.kof elçisinin hatlarımızı hatte bulunduğunu, adrazanıla bu M .. liyPti fehnıimiz, idrakimiz vardır, de.s nesf .,a'rsn hepsi feda e<lilnıiş bU' 
r;eçmeeini temin edinir., bu çadırı vakit nııülikat olamı~acağıııı ısöylc • illa kime anlatmak müye&t:f'rdlr. lunnyordu ..• 
tahliye ediniz, biz Çari~·e ile husu- iMierini emretti. Tez emrim yel'İne ~de, daha Pttro bu hafif ,ıın.larla ordugii· 
satı m!ihiınmnl tecekküı- eyliyece. O zanıan Kral ı,abnlı : faz,lıı silylenmlye11üz. hına dönen Kat.eritıayı kucaldat11ıf• 
ğiı... • - G«e İsv~ kralılc mülakat ol - Ali al'• dışarı çıkmıştı. fakat ne iipm!J,tü .. . 

- DevleUü• t.rc"tıManlar kalacak maz da R~ların çariçeslle mi görti· ınlrbaş :)arlı güı,;lük!e (Ye sadrazam - Asıl şlmdi ~ılJıracagım, di>·ot• 
dejıl mı? şülür! Ben bu türl!ı rttaleL gürıne- şimıii sizi g:<Jrnıeye ~elecek) diyerek du. uemek Tiirkler hiçbir şey iste' 

- Bin aga, nen ne lif anlıımaz dim aöyleviniz ei"er bırakmnzlarsa l çadırına g(itürdiiler. Onu sıkı bir ınu- mcdiler ... Hepsini bıraktılar . .. 
adamsın, tercümanlar dr gidecek. .. hen' Ct"b1tn. içeri giıurirn. Burada İs- 11 hı&faı.a altına aldılar.. . Ruslarda ı.evinç çırpınnıa1arı ~e· 

- Ya sultanını, nasıl koRUfA<'.&k ... veçin dt>ğil, herşeydeıı evnl 0Rmanlı G~r ileriledikçc Baltacı Mehmet vıını ederken O~ıııanh ordugihın ' 
Kasıl an13'acak? imparatorluğunun, doııtluji'ilt• iftilısı paş:u ı ııı ~ale~·aıı ve muhablıcti fa?.· sadrazam alt-vhinde dcdikoduluı . b~ 

- Rire hayvan yapılı adanı, lıeaııı duydukum Sultan .'\hm<'din menfa:ı.tı l lıılaştı .. Kakrina 'iicudünün henıeıı ınurtulnr de
0

ram ediyordu... Is" 
halle 1.:onu~~nı.:, anlaşmak (ia bil- var, icap ederse cPhren bıı anlatmaya ht'r trıırını lıiıı bir mı.hane ile paşa· kralı, sadra~ma bağırıyordu .. . 
mez mlııiir. . . . miı.ni olurum... j ya gi\ te•nıi~ti. Hele etildikce bir _ Niçin Pctroyo salıvcrtl111ıı ... 

Ali ağa neden sonrıı a11ln11ııtıt.ı... Kralın avnz avaz haykırma111 üzr. ı;ift güvercinin kıııırdayliını andıran Siz dPli misiıtiz? .. 
Kendi kendine mırıldandı. . . rine sadrazam içeıden bağırdı, Ali göğsü paşayı çileden çıkarmıştı. .. 'Percünaaularn g.ıl~ek cevını .. ~ 

- Lisanı halle konuşmak... Hey uğa içeri girdi, fakat gözl,.rinr. bir Baltacı Çııriçc ile otabalıa kadar bir ren sadrazam şoyle derrıiif,1 : • 
Yarabbi. •• Beıı de ne kadar eer cın türHI inanamadı. .. fılcml rüynda kendini kaybetti. Ka- - Ren Pctroyu Obir e~dfnı ııo«' 
lmi~lnı... Kat.erinıı sedire boylu boyuna teıina ilk Mfa hir erkek ırürüyor, rıı memleketini kim idare ederdi?: .. 

Biraz sonra tercOmanlnr dıı biri- uzanm1.11tı. . . Sııçlı.ırı omuzlarına dö- onun bir türlii ~kin l-'dilnılyeıı lhır- _ BIITI _ 
birlerine be&lup O\ıdak bükerek çadı- kfilmüş. ı:öT.le.-1 bavgıntn,mıştı. Ke- sına kcııd1ni tamamen teNim etmek-

• 


