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Hol anda Hududunda ASAMBLE BUGÜN TOPLANIY .. R 
Almanlar geniş tahkimatFin Donanması Kronştatı Bomba~ 
Yapmağa devam ediyorlar Rus Ateş Hattında Orta 

Askerler 
ladı. 
Asyalı Çarpışıyor ~ ~, . 
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Müttefikiz ? 
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Rusy.anı~ akıJam Obüs Atıyorlarmış 
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Miittefikler tarafından müsade re edilen len.çak e;,ya yığuıla.rı 

· V aşingtona Teminat 

Arjantin Notas ı 

Cemıyetınden 

ihracı Muhtemel 
ı.ondra, 10 (Hususi) - Milletler 

Cemiyeti asamblesi yarın [BugünJ 
toplanacaktır. 

Londranm resmi mehafili, Millet
ler Cemiyetinden: 

1 - Sovyetlerin taarruzunu takbih 
eden, 

2 - Cemiyette mümessilleri bulu
n:.>n bütün devletlere mütearrıza 

yardım etmemeleri için müracaat e
dilmesini natık olan, 

3 - Yine bu devletlerden taarruz 

Mühtaç Olduğu Amerikanın 
man Mallarına 

1 ~u~·banına yardımda bulunmalarını 

Al ıstıyen, 

• 4 - Mütearrızn müracaatla Fin
landiyaya karşı girişmiş. olduğu ta
arnızöan vaz geçmesini taleb eder. 
bir karar sureti kabul etmesinin iste

Almanya hududu, 10 (A.A.) - tahkimata devam etmektedir. Ev - nilcceğini muhtemel görmektedir. 
"Havas,, : velce çok hararetli ol n hudu<i mü-:~ r~ 1a Teklifi Konu .uLv.ak 

Müaade edilecek 

Almanlar bütün Holnnda boyunca (Sonu 7 ncide) Cenevre. 10 (A.A.) - Bugünkü 

z~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s~a~mümk&clerleg~m~~: 
Son saatlerin en mühim hadisesi 

Von Papenin Vaziyeti Arjantinin 9 kanunuevvel tarihli no
tasını bir karar sureti şekilden As -

(Sonu 7 neide) 

Fin Müdafaası Şiddetlendi, Bir 
Muharebeai Bekleniyor Mey dan 

Finla.ııcliya genıilerindc.>n birinin .·- taretler i (Yazısı 7 ncide) 

~ 
ı 

Roma, 10 (Hususi) - Son dakika-ı Rus istihkiımlannı yeniden bombar
da, Helsinkiden bildirildiğine göre dımaıı etmişlerdir. 
Finlandiya harb gemileri Kronştad (Sonu 7 ncide) 

Dr. F unk lngiltereye 
Hücum Ediyor 

Gölge Müsabakamız 

. .. . . 
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''Herkim ki Muhammede Taparsa 
Bil m i f Ola un .•. ,> 
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Piyasa Vaziyeti 
Bu hafta hararetli ahş 
verişler oldu, 1000 
balya tiftik sattldı _ Yn Rabbi .. diye söylendi.. sen matemli hUcrf>sinde iimdi çok hazin, 

buna sabır müyesser eyle!.. çok acıklı bir manzara vardı. . Son bir hafta zaz:ında İstanbul 
Fatma hiç durmayor ve mütema· Herkes, metaneti, iı-adeyi elinden pıyasasında h~retlı muamelele~ ~1-

diyen feryad ediyordu. Hazreti Ali bırakmış, arbk, her türlü kayıd ve ~~ştur. Muhtelıf gıda m~ddelen ıle 
• esın· e döndü: ihtirazdan uzak kendini elemine, fer- dıger bazı ham maddelerın haftalık 

zc~c · bild" · _ Ya Fatma .• dedi. Hamuş ol . ya~a vermişti. pıyasasını ınyoruz: 

Pederine fazla elem verme.. Bu fcryadlar içinde en fazla olam BUGDAY 
Resülü Ekrem damadına hitıı.ben: Hazreti Fatınanın feryadı .idi: Hafta içinde Anadoludan ve muh-

1 
OKUYUCU _________ .._ ____ ~-

DİYOR Kİ 
lstanbullunun dert
lerinden : EKMEK 

' 

Geçenlerde sayın gazetelerindf;· 
üçüncü sınıf tabakadan olduğunu 
söyliyen bir vatandaş bir ton kö-
mür almak istediğini, haftalarca 
bulamadığını ve otuz lira ödemek 
gibi müthiş bir tereffü karşısında 
kaldığını yana yakıla anlatıyordu. 

- Bırak .~a ~li .. d~i. ~zımı in· - Ya M~h~ed .. benı .. k:me .bı· telif limanlardan ve Trakyadan ce
citme .. ko gozlerı yaş doksun .. O, bn· rak~ın da gıttın .. ey. Rabbulalemın. man 4148 ton buğday gelmiş ve kaf-
bası için ağlıyor.. .. . Benım ı:_uh~u d~. bır ~? _c~el kab- fesi piyasaya arzedilerck satılmı5- O vatanda§a nazaran biz ve bizim 

Sonra, torwıları Hasan ve H~s~yı: zeyle .. :a ~t Reslılune mulfı.ki ~~ayım. tır. Mevsim bidayetindenberi Trak- gibiler on üçüncü yirmi üçüncü 

Kabadayı Müvezzi 
Tramvay biletç~sini 

· kucaklayıb indiren 
Mehmet mahkum oldu 

Mehmed isminde bir müvezzi ev -
velki gün öğle zamanı Galatadan al
dığı Jurnal Doryan gazetelerini bir 
an evvel İstanbul tarafına yetiştirip 
sabnak :ü.zcrc bir tramvaya atlamış, 
tramvayın basamağında durmuştur. 

Biraz sonra kondüktör Abdülmecid 
gelmiş, Mehmede demi§tir ki: 

- Birader .. orada ne duruyorsun? 
Ya içeri gir .. yahud da in yürü. Şim· 
di polis gelirse ceza yazar. 

H alihazır harbhıln ı;eni~ nıik• 
ynsta. bir sil!lh '\'e mal:ıeJ011 

harbi olduğu aşikardır. nu sebel>ı 
den nuı,li unsurun ehemmiyeti ve oy-
myn.cağı rol de gözd~ kaçn~~ 
icab eder. Normal denrlerdeki bud 
celcrle harb hUdceleri arasında. ni.ı;· 
betsiz bir ~ıldık buna bir misaldir. 
Bu seferki harbden, meseli, uıütt.e
fik de\'Jetlerin haricden yapac.aktarl 
sn.bn almalar ve endUstri is~ 
o derece yiik ek olacaktır ki - bu lŞ 
i!:in zururi meğta~ hakkında. • tah
minen bile olsa bir fikir yürütnıek 
imkanı yolthır. 

ni yanına çabrırdı ... II~s~nın yuzunu Bu suzı~ler, fcr~a?,ı~:· hu?rede yadan İstanbula fazlaca buğday sev- tabakadan bile değiliz demek, çün- Mehmcd cvvclfL buna aldırış, mu
yüziinc koydu. Huseyının de ba5ın1 bulunanların teessurunu daha zıyade kedilmiş olmıısı ve stokların azaldı- kii 0 bir ton kömür almak kudre- kabele etmemiş, yalnız yan yan bak-
gJğ'~ünc bastırdı. arttırmıştı. .. . b'l cihetle kısa bir müddet sonra Trak tinde. Ne mühim şey, biz ise bir \makla iktifa etmiştir. Abdülmecid ruridir. 

Her ikisinin de ayn ayrı alınların Ayşe de mutemadıyen ve hıçkıra yadan İstanbul un ve buğday ge- kilo ekmek dörtte bir derdindeyiz. sözlerini tekrarlayınca, Mehmed kız- Bu meselrde iki nolita ·vardır. 

:\lenılı•ketlerin, gittikçe oıüteZB .
yid bir seyir gfisterecek böyle bit 
yülte tahammül etmeleri için, id:ır.~
nin yeni masrafların tt>sviyesine nıu
tc:ı.llik tedbirleri ittiha2 eylemesi ııı-

den optü. hıçkıra ağlıyordu: leceği söylenmektedir. Bu hususa dair İktısad Müdü- mış ve: 1 - l\levcud servet nıeınbalal"l)l.I 
Nazarlarında yaşlı ve elemli bır - Diriğ ol Hazrete ki fakn gına riyetinin gönderdiği tavzihe ver- - Haydi gel, beraber inelim! di- amme kuvvetlerinin emrine verıııelt 

sefkat vardı. üzerine ve abayı kaba Uzerine ihtiyar ARPA . yerek, biletçiyi yakasından yakala- ve df'\let tarnfmthuı ekonomi ve ınJı-
tı • b B h fta · t b" d h ·yi diğiniz çok dognı· cevabı sevine ci-Sonr:ı. zevcelerine ayrı ayn vasiyet· etti. Ve hayf ol dinpervere kı sa a- u a vazıye ıraz a a 1 • yıp köprü üzerinde yere indirmiş, alt li sahalarda. yapılan bir plin nıll. 
1 rde bulundu. İrtihalini müteakıb kö· ha kadar uyumazdı, ümmetinin ga- leşmiştir. Dahili sarfiyat için fazla :vin~~!~dumgibi O bi:mür ~er- alta üst üste boğuşınağa başlamış • ı hince memleketin havatını tanıJJJ.l 
ı~ıc.ı me ıvi baktlmasııu sıkı sıkı ten nını çekerdi. müşteri zuhur etmesi ve gelişatın az on an lardır. eylemek. Bu sistem, ,;Totaliter sis-
bih etti \rucudüne tekrar ateş bas- Peygamberin cenazesi başındaki olması fiyatlara tesir etmiş ve bir daha mühim olan ekmek Mebmed, dün Sultanahmed birin- tem,, nrunile maruftur ki gnrb de-
ı .. ı , 'Mübarek sinesine ter düşmüş bu figanlar dışarıya kadar aksetti. miktar yükselmesini intaç etmiştir. derdimiz vardır. Bu hususta dn ci sulh ceza mahkemesine verilmiş, moltrasileri buna ister istemez rıız1 
tü,, artık son dnkikalarını yn~ıyordu. Eshab, Hazreti Muhammedin son Diğer taraftan yerli arpacılar- rlahi matbuatımızın şayanı şUkran ya- suçu sabit görülerek, kondüktörü olmuşlardır. Knmhiyo lcontrolleriı 

Ilı.. ,i tuğyir t.>tli. .aat1erini yaşadığını bildikleri için u- kışlık ihtiyacatını temin etmek üze· z~lannı okuyoruz. ~~t ~~ geç- 1 dövdüğü için 25 lira para cezasına mili miidafa:ıya 7,anıri olmıy:ı.n ~ 
Dili ağırlaştı . zaklaşmamışlar, mescidden ayrılma- re mal toplamakta devam etmekte- tıkçe ~e lk~sad Mu~ır~yetının na- j mahkfı medilmiştir. <lf'l~rin idhnlitına vazı>dilcn teli~1Y-
Güçllikle sö;. soylüyebiliyordu. ..nışlardı. Yalnız HaZtrcti Ebubekir, dirler. zan dıkkatı celbedılclikçe ekmek vvvv yüılat ve Ulı .. bu meyandadır. 
Ynt~·!ln kenarına zevcesi Ayfie o ıntsı namazını mUteakib arkadaşla- PiH1NÇ d~rdi daha ezici ve daha acın~cak IKTISAD iŞLERi: 2 -Amme mn.sıııflarının kontro-

llıı nıu tu. ·mdan ayrılmış, Ayşenin hücresine . . - bır hal almaktadır. Bu şehırde m. Sullı zamanında zaten i)i göı16 
Peygnmb nn ateş içinde yanan ba- ığrnmış, Resülü Ekremi biraz iyice Vazıyetp~aha 1zı~ade h~~retd~ul- ı bugüne kadar ekmeğin cinsi olsun Bir de haınal buhranı göriilmiycn i raf keyfiyeti harb d~" 

~1 onun gö
0

süne dayanmıştı. ~örer~k evine, istirahate gitmişti. muştur: ıyasa a~ a. mu cma ıyen tayin edilememiştir. Beyoğlunda b l 1 rinde i<lıırenin önüne geçmek içıll 
Sık sılt terliyor, boğazından bnr · Ehlibeytin feryadını, ağlama ses - malı ara1nm~ f~e ıtlhtıyaçtan nfof~~ başka, Galatnda başka, Eminöııün 1 aş ıyor • uğra..stığı bir meseledir. 

hanılar çıkıyordu. erini duyan cshab, Hazretin rahmeti ma ge mesı ıya arın tere uune de, Fatihte başka. Yine bu §ehir- 1 İstanbul piyasasında so~ gü~l~e İıite bu gayeler etrafında bari> ıuı-
Ara sıra: fakka intikal ettiğini derhal anladı- sebcb olmuştur. 26 kw·uşa. kadar sa- de ekmeğin tabhı olsun temin e - şiddetlı hamal buhranı hissedılmege limfo bulunıuı clevletler, iki ,·ıısıtsr1 

E~ hüda ... Bana yardım et!. ar. Cümlesini ani bir dehşet istila tılan Tosyalar 29 kuruşa ve Orhan- dilememiştir. Bu fırında has, öte- başlanmıştır. Bılhassa Sirkeci rıhtı- lrulln.nmah1.ndırlar. Bunlardan birin· 
DedıJi duyuluyordu. tti. gazi malları da 33 - 34, Mersin ve ki fırında esmer, berikinde pişkin, mında çalışan hamallar ihtiyacı kar- ci i vergi \'nsıh:ı.ln.n ,.e di~eri de ıııv 
Jf .. rede derin, hi.irmetli, matem Esa en beklenen bu akıbet mes • emsa1i mallarla 23, 24 kuruş arala- öbüründe hamur, daha ötekilerin- şılamaktan uzaktır. Burada hamal- zine vasıtnlarıdır. 

lı b:r Uki\t vnrdı. Herkes için içi idde toplanmış bulunanları adeta ruıda muamele görmektedir. de ipli, talaşlı, fare tersli. larm kahyası fazla para taksim et- ' Ver~i hususunda, garh dt'ınol•rl" 
a ·ııyor, ısllim dininin muhterem b· rsemc çevirdi. Bilhassa Hazreti srSAl.\I Bu şehirde ekmek fiyatı da tev- memck için gayet nz adam Jrnllan - , siforimle men~ıcl vergilere ra.t:..,ne~ 
nh;ı Ahır zaı 1. n nebisinin ihtizann smanın dili tutulmuştur. Söylenen Piyasaların eski hararetinden bah- hid edilememiştir; Üsküdarda baş makta ve kış günü bir çok ticari e§- yeni teklifat rn~e,litmi., ,.e bu ~-('( 
aC'z ve elem ıçindc şahid oluyordu.. izleri nnlamıy::ı.cak ve ne söylediği- sedilecr..k derecede kaybettiği görül ka, Beyoğlundn başka Edirneka- yanın zarara gitmesine sebeb olmak- ni '\'f'rgHer yaşlarının \'aziycti clol·~ 

ff rd n. R uıu Ekremin bütün vt bilmiyecck dereceye gelmişti. mektedir. lhmcat vüs'at kesbetmedi- pıun başka. j tadır. Bazı tüccarlar alfıl adar m"'. • yısile selerberlik içerisine uhnn.ıı~:l 
cudü ddetlı lcrzclerle sarsılma"' Hazreti Ö~er, şaşkın ve dalgın va· ği takdirde spekUle etmiş firmaların İşte öyle bir derd içindeyiz, öy- kanılara bu meselenin halli için mü ltimsclcr üzerinde faila olan bır " 
b 'adı. yette bir müddet ~aldı. Sonra hey- tedricen fiyatları kıracağı tahmin le bir ekmek yiyoruz ki artık bu- r?<aattc bulunmuşlr. rchr. kilde ihdns cdilmi tir. 
Od :mın ıçini dolduranların bıçkı tli sesi ile glirledı: edilmektedir. na bir nihayet verilmesini dönüp. --•·•·--- Tediye ihtiyn.çları karşısıo<l:I 

rıldarı rnsında müb::ı.~k nazarlarım - Ne oldu?.. dolaşıp sayın \'C kudretli valimi - K vn r auul ha1tlanan "inflatlon,. meselesine nıürncıuıt C4 

d • J{WTSYI~ IJ 1 1 T 1 (l6~ t vnn. dikti. - Peygamber öl tl.. "'.. zin doı;Tudnıı doğruya himmetle- dili~ d bu da bugtin -ma'kba i 
Dud l hın harelt le geldi: Dam r. Bu cevab Hazreti ömeri Bir kaç speküliitörlerin, ~lerinde rinden niyazdan başka çaremiz Y vru ğildir. Bu sehebden de\'letin z.-ırur 

r.ırcfıkUliala... büsbUUin çıleden çıkardı. , istenildiği şekilde piyasa fiyatları - Kalmamıştır. Karaköyde avukat caddesinde 65 , olamk ittihaz eyliyeceği tarik, i. -
Son gnyr"Uc bir parça kalkmış O· 1slfunın bu büyük rüknü, Hazreti 1 nı temevvi.lç ettirdikleri görülmekte- Ed" k d , .. 11 ş b il numaralı evde oturan Necmiyenin j tiknızdır. l\fnliım olduihı üzere. tı-

ırnc apı a mo a a an ~ ı 
l:m b ı tekrar Ayşenin göğsü üze • fohammede karşı fevkalade muhab- dir. lngiltereden bazı ufak talebler h 11 . d 23 N 1 •d i bir buçuk ya.5ındaki çocuğu Güller o- l zun, orta, kısa viideli olanı.k yapı ıı-. . f b 1 ~ ma a esın e o. u e~ e . 0 _ 
rine düstU. bet ve sadakatdı ıhle n:aru uti ~lam ! gelmiş olmasına binaen fiyatlar bir- Mütelrnidind n R.a.'Jih Vtwl dada o~·narken mangalda ka:y-nıyan hile.n bu mali tedlıir saye,sindc 1ıııs 

H re içınde müthiş bir feryad knhramam a2 a a cınnet ge rıyor- dcnbire yükselmiş olduğundan iş ih- " su üzerine de\Tilmiş, yaYrucuk, muh si taa7ıuvlanu ,·c ~nme orgııll· 
yUkGcldi... du. timalleri kaybolmuştur. POLiSTE: teli( yerlel'inden yanmıştır. Yaralı larının ellerinde me,·cud mali vcSS-

Artık her şey bitmiş, Hazreti Mu· - Peygamber öldü... 1'il•'TIK • çocuk, Şi§li Çocuk hastahanesine itin, dl•\let ihtiyn!;lvma muayyen 
hammcdin rubu pürfUtuhu 9.lemi ba- Diyenlere: Takst yaraladı l ld 1 ştı lıir nıiitldet kadar telmhiil eac(Joi 

ır h ed ··ı ed" Bu hafta içinde 1000 balye mikta- {a ın mı. r. dl 
lfıya revan olmu tu.. - Hayır.. ·ıu amm 0 m 1•• 1 bir nıziyct ~österece,?;i isaret c 

. . . . . . . • • "'-·k ... ar dnldı .. Yine uykuya vardı ... nnda satış olmuştur. ngiltereden Soför Abdiih·ahabın idaresindeki Tran vavla kamyon ı ri 
v a-..,.,.,.ı. . . b" k d" başka diger mahreçler en soruştur- . f • ııı 

;ı t: & • v d • 

1 

ı mektcdir. Zaten, halihazırda ıa 
Aral» içinde bocalo.dıgı cehalet ve oı"C-,;;nsınız. ıraz sonra en ıne 1 1 ü . ba kül" 2434 nwnaralı taltsı otomob.ili Bah- çarpış .. ı eden de,·letler, isin hu radlleye gc 

• . k ma ar o ması zenne zı spe a - • diitı 
vahşet deryasından çıkaran, ona bır gelece · . . çckapıdan geçerken bir kaldırımdan üsküdardan Kadıl:öyüne gitmek- cc~ni fork~lett:k harbe taJ<ad • 
din ve bir medeniyet veren Arabista· Cevabını verdi. törler az mıktarda mal satın almakla d. v • kt ı H ı·a · · ed"'n dc\'irlerdc, ma.li kudretıe.rill 

· ' - · . f r tt b l l d · h ıgerme geçme e o an a ı ısının- te olan 165 numaralı tramvayla şo- '" 
nın ortasında o zamana kadar siyasi. Bu esnada kulagına bır ses geldı. aa ıye e u unmuş arsa . a ~1• ma. . . . . arttımıak r.arelerini aramışlardı~ 
ahlaki ve içtimai hiçbir idare şekli ti Bu ses, bir münafık sesi idi ve şöy- reçlerden bu ana kadar cıddi bır v ış d~ bırısıne çarpmış, muhtelif yerle- för Vahidin idaresindeki kamyon Ilımdan dolavıdır ki, şimdilik ıuı:ı: 
mevcud değilken bir hükumet mey _ le diyordu: ç~kması haftanın sonlarına dogru nnden yaralanmaSJna scbeb olmuş- çarpışmış. her ikisi de hasara uğra- ihtiya~larım • lm.rsılıyaeak norıııJ 
<lana getiren, bid'atleri kökünden sö- - Eğer • ~~uham~~ .. haki~aten pıyasayı tekrar durgunlaştırmıştır. tur. Yaralı hastahaneye knldırılmış, mışhr. Tramvayda bulunanlara bir bir ,·aziycttc buhınmalctadırlar. l'1 
küp atan biiyük Peygamber, büyük AJlahın Resulu olsa ıdı olmezdı. YAP (.a şoför yakalanmıştır. şey olmamıştır. Ur. Reşad S.AG.ı\ 
.Muhammed artık ölmüştü ... Arkasın· ı B~ s~~ -~~yan Hazreti ömerin Bu müddet içinde şehrimizde oldu- ---

da bıraktığı koca bir ülke ve bu ül· rcngı busbutUn attı. ğu gibi Anadolunuıı muhtelif mınta · fllllllJllllllllllllllllUlllll\llll!illlllllffiflilllfillUffifüllTIDfiil•ffilffillffillillllUlllllllll!lllllllllllllllllUJnlJll!ll01111111WlllllllllUlfiJllllllllHillllllllnlllll:!Pıllllilllllll!Illl!llllllll:ffilllfllllll!!111mlli![f 
keyi dolduran insanlar onun büyük Elini derhal geniş yüzlü, uzun V" kalarında da yapak ve yünler üze -
eseri üzerinde yürüyecekleri yerde keskin palasına göti.irdü: 1 ıine canlı faaliyetler devam etmiş - -
dalalete saptılar. Birihirlerine düştü- - Kim ki Muhammed öldü derse, tir. 
lcr. lhtilafa, ihtirasa, nifaka kadar kılıcımla ikiye biçerim! l Büyük alıcı olarak hükumetimizin 
yükseldi. Büyük !slam dininin çok Diye bağırdı. Ashab, Ömerin bu 1 bu ma<ldcmiz i<}in mahrcçler bularak llllln!l'."lllnınınıınrıııınnnı 'JH nııııının fülllllll'llllHilllilffilllillınilllllnıııııııınııııınıınıını;nıııın 1!11illHilllillUllllfllllllllllllilll:llllHllllll 111111!111 oıııı~ıınııımıı.ıııuııııı:ıırnıı~ HU! ıım 
yüksek ahkfımı da ebediyen kaybolan vaziyetinden ürktüler Ye ağızlarını ihracata müsaade edeceğini tahmin K f . . 1 1 t d . •• • 
Hazreti Muhrunmedle beraber günbe- açıp bir şey söyliyemediler. eden ihracatçı tacirler ile az miktar- a ·estekı Kuş sı H~ umrnlamı5 ır. Ç'are cyıp gc~- Harbden muteessır 

·· di ih t l me\"m ... ,, 
gun gevşe ven aye sene er, asır - Bu sırada, ehli beytten bir kişi da da yerli fabrikalarımızdır. an7 .... ı mcfüfırcli dostum ıuuracl N. .. . . olmıyan yega"ne meta 
l h k.k. h"' · t· · kaybetti · b B k" · · k • e:rse, u tnd her itelimeye hır --ar sonra a 1 ı uvıye mı · Hazreti E u e ırın evıne oşmuş ACI VI•' TATI 1 IlADEl\I Sertoğlunun "Kafestel,i im~,, unu • . • . -

•• • Resuıu·· Ekremin ı"rtihalın" ı· ha- .. " > "geçme~ m,, mushıgu takmadan hız .~on iki giiu içinde barWılrtS.D bO 
ve ona T ti b d 87 b d 1 . elbette tnkih t'Cli~ or unıızdur. Nazlı 1 r-

R h h kk t sl. d b"" b . t" a ı a cm , acı a em er ıse m bahsi ge~elim ... Yalnız eseri de, sanırcasıruı ~·a•ran kfi.nun ynğınU 
u unu a ına e ım e en u - er vermı§ ı. 

59 60 k d 1 .. de\ let ku5ları müst na, diğerleri- . . . • . . . . .. • "' .,.,9 
.. k p b . bed" • r h t y . . . , uruş arasın a muame e gor- miırs ın de ı:n 1anımnnuz ıhb:ı.rıle farı nltınd scmsi,lclcriniıı :ıJt ... i ey:~~ ~er;:ı ~en:e ıs~;:~n ub~ ~~etiştEbu Bekır derhal Ayşenın mekteclir. nin ne cim mahlfıkat olduklarını do tça İ3\'Sil~~ ecleriz: hiizülıniis iki ya..,5lı İstanbuJ(udııD 

1 usuna ıgı u , evpıne o bu. . • ü . -rt··ı vvvv Jcafe sahibi olanlar d:ı olnııyaıılnr "Kaf estcki lnışu kacınnayın! lıoynu d~de y~fı.rı şalla s:ırılJSli 
eygam erın naşı zerıne o u - MAHKEMELERDE : da iyi hilirlcr. - . . ....ilı 

müş örtüyü kaldırarak Azrailin elim Ü tad Akngtindüze sorarsanız, :-= 3 arluwaşm:ı bu· sır tevdi eder "'. Veni Sabah eserine kanaat getirdi. Kavg cd•r• karışan dt>dıal izaluı baslwacaktır: Yuvayı kim yıkar? al!,'ak sesle: . -A1"b 1. • . .. . v - " - U:undolsun, diyordu. Şu luv 
1 

Çok n:uteessır oldugu aşikardı. kavgc:cılar "- Ku~ de)ip geçnte)ln! U~m Bir k m refit imiz bir anket a~ lakırdısı !'ıknlıdan!Jeri tstnnbuJdll' 
. Fakat aglamıyordu. Mehmed Ali ve Mustafa isminde ,·ardır, k~nı \'ardır, kimi saçma mı~ aile ge~iıu izliklerinin mcsuli- fiyatı yükselmiyen bir sey ıw.toı11"'' 

Hazreti Muhammed'in mübarek iki arkadaş evvelki akşam beraberce ~·a iyi gelir, kiminin ıırdmdaıı top d;; lıcr ljey ateş paJıS.S:ruı fırlılY1-
ABONE BEDF..I .. t 

TOrklye Ecnebi cesedi üzerine eğildi. Alnından, elle- rakı içtikten sonra Çemberlitnştan nhlır, toysa. ökseye d koııa..r, an.aç- yetini erkekte mi, yoksa kadında. verdi •. !Uerak ettim. Aradım, tar11" 
1400 Kuruı 1100 Kuruı rinden ve bazusundan öptü. geçerlerken bir kaç kişinin kavga et- sa tepeden inme ağ mu\•afıktır. mı nııımak liizımgeldiğin.i okuyu- dım bu umumi tcrefiüden. ınüt sit 

6 AVLIK 760 • 1460 • - Ya Habibullah .. dedi. Eğer ih- tikledni görmüşler, kollarını paçala- 1 Sa.çm deyip geçme)in, U~ buçu{;ra culanna oonıyor. olmıynn iki nesne bulabildint· OJJ-
SENEL.IK 

s AVL1K 400 • 800 • Uyanınız elimizde olsa idi ervahımı- nnı mvayıp nrala.rına kaı1şmı§)ardır. ı atılan kırnuı olur, yaban kQZllll a- ı~ikirlerloe mümcant edilen er- lar da nedir biliyor muswı? .•• 
1_,._v_L_ıK ___ 1_50 __ • ___ • 00 ___ •_ .. zı yoluna bezlcderdik. Ve eğer bizi Yeni kavgacıları gören evvelki kav- ırtma §arapncllemeğe yarnrlıkb- kek şöhretler hep bir ağızdan: - !.... • 

n tUOL\NUN 1989 PAZA.BESt ağlamaktan menetmemiş ol.saydın gaçlar ayrılmışlar, fakat bu sefer, dır, doksan altı üg reyreklikle sl\Ti - Yu\'U)'I yıkan kaduıl:ı.rclır! di- - lnbisarın tütünlerile, içkileri"• 

1 
olkadıır girye ve zar ederdik ki göz- iki arkadaş, önlerine gelenle kavga- &ine...,.c, '-iizbirlikler Ö\'ezlf...rle tatnr- ye feryad ederken dişi mC§hurlar ıuı ıuı 

1358 H .Şenal 29 355 ll.II. T •tria28 6 .., ..ıı~ •- ı...ı· ı ı .. • o lerimizden çe§Ille misali yaş akardı. ya devam etmişlerdir. Nihayet polis- cığa \"e nwuarnsızlar lmnad.lı im- uu uu..r 1 c e e \'ermişler: BURSA GENÇLERtNIN ıro~ .. 
QUıı:345-Ayı12 Kuım ı 34 

Ezanl Said Vc•ati Sacı 

• cıDn•t 001• ~ oun.. öOI• ~ 

11 l 33 7 26 9 47 7 14 12 07 14 28 

1 ,Akl', Y•l.,ruk ~ ,Yoı.• lmMk 

l 12 00 l ~8 12 48j l6 ~j 18 19 5 29 

Sonra hticrcden çıkıb ve mescide ler gelerek ikisini yakalamışlar, sar· rın yo. elek gibi '\·anr •.. Şifıı.hileri- - Ne münasebe.t, yu\"a.yı erkek LANTISI _ Bur.sa lisesinden ye-
doğru yollandı. Mescid kapısında hoşluk suçundan zabıt tutarak adli- ni Allah nw olsun Mazhar Osman- yıkar! CC\ hını veriyorlar. tişc>ıl.er cemiyeti heyeti atmumiY~ 
Hazreti Ömeri elinde yalın kılıç ve yeye vermi§lerdir. Dün Sultanahmed la Fuhredllin Kerim aerlcyip top- Bizı' lrnhrsa her ild ta.raf da bak- toplantısı dün öğleden evvel Em~ 
kcııdinden geçmi~ bir halde iÖrünce birinci sulh ceza mahkemesinde ya- ın~·ıp Zeytinburnu ch·anna aynca sızdır. y'ünlı.il s:ığlam ı..urulmuş bir nönü Hall;evitıdo yapılmıştır. ~~ 
~rdı. pı1an muhakemelerin sonunda, ikis! depo ederin amma., tahririlt>ri sel yum) ı yalnız ba~ma ne erkek yı- Zer, yıllık faaliyet raporunu tetk : 

- Ya Ömer, ne oldun? de, sarhoşluk suçundan ikişer lira su:ru halimle matbuat olukla!'.ıu- Juı.lıilir, 00 00 kadıu. Onun )'lklla- esl..-i idare heyetini ibra ~.tti~ft18 
Diye sordu.. para cezasına mahküm edilmişler - anu me\·sim şasımıadan al•tığı için bilme i için :muilnJ<n iki tarafın da. sonra yeni yıl bii.dcesini muzakC" 

(De\'amı \-ar) dir. beniiz ne tıbbi, ne lr,tima.i bir çare clbirliği etım·:-.i ırwnıdır. ve 1robıü etrııi§ler ve yemi idare '/ı~ 
yeti seçimi yaı~mı§üıı:<l.ır.:. 
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''ESNAFI BİİNSAF,, 
( Yazan: Ali NACi KARACAN ) 

.itila Kaim& tarilai ... .aB veırihin "blinuf11 tlbiriie 
damgaladığı_,,,. lrorJamc Jllkf.)'9-

lerile dıliudw. 8uald ._.._ wnal· lıl!Jlllll!!:rA 

umanya Mahsul Mukabili Alman- mut gibi, bu leke, muhtekir ruhlu .. :14'.llll~ ...... 
• 1ıt veriaçilerin yt1zleriDde. itele Jlarb. 

Jadan Mal Almağı _Ka~ul Etmıyor =:-:::t= .::::;: .. ":~ yonuıt! 0 1ıa1a. _._ ...... bir awlıDl,et .. .._,_-. 
Londra 18 (81181181) - Billı:reede tıcarl müsakereler 7apmıe olan ıı.ı.- .ı.ı..-..ııw....ıı... 1r. ..... ....a.ı..- .__ • el w ı b "kalar tuklar .;. ........ eğil" erek IUDlan fısıldayor: 

.&ı-- h ti · · Plandi • R ıı.•·n· Ek · N ·ı bl an- 1111 
...- ............ ~ ... --~ - ugumuz 0 a n • 0 nu • 0 6~ . -wan eye reısı us un, umen .mı ı onomı azın e r b 0 d a..ı .a..:ı-..1.- ~ ikn-.::aı-- ., .. ~.ı.. ı..-..ıı: - • "- Şimdi her -y mhaJaıxb. Eski ıa....ya varmadljı hüdirilmekUıclir. Rumuıya vereceil mahaullt muka- ~nıı.. erece ... , ""~.geç-e;ı- re2m ...-~. o .nn.&a liıll3MAI Yacı .- r-

.... llllal mal...., blllll etmemiftir. Bn mqküllt nakliyat işinden mıs dükkhlar, maPzaıar. ~ ~ ııuzla kendimiz kawrulabiliris!,, cti)'ell fiyattan ~kan~!., . 
• ..-ır. BllJlk BrituaJa, TlmaAla. işliyen bUtfin vapur ~ motörl& vam- dumanlı havada, kapılanndan ıçen yazılar ne idi? Her gün ç&rflda 0 mil· Ne~e _ıse. bu.::!: üzerine, ~a -
1-lan aatm akhjlndaa bR JQlla D&kllyata imldin kalmamııbr. Almanya ayak atmak p.flıetinde hulunuluı Jf, o ucuz, o kadar pahpuhladJğmıız ~ ıçenye, ~ bir ~I ne 
~ mala ~ 4111Unmfifee c1e bunun mtlmkUn olmadı- yutmağa hazırlanan ve doymıyaıa keneli ı.a.nayiimizi aramakla vakit ge- çekilecek w ~~ Wtrip 1&811-
• •leplmlfbr. kuni ağızları haliade görtmtıyorlar. çiriyorum. Bir hub çıkbiı samu cUr lıüngOr ağ"byaeacız_ 

.._.__. ______ ..._ BeyoğlUDda bir clWcki.rıa ciriyor . . . .....ı:.. - 1-- -=m 
~ HA~ lflmlM yanya,_~a me>ym ID&&&& v -:n• --1..-.. 1.D. 

D-u- 10 (A.A..) - VölJriacber Beobahter gazetesinin Bilkreeden VP. bir çift çorap istiyorsunuz.. Tez- • -..ıı-., Kavaftan çıJdmı. e KUi&& __..wa- ı 
iiıl......."'::=-' sanayı ner ... "\K' z1a dolu bakin.la ..:-eı- · · ı .~....-. s&-e, Rumen petrol havzasında son bozgunculuk ve t&'hrib l :Blıta.r, en-elce 100 kul"UI& 1118.ttığı • • •• • ~ • ı;.u-. ~-1 
~ •"bder olmak tımre iki İngiliz tevkif edilmiştir. mahru çıkanyor ve "150 kuruş!,. -di- Fakat mılll ~~ ararkeı millt lenmıze baktım: 29 ikea 35! 30 ikes 

Rumaaya h&ldimıeti, memlek'1f:inin iptidai madde kaynaklarını hi- 1yor. Afzumaçak. gözlerinizbüyümöt,ı~~ata ,tesadüf .~~orum ve: ~! Bnnltırm niçin 'böJle ~ 
-.,.. için icaltedm teclbirlere tevessül etmiştir. Gerek petrol kuyulan ya1nnr gibi ".Aına.ıı!., diyorsunuz. - Oh· Hele.~· ~u ~lswı Al- aonnadım. ÇiinJdi. een111. icimde ha
.._ demir yollan ve Tmaa nakliyatı aakert milfrezelerin nezareti alb· I Kuıa, kat'! ve akıl dolu oevab p- manyadan gelmiyor ya.,, diyonım.. zmlı: Han! diililndim: Acaba Or-
lla ahnm•ft;ır. dur: 1 Bakıyorum: Ali )'eli! f.uulye! Fa- bangui ele mi Almanyada! Teneke-

• "- Beni dinlersen iki Uç çift al! kat, o ne! Eskiden 27 kur.ı~:ı. satılan lcrdelri beyaz, fıçılardaki san yağlara 

1 V • v h • Çünkü Uç dört gün sonra, antika o-1 konserve kutıılan 40 a !:lkmış! AI- baktım: 80 yerine 100! "Niçin!,, de-sveçte azıyet a ım meğe dilim varmadı. Çünkü, ~~i~o-
• ~~ ~t.:.ıı""... · rum. cevab hazırdı; Harb! Duşun-

~ ~ 0::-- =!.kam. Trabzon da mı Alman-llaşkumanJan Ö;Juya Mitdaf aa- , &.: hht nihayet. .ıayaaamıyarak bir 

J'a Hazır Olmak Emrini Verdi _· ~~ :it-;ıeY&ba~:etınitwnkifU\ 
'el Stokbobn, 10 (A.A.) - lsveç ordulan başkumandanı general Thoer- ,lacaklu-; bwalar, 4aJu. elimizdeki 1ah Allah! "Yoksa, diyonmı, bu dal "-Daha dur batalım, bayım! Da-

orduya hitaben qağıdaki eminaaırıeyi netretmiştir: 1mallar!., . mı Almanyad<ln geliyOI'!,, Konsene- ha 150 ye tlacamnız. Can gitmesin 
"BugUnldl p.rtlar içinde, va~ hüniyetin~ v~ k~di kar~da ken- 1 0ra4ua çıkıyor, ini' pmaja giriyor, dıen vazgeçiyor, ha.kiki yeşil fasulye- de zarar yok!,. ı 

~ı:_kım olmam ha.kkınııı mudafaası vazifeaı önllnde diğer bütfuı alelide bir beyaz makara almak isti- )'e yaklaşıyorum. Bunun fiya~ da 40 Amma bu fiyatlar ayrıca bizim ca-
silimni~. . _ . . . . . yoraUU&: Birkac )lıel'den "Yok! Yok! laıruı oimıq! "Aman!,. demege kaJ- nımm çıkanyo!'lannıı ... Onun da ta-

Ttlrklya Dıoındaki 
Tarlderla Allkada;

Ola1ım 1 

a ... ,... Belk••lanla Türk 
buduc1Jan harimade Jllll)"M 

Tibllllllıl .,.. ile ...,.. ..... . 
'Vo ml7oa d•ek, ............. •ti· 
fmaa• yarım ikmeUlr. l'abt. Vl
yanalana öatbıe kadar maau Ttlrk 
akuıalanmn aralarda keJm11 Mclb 
ahi ......... ftrlı ....... 
romda ••· • ma•' • fQk msb-
dud ~ • 

Fikrimi kah edeyim: 
•rı•t.e. '11111& .. ~blab

.... llwlpr ar. a. ıs.Jpıtar filtl 

...... llhHan halde ilanda mell
tebled. W ekrt ve clljer ban IDi
-rırkd meTcaııldn. Mektebtertldım 

heealan Balpri5taDdan ~. <'e
mklan Wn bir lla)pr külttlrOe J&
lifti ... AJlll tpldlıle Yaaaa w Sup 
-lıemmelel'l e •J....tlr. _=+= .... ~ 
J'llllJ"M 'ftık...,...... .,... ... ......... ,....,._ ~ 
ö~Uleml~·ecek kadar yüksek olduğa. 
mıU,...ıart ~ halde, ana ,.atan 
onlarla hiç alikadn.r olmaz. Onlama 
ldHtUr elhetinds o!smı, tllter ~ 
len1elt olılnn ytllmelmelerlae, hnla
rmı CIUlll~ etlfteterhti J'&ft1Mlllk 
h~r faaltyrite balmunu. 

Onlarta alikadar olmayı, ltbe ta
dh emrdyor. Onlar, bldm bal
ım.aan, bizim benl~lzdea, ...... 
sornmuzda.ndır. Onlarla alilaıdar 
olm:ık. onlaml eUft, blma1uma 
mü.uade etmf'..mek, oıiıal'lll hf......._ 
r1nl kaytııeliue!lmne mbl "" k, 
onların tariMerbd 1lJl1dmalarma ~-== emmyeti vazifeye eadakatimbe ve amıımızm kuvvetine Yok!,, cevabım aldıktan sonra daha mıyor, ••Bu yerli cleğil bayun!" cevala bü ehemmiyeti yok! j 

.,, bir laafta ene) Oll kurut i9tellelJ ma- butlnhyor. Nasal! yerli değil mi !l • • • m~ 'ermemek, Olllana tıwaw '-'-General Tohemelin bqlrumandaıı~ tayini münaaebetile IUDU ha- kara için bu sefer .. on bet kunıt!" Mejer, yerli değil demekle, AJ.,.n- Herkesin, her gün ythlerce çeşidi- ı süt fl<l"""'melerild temin._., .. 
~ ki, İneç ordusu 1938 de mmı müdafaa genel kurmay ihdası fiyatla kaqllqayonıuam. Cevab, yadan geliyor demek iatermıiyor - ni 'kendi maiıet sahuında görüp öğ - bir \ılklt yapmalrta olc1uldan ..,._ 

o tensik edilmişti. . • . . • claim• ima. kat'f ve üilaaedir. Bu mlJI! Yetil fasulyeain bizden hbıe 1 rendiği bu misalleri alabUc!iğine sayıp ıa 'llM'ftllekeflnln Blywtlne .....,_ 
' devrede taka~ ettir~lmıt idi ki, bir harb veya harb tehlikem anın- maka..:.11.!'daıa birkaç dürine almak geleni, yani Aıladolwı.n latanhula l döke~ilirsiniz. Bunlar, bu §ehirde yat-l mak demek dell14lr. Yspacağmıı• 
~ hnel kurmay l'e181 -Yanı bugUıı için ceneral Toernelel- bajkumandan U---~- çn-ı.·· bwıl Ü ~rı enin --t..ı-..ıı:ı • ı.. k k tur' h tı }r d alı lıl 1 ,ey, Olllaml yaptddanma .,.. ..... 
,.Ybı edileaektir AIMUJ\Uı. ı.u&&U ar, ç _, o-

1 
ıquucıw eru aır unış • mı ::ı.ya n ne .n ar p a aşmış o -

1 
ftu meM!leyl bir 1UI e\'ftl hallet-

:Arfez1cr-._ •-~: • cak h b tehi''"' . b linde tatbik ed"'---· mu- sonra antika ~ludır. 

1

. Bir miııa1 daha: duğunu göstermekle kalmıyor: en mek ve harekete -rmek ıaz-a.r. 
~ ur ~wrm an ar uı.eaı a ı"'._ı • . k af . . H fi uht . .h . t l ihti ı 11!1~ 

bul b. ·,,_tin h" 1 .ı.ı;t 1 .. a.1 Adı bır av a gırıyocsunuz. er men ı ve m erıs zı nıye o an ·ı R&....11111.. ba -~--! nnmasına maen vazı., - va mı ef'-&6• an ~ır. s-mnau.ıı• aw 

• • • • • Akşam vapurdaaımz. Kariıııızda MURAD 81'-.dt'IOGLU y . iki Ermeni tüccar, ~afif ten batlıya- 40 1( Ut-U Ş .TOl&A f 41411 f.r B!iiii!!ii!!5E151!Eiili!E!55iii!!!!!!!i!i55m!!lil!l!!5!!~ 

ugosJavyada Çın OrJuau :~. :~ :ı.~~a~ ;:0~~ ~=-~= :::. Rum• Harıcıı..ı .... 
b lhayretler içinde, dınliyorsuııuz: . - - ==--- r•nın tavzlhtntl•• 
qUdutta iki Alman Japonlara karıı yeni _ .. 11ana vız pir! Baim dep>m _ memnun oNu 
'llıemul'U Öldüru-ıdÜ muvaff akiyetJer kazandı 1 dolu! Benim mal falan getireceğim şey en kaba cinsinden yerlidir. Hiz-' kar zihıüyetile GIWll ecielliyatmnoe et- B8kret, lO (A.A.) - 11°'.*cmMla 
~ 10 (L\.) - .Reut.er: ÇunkiDC 10 (A.A..) - Naııking 1 yok! lnuma 4& ev yaptaı:ıyorlar 1 E- metçini7.e bir ~ift terlik alacaksınız. J baba mucibellini tefkil eden aöder halk ~~ Enternuyonal Komibaist gue-

41.a."'-ı AJmu radyo8UDUR bildir. •m•Jiodetf Çin kıtaJan Japoıılan liındeki mala ~ile bir~ bet aa- Yme bir hafta evvel 50 kuruşa aldı- tabakalan 1lrUlada en azılı d~ma- teainin .Rumanya h~kmda ~ 
~&tire iki Almaıı gUmrilk me _ _ . tamaaam,aemsatacacım?Tam . nın a.;ıa;·· dm k daha keskin bna daır Rumanya aJ&Ml IU ~· S din eden 80DI'& Gratz .,.11_ I~ uylata manız kılarak meva - ya.ı ilin tinhk aU. var! Apöyanlll ğmız terlik 80 kuruş olmuştur. Sız, . ya~ gm . ço neeretmektedir: : 
~~ Qt1 fenni terke mecbnr -•-'erdir Pa- . ., ~-kü . tab"" lel ul ha tte. '7-•-- .. le hır endioe ve te1ahke havaaı yarab- Rumen ..rt--r me'-w~ Tu a•n• . \' .Alman _ Yucc-lav haduıdull- '""WU9• • ili fena ctttl. NMs . ~ aıayı. 11. a ua yre ~ C>Y 1 -ı- . ~..... _.-, 
~ atefile ~ Ke _ tanı Çbıliler tarafından istirdad e - 0 bdar lllylediğilll llalde 9ÖZÜJDÜ din bir tehirde yaşıyoruz iti bellibqlı yor. . _ . . vuıtuile muttali olduğu Sovyet Ha-

kim olduia beW cieiÜmr. dilmiftir. lıemeaı. MitU. e!indeki1eri ilk günler- meşgalemis hayret etmektir. KaTaf ~buemı:~~ıı:~ddtete~~~dele>:'-~ tavrici~:me~ .. =~~~~ 
w ... -a..a... llU• 11 Kanton bGlpaiııde Japonlar Suı.-fc1e _.._____.. . . . . . asıı au"y ıy -• açmaa --1 Jaemll-.&&,,,ıı::uc .................. 

t.._ · .,..._ -- -r l ...... u._. __ ., me, asıl sızın bu laalmıv hayrette, . . "' .. ..1;.. ' 
-....~. ıo (A.A.) - Bu ullM z.. mide muvaffakiyet.uıip vjraaıf- Binlea'bire pilDribl •Uncle bir . . . zım4ır ve Vali Lfttfı Kırdann _..._., Hicaz Bat~umsnd•nhlt 
~ ltçt tw.hllrab vuku bu .... - ı lardır. llayal can1U:.yor: Vapanı dolduru ~ı denilen bu büyük tiyatr~. ma-ı kil vaziyette ilk vazifesi, imar mahal- Cidde, 10 (A.A.) - Kral lbnisauud 
~ Od mitinpı )'uak edilmiel Ş.n•in cenubmda 0-timpm lıia yolcunun cibdanlanndaki para - lum k~edy~yı oyna~or .ve "bır sıy~ lerindeıı evvel dilkkialan, mağazala- oğlunu S~udt ~~an başkwnudan--
~~ proteılto için alay hl.Hruletkutı Japonlar tara!mdaa y&pllaa llar, sanki eanrengiz ve gfir&tmez bir sım lutfen Bl7A! tevdı ediyonrıuı gibi n dolaşmak olmalıdır. hğma tayın etmiştir. 
~n ~: . . ~ taanıaz Çialiler tarafmdaa dar - kaaaldan akarak 'fU ka!'Ş!Bldaki İllfl.· . 
~ '\'e lıılaçek partisinin milia ut 

1 
nılmllltm'. llubarebede Japonlana at mabemesi teeean 1itmtn. dazlak 

' l!lUdabaJe etmlftir. İki tea.hU- 2000 6lll wrdikJeri aalqlhnalrtaclır. Ermetıinill cebhıe d6~or! Erme-

hraıanmıştır. Çfnliterln geri •1dıkl•n mıain hiç tammachğmı karmun, on par 
Cebe1Ult•nld• bir •erler matı ttn1r1i tqJarta aoıu röriir gibi 

~bom ...... ~ Çımlrin.g, 10 (A.A.) _ Futov'dan bil- tuavvur ediyorum. 

>\ li..--' 10 (A.A.>-:: ~lapan- dbildiğine göre, Çin kıtaab Svatovf Bir mağazaya giriyonaa ve mtn 
~~ blldirdigıne göre, C.. ·ıclvannda kliıı Çaoçu ile Çaonayı Ja· :...._ .. -...: .1..1- ... 18~ almak 
~ bataryalan yanlıe olarak ponlard · Ct)"ft-quft ~ çora,. '"5• 

"1.a~ derıizaltımııuı müşahede an gen alnuttır. IBttyonız. Ne'? Çorap lastiği mi! He- le veçle pkala~ 11 
~ laaberi 8zerine ıic!detli ateş . ... -;-- rif h~le ba!myar: 
~- Top ateelerinden bütün eeh ,_vm utl• 1 11• - Kırk kunıı! Alman casu~lan 
~ .....ı..tıtır. Roma 10 (A.A.~ M r . - Aman! Almanranın birkaç aydan beri bütUn dikkati İsveç 
~ • • • neraı ıı:_ti ile 1~ ::::.ı,ın;,. •• ı Fabl amu b1lwısi daha ağzı- ttzerine çevn1idir. Çünkü lsveç Almanyanm bayat 
'- ..... ~ alba Fortmıa - " mm•• çakmadaa. cevab, bir tokat maddesi olan d~irle dol:ı ve dünyanın en iyi clemir 

'llrlLatl N • • ze1ar mıtı!'nn üd ftou bb_nI ~~k h~- .cibl suratmılda patbyor: çıkanın memleketi olmakla maruftur. Bunun için-
~· 10 (A.A.) - Biıicaç gUn • tmiftir m •AA vezıyetW tedldk• _ Paçana taaflamacbğınua ffik- dir ki Alman casus teşkilitJamım mühim bir kolu 
~ 4le9am eden Yaimv bazı ta- e • • . • • redia! lcla bu memleketin içine doğnı uzanm1' ve yayılmış--
\~ ~ oım..wr. tJehir' dabUhı- .... Kızıyorsunuz, 0 mağazadaıı bu dük-j br. Fakat son z:ımanlarda ''Her şeye rağmen!,. ad-

h~eve ~_bet ed~ yUdınna :y&ll· Von Papenin klna, bu dUkkindan o mağazaya. bir ıı bir ısveç gazetesi.:ı.in ifşaatı üzerine bu Almanca-
... .,:.~ ıse de.~~· gün sabahdan ak9ama kadar yüzlerce sus te3kilitı meyda.-ıa çıkarı.lnuş ve te.şkili.tın Al-
.,. n..~ Birgi nahiyemıın Beaieğ • 1 J • • w - ~- ~ ~ı ---d ı... Pflur "~YUJıd • )r • r azıvetı dükkiıı.a Ve JDag&aLJ& Ugr&.yOr&UnUZ. manyan?D CD 4'1Ll1UUlUŞ CLiUDwLUil 8.11 aaptaıı g 
~ ~ :.!:U:.k':=:cte: '.T Hep ayni cevab: Hartung'wı kumandası altında bulunduğu anJa§d· 
~~ b. . ( Battarafı 1 adde ) - Bayım! Bunlar .Almanyadan ge- mıştır. 
~L- .. ır çocuk sellenn bu denk- .Ahm.nyaya avdeti, ne de Tlirlriye ile liyor! 1919 da Likenechti, Rosa Lwtembu...,,.u ortadan 

.. ~ ytıalmdeD denklerin al- Unuebatm kesilmesi . in . • 6 

~ve ezilerek öhaUştiir. m w ıç ~~lr ile- Meğer, her vey Almanyadan geli- kaldırmakla ,şöhret kazanan bu korkunç kaptan İs· 
bt...- .__ beb olmadıgı cevabını vennı§tir. tokholmdıe deniae nazır bU .. .nk bir evde o .. ,_ ... or ve L~m~& - 3u ~wu3 

\ ~. 10 (A.A.) _ DUıı ahalı 8&- [ N O r - .Alınan sefareti, Rua mize gelm1f ve bul istimzaclara ce- bu evden limana gidip ~n vapurların hareketlerini 
~ ,._. .te DikHide aekis ...n,. all - p.11ete@inln Türk matbuab aleyhinde- vabm töyle demiştir: takibe m6kemmelen lm'kln buluyordu. Bu garib dip
~ >-.ı Wr RJvle daha ohrıu§tur. ki makaleeiııin tab ve teblr edilerek ''Türkler bidm. elkl domunumur. lomatm emri attınd:ı, İsveçte, spor işleri, hareket 

Jobar. · dalıtııdılmı - g6ya bmum, misafir Bunun kıymetini takdir ediyoruz ft i§leri, ticari işler ve muhtelif meslekler genişliğince 

hnlnnclnp memleket hak ve kantJD- münasebetlerimizin takviyesini isti- yayılmıe tam on dört teşkilat bulunuyordu. İsveçli· "";;;·9 Jarma tıecavtız oJ:madıiı baha.nesne • yonız.,, ner bunlardan mühim bir kısmını cürmümeşhud ha-

.. ~d OIYIJ•B•r itiraf etmektedir. Bu meselelere dair Von Kuller Balkanlarda tedkiklere linde yakalamışlar ve lnveçi terke mecbur etmiş-
~~ ., .. llr 1 1 • çıkarak önce Sofyaya geldiğini, hiç- terdir. 
~ 10 (A.A.) - Belçika a- cevabımızı yarmki bqı:rıakaJemb:de bir f evkalldelik görmediğini söyle -
~ tomiteai, 'ısc>vyet Rusya bulacaksınız.] mJetir. Bttarett• ... nazaran Al-

--•~ ı-"--"" -•· ""-am•ı Bir Alnıu n...--~--•..a _..._ --~ ..........,VW&e .m....., e....,. ~ Beıwww - Atafemlz ~ yanı!l lçJ ne hal.ile 
~"·- dola,Jı ll08)'8liBt mebua GeWl Hük&uec imiz Bertin Bftyilk Elçili-
~ D9 otJnnu fırbdaa Karat ,Umu. pzetecileriDdma Dr. ğimbıle '* matbuat atqetiği ilıda- Knnih stlı"!\ar;c1 i ve bu süikasd hakkında liimmeler 

lUlfak le karar ftl'llıiltlr. WA KllDlr 4Mnkl 8-qllaa'la lllad • - karar vermiatir. yaalaa ve bir p •lia romanını andıran rapor dünya 

matbuatuıı nıeegu.l etmekte berdevamdır. İddialara · 
b&kııa..., Münib BlübWJe beraber Hitler ale}1une 
aon aylar Arfmda tertib eiliJen aiiikesd.!er üçü bW
muştur. 

Bitaraf memleketler ve biihatıısa İsveç matbuatına 
göre son haftalar zarfında Gestapo ır.enıurlanndan 
bir kısmı hususi bir mahkeme huzımına çekilüıişler 
ve partiye kartı ihanetle itham edilml§lerdir. 

Diğer taraftan İsveç gazetelerinden Goleborl 
Bande\s Tilding'in iddiasına göre bu sene, biıinc:I 

15 kanunusanide, diğeri '27 ağustosta olmak üzer• 
ilti süikaad dalıa keşfedilmiştir. ' 

Hatırlarda olduğu mere Rayştag•ın topfanh~ 

Opera Kroıde değil, fak at Alman Şan:;eleri biruLı!tn· 

da vuku bulmu~. Fılvaki Opera Krolde, htikiımet 
erkinına tahsis edilen sıralar yanında bombalar bu

lunması üzerine toplantıya diğer bina tahsis edil· 
miştir. 

Teşrinievvelde S. S. ler araamda alttanalta homur
danmalar başlamış ve bu homurdanmala.n eerare:ı· 

gis intiharlar ve yok olmalar takib etmittir. Bunu& 
üeriııe nazi şefleri dahiU u.ptırabb muhafaza için 

bir sıra tedbirler almak mecburiyetinde kalmışlardır. 
Alman parti şeflerinin Berllnde yaptıkları son içti-

mad!I. ise partinin bilhassa genç mensublan arasında 
bir hoşnudsuzluk havasının fiddetle hlkim olduğu 
gizlerunemiştir. Almanyanm muhtelif taraflannd&ll 
alın:uı lı:ıberler ve bu haberlere refakat eden dahil 
tedbirler herhalde zaman mefhumunun AJmanyama 
Jehine ça1ıpaadığmı c&tennek itibarile l&JW •
kattir. 
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a@vyet donanmasının hat1ı barb gem.ilerinden "Ha.mt,, drla.avtı 

11/12/989 PAZA.IıTESİ 
12.30 Program ve memleket saat 

ayan. 
12.35 Ajans ve meteoroloji haber

leri. 
12.50 Türk müziği upı • ., 
13.30/14.00 Müzik "Hafif milzik -

Pl.,, 
18.00 Program. 
18.05 Memleket saat ayarı, ajans 

ve meteroloji haberleri. 
18.05 Memleket saat ayan, ajans 

ve meteoroloji haberleri. 
18.25 M'uzik 11Radyo caz orkestra· 

sı,,. 

19.00 Konuşma "Ankaranın iklimi 
hakkında,,. 

19.15 Türk müziği. 

Çalanlar: Ruşen Kam, Cevdet Ko
zan, Reşad Erer, İzzettin Okte. 

Okuyan: Semahat Özdenses, 
Necmi Rıza Ahıskan, Radife Erten. 

SiSMOGRAF! 
Almanlar Yeni Vi1cuda Getirdik
leri İkinci Gestapo Teşkilatlarına 

Bu Adı Ve_riy orlar 
Fransız muharrirleri arasında bil" 

tanesi, bir kadın Mat~am Genevieve, 
nazi şeflerinin bilhassa hiddetini mu 
cib olmaktadır. Madam Genevieve 
siyasi vukuatı vaktinden evvel ve 
isabetle öğrenmek ve tayin etmekle 
şöhret kazanmış ve beynelmilel po· 
litika Aleminde ismi gitgide daha 
çok yayılmağa başlamıştır. Bitleri 
en çok kızdırdığı anlaşılan bu kadın 
son bir yazısını Almanların yeni 
Gestapo teşkilatlarına hasretmiştir. 

Bu yazı berveçhi atidir: 
Almanyanın en büyük §efleri; 

.. 

21.15 Müzik "Küçük orkestra • bir gün halk kütlelerinin kendilerin· 
Şef: Necib Aşkın,,. den nefret haline gelebilr.ıesi endi~e-

. 1 _ Fritz Recktenwald: Viyana si içindedirler. Bı.ına r ani olmak 
müzikleri. maksadile son zamanlar( a. ikinci bir 

Muhasamat, Sovyet ittihadı ile "Gestapo,, daha vücudc getirdiler. 
Finlandiya. arasında karada, ha.va· t"'··-~ 2 - Hans Zander: Polka. Bu teşkilatın bir kuvv( i icra.iyesi 
larda Ve de"'''7!erde devam eylemek· I'· 3 - Hanschmann: Andalusia "İs· ......... yoktur. Ancak merkezi Mı.inihte kuru t.i.ıtleri en çok kızdıran kadın: 
tedir. Bu mevsimde, Finlandiya kör· ponyal valsi,,. lan bu yeni, gizli, muazzom polis teş- Madam Gcnevive Taboui 
fezinde seyrUseferin güçlüğüne rağ· 4 - Ria Gebha.rdt: Maskarad kils.tına meşhur Rudolf Hess kuman-
men Fin müdafaası, Sovyet deniz "Konser valsi,,. da etmektedir. Nazi şefleri son za. yüzde doksan altının Almanya aieY • 
kuvvetleri ile çarpışmak mecburiye- 5 - Ganglberger: "Benim küçük manlar Alman milletinin zaferin ka· hine kalkmasının da mun sürıniyece1 
tindedir. ayım Teddy,, "Saksofon solo,,. zanılacağına ve birinci Gastapo tara· ğine hükmedilmektedir. 

Bu hususta Sovyet donanmasının 6 - Emmerich Kalman: Ah, sen! fından tertib olunan Münih darbesi- Almanlar gillmeği kabul etmezle~ 
vaziyeti nedir? Sovyetlerin "Moslı:ova,, sınıfı son sistem bir muhriblerl sen! "vals., nin İngilizler tarafından yapıldığına Her hangi bir cinası veya imayı Jl'.l\l; 

Rus ihtilali, ~uaz:ıam n~cll fed~·ıaddid torpido ve denizaltılan tlze -ı Karadeniz filosu daha ehemmiyet· 7 - Aubert: Göbekliler Resmi - kanaat hasıl olup olmadığını merak vafık görmemekle beraber yeni aes; 
ltarlıklar sayesınde ıhmr edilen bır rinde çalı§tığı da söylenmektedir. sizdir: 1911 senesinde inşa edilmiş Geçidi. etmeğe başlamışlardır. Nazi şefleri tapoJarına "Simoğraf,, adını t:a.kınalh 
donanmayı bozmuştu. 1917 de Çar- Filhakika, deni?.altı gemisinin gös- 23000 tonluk bir zırhlı, 1915 senesin· 8 - Gustav Lindner: Şarab tıahı bu suretle bir ta.raftan kendi lehleri- tan da men'i nefs edememişlerdir• 
tık Rusyası, 23000 tonluk. alb mo. terdiği harb silahı, Sovyet Rusya de denize indirilen 8000 tonluk iki Bakiis şerefine dans. ne bir halk muhabbeti d;ılgasının U· Maahaza bu sismoğrafın hiçbir ıa.· 
dern zır?Iı.sına, dah~ eski on zıO rtholnı~ bahriyesin~ başlıca hede.tini t~kil kruvazör, Leningrad ve Tachkent 22.00 Memleket saat ayarı, a~a?s yanmasını ve İngilizlere karşı düşman maıı mühim bir hareketi arzı kaydet· 
ya, 14 büyü~ kruvazore, ve 130 . eylemektedır. Sovyet denızaltı ge • sınıfından 2800 tonluk iki harb sefi· haberleri; Ziraat, Esham _ Tahvılat, lığın artmasını istihdaf etmişlerdir. miyeceğine de kanidirler.,, 
luk ve Novık sınıf otuz kadar torpı- milerinin bir çoğu, 150 ili 200 ton • . . 'Kambiyo - Nukut Borsası "Fiyat,,. Bu programın ikinci nok asında ne ................... A ................... ,. ... ,.. 

d ··z kadar daha küt>ilk torpi . . . ki b nesınden, Noreik sınıfından, 5 tor- d k d aff-' ld kl El a b oya, yu . " . luk ufak sahıl denızaltılarıdır un . d ild fak t . . d 9000 22.20 Müzik "Küçük orkes' ra • Yu ereceye a ar muv öJ' o u an ra asını aşıran 
doya ve nıhayet 40 kadar da denızal- lar parçalanarak demiryolu tarikile pı 0 re a gemısın en, k k' d malfım olmamakla bera· ıer birinci • ·ı 

. . . "di , ' t 1 k . ta .. Stal' an ı programın evamı,,. eroıncı er 
tı gemısme malik ı . nakledilebilirler. onu yenı yyare gemısı ıne- .. . .. . noktada tamamen aksi ntJce aldık-

Tahrib ve ihmal edilen bu donan· den ve nihayet, altı tanesi büyük se- 22.35 Muzık Solıstler • Pi.,, ları muhakkak gibidir. Aksarayda oturan Musa ile arJtıı.· 
Sovyet deniz kuvvetleri başlıca d~ 

manın yeniden teşkili işi 1923 de dört filoya taksim edilmiştir. Şimal ferlere mahsus ve beş tanesi de eski 23.00 Müzik "Cazband • Pe.,, Yeni Gestaponun tuttuğu istatis- daşı Fevzi, dün öğle üzeri, Şehza. 
başladı. Fakat refakat gemileri ile filosu, Şimal denizine Baltık kanalı olan yirmi beş denizaltısı, bu filonun 23.25/23.30 Yarınki program, ve tiklere nazaran Almanların yüzde başında Fevziye çarşısında tsrnaıl: 
bazı torpidolarla itmam edilen büyük vasıtasile geçebilen bir kaç torpido, unsurlarını teşkil etmektedir. kapanış. seksen beşi Münih suikasdinin Al • kapalı dükkanı önünde duran bir .. 
b. denı·zaltı fı'losunun vücude geti • man gı·zıı· poıı·sı· tarafından yapıldı - arabasını a"'ırıp Aksaraya götürrnilŞ· ır denizaltı gemileri ve mlitcaddid kü- Nihayet pasifik de, Japon matbua- ~ 
rilmesi ancak 1930 senesinde mev- çük sefinelerden mürekkebdir. ğmdan şüphelidir. Buna mukabil Al- ler, orada, esnaflığa başlamak üzere 
zuu bahsedildi. tına göre, Vladivostoka, <lemiryolu Çinko parçası ••ıran manların yüzde doksan altısı nihai araba arıyan Pirlepeli Yusufa attı 

Al Baltık filosu, 1911 de inşa edilip tarikile nakledilmiş en ~ağı elJi beş hırGIZ zaferı·n kazanılacagwına inanmakta • liraya satmı§lardır. 
Sovyetler, bu hususta man en- tamir gören 23000 tonluk iki zırhlı-

d.. t · · ·· t ettı"leı· ve Hitl.._ küçük denizaltı gemilerinin, ve fazla Hapishane binasını yıkan müte - dır. Bu kanaate göre Alm ınya lngil- Digw er taraftan İsmail de arkadaı?l us rısıne muracaa .. - dan, İtalyan planları üzerinden 
rin iktidar mevkiine gelmesinden 

1938 
_ 

39 
da inşa edilen Kiroe ve miktarda torpil atan sert motörlerin ahhid1erden Rasimin Fatihteki apart terenin vapurlarını batır< cak, İngil- pazarcı Süleyma.nı yanına alınış, ka.1 

da t l a do··ndu··ıer bulunması muhtemeldir manında tamirat yapılırken, Balı - tereyı· abluka edecek, istild edecek bolan arabasını aramagwa ba"la.W1.ş' sonra • a yay · Maksim Gorki isminde ve 7800 ton- · -s 
b··yük· "L T çe kapısını açık bularak içeriye da· ve sonra Fransaya sulh teklifinde Aksarayda, Yusufun elinde görn1uŞ 1937 de, Sovyet Rusya u ve luk iki kruvazörden ibarettir. Bu iki e emps,, ıı 

l d bul d B Mo lan Sabri, orada bulduguw üç çinko bulunacaktır. ve polise haber vermış· tir. Yaııılıı ileri tasavvur ar a UD u. · • harb sefinesi 100 bin beygir kuvve • • • • • • • • • • • • • • • • r 

Iotofun kayınbiraderi, Carp ve yeni tinde ve 38 mil sUratine maliktir. ı·skaft n Mu·· du·· ru·· nu·· n parçasını almış, giderken görülerek Fakat Hessin bu nikbin telkinleri· tahkikatla Musa ve Fevzi buluntlluŞı 
hl · · · B" !eşik Amerika akalanmıştır. Sabri, dün, hırsızlık ne ragmw en Hitler yine bedbin ve en- dün Sultanahmed birinci sulh ceıll zır 1 ınşası ıçın ır - Başlıca silah kuvveti 180 mm. lik, l 

da müzakerelere girişti. Bu faaliyeti- dokuz topdan, 102 mm lik dört tay- suçundan Sultanaluned birinci suU• dişeli olmaktan hali değildir. Göb • ~ahk~~esinde . suçl~lar suçl:ırJJl 
- ancak zırhlı plaklar ve Tef t ı·şıe· rı· ceza mahkemesinde 20 gün hap~~ bels, bu··tu··n kudretine ragm-en. Al • şoyle ıtıraf etmışlerdir. ne ragmen yare dafi topundan ve 533 mm lik 

;ı· - edek aksam elde edebilmişti mahkum edilmiştir. manlara mukabil bütün dünyanın - Biz ikimiz de eroin kull8Jllı1t· 
ıııger Y • torpili atan iki cihazdan müte§ek - Çorlu, (Hususi) - Çorlu iskan 
19 haziran 1938 de, Sovyet hükume· k"ldir A a dört deniz tayyaresi - • - müttefiklerin zaferine lııanmasına. Bugün paramız yoktu. Şeh.zadebaŞJJll} 
tir, reisi Kaleninin ağzile: "ihtiyar dı ta· :ı:~c dı 

1 
r dairesini teftiş eden Tekirdağ iskan MUe•slf bir ölUm mani olamıyor. çıktık. Bu arabayı sahibsiz buJdtı1'· 

İngiltereyi inşaat noktasından, ge- e şım . a r a • .. .. müdürü Ferruh Ayoğlu göçmen işle- Teessürle haber aldığımıza göre Yeni Alman Gestaposu nazi şefle- Alıp Aksaraya götürdük ve yusııfıı 
ride bırakacağını,, ilan etmişti. nk Baltık fılosun~e, ayrıca, buyuk se- rini de mahallinde görmek ve tedkik Belediye mürakiblerinden Zeki İşe- rinin halkın itimad ve muhabbetinin altı liraya sattık; parayı paylaştııc: 
Rus zırhlısı, 15 temmuz 1938 de Oro- ferl~rde bulu~a~ılecek on beş tane etmek üzere kaza göçmen köylerin· ren mübtela o~~uğu has~ıktan kur· berdevam olduğıınu söyliye~ilmek yarım lirasını da harcayıp kan1Jlll1• 

jonikidze tesgihlarında yenileştiril· denızaltı gemısı vardır. Bunların a- de bir devir ve teftiş yapmıştır. Göç- tulamıyarak dun Heybehadada hak - için tanınmış ve tanınmamış bır çok zı doyurduk. Paranın üst tarafı dB 
dl rasında. 1936 senesinde denize indi- - km rahmetine kavuşmuştur. Cenaze- kimseleri temizlemek ameliyesine işte ... 
İık yenileştirme planında mevcud rilen, 1900 ton hacminde 102 mm. lik menlerin toprak, su, saglık gibi ihti· si bugün öğleyin Adadan Kadıköye girişmişlerdir. Maahaza buna rağ - Bunun üzerine hak" R 'd ?Jusl 

di kru ·· d Le · ad..:ı- · iki topu, iki mitralyöz ve sekiz tor- yaçlarını, istek ve derdlerini doktor· naklolunarak cenaze namazı çar"ı i men emniyeti mahfuz tutabilmek ' un eşı ' ,,. 
ıe va.zor en, nıngr UC4 ınşa ca dinliyen müdür hastalıklı olanlan- . 

0 
_ .. d kılın~ - . f1 . k"t . k . . ile Fevzinin birer ay hapse ve bire• 

edilen 2 kruvazör de faal servise gir- pil kovanına malik Sokra, Pravda ve çindeki smanaga camım e dık- için naZl şe erı va ı geçırme sızın .. . . şl· 
diler, diğer 2 tanenin inşaatı bitmek Svosda denizaltıları da vardır. Bun· nı tedavi altına aldırmış ve sıtmaya tan sonra Karacaahmed mezarlığına kat'i bir zafer kazanmak mecburiye- ay muddetle de emnıyet nezareti 
il.zeredir. Diğer ilç kruvazörUn inşa· dan başka, bu filoda, 600 tonluk yir- müptela onlanlanna da kaza sıtma defnedilecektir. Kederdide ailesine ve tinde olduklarını idrak etmektedir- tında bulundurulmalarına karar ver· 
sına henüz başlanmamıştır. Rus tes- mi beş aded daha küçilk tipde de- mücadele heyetinden lüzumu kadar arkadaşlarına taziyetlerimizi sunar ler. Aksi takdirde Gestaponun nazi mi§, ikisi de derhal tevkif ediJıııişlef• 
g!hlannın iki tayyare gemisi, müte- nizaltı gemisi de mevcuddur. kinin temin ve tevzi ettirmiştir. kendisine hakkın rahmetini dileriz. idaresine taraftar gibi gösterdiği dir. 

_ 5 _ dımdan öğrendim. Akşam üstü ba- I korkma kızım. Biz senin iyiliğini, sa
bam gelince uzun uzadıya konuşmu.~- adetini istemez miyiz? Baban anne-

Seniha bahsettiğim akrabamızdan lar. Benim bu hattı hareketim baba- : ne anlatırken kulaklarımla duydum. 
olan çirkin ve abdal kızdı. Ağabeysi mı da şaşırtmış. Nihayet işi hallet- ! Baban Mahmutlu kendi 'yanına ala
Malımud da ktiçilkken tanıdığım, kız mek vazifesini dadıma vermişler. Da- cak, işine ortak edecekmiş. Doğru -
kardeşinden daha çirkin ve daha ab· dım gece benim odama geldi. Yemeğe sunu istersen Mahmud çok iyi, çok 
dal bir çocuktu. lşte annemle babam gitmediğim için bana biraz yemek namuslu bir çocuk. Ne içkisi var, ne 
onu bana münasib bulmuşlardı. getirmişti. Yavaş yavaş konuşmağa kumarı. Geçenlerde bir gün çarşıda 

İçimden alev gibi bir isyan ve nef· başladı. Her şeyden evvel beni anne- rastlamıştım. Koştu, geldi, elimi öp
ret hissinin taştığını hissettim. Yü· me karşı yaptığım hareketten dola- tü. Maşallah aslan gibi delikanlı. 
züm ateş gibi yanıyor ve kalbim hızlı yı muahaze etti. tfutlı bir evluda Kaş kara, göz kara.. boyu, bosu ye
hızlı atıyordu. Bir çok şeyler söyle - bu yakışmazmış. Sonra sözlerini rinde. Öyle zamanın kan suratlı 
mek istiyordum. Fakat hiçbir §CY şöyle tamamladı: gençlerine benzemiyor. 
~öyliyemedim. Birdenbire annemi o- - Ben de senin gibi idim kızım! Dadımı lakayd dinliyordum. İçinı-
dada yalnız bıraktım. Kapıyı hızla Beni rahmetliye vermek istedikleri deki hisler o kadar derin, o kadar 
kapayarak kendi odama koştum ve zaman günlerce kimse ile konuıJma- anlatılmaz idiler ki, basit düşünceli 
yatağıma kapanarak ağlaınağa baş - mıştım. Gözlerim ağlamaktan kan dadımın bunu anlıyabilmcsinc imkan 
la.dun. çanağına dönmür;tü. Ne de olsa hiç yoktu. Onun için her hangi bir mü
' Bu, anneme karşı ilk isyanımclı. erkek görmemiş bir tazeye evlenmek nalmşayı lüzumsuz buluyordum. Sa-

Annem böyle bir muamele ile kar· çok ağır ve korkulu geliyor. Fakat dece: 
gıla~acağını nklında.n, • fikrinden ge- sonra bunların hepsi geçiyor. Sonra- - Ben ne Mahmud.la, ne de her 
çirmediği için çok §8.§ırmıştı. Onun lan kaç defalar ellerimi açıp anama hangi bir başka erkekle evlenmek is
için arkamdan gelmedi. Sonra da· babama dua ettim. Onun için hiç temiyorum, dedim. 

Hemen itiraz etti: Dadım bu ant sualim karşısında muskirlık aranır. dJ 
- Öyle şey olur mu kızım? Ma· şaşırdı. Benden kat'iyyen böyle bir - Mahmud küçükken baŞJill 

şallah koca kız oldwı. Evlenmek ça· sual beklemiyordu. Fakat beni ce- hep durmadan öne arkaya saUerdJ· 
ğına girdin. Kırk yıl evde kalacak vabsız da bırakamazdı. Yine sallıyord mu 7 
değ-ilsin ya? Mademki kısmetin çık- - Kim demiş? .. Bu da no demek? Dadım bu sefer bütün bütün yaJBP 
mış. Annen ile baban da münasib diye bir şeyler mırıldandı. Den ısrar söyledi: t' 

görmüşler, onlara karşı gelmek a • ettim: - Bunları da nereden çıkatlY0 1 
yıbdır. Hem de baban bugUn annene - Küçükken adamakıllı kekeme sun? Kim demiş? Bu kadar se~ıı 
karşı yaptığın şeye çok kızdı. Ace- idi. İyice hatırlıyorum. Malımudu tanırım. Böyle bir ae~rP 
midir, gençtir, yaptığını bilmiyor. - Vakıa biraz dili sürçüyor am- ·farkında değilim. Hem kızını ded1 ı· 
Büyükleı· küçüklerin kabahatlerini ma, kekeme değil diye mırıldandı. ya, erkekte böyle şeyler ar8Jllll11 

affederler diye dökmediğim dil kal- Devam ettim: Erkeğin güzeli, çirkini olur xntı? 1' 
madi. Gi\çbela kendisini yumuşat- - Gözleri de galiba şaşı idi. Dadım daha bir Şej ler söyleDlee· 
tım. Haydi, onları daha fazla kızdır- Dadım müşkül mevkide kalmıştı: istiyor, fakat bir türlü kararını .;er~, 
mağa gelmez. !çeri girelim. Annenle - Ona şaşı denmez kızım; şehla mi yordu. Onun bu tereddüdi.iIJ.U g fi' 
babanın elini öper, af dilersin. Böy- denir diye tashih etti. yet iyi farkediyordunı. Bunu da. 3 

.. ~ 
lece hem ha.yır dualarını, hem c1e - Ust dudağı da galiba çatlak idi. lamam lazımdı. Nihayet sorJl'.lılg 
gönüllerini alırsın. Kazma gibi üst dişleri çatlak duda- mecbur oldum: "& 

Ben, hiç cevab vermedim. Dadım ğırun altından görüııürdii. lamam lazımdı. Nihayet sorzrıllS 
da susuyordu. Arada uzun bir slikCıt Dadım birdenbire kaşlarını çattı: mecbur oldum: dıı.· 
fasılası geçti. Birdenbire sordum: - Doğrusu senden böyle laflar - Sende bir şeyler daha var 

- Mahmud kekeme değil mi da- beklemezdim. Hem kız.ım erkekte dl! Söylemek istemiyorsun. ) 
dı ? . _ güzellik aranmaz, asalet, terbie, na- .. (Deva.mı vat 
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'1 Galat asa ray - Fener Maçı Kaldı 

Niçin lngilfere 
Ve Fransa ile 
Müttefikiz? 

-·, w• -- (~en devam)' 

----ı Askeri Liseler Hentbol ~~&:1

::1::.:.::: 

Dünkü llalkevl krosunda. birinci 
gelen Rıza Makıudla. ikinci gelen 

~ E:rt.an (Bu resim geçen sene ayni 
ko11ueula.rm Türkiye kros blr•

ciliflne Lsti.ra.klerl esnasında 
"'-- alınmı§tır) 

( 

Halkevl Krosu 
Dün Yağmura 

Rağmen Muvaf. 
fakiyetle yapıldı 

Ş • B ı d pacak kadar sarih iken, Alman or-

ampıyon asına aş a ı dulan henüz Rumanyayı ve Bulga-
ristanı çiğnemedi, henUz bizim top
raklarda patlıyan bir top yüzlerce ki

Mektepliler Ve HalkeviKrosu dan 
Yağmur Ve Çamura Rağmen 

lometre ötede kimseyi öldürmedi eli· 
ye tedbirsiz, ihtiyatsız duracak yahud 
Alman dostluğu hillyasına kendisini 
bağlıyacak Türkiyeyi ancak Çekoslo· 
vakyanın, Lehistanın, Finlandiyamn 

B'iiyük Muvaf f akiyetle Başarıldı ikibcti bekliyebilirdi. Avrupada yal
nız büyük tek bir devlete, bir oldu-

....... ğunu, Cermen milletinin bütün dün-
Galatasaray ile Fenerbahçe ara· Hendbolde oyuncuların üzerine yaya ha.kim olmak için yaraWdığını 

sında oynanacak olan hususi kupa koşmak yasaktır. öne gelen maniler- ilan eden ve Balkanları kendisine ha
maçı k.ar~ılaşmaaı evvelki geceden- den oyunculara çarpmadan kurtul • yat sahası yapmak istiyen Bitlerin 
beri durmadan yağan yağmurun sa- ınak için yanlara sıçrama, koşarken Basra körfezine kadar uzayan eski 
hayı berbad bir hale getirmesinden birdenbire durmak atış ve tutuşlar- Alman emperyalist emellerini takib 
yapılamamış Kurban bayramının da emniyet ve vücude h8.kimiyet mu- ettiğinde kimin şüphesi vardır? 
dördüncü gününe tehir edilmiş.. vaffa.kiyet için birinci §art olmasına Siyaset sahasında dostluk demek 

Askeri Liseler hentbol pınpiyo • dünkü havada da bunlann imkansız menfaat iştiraki demektir. Almanya 
nasile Mekteblerarası ve Halkevi olma.ama rağmen bıı spora 5 sene- gibi kuvvetine güvenerek küçük mem
kros mUsabakalan bü~ muvaff&- denberl çok güzel hazırlanan Kgleli leketleri istila etmek dünyaya ha.kim 

kesilmek istiyen bir devletle bizim a
ramızda dostluk nasıl kabil olur? Ya 
onun her istediğini yapacağız, lafzi 
bir istiklal muhafaza ederek Alınan
yanın uşak ve kölesi olacağız, yahud 
istiklalimizi muhafaza çaresini düşü
neceğiz. Bunun başka türlü olabilece
ğini düşünmek tehlike vazifesi kat'i 
olarak hülUl edinciye kadar alçakça 
bir rahat devresi geçirmek ve kendi
mizi aldatmaktan başka bir mana i
fade etmez. Bu hakikatleri artık açık 
açık söylemek, anlamak ve teemmül 
etmek lazımdır. 

Bu hakikati yalnız Almanya müna· 
sebetile gözönünde tutmamalıyız. O
nun yerini alabilecek herhangi müs
tevli ve mütearrız büyük bir devlet 
ile de mesele aynıdır. Binaenaleyh, 

Dün Maltepeyi 4 • 8 yenen kuleli hendbol takımı yalnız Türkiye değil bütün küçük 

k. t1 b ım t ve Maltepe liseleri sporcuları cidden devletler bugün hayat ve iztiklalleri-1 ıye e aşarı ış ır. 1 . f k . . d t db" 

l 
Kuleli, Maltepe, Bursa, Deniz Harp lıeyecan ve alaka ile takib edilen ~. ı:r:ıuha aza a~gus~ ıçın ~. ~ ır 

okulu ve liseleri arasında yapılmak- muvaffakiyetli bir oyun çıkarıyor • duşunecek ~~vkıdcdı_:Ier. Kuçukler 
. .a olan Askeri Liseler Müfetti§liği lardı. ve zayıflar . ıçın. adeta kıyamet kop-

J . kupası kar§ılaşmalan hentbol şanı- Kulelilere nazaran kendilerini daha mak dSevrcslizı' ge'.ıp çatm:şt~~-kuNasyoti-
. d" b ı dı çabuk toplıyan Maltepeliler birinci nal • osya mm neşre .. ıgı vve n 

pıyonasına un aş an . h" k' . t' · t' · t b 
Beden Terbiyesi kanununda mü • devreyi üstüste yapt'.'ıkları 3 sayıya . a ımıye ı mezıyc ı ış e u manayı 

keleleflere yaptırılması mecburi o- karşı yedikleri bir sayı ile 3-1 lehle- ıfade ede~: .. . .. _ 

d .. t ·1· tl tik k b' rine bitirdiler !şte dunya bo) le altust olmaga yun arasın a gos erı en a e a ı· . - . . . .. .. . 
li ti h d f ı ıyan çoğal· İkinci devreye büyük bir gayretle namzed bır vazıyettedir. Kuçük, bı-

ye edr ~ey en aza ar f ' d 1 başlıyan Kuleliler enerJ"ik ve daha taraf birtııkım devletler bugün sakin tan ve aıma sporcunun orm a o - ..• 
.... ~ d d k k tl' bı'r komite bir oyun rıkararak ve Mu • ve rahat durabılıyorlarsa bu ancak 

masına yar ım e en ço ıyme ı " . . _ . . 
b... ...... .. b k 1 h tbol fut zaffer Tudmn Hüsameddinin tara- tehlıkenın yaptıgı muazzam ve ezıcı linkü Falkı:wi Jaosunda. derece musa a a oyunu o an en - • ' . f 1 - k ~ 

bole nazaran daha yorucu bir oyın.l fında.n yapılan 3 sayı ile maçı 4-3 leh tesır karşıs. ında e ce ugrama mana-
ala.n atletlerimizden maratoncu b h 1 . bT d'l sında tefsır kabul eder. 

Reşad , .e Rifa.t olmasından Galatasaray · Fener a - erme ı ır ı er. 
çe ve ikinci kiline karşılaşmaları te- Her iki takımı da gösterdikleri e- Türkiye bir taarruza uğrasa idi, 

a Seyoğlu halkevinin tertib ettiği biri icabederken Askeri liselerimizin nerjik ve temiz oyunlarından dolay! ve Türkiyenin hiçbir devlet ile ala-
00o, 5000 metrelik halk kros mü - bu sahada iyi yetişmiş gençleri tara· tebrik eder muvaffakiyetler dileriz. kası .:e ittif~k~ o~~a idi, va:anımı-
:bakaları da dün mektebler arası fından ve yine kendi taraftarları ö Bursa lisesi gelmediği için Deniz zı mudafaa ıç~~ b~tu~ 

7 
varlı~mızla 

os müsabakalarından sonra ayni nünue gecedenberi durmadan yağan &;rsa maçı yapılmamış, Deniz hük- çarpışacak de.g~l mıydık. Bugun da-
~ada yapıldı ve şu neticeler elde yağmurdan kısım kısım toplanan men galib addedilmiştir. marlarında bızım karnınızı taşıyan 
edıldi. d b tak haline gelen sahada ve • qp küçük bir millet bir avuç kahraman, 

5Qo su an a aa ., Fi 1 1 '> M"tt fikl · h'I\ O metre - Çok güzel bir koşu yağmur altında oynanmış ve büyük Spor Haberleri • .n er, ne yapıyorkar. t nl. u e ~~ 
. ,,an Fenerbahçeli Rıza Maksud ay- l"k .1 takib edilmiştir. mı var? Hayır. Fa at va a arını mu-

~t 138.hada 1935 de yaptığı rekoru a ~~~~ merasimden sonra karşı ~por Eğitmen kursu dafa ediyorlar; ölümü dilşünmüyor-
t~·47.6 ile kazanarak birinci oldu. Di- karşıya qizilen takımlarım şu oyun- İmtihanları lar, nam.~slarını kurtanyorla~.' . 
. t' derece alanlar: 2 - Ertan Be - . culardan müteşekkil olduğu görülil- 6 1 1 b İşte Turkler de başlarına boyle bır 

~ltta.ş, 3 -1zak Galatasaray 4. Rem- yordu Bed ayTeV\b'~ ~a ışmalara ~~lıyan felaket şayed gelirse, düşmanlarile 
ıt ''h . . . ' . · .- en er ıyesı ve Spor Egıtmen h . • . d nl d İn . 

.o. J. k. 5 • Velı Denur mavı kır- Kulelı' takımı. Halim Hayrı Ya- k . . . .. .. arbettıklerı sıra a, ya arın a gı-
:tn._ " • • • ursu mezunıyet ımtıha.nlarına onu· . . . . .. 
~~. 6 - Meşhur maratoncu Reşad car Abdi Mehmed Ali Necdet Nadi .. d k' gün" b 1 k lız ve Fransız devletlennı bır mutte-
' • lı . ' .,.... ' ' • • muz e ı cuma u aş anaca tır. . . . 
. qakkı, 8 • Kurken, 9 - Morıs ma- Muzaffer Rahmi Turhan Hlisamet o- di - . . .. b . . fık sıfatı le bulmaktan bahtıyar ve 
~kırmızı 10. Hakkı Beşiktaş 11- tin ' ' ' 

1 
dgren gıl md.ızekt~01~~v .. u ım~ihl an't;'I- müstefid olmıyacaklar mıdır? Türki-

"llk 12 ' ' · ar a gene ıre or ugu temsı en s:.r b .. k" . t .. d d -
ı._ ' • Kloştok 13 - Sneider mavi Maltepe takımı· Şevki Nevzad di b Fu d B Ik il p ye m.un u vazıye ıçın e en ogru, 
~:n-...._ , . ' • me me usu a a an e eş- . nf · 
" -... uzı takım halin& Beşiktaş 16 pu Ziya Hüsameddin Zeki Necati Fa- ted talı ·1· . 'k al edi 1 gerek kendi me aatine gerek beşe-
yaıu . . . . ·· - ' ' . . ' . • e spor sı ını ı m p mem- . ed . t nf t' 
iı.. a bırıncı, mavı l!rmızı 22 puvanla ik Cemal Reşad Fıkrı Faık. 1 k tin d" k' ·ın .. ·ı . 1 rıyet ve m enıye me aa ı namına 
.,..1n . , ' , ' e e e onen es ı mı gureşçı en- .. 'b . h ttıh k t· ta . 

cı olmuştur. Çok seri cereyan ettig-i için iki . d Abb ed'lm' t' en munası yenı a are e ı yın aooo .. .. . . . mız en as memur ı ış ır. k· b l tm' tir B .. "tt f'kl 
hali metre - Buyük bır çekışme hakemle "1ynanan bu oyun hentbo- PİNGPONG B1R1NC1L/G-t v~ . a u .. ~. ış · ugun mu ~ ı .e-
l' llde geçen bu koşuyu Kaleden S~- ili Almanyada tahsil edip menıleke· S E-·t k d t t' rımız buyuk garb demokrasilerıle 
e1111 A • • _ , por gı men ursun a er ıp e- k t'~ t "tt h'd b 
'tle .'1.8.5 dakıkada kazanmış, dıger timize yayan HUsameddin Güreli ile dilen Pingpong birinciliği müsabaka- a ı sure te ~y~n ve mu e . ı u-
ık tler yarışı şu sıra ile bitirmişler~ Zeki Gökıı:ıık idaresinde ve Maltepe~ 1 t' 1 . k k k 1 lunuyor. Bu ıttifak melhuz bır teh-
"tl' ':i arı ne ıce enmış, ço sı ı arşı aşma- lik . ld - 'b' 

' leilerin sag~ da.n inkf aof eden bir hU· 1 dan d t il L'km b' . . ede bıze yardımcı o ugu gı ı teh-

..... 

!:i'"" ar son a sma ı en ırıncı • l'k . .. . . ld 'h 
(Sonu 7 inci sayfada.) cumile bqlandı. r -· k tı ı enın uzerıınıze sa ırmamasını ı -

ıgı azanmış r. timalki temin eden bir ~mil de olacak-
br. Bu tehlikeyi Almanyanm yüzüne 
gülerek gilya dostluk yolile atlatma
ya imkan yoktu. Çünkü Almanya an
cak canımızı almakla memnun ola-

' bilirdi. İşte bunun içindir ki Fransa 
: ve İngiltere ile ittifak ettik. 

Hüse~in Cahid YALÇIN 

BERLiTZ 
2ec latlklAI caddesi 

aksam Lisan Kurları 
Fransızca - İngi

lizce - Almanca 
Haftada 3 ders, ayda 4 lira 

~·~hSt.WJ&Lı!.;:;':-.. ~ye çeviren : llOSEYİN CAHİD YAL~ 

Hakikatte Gazeteciliğin Ehem· 
miyeti Gerçekten Muazzamdır 

-70-

Merd, haysiyetli ve muhterenı 
kalblerden ziyade yalnız rezil mü ... 
dahinler ve hasılı cıvık herifler, bir 
sürü dekadanlar, bütün zamanların 
en necib tahtlarının yanında kendi
lerini daha rahat hisseden bu d~ 
kadanlar, taclı başlar karşısında 
ancak böyle bir hattı hareket ka .. 
bul edilemiyeceği mütaleasında idi .. 
ler. 

Adeta esir kabilinden bir tebaa 
halinde bulunan bu mahlUklar her 
vakada. bir taraftan efendi ve veli
nimetlerine karşı tam bir inkıyad 
göstermişler ve diğer taraftan her 
zaman insaniyetin mütebaki kıs • 
nıına karşı da büyük bir yüzsüz
lükle hareket eylemişlerdir. Hele 
sair zavalWara karşı kendilerini 
yegane monarşistler diye göster .. 
mek hayasızlığına kalktıkları za· 
man bu yüzsüzlüğü izhar etmekten 
geri durmamışlardır. 

Asll olsun, olmasın, bu hakiki 
hayasızlığı ancak bir solucan ya· 
pabilir. 

Çünkü, doğrusu aranırsa, mo"" 
narşinin ve bilhassa monarşi fik
rinin mezar kazıcıları yine bu a
damlar olmuşlardır. Zaten başka 
türlü de olamazdı. Bir dava uğu~ 
runda harekete geçmeğe hazır bir 
adam hiçbir zaman bir sinsi gibi, 
karaktersiz bir dalkavuk gibi ha
reket edemez. 

Bir müesseseyi kurtarmağa ve 
ilerletmeğe ehemmiyet veren bira
dam ona kalbinin bütün elyafile 
bağlanır ve onda bazı tasavvurlar 
keşfetse bile ayrılmaz. Her halde, 
monarşinin demokratik "dostları

nın,, yaptıkları gibi, ağızlarında 

yalan, kapı kapı dolaşıp alenen a
leyhdarlık etmez. Bilakis, haşmet
penahı, tacı başında taşıyan zatı, 

gayet ciddi surette haberdar ede
cek ve onu iknaa çahşacakbr. 

Haşmetpenahın, bir fclılkete sev
kedecek olsa ve sevkettiği açık~a 
görlılse bile, kendi iradesine göre 
hareket etmekte hür kalmasını ka
bul etmiyecek ve bunu kabul hak· 
kını kendisinde görmiyecektir. Bu 
gibi ahvalde, ne tehlike tevellüd 
ederse etsin, bilakis, monarşiyi hü
kümdara karşı müdafaa etmeğe 

mecburdur. 
Bu teşkilatın kıymeti o andaki 

hükümdarın şahsına istinad edi
yorsa, bu müessese tasavvur edi
lebilecek müesseselerin en kötüsü 
demektir. 

Çünkü hükümdarların, zanno
lunduğu gibi, akıl ve hikmete, hat
ta sadece karaktere sahib bir gü
zide zümre vücude getirmeleri pek 
nadirdir. Bu noktai nazarı yalnız 
dalkavukluğu ve sahtekarlığı ken
dilerine meslek edinmiş kimseler 
kabul edebilirler. Fakat bütün doğ
ru adamlar -bir devlet içinde en 
kıymetli olanlar işte bunlardır -
böyle bir budalalığı ayaklarile it
mek fikrinden bile iğrenirler. Hü
kümd:ır mevzuu bahsolsa bile, on
ların nazarinda tarih tarihtir, ha
kikat hakikattir. Hayır, büyük bir 
hükümdarda büyük bir adama te
sadüf etmek saadeti kavimlere 
okadar nadiren nasib olur ki eğer 
kaderin cilvesi hiç olmazsa onların 
en menhus hücumlarından kendi
lerini vikaye ederse kendilerini 
mesud addetmelidirler. 

Binaenaleyh, monarşi . fikrinin 
kıymeti ve ehemmiyeti bizzat hü
kümdarın şahsı üzerine istinad et
mez. Yalnız Allah tacı büyük Fre
deric gibi dahiyane bir kahramanın 
yahud birinci Guillaume gibi bir 8.
kılin başı üzerine koymak kararı
nı verir. Bu bir asırda bir kere vu
kua gelir, nadiren daha sık sık gö
rUJür. Fakat burada da fikir şahsa 
hakimdir. Bu teşkilatın ruhu an
cak haddiz::ıtı itibarile düşünülmüş 
müessescded.ir. 

Bu sebeble, hükümdar bir hiz. 
metçi seviyesine düşer. O da artık 
makinede bir tekerlekten başka bir 
şey değildir. O da makineye karşı 
bir ta.kını vazifelerle mükelleftir. O 
da artık yüksek icablar kar§lSmda 

eğilm.eğe mecburdur. "Monarşist,, 
taclı hükUmdarın tacına karşı bir 
cinayet işlemesine sükiit içind' 
müsaade eden adam demek değil' 
dir. Monarşist bundan onu menet 
decek adamdır. i 
Eğer o müessesenin derin ma1 

nası fikirde olmayıp ta ne pahası .. 
na oJursa olsun tac giymiş şahısta 
olsaydı çıhgı.nlık alametleri gös
termjş bir hükümdarı bile halet .. 
mek hakkı bulunmazdı. 

Bu noktayı şimdiden iyice mey .. 
dana koymak lazımdır. Filhakika, 
zamanımızda, ortadan kalmış hA
diselerin gittikçe yeniden meyd::ı .. 
na çıktıklarını görüyoruz. Fakat 
o hadiselerin müessif mevcudiyet
leri vaktile monarşinin yıkılması
nın esaslı sebeblerinden birini teş .. 
kil etmişlerdi. Bu adamlar, yüz
süzce bir safderunlukla yenide1' 
krallarından bahsetmeğe başlaınış .. 
lardır. Halbuki bir kaç sene evvel, 
müşkül bir dakikada onu okadar 
ayıb bir surette yaıniz bıraktılar., 
Şimdi seslerini kendilerinin yalan ... 
cı sözlerile birleştirmek istem.iyen· 
leri fena Almanlar diye tasvire 
başlamışlardır. Hakikatte, bu ayni 
korkak adamlardır ki, 1918 de, kı
zıl bir bazubendi görür görmez çil 
yavrusu gibi darmadağın oluyor
lar ve dört bir tarafa kaçıyorlar
dı. Krallarını kral olmakta bırakı
yorlar, derhal ellerindeki sila.lıı a
tarak bir baston alıyorlar, bitaraf 
boyun bağlarından korkuyorlar 
ve sulhperver "burjuvalar,, gibi 
hiçbir iz bırakmadan kayboluyor
lardı. Bu krallık §anıpiyonları bir
denbire gitmişlerdi. Ancak inkılab 
fırtınasının rüzgan b~ka adamla
rın gayreti sayesinde onlara yeni
den her tarafta "Ya§asın Kral!,, 
diye uğuldamak imkanını verecek 
derecede sükfuıet bulduğu zaman .. 
dır ki tacın bu "hizmetkarları ve 
müşavirleri,, tekrar kendilerini 
göstenneğe ihtiyatlı ihtiyatlı baş

ladılar. 

Şimdi hepsi burada, yeniden hırs 
ve arzu ile dolu gözler açıyorlar 
ve Mısırın soğanlarına hasret çe
kiyorlar. Kral lehindeki gayretle
rini ve harekete geçmek hırslarını 
zorlukla zaptedebiliyorlar: Yeni
den kızıl bazubend ortaya çıkıp ta 
eski monarşi serabı tekrar parça
lanıncaya kadar böyle yapacaklar 
ve o vakit köyden kaçan sıçanlar 
gibi yine dağılacaklar. 

Bu vaziyetten hükümdarlar biz· 
zat mcsul olmasalardı bugünkü 
müdafilerine rağmen kendilerine 
samimi surette acınabilirdi. Fakat 
onlar emin olabilirler ki böyle §Ö· 

valyeler olursa tahtlar kaybedilir, 
fak at hiçbir yeni taht elde edile
mez. 

Bu "sadakat,, bizim bugün ter
biyemizin hatalarından biri idi. 
Hata bu hususta bilhassa acı bir 
intikam tevlid etti. Bu "sadakat,, 
neticesidir ki ayni müessif hadise
ler bütün saraylarda vukua gele
bilmiş ve monarşinin temellerini 
tedricen yıkmıştır. 

Bina sallanmağa başladığı za
man, bu eserin !milleri uçup git
mişlerdi. Muhakkak ki korkak he
rifler, mUdahinler efendileri uğu
runda kendilerini öldürtmezler. 

Bu hükümdarlar bu hakikati hiç 
bir zaman bilmediler, onu bir za
man esaslı surette öğrenmediler. 
Bu, ötedenberi, onlann mahvolma
larmı intac etti. 

Bu manasız terbiyeden çıkan bu 
hadise mesuliyet korkusu ve haya
ti meselelerle meşgul olmak için 
bile bir zattır. 

Bu sari hastalığ-.n azimet nokta
sı muhakkak ki, büyük kısmı iti
barile, parlamento milessr .;esi ol
muştur. Çünkü bunda wesuliyet 
fıkdanı, bir mikrob kültürü buyo
nwıda olduğu gibi, inkişaf eder. 
Maatteessüf, hastalık ağır ağtr 

bütün faaliyetlere sirayet eyler, 
fakat bllha.<IBa devletin faaliyetleri 
üzerinde şiddet gösterir. Her ta
rafta mesullyetten sıynlmağa b* 
ladılar, (Devamı var) 
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S edye ile koğu§UD orta.sına ge- j kuşları ... Ne olursa olsun, onlann U·' f'" 

tirip bırak tıklım zamnn tef·' <:u~larile gönül biraz, dü."?tüğü yer • f Dlimad Paşa, hırslı hırslı soluyor, bahsettikten sonra da, h:ıfif bir ses· 
ti~e alı:zık bll kışlarla ctrnfı gö7.dPn ı den yiikseliyvr, ıztn"abın parmaklıkla- tıa?.arlarını nıulıatalılan ili;f·ı·mclc ay- le ,.e c:ckıne çekine: 
geçirdi. Güneşte yanan lambalar gibi 1 rmdan hayata bakabiliyor .. İki çocu- jf • rı ayn dola~tı.rıyordu. Beilı kt, çok ı - Şu cihete katiyetle emin bulu -
silik, belirsiz, durmuş bir sürü gözbe- I ğile on beş yıldır nyrı ya~ıyan kan· 1 s:.l~·~mıştı. Etrafın<laki!cı-<len mP.clcd '. nuyorum ki, demişti. Meclisi Hası Yü-
beği, beyaz karyol:ıların demirleri n-j sını pek düşünc.r:ıiyor .. bu batı~ fe-1 ve rruavenet umuyordu. Uir aralık l lcela mukarreratı, aid olduğu dcvaire 
rasmdan, onda toplanmıştı. Solgun l lfü:~tin, mcn§cine bağlıdır. Miltare- g"i7.lerini hzet P:ı~aya ~.:vıımı!i. \'e: j tehliğ ve işJI edilmeden evvel, baZl 
vü.zlerde bir meçhuliin, halli nnyan I l;c yılı dilber Olgadan yadigar kalan - Paıı:ı liazrctl~ri. demişti. Müta· ı ,;iz;li el ve ağızlar tn.rafından, Must.a· 
fzleri dolaşıyordu. Acaba onlardan 1 h:ıstnlık evvelft ocağını yıktı, sonra lf'anı:: cidden çok h;abctli. ı-;\·et, isti· fa Kemal Paşaya, yahud da l.stanbul· 
daha ağır mıydı? Bu, ölümle şifanın 1 cnu d.:ı.nıla damla erimek iizere, ya - ta etmekten 8arfm.ızar l'ttim. F'akat, 1 da. bulumm mutenıedlerine ihbar edil· 
ikisini birden bckliyenlere aeımbrak 1 Uığa istif et.ti. Uıkin gövdesine, has '• • tavsiyeniz lıilıi.fına. "id<ldlc bir mü- • ınektedir. Çok şayanı dikkattir bU 
bir teselli idi. Yoksa hafif bir rahat-' çelikten bir zırh gföj güvenen yıllan- . .. . . mı cadele herhalde pek llzım. Ali Kemal hal 
sızlık mı? Vicdanları bunu k1sknn· ı mı.ş deniz kurdunun, hayalinde hasta- Keman ve mandoluı kursuna. devam eden oğretmf'nlerden .. hır kıs . 1 iieycfendi bu husustaki noktai na - Har~ci~e Müsteş~rı lzz~t J<ua~ .:,•: 
maktan korkar. Başkalnnnın da on- !ık, ansızın lJUtlıyan bir fırtınadan Adana, tHususi)-Adana IIalkeviorkestra ve bandosunu vucud~ getiren :arlarında 1_iOk hak!alır. ~a. Alı h.emal Beyın bu ımalı so:z:i.lJl 
lar için böyle düşünebileceklerini eza 1 ba.'?ka b!r şey değildir. I~cmiklerinin halkevi ar ~ube\ıi eleuı:ı.nları repertuvarlarına girerlel'ken yeni aldıkları bir Ali Kemal Ee~ı, si:ı.rrli bir tavırla den birdeııi>ire kızmış ve kızarıver • 
çekerek öğrenmi'}lcrdir. Falrnt hü - içini kemiren sızıl.ır. bel gemiğindc u- çok müntahab parçalardan halka büyük bir kons~r. ilk tedrisat öğret- gülerek Damad Pa§.ıya b:ı.knıış, ac:k- mişti. Bu sözlerin pek müphem bu -

zünlü bir gıpta ciğerlerinden, fazla ı-lzmı. kızdırılmış bir şiş gibi yanan, menlerine de çaylı dans Yermişlerdir . .Ar şubesi fotoğraf .ılık, resim, ke- h bir ~<la i!e· >" .. ..ı lund~ğund~ ?a~isle, ke.yf~yeti a.çn~: 
lık: bir hava gibi geçer ... Allah yar - daıJlıyan donmuş ağrı; glicü kesilen man ve mandolin h:ur: =arını da açarak tedrisata başlamışllr. l5 gün de- _ E\'t-t Pa§:.un. Budu haı·abu.bas- ça soylemesını rıca ctnııştı. O es 
dımcısı olsun .. demek öyle hafifleri lbir kasırganın dnlgaları gibi, onun l k .. t 

1 
l.~ı h lk "C'" h . t dlı f'lm seanslan ra, demişti .. 1'.~seflc arzcdcvim ki, za- da Dam:ıd Paşaya hitabla: 

d l b.li h d Af t h r·rr t • t k · k 1 cnk vam c me - uzere a eLK; ere ve a a um urıye ,, a ı . . . . · . .. .· . . . . . --~•e 
e o a ı yormuş, ya u , li e a ı ı- me m e nehıne çarpa çarpa ırı n. 1 akt el y d k st i!u b .... k . k·c f ve ilerlemeyi çok manı gcçmıştıı bunun. Şımdı gosteu- _ Acızsuıız, demışti. Zatı m~ 

'-"ebiliyornıus. Onlarınki de neden ol-,ve yavacla'lnJ> hafifliyerek bir ~ün yapım a ır. ur umuzun avu~ ub uyu ın ı:La ı • ·ad t l ... .,.. · g"bi k d Al. K ı B r a· · bll 
" ~ :L "· 1 .. , 1 , .. 1 . . . .. .. . da enstrüktif bir cceK :,ı e · ue, :ırzu c.ugımız ı a ar, ı ema eye en mm 
masm? Ruhani bir fısıltı gibi kafadan mutlaka dinocekti. Bundan emindi. can 1 orneK er.e goz erımızın onune seren, aynı zaman .. · 1 tık n .. ı ·· .. . . d k . d azıır 

k t" h . b l b ! T 1 H Ik . alonunda Halkevi nu.:.smır o :ıın:ız ar . ugunı<u va- sozlerını e pc . zıya e şayanı n 
kafaya dolaşan bu ümid 5ulesi gözle- Hayotn. ilimadln, etrafındakilere acı- ~yme 1 

• a~z u unan. u ~er ~gı ız.ce 0 up . a evı s - ziyt!!ic, ~!ustafa Kemal Paş:ıyı 1stan- ve ehemmiyet buluyorum. Kulunu:'., 
rl. uyandırmıQbr. '-'arak bakıvordu. Ah, bir tedavi baı:ı- 1 nın kendı sınema makınelerıle geısterılmektedır. b l t" t J t lh"' kdın" e l,.a hs bö" l b" ta . :ı..tara :.. " " u a {;°'-' ıI' me t en, su un a • • · şa an ye ır vsıye ve u• • 

Yeni gelen, bez geçirilmiş cılız bir ıa~a... 1 ~osyal yardım şubesince fakir talebeler~ yapılan yardıma devam e- dar Yılclı7. sarayınd:ı. nezaret altında muhat.ah olmayı esasen zül telakki 
ağaç gövdesi gibi dimdik, yatağına Aylar, etekleri yerlerde sürünen dilmekte olup birçok h:ıstaların mu:ıyene ve ilaçlan temin edilmiş, dört bulundurmaktan gayri çarei hal kal- eylerim. Bilhassa, bunun lüzum ''8 

uzatılırken komşu karyolalardan hiç karanlık bir kabus gecesi gibi nzabh, hafta 7.arfmda 110 valandaflm muhtelif mevzulardaki dilekçeleri yazılarak mamtştır. Bence Ahıned Rıza, göz viicubtınu tasdik ve tekrarı da bilÜ • 
tanımadığı aşina çehreler uzandı. ağır ağır geçti. Tedavi bir kaç defa munnıcleleri tekemmiil ettirilmiştir. · hekimi Esad Paşa ve I..fıtfı Simavi zum ve hatta burada hazır buluna.o· 
"Geçmiş olsun ... Madem daha yeni .. basladı, bitti. Kaleköyli.i Şakırden ı Müze ve sergi şubesi Adananın şimal hududunda Saimbeyli kazasının Beylerle ciiğer bazı zevatın tevkifleri- lara kar§ı yapılmış bir hakaret ad· 
merak edecek bir §ey yok •. bir iki sc- sonra daha gidenler oldu. Yüzba~ı Ri I Hanyeri köyünde ~zbel dağmın cenub eteğinde Adana _ Kayserinin en maksadı temine hiç de kafi değildir. dederim. Ali Kemal Beyefendinin bU 
ri hümma iğnesi .. beş on clektıik. fat, çarşaflar \ırasında, vücud:iniin k d" 1 .. t•· d 4 ~ t .. k kli-· d ~ t . 

1
. -· d b.. Bu, herhangi bir maksadla esası bı- hususta bizleri tenvir etmesini iste -,.,... .. ·· ·· ·d · · llah ı a ını yo u us un e .iJ me re yu se gın e ve v me re genış ıgm e u- . . .. eı 

J. uruyc yuruye gı ersın ınşa ... ,, her gün biraz daha azalışını göre · ı .. . .. . . , . . . . . rakıp, tefcrrüat ile meşgul olmak gıbı mckliğimiz her halde çok görulnı . 
Mütekaid çarkçı gülümsüyor: miyor, sesinin niçin örselenip düğüm yuk bır kaya w..crıı_:de bır ~tı cseı: bul~uşt~r. ~u esenn Mıladdnn 1300 - mantıksız bir hareket olur. değil mi Paşa Hazretleri? .. I.ütfeu ı· 
- Zaten profesör de öyle söyledi:·· düğüm olduğuna dikkat etmiyoı"Clu. 1500 sene evvele uıd oldugu tahmın cdılme.n:tcdır. Anıt cenuba nazır ve Damad Paşa, ümid.siz bir tavırla rade buyurunuz da, imaları kime ınıı-

Şimdi yeni ilaçlar varını§ ... Başka bır Dimafunda bol ışıklı bir rüya yaşı • l şarktan garba kabartma olarak işlenmiştir. Hitit.oloğ profesör Güterbok önüne b:ıktı. Ve: tuf ise açıkça söylesinler. 
§eyim yok zaten ... Bir: oturabilsem, voı·dub kendisini yalnız ona vermişti. anıtı takdirle k:ırşıl:ımış ve bunun üstiinde yalınkılıç asalı ol:ın kabartma _ Mııatteessüf öyle, dedi. Fakat, İzzet Fuad Paşa, bu sözlerini pek 
ayaklarımı oynatabilsem!. İlık ;az günleri bitmeden mutlaka mn Eti prenslerinden birine aid olduğunu söylemiştir. Mustafa Kemal Paşanın vaki olacak sert bir tavırla söylemi§ti. Ali Ken1ııl 

Ayakucundaki yataktan pürüzlü, buradan çıkacak ... Ve neler yapmı- Yusuf Ayh:ın davete icabeti bence çok me~~Uktür. Bey de, kırdığı potu anlamıştı. Yine 
zorla, itile kalala çıkarılmış gibi bitik yacaktı? Ah, bir kere şu tedavi netice • 4 • •-.... - O halde davet mevzuu bahsola- uzun bir lıitabe iradına başlamı~. ''8 

b. inil" ti y·u·kselemiı..·or titrivor A d ti 1·· ı::r b. N h b 1 l nn1t1S 1: .. • - J • " ' lense ... Yavaş yavaş konuşmaz oldu . • B• Ç k } o d maz. v e uzumu ı.ar ıye eza- nihayet, aıır u tınan arın n ..... 
tUtuyor: 1 • -. l •• ·····- Çok seyrek fasılalarla hastabakıcıyı ır ocu rman an reti tarafından askerce emrolunur. ve şereflerine ola.n büyük itimad ,.e 
~.Ahmed._.. Ö~de~ ~er, öööögdek.: çağırıyor, yatağını değiştirtiyordu. 1 D •• •• T k d . ç k - Ya bu emre de ita:ıt etmezse? .. sonsuz hürmetlerinden bahisle: 
Yuzlere r.#.;afır gı~l gelen teselh Ellerinin neden dürüst olduğunu, kar \ uşurme Davası er e ilmış ocu Ali Kemal Bey, titiz bir hareket ile - Burada, demişli. Huzurlarile ~: 

rengi JnsılıyDr; gözlerın beyaz sema- . . . ı ny::ı.ğa knlkmış. Hırslı ve amirane bir refyab olduğum zevatı kiramı, bu o 
d d l .. "d' k d - 1 1 yolava yenı yatak koyarlarken nıçın Bursa (Huf>usi) - Bundan bir Bursa, (Hususi) - M. Kemalpaşa C<la ile.· bı· "'a;belerden ten-:L cdı·yoruın. ?.ia-

sın a uru an umı ın ana. go ge e- onu ·varı rıplak ta~ zemine yı•varla- ··aa t ı ş . k. k .. ·· d S k K·ıı· k"" ·· d b ı ~ u.ıı 
ri sa\TUlmaktadır. Kaleköylü Şakir " . ~. . ' ... ~ .. • . 1 ~u e cvve .. ~,. ıye oyu? en. ~- azasının 1 ı oyu yanın a . l~. 11- 1 - tmkin mı var buna, Paşa haz- ruzatun suitelikkiye uğradı. MakS1l" 
ağırlaştı bir kaç gündür .. Artık ağ- yıverdıklerını .du~u?muyordu bıle:. lıh adın~a ?ırısı karısı_ Rukıye~ do- 1 nan orına~lıkJ~r ar~~anda ~enı dun· 1 elleri-:. demişti. Zatı devletiniz me- dım, geçende Sadırazam Paşa mır. -
zına tutulan yemekleri yemiyor, çor- Da.lgınlaş~ış zıhnını :ımbız~ıya~ bır v~.r~~ ~~~ıle buhın~U6U ço:ugunu yay~ g.elmış ~ır e:.k:.k ~?cugun ter - 1 seleyi fevkalade izam buyurursunuz. retlcrinin, meclisi vükelfıya meıtl111 
basclı bile içemiyor ... Son hayat kı- ~~ş~a en~ış;e .. v~rdı. hanlı bır ~y:ıre ' duşurdugu anlaş.~ldıgından agır ee- kedılmış oldu~ .go.rulmuş ~·e zabıta· Rica ederim. Btuat asker değil mi?. zevatı aliyeden birinin biraderi ıı~ı:· 

l ··- .. d f k d kta ır.ım adeta sokup nlıyordu. Bogazınn zatla muhakcmc!>ınc başlandı. Suçlu ya haber ver1lmıştır. Tahkıkat neti- Elbette emre itaat mecburiyetindedir kında izhar btıyurdukJarı SÜj>hevı J rıntı arı gogsun e ı ır nma , sı- • . S lih b k' ·· 1 1 tt . · b , · ·· . 1 · · " -
\'aları dilşmiiş, pencereleri kapalı vi- toı_:tular dolmu.ş~u, ka.r;ıkla verılen a u va ayı ş~y e .. an ~ . ı. c:smde u çoctrk aynı koy den bra- Etme<liği takdirde, asi addedilir, va.- ma etmek ve bu vesile ile icabını ha 
ran bir oda gibi bomboş kalan başının soguk çay ve ılaç orada budakla~ı - ı . - . B~n bunlara ıç guveyısı olarak hı~ karı~ı Ha~ım. ~z:afm~aıı bırakıl- zifcsinden azl ile tlivnnıharbe sevk 0 _ 1 tırlatmaktı. 
altında gırtlak düğümü kemikleşmişıyordu. Vakit vakit kollarına yapıınn gırmıştım. İl~ kocas~ndan da~ altı dı~ tesbıt ~ılmı~ '~ ~akalanarak lunur. Damad Paşa, yine somurtmuEtll· 
bir nabız halinde atmaktadır. Elem enjeksiyonlar onu hem bu inadcı uy- yaşlarında hır ~ocugu :·ardır. Ben adlıyeye tt-slım edılm~~tır. Bahis çok uzamıştı. Damad Paşa, Ali Kemal &yin o meseleden b:ııısc· 
bastıran başlar, o sırada içeri giren ku halinden, uyandırıyor, hem ümidi- , b~dan ba.ska bır çocuk ıstemıyor~m Pt1skt t: palz koylerJle Mustafa Kemal Paşa hakkında açık- dişine hiçte memnun olmamışb . .ftı• 
a~ictan& dönüyor. Genç doktor nev- ni kuvvetlendiriyordu. Ağrılar bi.itün- dıyordu. Zaten geçeı sene de yıne m • ktob açıhyor ça ve şiddetle harekete pek taraf dar kat, İ7.zet Fuad Paşanın istifbarııtı 
midr.ııe, ellerini kaldırıvor: leşmiş gibiydi; sızlamıyor, yalnız vü- bir çocuğumuzu düşürdü. Bı"' sefer Burı:ıa (Hususi) - Bursa merke· görünmüyordu. Böyle bir teşebbü.~ün,bakışları karş1suıda izahat verrn~· 

__ C'ıı.s Perdu! .. "Hastd°bakıcıya dö- cudünü olduğu gibi götürmek isterc~- 1 h~~.i~e ~h~c~. ,ban.a bu <;:.:u~~ da :ine ba~lı ve nü.~usu .. ~ş yüzden a.şa- ı memlekctin_ba!5ına bir ga!.le .~çmasuı-;~ıazır bulunanları bu hw:_uı:ıtıı }~~~~ 
k ~,. 1 iki Huil Campree da- sine çekivor tarlatakhyordu. Ah ag- duşurecebını SO)led.ı. Ben (L J~o .kup gı olan mektebsız ko~lerde bu sene daJl korktugunu açıkça soyluyor, da- ıle, uyanan nıerak ve şupheyı ıu nere ,, .ıa ıaza " , 1 , •• ed k. E-· . . . . ·e· 

ha yapınız. rılar bir dinse, 0 karyola:::ından fır - ?8- dii!5Üm~si~ .diye elimdı~ bulunan Arı.fıy e -~ gıt~en~er k~ırsunda ha tcdbı~l~ ve te'.11kın~ı . harc~etlerl.e I etmek mecburiyetinde kalmı~tı ' · 
Çarkçı yüzbaşısı Rifat B. içersinin layıp dimdik ayağa kalkabilecekti.., ınce sopa ıle ıkı defa ~rkasııı.a v~r. - yetııı::" e:ıtmcnlerın ıdaresınde ?.1- Paşanın ı~f~l edılm~s~ı. ~vsıye edı- I (Devama ,·~r!,,.-

ağır, korkulu tazyikinden kurtulmak buna kat'i itimadı vardı. Yava.) ya _ 1 dum. Bundan çocuk duşer mı? Bıl:ı- ~ak uz:r~. 58 ~e~teb açıl~uş~ı~. Koy yor~~: ~Ia .• ta, azl.edıl~ıgının Paşa)~~ ..... •••••••·--··:• .. ••••••••••••••"• 
ister gibi, gövdesini biraz ~evirmeğe vaş ağrılar acılığını kaybediyor, uz- hare 7.abıt varakası ile doktor rapo- luler buyuklerımıze ke~dılerını ce • t~.blıgını bıle .tchlıke!ı b~luyord~ .. So- S !tma mt· cade'e rel•I 
ralLc:ıyor ve pencereden dışarıya ba- . . . f 1 d r b" ru olumdu. Rapora göre çocuk korku haletten kurtarıb maarıf nuruna ka- zun kısası, bır cntrıka ıle tevkıfı ve lce baı..ladı 
v · vıyetinı u a. ıyan, ren e ıyen ır u- 1 t r n Cümhuri'-•et ·a · ··k b da 1 d - t 1 d" d h 11· T 
kıy-Jr. Sıcaklıfu tabiati okşıya okşıya - "k'l h fifli , _ neticesinde düşmüş olduğu anlaşıl - vuş u a ." . ı aresıne şu - u o ama ıgt a <: ır e, ma a ın- B . (H ·) _ A •<l sıtnl:J 
d'llac:"•n bir O:ayıs havası Ufku dik guştku~a t~b~yı.lı e ad AJhor,b~çud~e 1 dı Şahidlerin celbi için muhakeme ı-an telgrafı çekmıştır. de izalei vücudü lüzumundan bahse- .. Otdsal . ~sBusı Ah l_J ınh·ın ·.:eh· 

~ ··· rece mış gı ı o uyor u. ır m- · t . .. muca c e reısı ay c urrıı l :>" 

bir cizgı· ile bölen tepenin kenarından ' başka bir gun·· e bırakıldı K s sn lec- Silltt•dı diyordu. Fnkat, bu tasan'Urun şuyu- . . t .. d 
1 

. ı·-· e tn -
J • S" b·ır bı"tse Uzaktakı"lerı· duymaz · · rımız sı ma muca e e reıs ı"'ır. · ·· .. r. ~. ··· (H · ') undan da çok korkuyor ve· :. ~-cfonız; ve balıkçı sandallaı:_ goru uyor. olmuştu, demek kurtuluyor, demek Hayvan neallnl falAh Bursa ıı_sus~ . - .Bu seı:ıe pek . . ... · yin olunmuş ve yeni vazifesine btı. 

Yakın bahçelerde kızıl laleler var... . . . . _ . • . . mebzul Ye kalıte ıttblrıle de ıyi olaıı - Tavsıye ve ıhtn.rı bıluzum adde- lamı tır. 
Yollarda yalnız cinsleri seçilebilen ~ılıyordu:: keneli ya~~-tt~~'l bır tesel- . Bursa, <:ı_usu~ı) .- ~ayvan cmsı- kestanelerin ihracı için vilayetimiz diyorum, diyordu. Çünkü, bu bahsin ş' • 

111
; 

karaltılar .. Birdenbire neşeli bir rüz- lı. ra~atl~gı ~ızıltılı gogsun.~e ~olaştı. nın ıslahı ıçın ı enışchır kazası l{a.- tarafından yapılan teşebbüsler miis· ~;on derecede mektuın tutulması icab l~l!d:.. clum:.ıml m.Ja~ . 
garla içi doldu. Ruhu süzUlüp yaşı· Bıtkı~ dımagmda ışıklar sondu. racabey _ haı·a8ından 3 tane mon- bet neticeler vermiş ve Mısır ile Şi- edeceğini, hiç şüphesiz hil7.zarı kiram Bursa (Husul'>i) - İstanbul JillıJJ1 
vanlara karıştı. Karşıki şen kıyılar- Koguş onbaşısı, hastabakıcıya ses- toton boga daha alınmıştır. Bu saye- mali Amerikadan iyi siparişler alın-ı takdir buyururlar. deiumumi muavinliğine tayiu oııın~ 
da, nefis bir sevgili gibi hayatı ta - lendi: . . .. .. .. .. . de köyl~ün ha~'\·arıların~~ı .. cinsleri n~ıştır. Jhı:ıcat tüccar~arnnız da şim- Ali Ke?.1al Be~ de bu teblike~i va- Bay ~dibin yeri~e .Bay Muhtar ta~~~ 
kib ettiği günleri hatırladı .. Hatıra- - Rıfat Beym yuzunu ort. Daıreye ıslah edılerek ctınden, sutunden veldıden faalıyete geçmış bulunmakta-, rid görmuş, bu ıhtarın nazarı dikka- , edilmış ve şehrımıze gelerek ) 
lar, tüyleri dikenli, sesi tatlı mazi de haber ver, bizde bir yatak boşaldı. derisinden istifade edilecektir. dırlar. te alınması lüzum ve vücubundan vazifesine başlamıştır. 



•• " T•lfl B&B&.n- -. · , - n·r::-z 
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Cezalandınlan sarhoşlar 
Evvelki gece saat bir sularında, 

belediye kamyonlarında 3oförlük e 

1 
den Nuri ile bacanağı Sahil Sıhhiye 
muhafızı Muhsin, Nurinin kansı ve 
komşularından daha bir iki kadın, 
Karagümrük civarında Acıçeşme yo
kuşunda misafirlikten dönerlerken, 
bir kaç adım ileriden giden kadınla
nn üzerine doğru, yıkılarak bir sar
hoş gelmiştir. Nurinin karısı: 

- Destur! A ... A ... A ... Şuna da 
bak! Ayol ne oluyorsun? Üzerime 
ne geliyorsun.. deJi misin? demiş, 
sarho§ aldın§ etmeyince de: 

- Hu.. efendi! Buraya baksana .• 
Üzerimize bir sarhoş geliyor! demiş. 
tir. 



,...,. ı 1 , --~o :-ee: e Şilt 1 
' - ~ •. ~ - .. , ltlLK.KANUN ıo:-

MAZON MEYVA TUZU iNKIBAZ, HAZl,~SIZllK , MiDE BULANTI ve BOZUKLUGUNDA, BARSAK 
TEMBElliGINDE, MiDE EKŞiliK ve KAYNAMAlARINOA emniyet le kdllanılabmr. 

Müferrih ve midevidir MlDE ve ~ARSAKLAPI temizler ve alıştı• maz 'f'e yormaı. MAZON isim ve HQRUS markasına dikkat. 

---- __ , 
Hakiki Dosiun Tavs~yesi Budur: 

1 

1 

Sabah, öğl9 va akşam hf; r yemekten 
sonr a gündP. 3 f!r..fa 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma! 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser i 

İcabında günde 3 ka~c alınabilir . 

RADYOliN 
- - - -·-
~························-~ ~ 

! Paşabahçe i 
5 Tuğla Fabrikası E • • • • E kidenberi biiyiik bir şöhreti olan bu milli muessesc iki sene-

1 den beri yeni ellerde şehrimizin en sağlam ve en re\ lı';ta pre.se vtı 
~ kerpiç tu,'.;lalarım i.msJ. etmektedir. Her ne,•i inşaat iç-iıı ~ok eh'e-
1 rişll \'El kırıksız sağlam tuğlayı ancak: 

1 
J 

• • • • • 

Paşabahçe Tuğla Fabrikasından 
Tedarik edeblllrsiniz. Tuğla almak istiyen inşaat sahihlerillİll 

bir karar vermeden evvel bir kere de Paşahahçe tuı;la fabrikası 

mamuli.tını görmeleri menfaatleri iktıza~mdantlır. Tuğla.lan 

yerinde görmeğe vakitleri olıruyan isteklilere, verecekleri adrese 

g 

• • il • il • • • • • • • nümune de gönderilebilir. • 
W Telefon: (30) daıı (68) i arayınız. • 

~ ~ 
~ •••••••••••••••••••••••• -

M. M. Vekaleti Hava Müsteşarhğından : 
Eskişehirde Ha\•a Okuluna iki ve yine Eskişehin.le Tayyare Fab -

likasına 1. ki ceman üç ücretli tabib alınacaktır. 
Tabiblerin sivil olanlara şimdiye kadar devlet devair ve ınücas<-sc

lerinde geçmiş olan hizmetlerine ve en son aynl<.lığı memuriyetinde al
llığı maaş veya ücretine göre ve yeni barem kanununa nazaran azami 
"170,, liraya kadar ücret takdir ve verilecektir. 

Ordudan ayrılmış emekli askeri tabiblcre de rütbclerınin tekabüJ 
ettiği ve azami "170., liraya kadar ücret verilecektir. Tııliblerin halen hiç 
bir suretle devlet devair ve müesseseleri ile ilişik ve alüka.sı bulunmaması 
şarttır. 

Fuzuli muhabereye meydan verilmemek \'e ücret miktarı tedbit edi
~erek bir an ewel tayin muamelesi yapılabilmek için talibleı·in şimdiye 
kad ... r geçmiş devlet hizmetlerinin gün, ay ve sene gösterılmek \'C aldık
ları ücret veya maaş mikdadarı da zikredilmek surctile bu hizmctl,.rine 
dair ai<l bulunduğu devlet devair ve mücsscsclerinılen musad<lak resmi ve
sika ta . .;Jiltli suretlerı ıle nüfus cüzdanı to.s<likli suretlerinin açık adresle · 
rilc ya:.:ucakları ıstidularına baJlunarak ve ordudan ayrılmış emekli ta
bib!erin de istid..ılarında sicil numamlarını yazmak suretıle bu istidaları
nı c ı g.::ç 27 1. Kamın 939 günü akşamına kadar Ankarada M. ~1. V. 
Hava !ftls~şarlığına göndermiş bulunmaları ve yukarıda yazılı istida· 
larl.t gönderilın ·si lflzımgelen evrakı noksan olanlar hakkında muamele 
yapılmtyacağı \'e talihlerin azami 60 yaşını geçmemiş bulunmaları ilan 
olunur. "10J(;5,, "6288., 

l:-.til.lô. l Ca<l 1csintle lComedi 

Kıhmınıla 

Ilu gece saat 20.30 da 

I{AN KAH.DEŞLERl 

1 •• 

,JM 
Oı>eratör 

Ömer Vasfi Aybar 
Şi~li ('ocul< Ua. ... tanesi Baı,tabib 

\'C ÜJ>f'mförü 
Her gün 3 - 6 ya kadar 

Cağaioğlu Kızılay sokağı Keçiören 
Apart. No. 6, Telefon: 28756 

Yurdda iti.if ak 
tesise nıç ın ve 

haline 
nasıl 

gelen bu kanaati 
muvaffak oldu ? 

ÇU~kü '. 'Radyolin,, i~ terkıbi yük· ığı ıçin mütemadiyen taze piyasaya 
sek hır kımya şaheser ıdır. çıkar. 

Çünkü "RADYOLİN .. in terkıhı ç·· k.. "l~AD"OI t'' a· -. . .. k . un u \ ı • · " ·• ıgd nıa · 
yu sek bır kımy. .şahe~cridir. 

Çünkü bütün "RADYOLİN,, kul-
cunlara nazara n çrık ucuzdur. 

lanananların dişleri lemiz. ve güzel- Arlık biitün bunlardan sonra 
diı·. "RADYOLİN,. kullanan on binlerce 

Çünkü "RADYOL1N.. em:;alsiz I kişinin ııe kadar haklı olduğunu an

rağbeli dolayısile hiç stok yavm~l<lı- lamak kolaylaşır. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 de.fa 

lstanbul · Belediyesi ilanları 

Kurtuluşta Baruthane caddesile Bilezikçi sokağında mevcud parke 
ve adi taşlar kaldırım yaptırılması açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 
bedeli 7370 lıra ve ilk leıııinat mikdarı 552 lira 75 kuruştur. İhale 18-12-939 
pazartesi güni.ı saat 11 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartname zabıt 
\'C mıı aınelii.t miidürlügii kaleminde gôriilcbilir. Talihlerin ilk teminat 
mcktublnrile ihaleden 8 gün evvel fen işleri miidül'lUğiine mi.iracaatlc ala
cakları f cnni ehliyı>t vesıkaları ile ihale günü muayyen !'aalte Daimi En- , 
cümende buluıımalıın. "16667,, 

• • • 
ilk Mııhaı:mu•o 

frıninat IH•tlt'li 

T. IS BANKASI 
1940 küçük cari hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
Keşidcler: 1 Şubat, 1 .Mayıs, 1 Ağuslos, 1 lk inciteşriıı 

tarihleriııde yapılacaktır. 

Kumbaralı t..'e kıwıbarasız hesaplarında etı az elli lircuı bulum.mlaf' 
kttraya dahil edileceklerdir. 

~.- 1940 iKRAMiYELERi -...1

-----

1 Adet 2000 Liralık = 2000. - Lira 
3 tt 1000 " = 3000. - " 
6 " 500 " = 3000. - " 

12 ,, 25'J 
40 u 100 
75 " 50 

210 25 

" 
" 
" 
" 

= 3000. -
= 4000. -
= 3750. -
= 5250. -

" ,, 
" 

Tıirkiye iş Brrnkasuıa para yalınw,kla yıılnı:: para 1Jidldirmiş 

olmaz, ıırıni zamuwltı taliitti::i ele ılcı •cmi.'! olursmıu::. 

lS.00 240.00 Taksim Cümhuriyet cad. 31 1 kışla içinde apartman kirası iılll••••••••••••••••••--••&r 
18.00 240.00 ,, " 30 3 il " .. 

9.00 120.00 ,, ,, ,, 30/ 2 ,, 1 katta ., .. 
4.50 60.00 ,, kışla geçidi aralığı sokak 25 6 No. lu kışlada ikinci 

kalta bir oda 
:l6.00 480.00 Taksim Mete caddesi 20 numaralı kışla altında dükkan. 
90.00 1200.00 " " 6 " " 2 büyük 1 küçük 

mağaza. 

llk teminat mikdarlarile tahmin bedelleri yukarıda yazılı emlak kira-

J 
ya verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. İhale 25-12-939 
paz:ı.rtcsi giinti sııat H de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler 
Zabıt ve :Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Talihlerin ilk teminat 
makbuz veya mcktubları ile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende 
bulunmaları. "10193,, 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstan
bul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundafl: 
Mikt:ırı 

1500 

500 
J51l 
10 

Cinsi :\luhaınnwn F. İlk teminatı 
Lira 

.Minder \'e yastık 4050 
kılıfı 

Ekmek torbası 975 
Kıyım beygir nalı 
J{ ıyıın katır n:ı lı ) 1:Jt2.~0 

Lira 
~~~~~~~~~-~--_..., 

301 açık eksiltme 25, 12 ?~ 
pazartesi saat :1 !J 

71 Pa=:.ırlık 2.J 12 93 1 
pa::artesi 5ast ~ 

:iOl Açı!: eks iltme 25 12 {) r. 
HALI< O •ı.;m:TI 

Eski Çağlıyancl.ı 

" -ıt 'll d t• 

ZOZO DJ\Lı IAZ'la 

(PİPİÇA) 

o·. Feyzi Ahmed Onaran ' Gümrük Muh:ıf~~:1 Genel Komuta~lığı İstan-
,. .. . mi\ bul Levazım Amırlıgı Sahnalma Komısyonundan: 

123000 adet mıh ) 
. t ):J 

paznrtcsı san 
· ıt • 

1 - Teşkilat ihtiyacı ic,m yu!'.aHla gö. tc:-ıleıı 3 Jmlem eşya ek51 

3 perde 

t====-.: _..:;...~-=========== 

et Ak oy ..J nl J !ı 
11 

J_. ıu~ 

... ----···· ·'') l ı t 

Cıltl ' e zuhre\ ı lıastalıl\lar 1 . . . 1 · t · t F' · 

1 

:\lıktarı Cm ı ~ıu ıummen fıat He tcnuna ı ,k.,ıltmPnin 

,ıra r . . ı ra r. ~unu, saa ı , ':'e' ı i'\lütchru:.~ısı 1 · K J · K ('" .. t ' 1 ı· 1 

1 
-1000 Takım yazlık 1650 00 22/ 12 939 15 kapalı 

tım ak!':ama kadar. Ankara cad. ..'>?000 00 

meye çıkarılmıştır. . 
2 - Şartname ve ııi:un:ııelcr: ::. rni .... yo:ıcıadır. Güı·ulcl.ıılır. 
3 - 1s tcklilel'in gün ·; e s,,ntincle hizalarında miktarı güst{'rilcn tcııı•· 

nat makbuzla rilc kanuni vasikalarıııı hfi.milcn r.alat.a Giirnrük cadd& 
Veli Alemdar hun ikinci kattaki komb yona gelnıekrl. "10079 .• 

CağaloJlu yokuşu kvşesi 43 No. 

Pazardan maada hergün sabah- ı I ------------- 1 

elbise - cuma zarf I 
816 Takım yazlık 350 00 22 12 939 l6 açık ================-:-:=-================-===-====::.. 

elbise 4653 00 cuma eksiltme' Devlet Deniz yolları işletıne müdürlüğündefl: 

~-::;::;.:;--' 

Telefon : 'Z38~9 
!111 • MllllMMa • 1 - Gümriik ~lulıafaza k ıLaatı ihtiyacı için yukarda gösterilen iki Met re-.i Cinsi mulıarıtrnl'll b<'drl 

1 

1 '.rof:-Hatıi 
• 

Csmal 
kalem yazlık elbise eksillmL•ye çıkarılmıştır. 

2 - Niimune '"'' şartnameler komhsyondadır. Görülebilir. 
3 - 1steklilerden kapalı 1..arfla iştirak edeceklerin 2190 sayılı kamı

nun 32 nci maddesine güre hazırhyacakları zarflarını bir saat en•eline 1 
kadar komisyona vernıelcri ve açık eksiltmeye gireceklerin ilk teminat 
makbuzları kanuni vesikalarilc birlikte Galata Rıhtım caddesi Veli Alem-

l\l ulıammen met re 
fiyatı ı~i rıı ..) 

----- -------- " 
330 Paltolı:k 'i',50 2175 
205 ,. 2,80 574 

,.. -------------- . .._ -rA- - ·- ~~---;l 

t Aııka rada ~ 
~ 

ı ~ t BA ~ 
J Kıtapevı - Kitatçılık - Türkçe ~ 

ve yabancı dıl gazete, mecmua, ~ l 1.iLa11 sıpaı·ışlerııu en doğru ya- il 
pan bir yerdir. ı~rika ve İdeal ~ 

1 yazı malanelerı satış yeridir. ~ 
j Telefon: 3377 U 

" .,/} 

1 
: 

1 

Lokman Hekim 

:lr:ıtj mye Mütehassısı 
Divanyolu 104 

Muayene raatleri pazar hariç 
her gün 2,5 - E sah ve ~umartesi 
sabahlan 9 - 11 hakiki fıkara 

kabul olunur. T. 22398 

Züh.-evi ve cılt hastalıkları 
•• 

D.r. Hayri Omer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 

arsısında No. 33 Telefon 41358 
~ 

1 

dar han ikinci kattaki komisyona gelmeleri. "9911,, 

ııll• 
1 - İdare memur Ye müstahdemleri için iki cinsten olarak sa.t•fl 

nacak kumaşlar açık eksiltmeye konulmuştur. ııı 

2 - Eksiltmcşi Tophanede idare merkezinde mütcşekkıl alını l~~ 
komisyonunda 21 K evvel 939 tarihine müsadif perşemhi' günU sn3 t 

Ankara P. T. T. Levazım Müdürlüğünden : at varılacaktır. 
ı _ Talibi çıkmıyan 5000 metre pamuk ipliği ile tecrid edilmiş kur- 3 - 1hw:.k'kat teminat 228 Ura ve nltmış ~ekiz kt:ruatur. .. 1 

şunlu kablo pazarlıkla alınacaktır. 4 - l'~ümuncleri görmek ve §artnamcyi almak istiycıılerin her g~; 
malzeme müdürlüg•üne \'e eksiltmeye icıtirak etmek istiycnlcriıı yazılı g . 2 - Muhammen bedel "350011 muvakkat teminat "2G2.5,, lira olup :t .. ıı 
ve saatte 2'190 sayılı kanunda yazılı vesaiki hamilen komisyona nıur 

pazarlık 23 birincikünun 939 cumartesi günü saat 11 <le Anknrada P. T. ~ 
T. Umum Müdürlük binıısındaki satınalmıı komisyonunda yapılacaktır. caatları. "100

7
:.>,, ..,....; 

====ı:===================================-========-=-:;::::.-:;::.;;-"' 3 - İstekliler mu\·akkat teminat makbuz veya banka teminat mektu- ••• ,,__. 
bile kanuni vesikalarını hamilen mezkfır gün ve saatte o komisyona, şart- Za)·i - Byüp malmüuürlüğünden ...................... , ......... :: .. •• ~hJ 

ları ög-rcnmek için de her gün Ankarada P . T . 'l'. Levazım, lstanbulda Kı- aldığını 575 sayılı maaş cüzdanı za- Sahibi : A. Ccmalcdtlin S:ır:ıço~tS 
• • liıJ '" .. &f • d ç t.."'f L 

naciyan hanında P. T. T. Levazım. Ayniyat şube müdürlüğüne müracaat yidir; yenisini alacağımdan eskisinin Neşrıy:ıt nı uru : acı , .. ·y• 
" 6056 "9791 Basıldığı yer : !\lat baal Eb~~ 

edeceklerdir . ___ " " hükmü yoktur. ~nııın Ata .............. --...... _ ....... .......-


