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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 .............. --...... _ ....... .......-



~~~~~~~~~~~ 

idare Yeri 
NuruMl'ftanlyı Nı. 14 letanbul 

Tılgrat: YIHI IA8AH l.Uft~lll 

Telıfııt: 10711 

BONLO K SiYASi- HALK GAZETESi Het·Yerde 5 Kuruş 

• . 

etler Cemiyetinin Ru_syaya ihtarı 
. 

Bu Akşama Kadar Muhasamata Nihayet 
· Vermezse Cemiyetten ihraç Edile· ek 

• 

!Alman Tayyareleri EariSe 
Beyannameler Attı 

lng·iliz Askerleri Garb Cebhesinin 
En ileri Noktalarında Mevzi Aldılar 

1 Cebhelerde Bir 
Yenilik Yok 

1 Berlin, 11 (A.A.) - Alman umu
l mi karargahı bildiriyor: ! Moselle ile Palatinat arasındaki 
cebhenin bazı münferid noktalarında 

1 bataryaların hafif endahtı yapılmış
, tır. Cebhenin sair kısımlarında gün 
'ükfın içinde geçmiştir . 

$o\'yetlere lıüyük zayiat ' 'erdiren }'inlandiyalı skili ask~rler 
.Manşın garb mıntnkasında İngi

lizlerin on ı:;ekiz bin ton hacmindeki 
iki sarhnıç gemisi batmıştır. 

Yaptıktan Propa-' Fin Mukavemeti .Şid-
gan~ayı Nasıl detle De~am Edıyor 

Alman Tayyareleri ]i'rausaum 
Üzerine lk:rnnn:uneler Attı 

Londra, 11 (Hususi) - Birçok Al
man tayyarelerı Parıs 'e bırçok şc
hırler üzerinde uçarak kırmızı renkte 

Tevil Ediyorlar? 
isi Türk.iyeye teca
~-~ mufas-

Alnıanya Cenevrede Yeni Bir 
Sulh T aarru;.. u mu Yapacak? 

1 
beyannameler atmışlardır. Bu beyan-
melcrde Almanların sanayide \'e bil-

1 hassa çelik ve kömür istihsalinde 
Fransa \'e lngiltereye büyük tet.1 • 
vuku gösterilmekte idi. 

Akıbeti .'Weçhul Vapurlar 
• • - --- • Londra, 11 (A.A.) - Muayyen ta-

1 S VeÇ Yenı Tedbırıe·r Alıyor rihlere nazara~ li~rnnlara mu:usa: 
f latları çok gecıkınış olan aşagıdakı 

Ccnc\'l'C', 11 (.ı\.A.) _ 13:..ıgiin Öğ~-;;; Cemiyeti konscyıne Finlandiya _ vapurlara kaybolmuş nazarile bakıl
leden sonra ~lilletlcr Cemiyeti usıım- nm talebini derhal nazarı dikkate a- dığı resmen bildirilmektedir. 

bl · F" · · ı • bl t d" tt" - · d d 4822 tonluk Ashlea, csı · ınlandıya delcgesı Holstinin arnK asam eye e\' ı e ıgın en o- Be h 
• • 1 4651 tonluk Newton ec , 

J bcyanatuıı dınleını~tir. Ilolsti, Millet- ( Sonu 3 üncü ~a);ada ) 8196 tonluk Huntsman ve 5299 
.P.,..P------' ;vvv~ ..rvVV"VV"VVVWWW..-vvv~ ~ 

~vvVV"'<'vvvvvvv~vwvvvvvv vvvvvvvvvvvvwwwwww tonluk 'l'remanion. 

·r. Fiajn~ıyayı istııayn Ih ti kir Is tan boldan ı Bunların tonıJatosu yekunu 22368 
dir. 

.. 

1ar. Fakat kendile- Eylfıl, teşrinievvel \'e teşrinisani 

~ltıe hır şey soylcmdiği zaman. biz Anadoluya Geçtı· ayları zarfında İngiltere 300.000 ton· ,_.al'b ceblıesınde yt'ni fesis edilen yeraltı siı>erlerinv .... İngiliz ~kerlrri 
~ ltllandiya ile harbetmiyoruz, diyor- dan biraz aşağı olarak 82 \'apur kay-
Qat', Almanlar, hiçbir memlekette ee- betnıiştir. tarafından bitaraf memleketlere ya-ı rin ticaret ve menfaatini izrar etmek-
~ tet edemiyecekleri mütecaviz bir ----------- So\'yetlerin İngiltere Ablukasını pılmakta Jlan ihracata karşı ıttihaz te olduğu beyan edilmektedir. So\'yct 
vrollagandaya, Türkiycnin nezaket B • C k M d' J l • F • l Protestosu etmiş olduğu tedabiri kat'i surette hükumeti, Sovyet Rusyaya rud bir 
; ~Usamahasını suiistimal ederek, lr , 0 Q ae erın tyaf arı Moskova, 11 (A.A.) - Resmi bir protesto etmiş olduğunu bildirmek - geminin zorla bir İngiliz \eya li"ran-
~ ltıkçc daha fazla bir şiddet veri - Gayrı-metrU Şekı•/Je Yu"ks~./tı./dı• tebliğ, Hariciye Komiseri Molotofun tedir. Bu notada İngiltere tarafından sız limanına götürülmesi yüzünden 
~l'la~. Fakat, propaganda yapmıyo- y aı s-: Moskovadaki 1ngıhz sefirine bir nota alınan tedbirlerin hukuku düvel ah- uğratılacrık zarardan veyahud zikri 
Ilı.~ dıyorlar. Anlaşılıyor ki şimdi a- -----~ - tevdi ederek İngilterenin Almanya kamını ihlal ve bitar·af memleketle - , (Sonu ; nci sayfada) 
l' l'laraanberi manası kararlaşmış ke· H~stamonu (Hususi}- Son gü_nler 38 kuruşa satılan nalçalı Rus .m~- ~!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~~~"""'!'!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!~~!!!!!!~!!!""!!~!!!!!!!!!!~!"!!""!~~~~!!!!!!~!!'-""'~~ 
ltneı .. 1 • • 1 d - . t" k ,,. 1• de h.ast.amon u pı vasasıııda yerlı \'e karaları 100 kuruşa pamuk ıplık 
~· " mana arını egış ırere y" n · ' 
il' nıu··a f 1.. . d d"l . u· Avrupa malları üstünde müthiş bir boyaları 50 kuruşt."tn 200 kuruşa fır-
~ a aa usu u ıca c ı mı;i r. .. · .. .. 
11.ltat b" · . b" t k t t k .. yukselış ba~lamıştır. (Sonu 3 wıcu sa'-'famızda) illi ırısıne ır o a a ma cuı· - J 

~m~~me huwruna ~ku~n ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\ 

~~ adam: Ben tokat atmadım, onu ı •ı• H b G •ı • . 
,kdımı di~e ceva_b \'erse acaba ha- ngı iZ ar emı erı 
li bunu dınler mı? 

\I.._ ll sütunlarda bahsettiğimiz çirkin, ık • T • • k v d 
~ ı;~~~ga~:~nh:~~;~!~n~:~~ ı ur a puron a 
~ l"eSmi makamlarından alınan A t y t ı 
~ bt:.:~~·~~ire~~~~, .~~~ r aş ı r m a a p ı a r I 

t"'ıe bıantıksıdıklardır . 
... ~orı~r ki: . w Türkiyenin Bu Hususta Y apacag.,ı j 

rkıyede propaganda de ugra-

(Sonıı 6 ınc1 sayfada> Te,ebbiis Alaka ile Bekleniyor 
"=ı mııı.;Cabld l'ALÇIN _ -·--. _ 

.a~'l'' n• 2 Etrüsktcn Sonra Tırhan Da Arand 1 

'"'' il ıt"zya1tgo --- - ı ~ .. ~ .. _, Dün İngiliz harb gemileri tarafın- gemileri tarafından kontrole tabi tu- Yakında Bir Arkadaşımızın Vaptı~ı Bu 
~ ı...-. k•aana• dan açık denizde kontrole tabi tutu-1 tutmuştur. Alman ihracatının da . ~ 
................ M* .. huı Etrilsk vapurundan sonra "Tir-, ha sıkı bir kontrole tutulması ve IM.l-ı' Fevkalade R. öportajı "Yeni Sabah,, da Ceuap: ••• 

-~ • h~.J. 1s . ·ıı· b" ı· d d"~ • ı:m,, vapuru du kendcrundan gelır nt:n mı ı ır ıman an ıger ,bır Jllil- Ok k 1 •' 
~C~b~~~in~~~~b~l c&ns~~~~~~\ ·~---~u_y_a_c_a __ s_ı_n_ı_z·-------------~~·-·-·-·-·------~ 
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Hazreti Ebubekirle Hazreti 
Ômer Karfı Karfıya 

---

Kanduracılann 
Bir Müracaati 

~ - -- -- - - - - - ~ __..., 

Alman Endüstri saha· 

1, OKUYUCU Üç NeviEkmek ~:!!~cıı!:' ... 
- . .. . 1 arı aca netieel btiye tmerbu1e havalantald Ç k 1 k .-. w'•• >Mdt' ııiııaejl • 

Kundaracılar ve terziler cemiyeti D jy Q R K/ İataııbul Wediyesi fstanbulda ei- mllcadelfllıılm _... rol OJlllYacai' 
idare h~ dUn esnaf cemiyeU.. • m,elç vaziyetiai ıslah etmek ve fakir .._•ti utt.llla _.... 6'vletJM', 

Hazreti ömer, bu suali soran ar- bk. Yine bu ailenin talb:ıiyettm aon- ri merkemnde bir toplaatı yaımııı - vlrll 1'.0I •ı• ıı ... ı, ı.ı. ı.aı.. bilhaaa ucus ekmek .... et- ... ........_-...Ye ...... ..,. 
bdaı•na uzun uzun nazar ettikten ra Hazreti Muhammedin atlfuzmıu Jardır. 1' 11 ~u ...- "i"' mek pyeaile yeni ekmek tipleri ti-. ,atma ..... edem, k......_. 11111-
aonra: çekemediğini, fellmlığı kabulden ev- . Bu toplantıda kunduracılarla ter- 4 Ay Yadikufeya Gidip caıan rinde tetkikler yapmaktadır. Şimdi- ftffıdd)ete ... edeeek llfll'ftt _,. 

- 6 -

- Sende mi .. send~ mi Muhamme- vel Peygamber ordulan ile harbetti· mlerin kullandıkları iptidai madde • ır&..;f lJsfl le O'iJOr '1, ye kadar diltilnUlea projelere göre naldanm da, tıpkı güzel sana.Uer _. 
din ölümüne inanıyorBUD ?.. tini biliyoruz. lerde görlllen ihtikirm önüne geçil- 1\11111 İstaDbukia yeniden iki nevi ekmek humdald f&hese.rleri daha mıeqa 

Diye bağırda.. Bureti DRı Bekir; Ebu SUfyandan Kuavi,eye intikal meli baklanda )Azım plen tedbir Dün matı:.•.- Amdolulu lir ihcla8 olunacak b\t ...-ıe ekmek yerlere 11evllelallderi gibi, baft .. 
Sureti Omerin Plkmbpu ve teee- eden bu hır11, •1naıı cjpri yiyici w lllilneutlann yapl!Dlm garüti11- yurddq m1raaat etti. Kmdisi DeY'i Uçe ibJlğ olupacatbr. Bmlarm ellmMwn tflllrlnden lale _... 
lihilnlln tidcletini derhal anladı. kadın,. m oğlunu bir an bile terket- •Ut ve bul noktalar teebit edflmif- NuruoamaniJe bp•eMa 1ob1ı- fiyatlan mruüe IQll1ar olacaktır: llüua ..aıteJ'ıweğe ..,_ ~- 'I 

Koluna girdi. Adeti zorla mescide mmıi§ti. Halreti Peygamberin ve- tir. ~-· imiş. Aynen fU sözleri söyle- 6, 8 ve 10 kuruş. buhmmaktadırlar. 
aoktu. f&tı ona biraz Umid vermifti. .Fakat ToplutJduı sonra kunduracılar Bugtlnldl ellmek biru daha Jllah İngilt.ere ile F,._ bll •musta mu-

- Ya ömer .. dedi Peygamber bu bu Umid pek zayıftı. cemiyeti derhal Mmtaka Ticaret MU· - Bm Nuruomıuijede yirmi ohmarak 10 km 1119 ibllt ohmacalı - mattrddre ...._.rhıldana-
dUnyadan intikal etti. Şimdi mQba- .. Ensar,, gibi kuvvetli bir parti, dürltığtı ile ihtiklr komitesine mil - senedenberi lokut&cılık ederim. ve undan biraz daha mımr ve çavdar .... lıltHM8 ..ı. ve .. arada ~ 
rek nlşın1n yanından geliyorum. Sen Muhacirin, Ashab ve Ehli Beyt gibi racaat ederek fikiyette bulnnmUI - lsmim Kimil Kılıçtır. Yemekleri- la karışık bir ekmek 8 onun biraz le Büyük Britanya füildimeti Kanr 
ilitmedinmi ki Hak Teali. Kur'anın- çok batin (Hak) sahibleri dururken lardır. Komite cemiyetin bu mUra- mi ı>ilirmek için kok kömürü .kul- daha mahl~tu 6 kurup atılacaktır. dada ,.e Avustnlyada böyUk ~ 
da "Ya Muhammed.. aen öleceksin.. elbette ki Peygamberin yerine ve hi· caatini nazan itibara alarak faallye- Janınm ft bu k&nlril 17, 18 ._. ,..- ,._ Jetrwaiıeeell Wlım ....... 
ve onlar da .. yani müarikler de öle- llfet postwıa kendi geçemadi. Daha te başlamıetır. Son gUıılerde Avua- dir Yedikule gazhanesi-den ah- DE.NIZLIUlDE.: n ..._ qlerlerlım Almuya • .,_ 

eelder,, buyurmll§tur. Şu halde ne- bir müddet beklemek lbımdı. Fakat tralyadan bir miktar kalın deri gel- nm. Bu leDe de dört &yd&ıı· Al ..._..... 
den ResulU Ekremin vefatına inan- şimdilik te bu makamı en kuvvetli diği için fiyatlar bir parça diışmeğe beri yanm ton k&ntır almak manyadaki Vapur- a.. .W. ıliıWd ... "" .... 
mıyorsun? partiye değil, zayıflara maletmek en başlamqtır. Fakat ince deri fiyatla- için YedilnıJe ıa•hawine gidip larımız Getirile- te, ._H uleld .... eaah hanık&t9 

Bu sözler U7.erine Hazreti ömerin doğru hareket olurdtL ÇUnktl bili • n hlll yükseldiğini muhafaza etmek p)iyorum. Onda ya kapıcı i· • .......... ...... ""..,...kew pt. 
dizlerinin bağı çözüldü ve olduğu hare onu zayıflann elinden daha ko· tedir. çeriye hır.akmıyor, yahud da tev· bilecek :ni ? lar ıertımiı, llarlll*b mevzi .ı- bll 
ye~ çö~tü. lay alabilirdi.. Şehrimizde sığır derilerinde hara- si memuru yok. Bir kaç gQn aoııra Almanyada yapbnlan 5300 tonluk ..._. 41evletls, ghlideD gizliye t;r 

Şımdi :A:8hab tamamen Hazreti İşte bu maksadladır 'd Ensar reis- retli işler yapılmaktadır. gel,, vidile karplapyorum. Şimdi- KaradeJıiz tipiade)rl vapurlarmımn ....,...., " mmdfaldyet 1IDRllarlll 
EbU Bekirin etrafına halka olm~ terinin gizli bir içtima akdettilderiııi vvvv ye kadar Yedikuleye gidip gelmek inpatı bitmiftir. Alman htlktmetl bu ._. ......_ IÖl'fl huırlumkta" 
l&r, ondan B&dır olaeak sözleri dinle- haber alan Muaviye onlann plinla- VILAYET1 E : için aarfettijim tramvay param, npurian 'l'Urkiyeye talim edebileee- 4brlllr. meğe hazırlanmışlardı. nnı bozmak Ensar ile Ashabı birı- alacağmı yarım ton kömttrttn tu- ğini hikflmetimize biJdirmitü. Ancak itte 1MI anwla AlmaaJ1Ullll, 11dl 

Bu vaziyet kal'Şl8Ulda Hazreti E- birlerine dütUrmek içindir ki tam za- Valinin Tetkikleri t&ruu bol bol karşılar. Bu naaıl it? •iman ihracatı için son verilen mil- lllywtıu e.ıhme"n• Dk k..,.,.. 
~ Bekir mescidin minberine çıktı. ~mda hareket eı.m. ..e ili bllyük Vali 'Ve Belediye Reisi doktor Lfıtfi Dört aydır gidip gelditım lıalde adere kararmdaa ooııra bu vapurla- - ... ._,... gilolıerdlAl ,.... 
~ır hutbe okudu. Hutbenin nihaye- bır kurnazlıkla Hazreti Ebu Bekim Kırdar dün İstanbul güreş k1Ublerini pan.mla kömür alamıyorum, Ua • nn memleketimize getirilmesi mOt • Jetler ta1MI ..... tılr: 
tinde de şu sözleri söyledi: haber vermi3ti. ziyaret ederek vaziyetlerile yakından telik &l'Ull'& kapıcı tarafındau kil bir §ekil ahııuftı. nh'M5• emelli 

- Her kim Jti llu.h•mmed'e tapar- Hazreti EbU Bekir bu haber tDeri- alikadar olmuttur. Vali ve Belediye ~~'Oıllduğumm da oluyor. Anlıya- Haber akhğınma göre bükfmıeti. terdlll -n ta iM ,.,.._ 
sa .• bilmle omm ki lıluhammed vefat ne biraz §B§lrdı. reisi akşam üzeri Sular idaresinde ya madım gitti. .. ,, miz bu vapurlarm memleket:mm.e gel- pdıillllıe; W • ......... 
et~ Her kim ki Allaha tapana bil- Vllaa, Ensaruı gizliden gizliye hi- pılan bir toplantıya riyaset etmiştir. Lo)lutacı Bay Klmil Kılıç 80D mesiııe miisaade edilmesi etrafında m-WSah _ - ........., W 
~ olam ki Cenabı Bak daima ba- lifet etrafında bir fınldak çevirdik- bir çare olmak Ur.ere Belediye Ik- IDgiltere hWtiimeti nezdinde t•b • ~ • 1 

............ 
kidir, ebedidir. lerini bilmiyor değildi. Fakat t.ıam ONIVERSITEDE : tısad Miidttrltiğtine de müracaat büslerde bulunmuştur _._ ..... _.,... ...... 

Bbun tberiııe Ashab ve meecid- dinine kuvvetleri ile pek ço1r iyilik- 1 eceğini aöyliyerek aynldı. · llDe 1llıt •.n'*le 
den toplanmıı kimaeler biraz atıkti- ler yaPllll§ olan Enaaruı böyle Re _ nkllib dersleri Klmil tısta, beyaz aşçı gömle. . ~ bu vapurlann dörder tak- malrtMlr. 
net buJdular. sulü Ekremin hemen irtihılbıi mite- Türk İnkılabı dersleri programı ftrifıl U8tihıe giymiş olduğu palto- aıti. Alma?yaya verilmiş olduğundan gllls ve 

Meecidde bu hidiseler cereyan e- aeltib dünya kaygısına ciilşeceklerini karneleri talebeye tevzi edildi. Yalnız sunun ön düğmelerini 11maıkı ilik· ~gilterenın bu t~klifi milaaid bir ııe- dan mMfıii Ollllil 
derken Ayşe'nin eYinde, Resulü Ek- ha.tırma bile getirmemiştir. salı günleri dersler 16.30 da başla • leYiP yağmur altında belediye da- kil~e karşılıyacagı tahmin edilmek • mmtüymde• 
remin aon nefesini verdifi htlcrede lıluaviyenin yüzüne ademi itimadJa yıp, 17.20 de bitecektir. ıresinin yolunb- tatarken biz de tedır. tlhsal ~ fl6 
to~n "Ehlı Beyt,, in lıaJ!ıeltlk· baktJ. Çlaktl, aöylediğimhı gibi, ge- Rektör Ankarara gitti kendi kendimize Belediye tkbsad Karllllenlztle bir Marn mtilılm 1ı1r .._ nnntaııa - ~ 
len Büyük llubammed'ln bu ebedf ırek Ebu Süfyan& ve gerek oğluna Rektör Cemil Bil 1 Ü . t Müdürlüğünün dört gün evvelki görUldU vusturyada yerleştirilmekt.ecllr. 
h
A_.

1 
""-~' • • ..ıı .. .ıw. t il · · se nıcversı f'ye hüshamızd ·nıi ed t ta K QS...11 _..__ &..11L GOl-.::'u 3-~ennı ~uyordu.L mın ı~adı y~~ aid bazı meeeleleri görüşmek üzere a ı şar en ve s n- aradeniz Ereğlisinde Baba bur _ pnnu, rv- lstihaallle uğnpa.,.. 

Ensar \ Bureti Ebu Bekirin tereddüdünü dün akşam Ankaraya gitmiştir. ~dag=::~~ı =~ nunun 6 mil açığında kırmızı renkte yük fabrikalar, mua=am 
- ..._ ft lıa -h - 8- 3 -·- bir maynin görüldüğünü Tan vapuru Felly demir fabrikaları ve.....-

ti Ebu Bekir, Ashabı, ll&yJe.. 111e11e11 hrnu Kaavlye: ~ 9eı ~ Evet illi 11ı.. teı.ide Umana Mklnniştir. Uman Re tlı-1 _..,. ile, A....,,. 
eli~ gi.bi, teskin. ~~tikten sonra - Görüyorum ki, dedi. Verdiğim MA ARiFTE: an birini kabtıı etmeli ihnn P" isllğt vaziyette bUtUn acente v«-Ta. ~ Pi • ••••· 
~ ~ de.te.elli ıçm tekrar Ay- habere inanmıyorsunuz. Eğer timdi. i9or~ Ya •tromiir bulamadıkların~ pur sahihlerini habeNar etmiştir. Diğer taraftaıı Arnsturyada, ..,P: 
tenuı emıe gıtti. Fakat buradaki IU mtte Saidin 80fuına Cidecelt o- Yanhş Kitablar <tan tikiyet eden-..bem§erile.rimia Maynin imha edilmesi için bu mahal- at mahulia atoklanlu ihtiva_....., 
hazin manaraya fazla tahammül e- lunum aöylediJderimin hakikat ol- Et f )'hm' sbyWyOl'lar, yahud da Be· le bir milfreze gönderilecektir. ıcek blytill 1eJ'lller tle lMu 
demedi. Yine dJprı ÇlktL duğuau görinlnlb. ra ında Tetkikler t.dl9'e İktısad Müdürlüğü şehrin M t tedir Bu arada, BaJkanJardan 

Herke.in teeaaür ve eleme kaplla- n... Bekir llOl'du: latanbul Kız lıeet!inde yanlış edebi- kömttr ıvaziyetilli llyıkıle kavrı _ • • vapuru kaarluhiu · 
rak . .....,._., yat lıitabl lberinde Evvelki giln laraya oturmuş olan ealıilm gıda maddelrrinJa de yeıae --.-uklan aıu mract. - Pekill.. Euar kimi halife in- an . tetkikat yapan yamamış. Mete vapuru kendi vesaitile kurtula- m llUa kücak geaif teelBat 
en~ kendisine hlkim olan o idi. tihab etmek istiyor! k~misyon .mesaisine devam etmekte- Mıthakkall Gl8a: air teY varsa 0 k 1. . msktadır. 
Bu itibuta laıerkelten enel Re1uJ1H. _Saad bin lbadeyt. dır. Komısyon edebiya tmtıfredat da milzminleşm• .ibümalini göa- ra ımanımıza gelmıştir. Vapurda B • 
libla wıfatmı milteaJDb -p~ - a--..a da orada mı•. proğrammı esas tutarak L---1.:. __ • ~.bu derde bir an e l t. ·ı ehemmiyetli bir hasar yoktur -~ suretJe, harbin lleride "~ - ~ .w&™UWa • , vve acı . ..-yet ft .......,. ~l!Clerlll 
vuifeJi, PeJpaherin teeria "" tek- - Eftt.. eak yeni bir lı:itab üzerinde miinata - ~-ltuiwık lürwnutlur. ttbti .ıwt w ıa •et ._ .... _. 
ftnW ftDf..mi ditündiL Bu ıa-. - Ya Muaviye.. sana yaubt ma-~ yapmaktadır. Yeni hazırlanan • Mez.,.han letalad ... yok etil!'* I* k~ .... _, 
ıa-..Jrere etmek bere m111cicle itimat ftl'llliller. Saad defi! evinden ~bl~ en geniş mikyasta istikl'i ~JJJ»~Ş•ll!r yıratrosu İstanbul Mezbaha Müdürlüğü mez- ........... ......... . 
~ ylrikll.. hattl ,_...,,...n bile çıbmıyaeak sıstemı eeu tutulacakbr. """ mail•lı bahada hayvu kesiminin daha ziya.. mMya .......... , ~ 

Bmk mmeld bp•u vanaaaue- cı.ncede Nıetadlr. BJmu aea bilaıiyGr ~~ VatlMda yapılacak 1000 ki§ilik de intizama girmesi için yeniden bazı 1emM ~tllııl ldlıllQll!llll-
tı ki yuma 1* adam ,alrhlb. ._ ! büyük tiyatro binasile bar ve gazino- tedbirler almıttrr. dlrler. 

Bareti .Da Bekir lN acluu ta- - ~ ,. Ebu s.:Jrir .• Ben Hamamlar Yalnız ya aid proje Ye plinlan mimar Arif Müdürlük her şeyden evvel mezba- Harb mücade~ 
mdl. de herkes gibi Sıaadın tıasta olduğu- HlllMIP._..ndan hazuianm19tır. hada hayvan kesen kasaplann kese- dahlll blayealnl. bo ba1'8mıllııilM 

- Ne -- ya Mmviye?.. il~ ~r~~ oraya kendi kendilae Terkos Kullanacaklar Mi*ıa. .Arif ~kmet hazırladığı cekleri hayyanların evvelce tesbit o- aıak lbeftdlr. 
DiJl9 ....._ ~ ~ ~ Bu-~ ~~lemek ittmwtim Saad, lııtanl)ul hamamlarının Kırkçeşme projeye-~n bınanın bir de kil- lunmasını istemiştir. Bu suretle. mez- Dr. Rfll8d 

~ti ~e~gambenıı vahiy ki.tibı lılua- dedigın gıbı yatağından kalkamıya- suyu kullanmalan yasalı edildikten clee maketfln hazırlamıştır. Belediye bahada her gUn kesilecek ha l •n•-·-,--.... ~ 
VIJe idi. .. v .. • cak derecede hastadır. Ewr, kendi sonra bir takım hamamlar henüz ya- İmB Müdtlrü HUsnü ve şehircilik mü tamamen taayyün etmiş ola:::~rar F:r 

.Ebu ~üfyamıı oglu aozlerme oa - aralannda tefrikaya diltmeınek için sak edilmemiş olan Taksım ve Halka- teh.- i'root maket •e projeler il- Diğer tarafta 1ıoJı • anaa_ya mımr bır eda vererek: karar verdiler. Kabile gayret \".! lı sulan kullanmaktadırlar Halbuki zerinh tetkikat yapacaklardır. külündenberi sa~ı ~:Z anın~e~k. /hr f B l 
- y~ ~.-.. dedi. Haberin fark~nı bir .t~a bıraktılar ve lstanbul Belediyesi Terkos. tesisabnı Klıru aet E 1 Hrallanndakl leri mezbahada hayva:::::. ~~- QCQ Q f IY = 1 1• '!" saatte Eııııar re- um?'?ıyetle bütün En~':'" muhab- kifi miktarda ıslah ettıkten sonra bu -yOksekllk idi. eme e _Fransa LUk~metlnin mıemiLel'C"" 

•lııuflar Peypm= :::•bnı haıı..: betını °':"""''' olan ıbtiyar, hasta sulan da kullanmaktan menedecek • Beft!8jye kın-o sebze fiyatlarının Bu itibarla etlerin ha b h mızden yapacagı kWiiyetll mU 
, ve 8IJ1llda kendi Saadı halife yapmak istediler. Onu tir. yU~tin~l üt.erinde tetkiklec yap de 48 t k , ___ . bzan uz ane- hakkındaki haberler ve Ticaret. 

aralanndan birini halife intihab için 
hasta halinde yatagı il be ber b 'tea - saa aUIHUSı ıca etmekte idi klletin. b ldaki f etiDl 
ledyey lr • ra ır Bu itibarla hamamcılara şimdiden mıştır. lkata nazaran kuru sebze Yeni alınan tedbirler arasında b · m u yo aaliy 
uınıwe: oydular, meclise öyle gö- terkos suyu almak için tesisat yaptır- flyatlarmdaki teref füUn sebebi her perşembe günleri hayvan kes.~ ve yuada f evkalide memnuniyet mlhıakere ediyorlar. 

••• 
F.aerimisin mubddiJneldnde Ebu 

Süfyan ailesi ve bu ailenin Arab için-
de ti cahiliyet devrilldeniMri oyna-
dağı nafiz "" lllkim roıtı anıatm11 -
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-U . . . malarmı Belediye bildirııılttir. Eııa- h~gl bir ıhtlkirdan ziyade bunlann sağı kaldınldığından bu 4s ':.~ ~ışbr. Bu "":"'~ ya.na.c .... 
Yerdifl b ı:ı :ekır, Mua~ıyenın sen hamamcılara verilen terkos suyu bilbassa ltalyaya fula olarak ihraç I buzhanede kalışa da lüzum kalma _ . ra~ta m:;:ğeabil. demır, . 

• 11 artısında cıddi 8U- •cm tarifeye tibidir. Bu itibarla ç k o!anmasıdır. mıştır. mşaıye ve r maddelenn 

rette~~·. tema Ye aıJıbf ola •il• ~ h 
0

• ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;~~;::~===::=:===------kol_:ay~la_:ştırıl~-·-ca=t~tı=r~. ____ .....-. 
ltM vf rdu ifti. mamcılar için büyük bir masarifi ~- • ' ı ' ıı , ) ı ı •" ı ı ı ı ' Lı ' " 
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ua yeye 80 : cib olmıyiakbr 
- Ne yapmık llzım. . 
..:... Dedaal ır..nn ~ yere .._... 9'1r haber 

ptip bu intibah keyfiJetini bocmak • Dlll CJlku abalı guetelerinden 
BiribirteriDe bütıJa.r ve g6I ps.. lıirlıd, Dönlllilctl Vakıf ham karpan-

pldll8r. ckki &.idiJe tDrbeainin yıkılarak 

.A.Jn &7rl dlilncelel'de olan ba iki Jola bDı.,naaBma dair Belediye • 
lrmmn 1lu ••tte. 11v ...... ....,. Din tekJifiUa llaarif Velrlleti tara • 
imada '7S bala ldıl, &pi laiıa ft fmdaa nddohmclajuna dair lıir ha

Harb Ve DeJiten 
Tabirler 

•Jlll wlile DUal'lu'mda N ıeü ftdia m 'tti bdar açık lıir mua ifade edi Harb patlayıp ~ Türk an· 
il ..._.._ _,__ a. llmmta Behdiyeclea tahkikat truiti bvlnamak IUtile alelbnn •·v- - .a.lelt lla..wti ,.,_ ........... YUIJWti Val ~ Beldıt lula ...,...._ ıı.. Bdı«w .._ ~- ......... v.--~ mahrukat ve alelhUBU8 her ciD8 ve 
~ ..,_ _ _. -.-ua ~ neYi kok kömül'll ~dank& kuşu 

&.-eti •••an icia WWll ft L6tfl Kınlar ..... ll8b gibi ilmi var cismi yok bir bale 
llMllCide dalra ı•ldl. ...,...._. lra)'decleNk demittir seJmeden yilkaelı: bir kıyıneti tas-

KaavfJ'e. tMnr ıı:a..a Beldria al'- ld : 'fir içiD: 
kumdu. koetu ft tam meectd tapı- - lıletwwwbaldlt 1UIYl ben de oku- - Yanma yaklaşılmıyor, atet 
mııdaa gırecefl 8U'ada tekrar kolumı dum. Hamidiye ttlrbesi çok kıymetli pahHına!- derdik. 
tuttu: ft tartht bir eeerdir. Tıkılması için 

- ~- detll ..... dedi, -- Beledi,. lliçlıir _..... JBlllD&mıe • 
•bir tavaıyede bulunmak iatertm... tır. imar MildürliliünüD ele bö bir 

(DeYIUDI var) teee1JbOaten haberi JOkQır. yle 

Harbden IOlll'& ayni kıymeti 

canlandırmak lçba: 

- Ona el usatmat bizim had
cUmls mi 1 K&attr palıaama ya-

hu! .• demek lizlm gelecek • 
Yine harbden evvel kıymeti cm. 

ilik bir nesneyi tezlil için: 
- Kendini fasulye gibi nimet

ten &a11yor ... Demek ldetti. 

En p6nsflltlnUn, - bayatınıa 
bile atet pahuma, pe.rcbı kömür 
pamsma aatıldıtı ıu glbılente ise 
lDu tabiri: 

- Faaulye Pili uta ol! .. em. 
tinde değiştirmek icabedecek. 

Zamanla yalnız ahkim defil 
dedeler yadif1n tabirler bile d;_ 
jiotyor. 

• • Vnıwnıtede 1cofı/eratıa _ Ser-

best konferanalar Berisinden "MWr 
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aı~~ıiE!;l-~ •. ramPJfiB 1 GÜNÜ; ~ÜHIM MESE~~LERI ''~:::;;:;gisi -- ----~~--- - OOKUftflADAI • ? Ankara,U (A.A.l -vawm•1 

Liiksenburg Hududunda Almanlar Finlilerin Ruhu Amerıka Ne yapacak • :::n!:.ru~·.:ıu:nm:.:~~~::: 
Tah~ı· _Jat vopıyorlar Bir eı.ki, luı.laha.lık. fakat bütün m.at~ua.t mümessilleri taraf~~:m .. ~e 
ı ~ y aı ı 1 büyüklüğüne rağmeni~ içine - 2 - zılmıştır. Vakıflar umum mudurlub"ll· 

sığnuyan ınu.ıı.zıam bir çiftliğin ti Yazan : R A 1 F MET O nün esaslı bir tetkik mevzuu olaru: Par:" , 11 (Hususi Muhabirinıizdeıı) - LUksemburg hududunda bazı 
Almıın köyleri Almanlar tarafından. tahliye edilmektedir. Diğer tarafta.D. yanı ba,.~na kurolmu~. küçük, odalar ele almış bulunduğu Türk vakıfları· 

rı tenha, fakat tertenıis bir \"illi\. ne ( ...... :Amerikan milletinin hayranltğını cel~den Finl.atıdiyanın nın kuruluşu tarihine ve bugünkü va-.ı\lmıın hududunun öt.e tarafuıdald kıta.atın sayı.• son günlerde mshsils 
derecede çoğalmıştır. Gerel< Alınan köylerinin tahliyesi, gerekse Alman
ya - Lüksemburg hududu üzerinde Alman kıtaatmın tahaşşiidü Lük· 
S~burg lyasi meha.filinde endişe uyandırmaktadır. 

olabilir~e, o koca Moskof lmpa.ra.tor- yakın bir .eamand.a 8Ul1ı ve siikunetini bıdma81m t.16 istediği gibi in- ziyetleıine aid vesikalarla fotoğraf 
tuğuna nazııran bitijiğindeki Finlan- ki~/ etmesini biiWn kalbim~ tcmıemıi ederim ... ) Roos~wclt rölöve ve muhtelif vakıflara aid va -
diya da, hemen h~men ayni ~ydi. •••• 6 llkkanun 1939 klfnamelerin teşhir edilmekte olduğu 
Büyük baltğm kü~ülc: balığı yutması ( ...... Her şeyden emıel lngili:J, Frat181Z, Alman medeniyetleri· bu galerinin gezintisi esnasında va . 

Alman _ Rum•n Tıı·carı"' T •ma •ları darbımesel sayılaca!< derece a .. nin tohumlarını taşıyan Amerikan medeniyetini korum.ak lazımdır .. ) laflar umum iidilrü Fahri Kiper ile 
c; l ~ ~ det olduğu için, kutub deni.derindeki Tayyareci Umlberg Halim Baki matbuat mlimessilleıine 

Bllknş, 11 (A.A.) - Havas : iri balina da donmuş dere i~iodeki Eylül 1939 izahat vermişlerdir. Vakıflar idaresi -
Dört hafta.danberi devam eden Alman - Rumen ticaret müzaken-leri 

S<ıııa ermek üzeredir. Alman heyetinin hareketi hafta SO%luna tal.ilet t.dil
bliştJr. ~qnnnın cuma günü jmzala.na.co.ğı bildirilme.idedir. 

masum uskunu·uyn öt.edcuberi yut- . • . .. .. nin kısa bir devre içinde vücude ge -
k h · d d. "1..- t harb merikanın Avrupava kar§ı\yetinde vakı olan talıavvülun sebeble-ma. evesın ey ı ve nıuaye "' . J • • • • tirmiş olduğu bu muvaffak eserle 

.. .. t di F'-' t 1 1. ,.ı korku 191.)0 scnesıne kadar devam rını dnha ıyı anlarız. Bu m~hur be- k"" .. h 
)"UZ gos :er . u.ı<a. , ıerde:t.ın, . . . birlikte açılmış bulunan utup :ıne 

ile. kansak hayreti arasında göriildü eden u~umi_ alakasızlığı ~931 d~ bı~ ya;name a.~a~~l~~e~.1~~ ~ıy~rd~ı? ve arşiv daire.si bu sah:ıda bugüne ka. 
ki, u.~ku.mru balina~·a adeta kafa tut- tahavv~le ugradı. !-~~erıka?ı ını~letı . r.an:ız ı ı_. a ı e ırın e e csır- dar karşıl:ımım:ımL~ olan büyiik bir 

er Ce iye inin k 
• 4 _ 

1 4
_,,. iktısadı buhramn butun netıcclcrıne, lermı goreccgımiz bu beyanname ba-

ma ıswme twuır. . . 1 "b" .. h. 1 "hf ihtiyaca ccvab vermektedir. Galeriyi 
Fakat ruıml! Nasıl oluyor da iiç bu- 1 ~eri~a~ın diğer kıtaların ışlerın_: dt~ı~ızdnc.~ı. ı ~u" 1~_:-Sns .. nrı: dıv: e- bugUn Büyük Millet Meclisi fıznlan 

sy ya 1 t' 
, ·ı 1 k ı.·· ·· ··ı· Fi Jand"ı'-·a fillen ıştirak etmemek lnısusundal.ı ıy or u. ·-" ın~:ı.nliU musavı oôar-

~u« mı yon u ,;uçacıı .. • n >& ., , • _ •• •• • • da gezmişlerdir. 
·· · · ·ı 1 1 ··th" R . :manevı duygularına ı agmcn duny:ı lar Ye mv.san haklara malık olurlar. :ru7. retıuı~ mı yoıı u ( mu ıs usJa.- . . . .. 

• k. 1 ·, ı· · k d" .• İ!;lerindcn tamamile çekilebilir ve bil- Herhans-ı bır şeklı hukfımet bu pren-
:va ·arşı m\'Til~.~ ces:ıro mı en ı~m- :.; . . - · . - müdrik bulunan bir insandı. itoose -
de görel>ilir~ Karakteristik ııollta bu- hassa iktıs:ıdi menfaatlerinden fer:ı.· l :ıplcrı dbbe~lfitı!""1ti:~~-'ı'ed~adnı~1hhvetmBe- velt mesele:liu yalnız Aınerikada iş-

-·.. gat edebilir miydi? ge teşc us e.. gı ·ı..<.L;: ır e ı .. ,, n 
nula.uır. • . d ı d kt"., siz bulunan milyonlarca ameleye iş, 

( Ba::t:mıfı 1 incide ) rişmiştir. Cenevreye 35 Alman gaze- finhndi\·ıınııı mukavemeti -ne ne- l914 - 1918 Umuını lfarbı~ en ııc eme ı. . güç temin etmekten ibaret olduğunu, 
~~-----....... ·----~~ 

·lc.y1 minnettarlığını arzetmiş ve bu- tec.isi gclmia ve bunların 11 i Millet- tice \'erir.;~ versin- milletlerdeki hür- sonra Amerikanın Avrupa ıı;ıle- Beyo.nn~men~n bu sa~rl:ır~ yu - buhr:ınm bu suretle nihayet bulacağı-
nu ınüteakıb Fir.landiyanın maruz kal ler Cemiyeti toplantısında bulunmak . t f . t·ı·tıı· ı a"''-ını .. der"ın rine müdahalesi, daha doğruı:m ltarıdu ZJkrcdılen prensıplcrın A-

l rı:re , 1)Crc \'e ı-. ~ ' :':'" .. . sk rl d k na inanmıyordu. 
dığ1 ~msali işitilmemiş taarruzu mev- mezuniyetini almıştır. Bütün bu ga- kijldere dıı\·a.nmca kolay söldilmedi- alükası, Asya kıtasmın ka~ışm~- merıks.da vcy:ı ~a" ·a ~·e er e n~a - Roose\·clt ::ı.yni zamanda dünya. iş-
ıuu bahsederek demicıtir ki: zetcciler bitaraf lıe'-·eti murahhasalar -· . .. t · t· .1 b" 1 ~ ı· di sı Japon·ıamn 1931 de Çin i!jlerıne fı· lar nlbna nlındıgı takdırde Amerıkan 

~ J ~ını ~o.., eren ıpı c ır ıat ıse r. . · . . . . . . . . .. . 1 • ... •• lerine bir niznn1 vcrmeğe, daha doğ-
- Sovvet Rusya şimdiye kadar nezdinde büyük bir faaliyet gösteri- · ıır·dı . 1 . F'. 1 d" ilen ıntldahalesı, ııımalı Çının Japon mılletının mutecasır.erıne ı•nrııı mu -

J ~ ~nın Mr arını ıse, ın an ıya- . • . rusu hak ve adalet prensiplerini a -
her Milletler Cemi.veti içtimaında mü yorlar .. 1 f .1.. • d istil.isına u~ranıasile başlar. Çın de- samahakaı· davranmıyacak demektı. · ııın smı "'uıt t'l' zar ınuJ. n.ev ana çı- • . . yaklar altına ala•ı akidelere mümkün 
learrızln.ra karı:n <>iddetle hücum et - Alman gazetecileri bilhassa Alman il .,..':' 1 • 1• 1 1 b t. k · v• yip "'CÇmiyclirn Burası yalnız Avı'U- 1917 c!e Wılson, Washıngton ve Mou- b" 

~ı· "' • mn ::rıuis.e.< sı il ı ,-e ıar e nıgın - 0 • • • • 1 mertebe li:arşı gclme~e ::ı.zmctzr.i~ ır 
tneyi itiyad edinmicı bir memlekettir. yanın garbde sulh yaparak Rusyav:ı d •• d • f1 1 pa milletlerinin Japonyanın faaliyet roclerın vasıyct veya nazarıye e -- "' • ~n zıva e o:ıun mane\'ı va.•" arım a ' . . . . . .1 insandı. 
İ.Jt\·inof ne isimle ve ne kıyafetle ör- karşı mücadelede serbeı:;t kalmak is- ·k k" 1~. 1 d" b ·· cabası entrika yuvası değildi. Çın rını bır brafa bırakıp Amcnkan mı -

:ırama ~ere ır. • ın an ıy ugunc u ' • • • • • • A A\TUpa ve Asyada yükselen s.ilah 
lülme0ac ""lıcıılırsa çalışılsın bir taar- tediğine bitaraf heyeti murahhasa - 1 d .. 4 _ dı-· i 1 ·ı '.1 ı · ayni zamanda dlğer milletler gibi A- letıuı bıraz da bu prensıpler ıçın v- ki 

~ "' <ll :ır gos&er ~ı nı sa ı c un ıı mo - • . İ . 15aku·tıları, yalnız kılıcını bileme e 
tuzun daima, bir taarruz kalacag~ını lan ve o-azetecileri iknaa çalışmak- d 1 bl d _,_ 1 "k d • ·e merikalıl:ır.ı da büyük menfaatler te- rupıı harb.ne sokmamL<j, ngıltcre \'e . . 

b f':rn ı:ır er e vauıız :u emır ' , . . . meşgul, korku, d~hı=.:et ve emnıyetsız-
\'e Milletler Cemiyeti ancak, mü<>te - tadır. k d • h .· ti min eden ve 400 ınilvon müşteri~i btt· ı r ransaya yardım et:memış mıydı? .1 A 

v ates . arsısın a er ne\1 cc•mr<' n · • Jik içinde yaşıyan bir Avrupa ı e -
tek emniyeti temin etmek suretile bu Almanyanın bitaraflara yapacağı ifli~a m~kiım oldn~u hakkında.ki in- lunan bir pazardı. ..,.,, merikıının i~lerini düzeltmcğe imhan 
ııun önüne geçebileceğini ileri sürmüş sulh planı hakkında bu gazetenin di ve nu.ııri hüküm ve kanaati şim- Japonyanm "Manı:ukoo,, yu istila ümhuriyct Fırkasının bayrnk - var mıydı? 
tür. Halbuki bugiin Finl:ındiyaya düş muhabiri şu tafsilatı vermektedir: diden inil::. t>ttimıiştir. sile harekele geçen Milletler ccmiye- darı olan Hoover'dcn sonra Amerika mütemadi bir heyecan 
lnau ordusu karadan, denizden ve ha- Südet toprakları hariç olmak üre- ti bunun içindir ki Amerikanın geni~ Rooscveltin, demokrat fırkasının A- içinde yar;ıynn bir Avrupanm i~lerine 
Vadan ölümler yağdırmaktadır. re Çekoslovakya müstakil bir devlet :: =c nıüzahı:-rctine nail oldu. Amerika. da- mcrikada iktıdar mevküne gelmesi başka tebeblerden dolayı da alakasız 

lfolstinin bu nutkunu müteakib a- olarak yeniden kurulacak, AYustur- T:ıınanıe.-ı bitaraf hir seyirci gö:r.lle h:ı. ileriye de !Yitti: Milletkr Cemiyeti Yalnız Amel'ika için değil, Avrupa i- kalamazdı. 
&aınble Finlandiyanın talebini tetkik yada bu memleketin Almanya ile bakınca, şu tlildıa.te değer mii,cıhede- J;pony;ya k;rşı zecri tedbirler itti- çin de büyük bir hadise idi. Avrupada türeyen peygamberlerin 
etnıek üzere 13 azadan mürekkeb bir birleşik kalıp kalmıyacağına dair de haJunuyoruz: haz etti.Ti tnkdirde bunlara igtirak e- Çünkü demokrat fırkası Amerika- kameti gittikçe arttırarak Amerikan 
ltoınisyon teşkil etmiştir. bir plebisit yapılacak \'e nihayet Finlandiya. bu.giin kahir Sov:;et d~ceğint bildirdi. Japon _ Çi~ ihtila- nın diinya işlerine biraz daha yakın- milletinin inandığı demokrasi pren _ 

Bu komisyon a~ağıdaki hükumet - Danzig, Koridor, münazaalı yukan Ru.~;:.a kuv\'ctltm karşısmda toııu::ı- fında Amerikanın yalnız hasis men· don alakasına tarafdnr olmasına mu- siplcrini ayaklar altına alması, Bit-
lerden müteşekkildir: Silizya mıntakaları ve eski Posen dan, tayyaresinden, ~aıı~ı~ll~n eV\'el faaller yüzüm.len İıarcketc geçtiğini kabil, Amerikan Cünıhuriyetçileri lcrizrnin küçük milletleri yutmağa 

lJnıgıı:ıy, Fransa, İngiltere, Boliv- vilayetinin bir kısmı hariç olmak Ü· geldiği :ı.nla~ıla.n şu u~ silalule kal1!1 tahmin etmek hnta olur. Anıe:-ika bu kat'i bir infirad politikası giitmek başlaması yalnız dem'okratları değil, 
~·a, İrlanda, Mısır, Portekiz, Venezu- zere müstakil Polonya devleti tesis çıkmı)hr: Tarihi esaleti, irfan yük- kararile avni zamanda nıilletlerara!.lı fikrindedirler. Versay muahedesi cümhuriyetçileri de harekete getirdi. 
eııa, Siyam, lsveç, Norveç, Kanada edilecektir. sckli~i, medeni lmbiliyeti... hukukunu~ ayaklar altm:ı ulmması- le çok lıalch olarak büyük ümidler Dunun üzerine bütiin Amerikan mil-
\'e Çin. Finlandiyaya Kre,u Tarih g~•st.niyor ki nnsl~r ~·~ ~in- na karşı <la büyü~ sesini yiiks~ltıniş doğuran Milletler Cemiyeti müessese- Jeti için için knynaınağn başlndı. Roo-

I\:omisyon, asamblenin dağılmasını Vaşington, 11 (A.A.) - "Recons- ler en e'kı Y.amaularu~b-ı:rı bırıbırle- oluyordu. sinin Amerikan iıyruu tarafından red· se\'eltin bu hisler~. duygulara karsı 
lntiteakib, yeni merkezi Avrupa sa- truction Finance Corporation,, ile ri_n~ diişmautldırk ... J~ax:ı;."e ~altlk de- Fakat l!):1l ele f ngiltercctc hakim 0 _ dine cümhuriyct fırka.c:ıı, ayandan kulak vermemesine imkan vnr nuydı ! 
atile 18 de derhal içtima etmi~tir. Ko "İthalllt ve lhrac::ıt Ilo.nkası,,' Fin - nızı ve Buh or e:u ınııın arı asır- 1 ı· . tl "' b"llıassa Japonyava Lo<lge scbcb olmamış mıydı? Yoktu ve olnma1.dı . Çünkü Arncri-

1 ;ı be · 1 f ç l -·., t;" an ~nna.ı er \ ı.: ı J 
lllite, lsveç murahhasının teklifi üze- landiyanın Amerika Birle~ik Devlet- aru:ın .rı on < ~ a ar arın bo~ t -..- k . • • t eclbörlerin alınmasına Demolcratlarııı on beş sene sonra, kan efkanumumb:esi demek her şey 
,,:_ ı · d k d" · · t·1 ı · · t·ı· 1 ,, fl • tc>skil etmi~1er aı şı ır.ecrı • ~ 19"3 d k "k d , ·· 1 J •qıe ve ittifakla Rusyayı derhal mu- enn en en ısıne ltizumu olan eşya ı., crı ıs • a teue erı ·• . · ~· · h rf b" clitika !!\iden 0 zamanki .... e tc rar ı tı ar mevamne ge · demektir. (Abrahamın Lincoln) in 
h tı lm · · F' l di 10 d" '!l.J • 1 k *- 1818 de I·at'ı surette mu a 1 ır p "' "' 1 ı · A "k t ··h· d b" a:r ·· 3.samatı tatil ederek Milletler Cemi- sa n a ası ıçın, 111 :ın yaya ır. u eme e. ' t O'T Hur'ciye V•'ldli ve simdiki Ma- me erı mcrı a aı 1 ın e ır vnum çok dog·nı olarak sövledigı·· rribi Ame-
\, t· ·ı d l lık b" k d" l d J> • I·• e ;.ıe crernu" fal•at huna '"6 nhı ız 1 

• ktas t k"l cd kl" · B t riht J b .re ı asamblesinin nezareti altında bir mı yon o ar ır re ı aı;mış ar ır. ,us l< ... r .,.. ,, " .,, . . ı· , r •· • s· J ı s· , t k"b" - no ı ~ ı ece n. ıı a en rilrntla efkiirıunmmi'-·e,·e ltarc:ı gel -
ııı.ıL 1 1 .. 1 .. t "k ~ Finlandiya. ıve \ ekılı ır om ımonun a ı ı J. . 

1
. . . . J " ·~· 

-'4lll müzakeratına girmeyi kabul edip tsveçtf> Galeyan ıer uru ıuyı ·a rıır> ... ı>n - : b ld ·ö· , l A ··k sonra u Amerıkan po ıtıb.sı .zıhnıyet mek deliliklerin en büyügu~·· dür. Çün-
tt 11 t• 1910 k-·1 ı~ukJal istemek nı muvafık u ı.:bn )O meıı anın "t"b ·ı d -·1 . • "kt d" . . 

.ıniyecegı··ni yarın sabaha kadar bil- Londra 11 (Hususi) - 1sve" ef- 1 a.r, ı& • 0 e ı.uıır s .. • . .. '- 1 · d 1 1 arı.e egı sıyası 1 ısa 1 ve ıçtı- ku·· Amerı"ka hakkında klasik bir eser 
d. ' :ı. • • ın ·t fııh bır muda~ın esme mey an Yerme- • .. . 1l'lneğe davet etmi§tir. Bu karar, Ce· kanumumiyesi galeyan içindedir Ef- ten gcrı luı 1amı~ ır. . . .. .. k lb"'. l maı bakımd:ın da. Cumlıurıyet fırkası 
b · ·ki ! k t · · 1 derece dı Amcrıka butun a :ıe arzu ve e- . . , 
li
e"rede başlamış olan müzakeratı ta kirıumumiye bugünkü hükumetin de Bu ı nıem e t nı~ı.n m · . ·-· . ... b" . t" ıdarcsınden farklı olacan:tır. 

yazıın '"Lord Bryce,. in de<liği gibi 
Amcrikada en bUyük kuvvet '\'e kud
ret membaı efkarı umumiyedir. 

le l .. b. 1 . d.. d 1 • Çüııkü mennı ettırrı azımka. ır sıyase ın R . b.. ..1 d . edecek mahiyette değildir. i!işmesini, İ§ başına yeni vaziyeti kav- urı ır erıne U')ms.n ır ar· ._.. . . . . h' b" ooseveltın, bu uyu { :ı amın rı-
b h b"" ı·· •ı R ·u l~inden Cenevrcde tcrvıc edihnemE>sını ıç ır . . . " 1 b -A.lrn13.ırvanIA ı·enı Sulh Teldifleri rıyacak adamların crelmesini ve lsve- or şey, u un ~l ar, u.s - · 1935 yasctc ıntıhabılc tamamen ta uga 

• b kta.d z· As . · şeine zaman unutmadı. Buna ragmen k" . . . 1 Londra, 11 (A.A.) - D:ı.ily Ex- çin ileri karakol telakki ettiği Fin _ ayırın11. ır. ,ıra. )'tu nıen • ! . T f d A c:c ılmek,. sıyasetı nıh:ıyct bulacn c, 
İşte Amerikan efkarıumuıniyesi de 

nilen büyük kauın beş sene kaynadı. 
O dcrct.-c kaynadı ki Rooscvclt 1938 
de şimdiy~ kadar görülmemiş bir ek
seriyetle tekrar intihab edildi. 

~tes&in Cenevre muhabiri bildiriyor: landiyanın vakit varken imdadına ko- rağmen lü}tfil( Finhuıdlya., İsnçle hal d~ taly.an - Hacbeş .1httı· a !~ ·af dme- Avrupa, Asya ve .Anıcrikada daha fa-
lı han ı-·-•· t amile AYrupah rıka ~lılletler emıye ı ı.;.Ua ın an 1 b" ı· "k t k.b d"ld··· Qitlcr yeni bir sulh taarruzuna gi- şulmasmı şiddetle istemektedir n 1ur 0 s.ı-.- ;ıın - . . ' . • t db" 1 . a ır po ıtı ·anın a ı c ı ıgme şa-
~ · . ıttıhaz edılen zecr:ı e ır er sıyaı:;e-
.. lıL}mt}tır. . t' .. 1 ret" i e ·ir"'enıedi. Bütün lıid olacağız. Amerikan menfaatleri-1 .,. H b G ·ı · ı •h •k 1918 de kurtul:m bır ~ok ınemle - ıne ~uza ıc ın ı. o nin dünyanın her tarafında <lalıa , n91 ız ar emı erı 1 tı ar istanbuldan keUerdcn Ml kli~iiğii oJms.;ma rn~ _- Am~rı~a a~aklandı. .. . §id<letle müdafaa edileceğini görece- kal~~~:. b~h~:J:!~;:c~~? !:~~: 
k men en ~ok Iıa.yat ve inki]'iaf l;;abıli- Çın ı~lerıne Japon mudahalcsınden ~--
1 1 Tu k V A d 1 G • · ı 'I.11 tl c · t" • ıi gız. ce, milyonlarsa genç Amerikan, me-r apurunu na O Uya eçtl yeti gastereni de yine Fiula.ndi~·:ı o - sonr:ı. .ı.~ 1 e er emıye ı azasın an •o 

ma-,tur Dü-.ünmeli ki nüfusu Po1on- müstakil bir de\'letin, Habeşistanın h _ deıtlyctinin de membaı olan Avrupa 

A Y t 1 · · · be 1 ·ı 11 aankalnrm avaya uçlugu do· medeniyetini bu defa tamame:ı sön-
raştlrma ap 1 ar ( Baştara.fı ı incide) '-'adan yirmi dcf-a dıılıa az olan bu ortadan kalkıv~rmcsı, yne mı e ta· 

1 
ld _ Am "k ' .

1 
. . . .. 

J • - l l A arın sarsı ıgı, erı an mı mekten korumak nı:ıksadile butun lamı§tır. Bu yüzden dokumacılıkla memleketteki yolJanu uznnlugu en nunlarm ayaklnr atına a ınması, v- . . . . .. _ . . . . _ 

li 1. ( Baıt.tarafı 1 inclde) g~inen bir çok köylüler boya ala _ az Polouyalıla.r~tl hadardır: )lemle- rupada tür~~en pey~a.mbe1rl:rinAmbal~- ~e:~~~~~~~sb~~~i~~:~d:a~~= ~::~;~.~~~ ~~~~l=r~~;:::ı~~l~r:kr:~~~ı~:~e~;~ 
ıınana giden, bınaenaleyh Alman mamakta ve tezgahlarını kapamak- ketin btitün t~bü kayııakl:ı.n ı~cr hal- pervaz polıtıka Ye a\ aze erı, en- .. .. . . . ı . ? • . • •• 

:llıtiası nakletmesi çok az muhtemel tadırlar. dedir. Milli teri>iy~ o haJe gdmi!jtir kan milletinin çok in:ındığı ve hürmet buyuk vazı.reler ve bılhassa me::u~ı - , mı . ..ı\me:ıka ı:;eııc:c~d~,n.ıx:;ı. dunya-
lan gemilere de teşmili yeni bir me- Bu ihtikarın önüne ilmesini ok ki bu giliı Finla.ndiya,fa okuma yaz- ettiği demokrasi duygularının bu pey- ~·etler be~liy~r?~· Faka~ bu buyilk nın hu~ur:.mu, e~ı).ctiuı rnlal e~en, 

&ı!le ihdas etmi<>tir. k . . ~eç _ <;: • d 1 Un • . t k . . kaim· mı·tır o-amberler t:lrafından hi"e Ra"ılma!';ı ımmn vazıfrsını ıfa cdcmıyecek, mc- 1 mancvı kun·etıerı hıçc sayan :ıkıde· 
""' çalış an vahmız A vnı Doaandan rı- rı • ll\ en e ınsa.n a " • n ~ " ı · b" d - · ı -' · · ·· A.çık deı1ı"zlerde ka,.ak e<>'-'a ara - . o S 11 t ~ .. ıı·ı. ı t d l h: . Amerikan efkarmnrnmi'-'esincle derin s u ıvcttcn knçın:ın ır :ıdaru cgı uı. lerlc bu defa d::ılıa esaslı bır mucade· :ıı ':>J ca edıyoruz ı ı ıa , guze ı~, m,·,·e . c u .r ın- · · .J • • 

ın-1. • 1. k ·r b d"ıı"ılcQ.. tes;r bır ... l•tı jRonsevclt yalnız: Amerıkrıvn k::ı~ı de- l~yc gir i..;ccek mi? ;~ için gemileri taharri etmek hiç sa.n nes ı, t•sı ça şm:ı. ve m.- •· -s • ·• ' • _ . •• • • ~ 
d :.ıl>hesiz ki beynelmilel hukuk kai· Salihn.dd.in Ç'elcbi me kabiliyetlenlc, bu küçük \"e so - 1776 tarihli Amerika istiklal be - gıl, dunyaya ve bılhassa bunun en Bc!ki ... Evet... 
eıerine uu211ndur: Bunu inkar ede- NlCDEDE iruk mcmleJ,ct.i, kumral yüzlü ve ma- yannamesini okuduğumuz zaman karma knnşık bir k~i~esi olan Avru- 1 B3yle bir ihtimali başka bir yazı-

Cnı. Jb N"w<l (H ") " 1 
.,.. dı-a;liz. Fakat bu daha ziyade ıg e usus.·ı - Şu günlerde vi ,..özlü insa.nhırla dolu bir yer yüzii 1930 dan sonra .Amerikan zihni- p:ıya karşı da vazifoleri bulunduğunu mızda izah ctmeğe ç::ılışacnğız. 

b· "b' ' ' N. -d d f " ~ lllilli limandan bir ecnebi limanı- t ıg e e eşya ıyatları ı;:ok nrtınış·ıccnuetiııe ç-e,innişle.rdir. 
la. ?iden gemiler için mevzuu bahso- ır. füıtub daire inin hudud.Iım üzerln
~Uir. Hattii. gerek İngilizler, gerek Çay,. kahve ~e bcnzc:i .bakkal'.~'C deki C\ imlı·, ~ş~c içiıHlt', ~ahat içlrıde, 
~~~Sızlar bu hususta kendi gemi- n:etaı. ıl~ ~:ı:ııfatura .:ızerın~e mut- radyosunu dınllycr-~k,_ k~tahı~ı o~.-u -

t'i ıçin de çok titiz davranmı~lar ve hış bır ıhtikar baş gostermıştir. 1 yar.ık, sıcak yeme·.;mı yıycreti, sme -
'°n ıYUnl d R d y . Bilhnssa manifaturacılarda insaf ' masnu .-;e\·redt>relc, Ye memleketin en 
~ c. er e umanya an unanıs- . . · . . . . . 
~a I>ctrol nakleden bir fnafüz gc- demlen şeyl!l eseri kalmamıştır. , uZ!lk noktasına Lule otomobılme bımp 

~l.ai tlaıtaya götüriildfüfü ~bi Tli- Halk bu vaziyetten fevkalade nıüte- giderek :\11şıyan ve höylc yaşıyac:ı.k 
fhib Ganhca ismindekt Fransız va- cssirdir. lrndar mcfü~ni olan bir in..o:;ımın "hele 

orta!;ın~ıı t~uu açık denizde tevkif edildi- YEN! SABAH _ İstanbul piya _ <lıı:mırlnrındt\ usil _bir meıışein. kıuu 
hı Ilı de biliyoruz. Fnkat fikrimizce sasındaki ihtikfı.rııı ergeç Anadoluya d~ . akmca - topragı.~ı?. .. snadetmden 
tıLl'Urk limanından diğer bir Türk da sirayeti tabii idi. Nitekim I\:as - ı!ıçın k-0lay k?Ja.y so.lmlu~> atılanıadı-
~ına giden ibir geminin vaziyeti t:ı.monu ve Niğde hususi muhabirle- gı ~ı~ac:-ılır b~r l~c!fıyet!~r. . .. . . 
~l' lnıen ba§kadır. Olsa olsa bunun rimizin yukarıdaki mektubu bu endi- ' Sdahı_ ol~l~t~. 1!.'1? ~e&rıl, f~~at nı- . Avrupanın ort3:c;ı~da,. Macnnst:ın, bug~ _1ç~, 
~ e~e gittiği sorulabilir. Fakat 0 şmıizc1e haklı olduğumuzu isbat et- h~ .oıdugu ıçmdı~ lu ~·ınl~ndıJa ken- b.ır ~ok milletlere mtihıı:ı ?ır har~ltet noktası gıbı go-
ta ıl~r 'l'Urk vapurunun daha şümul- nıiş oluyor. dını korumayı. bılınektedir. zükuyor. Topu atmak ıstiyenlerın muvasalat nokta-
~0~•l' ınuamelcye maruz kalmasını Evvelki günkü nüshamızda da. işa-! Ali N~Cİ Karac~n sında. olmaktansa hare.~e~ nokt"sında bulunmayı 
~ ~l'\l bulmuyoruz. Türk lıükfımeti- ret ettiğimiz veçhile bugün elimizde tercih edecekleri ise tabudır. Fakat hareket noktası, 
tıı.~ 'l'Urk ticaretile Türk hukukunu ihtikara karşı silah olarak kullanı- mış olduğu amansız mücadelenin muvasalat noktası, hangisi olursa olsun, ne de olsa 
~~~aa edeceğinde asla §Uphe et- lacak yegane kanun 336 tarihli iaşe fiili semerelerini daha bariz bir su- bir top patlıyacalr ve gürültü olacak demektir. Hal
llJti 

0~. İngiliz ve Fransız mütte - kanununun 9 uncu maddesidir ki bu rette görebilmek için meclise tevdii buki Macar Naibi Amiral Horti lı.!ç te gürültüden 
~~l'tnı.iün de esaslı menfaa.tlerile kanunla ihtikara. mu\•affakiyeUe , .e t.'lk:ırriir eden dnha ameli, daha cez- ho~lnnan bir in~n değildir. Hele kendisinin müraka
~ l:ı. hUkukunu telif edeceklerini ve müessir bir surette kar§ı koynıamn ri kanunların bir an evvel !:ıkarılma- be etmediği heı·hangi bir tahriki ise hiç sever görün-
~f>Uata pratik te.kliflel'de bulu - maattcessilf imkanı azdır. 1st tP.nıe:ıoisini bir daha tekrar ede- mcmcktedir . 
~ auvveUe imid ediyoruz. HükW:rıaHnıiıtlı\ ihtikara k~ı aç-, riz. .. . l)enize karşı her nevi mahrecini kaybeden bir 

memleketin bu eski bahriye zabiti. her şeyden ev
vel, bir zaptı rapt \'e silsilei ıneratib nizamı içinde 
yaşanmasını istedi~i halde, herkes, kendisinden 
memleketini, muhtelif milletlerin askerlerine :ı.çık 
bulundurmasını istiyor. Naib Horti ise bu kadar ka
rişık misa.firlcrin evinden geçerken mutlal\a bir §ey
ler kırıp dökeceklcıini bildiği için her nevi teklife, 
kiminin arkasını okşayarak, !~iminin yüzüne gülerek, 
bir nevi idarei maslahatla beraber kulaklarını tıka

mı!} görünmektedir. Avrupanın ortasında bugün için 
vazifesi en çetin kaptanlardan biri de, gözünde mo
noklu ile tepedeki sarayının penceresinde oturarak 
siy:ısi ufuklnrı gözleyen ve M.acnr gemisini kasırga
ların arasından kurtararak ve bir çaresini bularak 
selamet sahiline götürmek istiyen bu .A:nılral Hor 
tidJr. 
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Bir Fransız Gazetesi Kızılorda 
Hakkında Neler Düşünüyor? 

6 -

12 BfrincDc&nun Salı 
12.30 Program ve memleket saat 

ayan. 
12.36 Ajans ve meteoroloji ha

berleri. 
12.50 Türk müziği. 
Çalanlar: Reaad Erer, Cevad Ko

zan, Kemal Niyazi Seyhun. 
. Olı.ııyan: Mustafa Çağlar, 

Müzeyyen Senar. 
13.30/14.00 MUzik "Hafif müzik .. 

J{uçüknyasofyada 27 numaralı ev
de oturan Hacer ayni mahallede 44 
numaralı dükkiında bakkal Hasan -
dan aldığı aspirini yuttuktan biraz 
sonra zehirlenme ali.imi göstermiş 

ve? Haseki hastahanesine kaledınl -
mıştır. Aspirinin, tahelil edilmek ü
zere kimyahaneye gönderilmiştir. 

Askerler için 
~---------.... ----~-

Ve Joaif ine Bak er 
Chevalier Cephede 

Maurice 
Komik 

Veriyorlar Temsiller 
,~ 

Dahiliye Vekilimizin Çankırı Seyahati 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak'm Çankırıyı ziyaret ettiğini ya..mıı~ 
Yukarıdaki resim Vekilin bu seyahatini tesbit etmektedir. 

sen Mahmuda varacak olursan, Mah- nasıl olmuş da bu ke.dar korkmuş, tdun babasına söz de vermiş. Bu iş - ı - Bu kız çıldırmış! diye söylen - liğini veya kabahatini görecek, ~ 
muda babası büyük bir para vererek çekinmiştim. iden dönmelerine iml:an yok. Sen is- I di ve anlamadığım bir şeyıer mırıl- hud duyacak olursam, seni de~ti 

._D.ad~.m cevab :e:m~ ... Bu_ tered babanla ortak yapacak. İşte işin dog Benim sükutumu dadım kendi ak- tesen de, ist~~es~n de_M:ın.n_ıuda v~- 1 danarak odadan çıktı. evladlıktan reddederek kapı dl~. 
dudilnu ~~e?me~ ~~ın buyuk bı~ cehd rusu bu .. Onun için seni Mahmuda lile müsbet bir şekilde tefsir etti. Ve ı ra<'~ksın. İyısı mı bu. ış ~yılı~~~· gü-ı O gece birdaha odama kimse gel- ~erim,, demi!jti. Şimdi ise, işte 1' Jfı 
sarfettigını goruyordum. Nıhayet istedikleri zaman baban da annen tereddüdümü izale etmek gayesile zellıkle olsun. Annenın ıstcdıgı şey 1 medi ve ben sabaha kadar yatağıma dilerine kar§ı tamamile cebhe atıO ıl' 
karar verdi. Önce kapının iyi kapalı de çok sevindiler. Şimdi anladın mı sözüne devam etti: de bu. bile girmeden penceremin inik kalın kendilerine meyda? okumuş b~hl~ 
olup olmadığını muayene etti. Sonra kızım? _ Ananla baban, böylece hem se· - Öyle nıi? diye sordum. Sonra kafesi arkasından senin evini sey- yordum. Elbette kı bu hareketiJXJ 
yanıma daha ziyade yaklaştı. Elimi Evet her şeyi nnlamı§tım. Babam nin mürilvvetini görecekler, hem de gözlerimi dadımın hayretinden git- rettim ve düşündüm. zasız kalm~acalctı. . JıO' 
tuttu. Sesini yava§lattı. Ve fısıldar açıkçası beni iyi bir fiyat muknbi - baban işlerini yoluna koyacak. Hayır gide büyüyen gözlerine dikerek şu Ne yapmalıydım ve ne yapabilir- Sonra, eger babam benı evd~..ıiıı· 
ribi konu.stu: linde sa. tma. k istiyordu. Onun için e- dualarını kazanacaksın! kat'i cevabı verdim: . . dim. va. rsa .,nere_y_e giderim diye du;:;ıt 

- Bunu sana söylemem belki doğ- 1 dilm N b , .. ., " 
ru değil .. Fakat art.ık büyUdiln. Bun- hemınıyetlı olan şey sadece para ol- Bir çok şeyler söylemek, isyan et- - Babamla annem, bcnı evlendır- Söylediğim gibi, lstanbulda ken- . e ızım eve ez~sen ya..--... t 

duğundan benim arzum, muvafaka- mek istiyordum. Fakat agw zımı a"-I mek değil, satmak istiyorlar. Sana 1 dilerine gidebilece"im hiç birtanıdı- yerde oturan Scnihal:ı-a, ne de dığtc~ 
lan dn bilmen ıazım. "' ı 0 deJJİ _Nedir? tim. bitta?i _hiç bir şekilde mevzuu mağa bile muktedir olamıyordum. son cevabımı vereyim dadı. Dünya ğımız yoktu. nen, kafes arkasında. tanıdıklnmızda.n hiç birine gi d' 

bahıs değıldı. üzerime ağır bir perde gibi çöken yıkılsa ben Mahmuda varmam. Üze- dilnyadn.n ve cemiyetten tama.n1ile bi- dim. Koca bir kız olduğum b,J ıı - Babanın işleri iyi gitmiyor kı
zım. O eski bereketli günler kalma
dı. Kaç nydır hep sermayeden yiyor. 
Her şeyin bir sonu olacağı gibi bu
nun da sonu bir g"iin gelip çatacak. 

1Halbuki Senihnl:ırın işi böyle değil. 

1 On!ar iyi para lto.:anı) orlar. Malı -

1 r.ıudun babası daha geçen ay Aksa-
raydıl bir ev dnba satın aldı. Eie ... 

• 1 

Dadımın bana yaptığı bu son if · bir halsizlik vardı. Benden hfıla bek- rime varır, ısrar edecek olursanız 1 haber büyümü~tüm. İnsanlardan ve Köprüyü bile geçmiş olmadığıııl~. 
şaat, bab~mın ~erimdeki _bü~k nü- lediği muvafakat cevabını alamı- kendimi öldürürt_i_m. ~it bunları an- hayattan korkuyordum. Bu vaziyet İstanbul hak~ın~al:i bilgim çok~: • 
fu_zu?u bırden~ı~~ sıfıra ındırıver - yan dadım, kendi aklınca beni biraz nemle babama soyle. karııısında ne yapabilirdim. Ya ken- duddn. Şehrı bılmıyordwn. Sok ee' 
mıştı. Artık gozumde zerre kadar da tehdid etmek istedi: Bu sözlerim dadımı müthiş şa§ırt- dilerine karşı geldiğim için babam !arda biltUn gün dol:ı.§Saın bile g 
kıymet kalmamıştı. . . - Hem kızım Fethiye dedi. Bu iş mıştı. Kulaklarına inanmak istemi- beni evden kovmağa kalkarsa? Çün- vakti ne yapabilirdim? fi' 
K~~nı sadece kendı hasıs menfa- olup bitmiştir. Annenle baban seni yordu. Yüzüme sanki korkunç bir kü bunu daha evvelleri bana. göz da- Kala, kpla bir sen kalıyord~ 

ati ıçm satmaktan zerre kadar aznb Mahmuda vermeyi kat'i surette ka- şeye bakıyormuş gibi baktı. Sonra ğı vennek için olacak bir kaç defa ni bulabilir ve vaziyeti anla ) 
dUYDllyan bu babadan §imdiye kadar rarlaştırdılar. Hatta baban, Mahmu-lporsumu§ dudaklarının arasından: söylcmi§ti. "Eğer ufak bir itaatsiz-J (Devamı ,.,,ı 



Yugoslav F utbolcüleri Geldiler 
Yarın Pera, Cumartesi G. Saray, Pazara 

Da Fenerbahçe ile Karşılaşıyorlar 

Türkçeye çeviren : KOSEYlN CAHİD Y ALÇll'f 

------------------------------------.. 
Büyük Adamlar Terbiyesine 

Devam Eder Gazetecilik 
-71-

Artık yalnız gayrikafi ted
birler yahud yan tedbirler ittihaz 
olundu. Birisi bir mesuliyeti yUkl~ 
ne...--ek oldu mu, kabul edilen mesu .. 
liyetin ölçlisU daima asgari hadde 
indiriliyordu. 

Amme hayatımız sahasında ger
çekten zararlı birtakım hadiseler 
silsilesi karşısında bilyiln hükft· 
metlerin aldıklan vaziyeti gözden 
geçiriniz. Bu umumi bayağılığın 
ve: umumi korkaklığın korkulacak 
ehemmiyetini kolaylıkla takdir 
edecelcsiniz. 

GözUmüz önilndc bulunan misal
ler kütlesi içinden yalnız birkaç 
vakayı alacağım. 

Gazetecilik muhitlerinde, mat
buatı devlet içinde büyük bir kud· 
ret gibi göstermek pek ldet ol
mu'.Şlur. Hakikatte, gazeteciliğin e
hemmiyeti gerçekten muazzamdu-; 
bunu değerinden az tahmin etmek 
caiz değildir. Filhakika, bilyük a· 
damların terbiyesine gazetecilik 
devam eder. 

Bu hususda, götürü bir surette, 
okuyucuları üç kısma ayırmak ka· 
bildir. 

1 - Bütün okuduklarına ina-
ııanlar; 

2 - Artık bir §eye inanmıyan
lar; 

3 - Okuduklarını bir tenkid ru
hile tcdkik edenler ve ondan son
ra hüküm verenler. 

Birinci grup adcd itibarile çok 
bilyiiktür. Halkın büyük ütlesini 
ihtiva eder. Ve binaenaleyh mi11e
tin fikir bakımından en basit kıs-
mını temsil eyler. 

Bu grup filan veya falan husus! 
mes!P.ği ihtiva etmez. Olsa olsa bu
nu zekanın derecelerine göre bü
yük hatlarla taksim kabil ol:ıbilir. 
Fakat ya tcvcllild itibarile ya ter
biye vasıtasile kendi kendiliklerin· 
den düşünmek kabiliyeti verilme· 
miş ve, kabiliyetsizlik yahud aciz 
hascbile, matbu olarak kendilerine 
gösterilen her şeye inanan kimse
ler bu gruptadırlar. Bu grup küt
lesi kendiliklerinden düşünebilecek 
oldukları halde, müfekkire tembel
liği dolnyısile başka birinin evvelce 
düşünmüş olduğu şeyi minnettar· 
lıkla yakalıyan ve onun, gayret 
sarfctmiş olacağı için, doğru dü
şünmüş olacağını miltevazıane ka
bul eden akiller takımına da §amil
dir. 

bilir. Ciddt ve hakikate meftun mu
harrirler tarafından tenvir edildiit
leri zaman, bu bir muhassenat teş.. 
kil edebilir. Fakat onlara malfimat: 
vermek zahmetini rezil herifler ya. 
hud yalancılar ihtiyar ettikleri za .. 
man bu bir zarardır. 

İkinci grup aded itibarile çol( 
daha zayıftır. Bu grup kısmen ip. 
tida birinci grupa dahil olup da 

liOnra, uzun ve acı hayal sukutıa. 

nnı müteakib, zıd fikir ve kanaat. 
Jere gcçmi§ ve artık kendilerine 
matbu bir metin §eklinde hitab e• 

dilince hiçbir şeye inanmaz unsur
lardan mürekkebdir. Onlar bütün 

gazetelerden nefret ederler: Hiçbir 
gazete okumazlar yahud muhtevi-

yatlan hakkında sistematik suret .. 
ta atıp tutarlar. Bunlara göre ga~ 

zetelerin yazdıkları şeyler yanlı3 

ve yalandan ibarettir. Bu adamla .. 

n idare gayet zordur. Çünkü ha ... 
itikat karşısında bile daima mü ... 

vesvis kalırlar. Binaenaleyh müs ... 

oet her tUrlU İ§ için bunlar kayl» 
dilmiş birer unsurdurlar. 

Nihayet, ilçUncil grup, nisbetl& 
küçUğUdUr. Hem de pek küçük. 
Bu gerçekten zeki ve incelmi§ di· 
mağlardan terekküb eder. Bunla
ra, fıtri istidatlan ve terbiyeleri 
düşünmeyi öğretmişlerdir. Her 
mevzu hakkında kendiliklerinden 
bir hUkUın vermek i~lerler, bUtün 
okuduklarını bir tedkike ve gayet 
derin ve mükerrer teemmül ve 
mülahazalara tabi tutarlar. 

Bir gazeteye bakıp da zihnen 
muharrir ile uzun uzun mesai bir· 
liği yapmamaları mümkün değil
dir. O zaman, muharririn vazife
si güçleşir. Binaenaleyh gazeteci
ler bu okuyucuları &ncak ihtirazi 
bir kayıd ile severler. 

Bu üçüncU grupa aid kimseler 
için bir gazetenin yazıları üzerine 
sıvayabilcceği ahmaklıklar pek az, 
tehlikelidirler, her halde pek ehem· 
miyetsizdirler. Onlar, hayatları es
nasında, esas itibarile, her gazete· 

ciyi hakikati ancak arada sırada 
söyler bir alaycı herif diye telakki 
etmeğe alışmışlardır. Maatteessüf 
bu milmtaz adamların ehemmiyeti 
zekilanndadır, adedlerinden dola
yı değildir. Akıl ve hikmetin hiç 
kıymeti olmayıp ekseriyetin her 
şey demek olduğu bir devirde bu 
bir f elik et sayılır. 

Bu adamların ahlflksız, cahil 
hattA fena niyet sahibi mürebbiler 
eline düşmelerine mini olmak bir 
devlet vazifesi ve birinci derecede 
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Sıhhat Vekilimizin 
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Noı a7 YAZAN: M. Sami KARA.YEL . Onlara Karşı Sall!İmİ 
Olmağa Mecburuz 

Yörüğün tarafdarı olanlar. ayan • Ali ağa; bıyık altından gi.ilüyor • 
d ftJ. Ali Beye müracaat ettiler. Ali du. Diğer ağalar bu, teklife derhal 
Bey derhal cevab verdi. muvafakat etmişlerdi. 

- Ben, Aliçonun işine karışmam Ali ağa; sordu: 
kendisine sorunuz. - At yarışından sonra değil mi 

Fransızcadan ·ferc Ume Eden : H. HA TIP 

Canım, ı bulabilmek için uzun, uzun düşünü· - Siz ağasısınız söylerseniz daha pehlivan? .. 
Evet, Helene teyzenin yanında is- 1 yordun. müessir olur. \ - Tabii ağam. Akşam üstüne dtığ· 

tediğin kadar uzun bir müddet kala- GUnden güne postayı beklediğin - Canım; o, zaten güreşte11 kaç-· ru .. 
bilirsin. Teyzen, mültecilerin yerleş- saatlerdeki sabırsızlığın eksilmeğe maz .. fakat; siz söyleyiniz. Ben onun - İyi bir şey olur pehlivan! .. 
Urilmesi işinde, gösterdiğin t~kilat- başladt. Futti bir akşam Bernardın işine karışmam, dedi. - Yüz altıncaz da koyuyorlar ... 
çı kabiliyeti ve iyi faaliyeti methede mektubu ba..5ka mektuplarla birlikte Ali ağa, Yörük Ali taraftarlarını - Çok iı.li; ben de misafirleriı:niı 
ede bitiremiyor. geldi. Dikkat ettim. En son olarak 1 başından savmıştı. Hiç şliphe yok ki, şerefine elli altın koyarım.. de ii. 

Bundan çok iftihar duydum yav- onu açtın. • kendisi de Aliçonuıı, Yörük Ali ile Güreş takarrtır etmişti. Aliço; dı· 
rum. Bir kaç gün sonra da benden He- müsaraasını istiyordu. Böyle bir gü-

1 
şarı çıktı. Çiftlik kahyasına rica cdi-

Seni şefkatle kucaklarım. lene teyze.ne gilmek için müsaade 
1 
reşi kim seyretmezdi. ·yordu. 

Annen istedin. Halli yalnız hendi ir.itn.izde _ _._ İki inadcı ve usta pehlivan, sonra 1 - Ağam; şu bizim kisbeti çocuk· 
Hem·~ _ ll'akat saııa da şunu iti- olan bir mesele "bizi üı.meğe başla - Sıhhat Vekili Partililer a.ra.10;ında. 

1 
o, vakte kadar karşı, karşıya gelme-

1

1 ıara emret de getirs inler. 
r f 'd ~ . k-. 1 dığı Yakit, hepimiz muhitimizden u- I miş iki çift. At yarışları heyecanlı oldu. Fa· 
a e _eyım ı. . ~kla~mak bir yerlere gitmek ihti- Erzincan (Hususi) - 4 ilk kanun 'ı ay evvel Dördüncü Umum !.lüfrtti~· [ Yörük Ali taraftarları Aliçoya mü 1kat· herkesin aklı fikri daha zi\'ade 
Senın Bernard ıle olan metielen "' ' .. · . h · · · fl d. s hh t 'k t . f d · d ı ~ ' · · · .. .. .. .. ı yacını duyarız jgu.nu şe rımızı şere en ıren 1 a •1 aıa ın an Erzıncan a Y"'Ptırı • .racaat etmeue karar \'ermislerdi gu"reşte idi Aliço ile yörülc Alının 

beni çok duşundunıyor. ' . . . .. . V kT ·. d ı t H r · Al • ı k · . . t> • "' • • • 
. . 14,rançoıse, sen, çok kotu bır şey e 1 ımız sayın o.< or u usı a ı ması ararlaştırılan hastahanenın Aliço; bır çok baş altı ve büyük orta müsabakası bir tesadüf olmuştu. 

Froncoıscnı tanırsın. Ben, onlara . . . . - · 1 t d" s b h -' l" t, k t nlık pı · ~ l .· · h' 1 ld b ı · - · . .. . . yaptın. Bernard'ı kendısını sevdıgı- nş un a a 'ı aye omu a · • an ve proJe eı mın a erı e e u un- pehhvanlarının bulunduO'u hır kah-
ekserıya luzumsuz hır nasıhat vere- ı bel a· t • ı ıı· ·· ı ı d • · · · · 0 

• • • . .. . . ne inanuırarak üzerine hüvük bir e ıye, par ı, sı 1 1 muessese er e ması ır. Bu plan ve proJelerın ık- ve<le oturuyordu Ali taraftarları . d . ıl 
bılmck mnıdıle; evlft.dlarının kalble- ı · _ · 1 k t . ~k - h t h ı · ı · d . .. . · ' At yarışlarında çıngenclcr a.• 1 

. mesuliyet aldın. O ÇOCUCTU ne kadar , mem e e 'e a:-. erı as a .ane en ma 10 en sonl'a bu ı!jler uzerınde du- kahveye geldiler. Selam ve sohbet- . a 
rindekı duyguları kc.~fe çabalıyan . . . . , 0 

• I ziyaret etmişlerdir Sayın vekilimiz _ .. .. .. . . . zurna çalarlardı. Yanı, davul zurn 
1 d d --r F k t . bed- çok severım bılırsın. O benım en a · · . : . .. rulacagı ve onumuzdekı sene ıçınde ten sonra: için sıkıntı çekilmiyecekti. 

anne e~ en . ~?1 ıı:n: a ~ senı ziz dostumun oğludur. ~füthi~ has- halkın sıhhatılc ala.kalı her ış uze - yapılmak ihtimali ümıd olunmakt·,dır 1 - Pehlivan· bir 0üreş tertip etsek İh · · ·· 1.•. b 
bc.bt hıssettıgım ıçın senınle meşgu- " · d, d . . k d · ,1 · ... · ' " tıyar pehlıvanlardan mure •• 1-.c 
lüm. sas Ye içl~ bir de~ilta~lı~ır._ Senin tara r~n c m ınuş ve ya ın an ıım:: emış- ı Di~_er ~dileklerin de yerine getirile • ne d~rsiniz_:· .. dcdil~r.. . - · . . 

1 

bir hakem heyeti te!;iekkül etti. 'tt{ey· 
Ertesi aün ceblıeve gidecek olan l fmdan ugrıyacagı bır ınkısarı haya- 1 tır. . . . . l cegı vad buyurulm~lur. Sayın ve · ı Alıço; Yoruk Alının geldıgını bıl- dana da bir cazc:rır buldular Güre-

" J l' ·: · d h 1 b . d Beledıycde savın vekılımızden . . . . . · d 0 · k. . d lı · "' " Bernard bir eyliıl günü bize veda et- 1 ın onun uzerın e e e u zan.an a . . - kılımız partıc.lekı kon~malarında mıyor u. , zannettı ı, me\ cu pe şin tertibi tamamlanmıştı. 
megwe geldig-i zaman· Sen büyilk bir hesaba sığmaz neticeleri o!abilir. Bir ~emlel~e: ıhtıyaçlurı ~a~kında ~le- ·Cümhuriyet hüklımetinin şin:diye livanlar birer mü~a.baka yapı:mılar .. l Yörük Ali sevinçli idi. Aliço i}e 

· ed h ·ad t' · b' k dıye reısı tarafınd·m ıstırham edılcn b ı· ' . 
heyecan İ"erisinde idin. Halbuki o- v a cyecn.nının şı e ını ır a1' d'l kl d ' 1 k t' kadar başardığı muazzam işleri ha- , ceva ven ı. · güreşmek, onu vcnmek ve, büyil1' 

~ ola k t 15.t k' tfg-· d dolayı s a ı e er arasın a mcm e e ın en B' - l ks " nun seni sevdiğini seni beklediğini ra e < 1 e ı ın en an .. . . . . . · tırlattıktan sonra bundan b;.>vle - ıre aga ar; paranız ço a ne bir nam almak istiyor<lu. 
• ' çok hiddet1cniyorum kızım Ri~a c- mubreın ihtıyaçlarından bırısı olan . d ruyors u ., ı 

sen scnelerdenberi bilirdin! Ve onun d . 'D- • d' k b'' '..k ·b. k. d 1 en af::aoı yüz yalaklı bir hastahane- ! de ayni hızla bu verimli çalışmala - u un z ·· . Mak:ırnacı Hüseyin pehlivanın o~· 
. . takıldık! erım .ı;x;rnar a c:o uyu ır e e-r :. ' u . d ~ı _. . .. 1 . . 1, - Hay hn.y pehlıvan paramız bol.. tad 1. dı - Ar 0 Si1istl· 
ıçm sana arı 7.aman en u- . d 1 . . a·· .. 0 .d nin açılması ve ~ehrin içme suları- ı rın evaın cuecegını soy emıştıl'. ar . ' . .. , :ın çı .arama gı ı~ yu • 
fak b. k 1 k . h .. t \erme en evve ıyıce uşun. nu ı a 1 t· F Ik . d .• h bh 1 Pehln·anları elıle goster~rek: d -ı· tı k ti 1 tıınbula 

ır şa~ ın ı 'e eyecan gos er- t . 1 . , ·ık . . ı· nın ıslahı sı'ma ve frengi mücade- ı ve a evın e samımı as a - . .. .. . re e mag up e ne ve, s 
ed ~ kk 11 kl d d kl re e 'e uç o.nıazsa ı mezunıve ı- • - . . . . - Te' Bu gazlar· Salıhe oltuz gı- 1 d d ul tı k · tinde m en, sogu · an ı ı a u a arını k 1 ""'ki · lesi vapılması cribi mühinl istekler de lcrde bulunan sayın vekıhmız partı- . . · . . ' ı ca ar sa asını aş nna - nıye 

b"k . "Bcrn d k ·mr ne acar ""' e.. J • r.· rı 1 . • _ • bı gevış getmp dururlar .. Çıkın pa- .di 
u e~. ar ço sevı ı ve na- .Annen bulunmakta itli. Partide ayni dilekler • ı.er e bır oe fotogra~ ~ldırmak. l~t ~ 1 ralan he ten ka ı ·ırlar be!. ı ı . .. .. . . r 

dk bır çocuk amma.. ne yapayım . tekrar edilince sayın vekilimiz. mem.I funda bulunarak butun partılılerı ı ~ P . P ş . . .. Yoruk Alının taraf~ları ola.ıı~ıı. 
benim hayalime uymuyor,, derdin! H~şıye: . _ lcket dilekleri arasınd:ı. en çok ku _ 1 memnun etmiştir. Refakatlerinde ! A~alar: Al~;::~nun kendı~ınden. g_u- da pehlivanlarına emin idiler. A.P' 

Evet Bernardiyi bir "OCUk fakat Dun gece sana yazuıgım mektuba . . ı E . ı · . b 1 d . -r h ld 5/ reş ıstcdıkleı ını anlamadıgını hısse- lardan biri Yörüg-e soruyordu. 
:. ' b' · A • laklarımı dolduran hastahane ışı ol- ı rzıncan va ısı u un ugu a e d. . , '--l ·ı . ı . 

onu herkesten temayüz ettirecek bir ır kaç satır daha ıla\e etmekten 1 . . / , ınce mmcaıx: e ettı er· - Pehlivan nasıl keyfin yerınde 
kendı.mı· alamadtm Bernarda k .. - ·ı muştur, demış \'C pek yakın bır za- 1 1~ 939 akşamı Tercan ze!zele mm ta- I p 11. .. . d . t' • 

meziyeti yoktur Sen sevmek için · ...... ş - e 1 ıvan gureşı sen en ıs ıyo- mi? 
• v • _ • • merhamet hisıoıetmek ona büvük bir manda burada bir hastahanenin 1 kasını gezmek ve halkın derdlerini ya 

1 

ruz ' ! · · . . iflİ 
takdır etmege, hayran olmaga ıhtı- . . . . .. l yapılacağı vfı.dindi! bulunmuştur. Bu- kından dinkmek üzere hareket et • .. -· .. - - Şımdıye kadar bu derece keY 
yacı olan kadınlardansın. Eğer ha· !hakaret etmektır. Ona hakıkatı ıtı- . . . . . . . , . . . - A. hah!. J\ım gurcşecek aga olduğumu bilmiyorum ağam? 

ı rala mecbursun. Senin aldanmış ol- na da bır delıl olaıa.I. bundan bır kaç mışlerdn. be' . . . . _ 
yatı:nız normal olarak devam etsey- _ . .. ..... - ..... _ .. Dıye ccvab verıyordu. Alıço; ora 
di, Bernard senin için bütün arka- dugunedu.~_ıl~ek .onun. ~ı.akkdıdıı': Onu - Yöriik Ali pehlivan be!. larda değildi. Oua, bu, şekilde sual 
daşlarınn tercih ettiğin bir arkadaş- , s~vm ıgını hrnsettı~ı~ akıkadan 1 b ı \1,., Çorlu Or'am~kh:\- -'l'ehey~ ... Yörill< burada mı be?. soracak yoktu. 
tan daha fazla bir şey olamıyacaktı. i~ıbaren onu s:~·:.~ go~Unmek.te de- IlC 0 uya y apur ! v "' - Burada. pehlivan... .. 1 Yalnız, Ali ağa; şunları söylenıiş· 
Bu tercihe scbeb de ona ıztırab ~ek- \am edersen bU}llk bır ahhı.ksı7~~k 1 u v b" d a· T 1 t -· Tehe!... Ne dunırsunuz oyle ti: 
tirmek kudretine malik olduğunu yapmış ol~ırsun \'e ~rtık çocuk degıl- l granııyor ın e ır op an 1 ise be? 1 - Pehlivan; acemi:ıv, avcının aya· 
hissedişindi. dir ve bilı~oı;ım kı barb onu olg.ın Ka~tamonu (Hususi) - İnebolu, Çorlu, (Hu3usi) - Orta mclttcb - İyi amma: Silisli re ayauıııa ğına gelir derler değil mi'! 

Halbuki umumi seferberlik oldu. ve kuvvetlı bı~ ~rk:k yapmıştır. ~ 

1 

Kastamonu miilhakatının biricik is- son sımf talegesinin mektelı salo- söylemek liizıın pelılıv1m. ı Demişti Fakat. Aliço şu yoıJa 

1 

ıztırab çekmesmı bılen fakat al.'rH . K d . d 1 t b , · d d 'I 1 . 1 1 G 1 Btı c'ıhel ko~a''' Ne p·•ra koy·'- · ' ' Bernard üniforma giydi. _ . . . . . " kelesı, ara enız en s an u.a gı - , mm a 'l:cr ı.• en c;ı.ı y ı top ~ntıyı e- - · ·' .. •• ..,. mukabele etli . 
"H be 'd .. 1 ta · 1 zamanda anlamaga ve kendını ıyı et- 1 d - - d . . . cakc.·•ııız oı·taya b· k" lım 1 ı · _ ... 1 ar gı en guze yyarecı .,, • . . . ~ ... den .vapur arın a son ugragı ır. ral Salılı Oınurtak şcrcficndırmı~~ler- 1 ... 

1 
.. .. j _ Acram. bu herif sarp bir ye.ı· 

O .. hk ··th' b. meğe muktedır bır ınsan o.nuışLnr. El . 1 d h ık· . 1 - t> ' • ıı: gun ar onun mu ış ır me- .. .. . . • cserıya, yapur ar a a evve •. ı dır. ...... livandır Kel Memişe ve Makarn 
kı , dı s· 1:.ı.. gitt' ~· t l ı·k Cebhelerde en buyuk hakıkatlerın, . 1 1 l ...ı d l ~ - . . 1 b 1 F t, d . kl· d• b ? B• ·· l 'i· ra \ar . ı a.uına, ıgı el ı e- . .. . , ıa.te e eıue o eıugu ıçın ne o.urınıza I :Miil!ti crkiin eh hazır bulundııg· u - ep en ura a .nız e . .. en, cıya. beuzcınez .. Ifor taraftan pc ıı 

, h" t tt' V d . .. en btiyük f ecaatlcruı karşısında bu- - d . ı .1 , b 1 1 . . .. 1• ·d 
~e urme c ın. e aın senın uze - l uı:,'Tama angrneı.~r. J 1 t'kı·ı ı;: ,.1 .. 1 .. H .. , oca para onıa\ınc.:ı . .ıpıı amam va.n . .. .. . . . ı Iunan bu yüksek ve büvi.ik insanların çaycıa s ı a mar._ımızı n Ut ar • u- . · j ·· . 
rmde buyuk hır tcsın oldu. . . · Yhe on beş güııdi.ir vapurlar li . . . . . . . . . 1 yerımdeıı bo? ~.. Davul zurnalar vurmu.Ya bıışl!i 

• • w. • ~ 1 artık hızım tarafımızdan oyalanma- ' ~ ' • . · seym Tımuçının bır hıtabcsı takib et- . . . .· " . .. ., : . .,, . 2 Gıttıgı akşam bana nışanlandıgı· 1 - "ht" . 1 k 1 tı K· . _ manımıza ugramadan !stunbula gı- . .. - Ne ıslersın J>t nlıvan ·· mıştı. lhtıyar cazgır elın<le bır be 
nızı bildirdin: Geç kalmış ani bir ga ı ... ~-;ac: .. arı a. ma.m~ş r... an, ~ d'' ı nıış bund:ın sonra da talbeden Bul~nd - Te ht'y: .. Yi.ii: ı;arıcaz olmalı be! <l· . 'l . t. 

. . .. .. tej, olum univeı·sıtesının musbet bıl- ıyor. • , . . · ~ . •. , 1 mey ana. gc mı~ 1• , 
aş~ ... di~e giiluyordun. ve o gun sa- gi'Sile olgunla.şan bu lıaşlara bizim Otel~er, ha:llar, halta kahveler yük Uedman, Hn.lkoc:. ve Scrvd münte- - Ka.bul e l~ı_ı~. :clıl.na.ı .. , .. ! llk meydana c;ı~an_ ~liço olc.lu. (;3~ 
mımıydın. Onu o dakıkada pek çok ·alanlarımızın ne lüzumu \'ar.. yolcu ıle hıncahınç... hib m:mznm parçalar okumu~lardır. - Oldu bu ış oyle ısc be .. Soyle- gırın yanma gelmı~, ırı pos bıyıkJs.rl 
seviyordun. _ . ) Biz onları saymağa, onun karşı • Hatta sokakta bile kenevir, tiftik, !.Iektcb koro heyetinin nıualliml<'ri · yin Yörüğe, giysin kisbt•ti ayağına m buruyordu. . 

?ndan aldıı,'ln ıl~ m_ektupta daha sında samimt olmağa mecburuz. 1 pirinç, patates çuval1a.rı, elma, yu • 1 reC.ıkaii!e verdikleri konser de din · !be. . . . • -. ~ 1 Çok geçmedi. Yörük Ali ele geld~ 
:?~u ona _yazdı~ın ıl.~ .:n~upta- 1 Amıe>ı murta sandıkları yığılm:g... 'ı lendiktcn sonra toplantı dağılrnı~tır. 11 . . - Burası ~olay, :~kat:? a}and:m YörUk, gülüyordu. Her iki pehliVsJI 

ı soz er eenı tuzaga duşurduler ve ••••••-•••••••·••·-··-•••-••••••••• b'A b . tt ı·· b'lh • . 11..ın alınak lazım degıl rnı. d d k ku heyecan yo,·tu k d' .. 1 . k k Ta ıı u vazıye en uccar, l as- A.uıi Sel.it a a or ... . 
sen. en 1.-8.°~ erme ~nara ona. pe- İnanlı adası sa yaş mcyva ihraç edenl:!r müthiş 1 - Kolay: ben, Ali ağ'tı.ya söylerim. ı Ya•rlanmalar bitti Pehli'l&Jll'' 
reıtiş ettıgını zannettın. .. , ı ' ı\l' . ld ;. rd k lktı Ar ., · ti'' 

Fakat sen aldanmıştın. Büyük hi.- genişletiliynr zarar göruyorıar. _ ediyorlar .. Kara.denizin mühim bir i _ · ıc,:o · 0 uhu _ye en _a . · ı kıbleye döndüler. Dua old_u. Ca JJ-
disenin kalbine verdiği büyük heye- ı Tekirdağ (Hususi) - Tekirda • En son limanımıza ugrıyan Dum!u-

1 
ihracat mcrkl"zi olan !nebo!u::a deniz . ag;ınım bulun~ngu yere gıttı'. A~ ya· şu yolda me~a.~ab okum~~~ b~l~ 

canı bir aşk sanmıştın ve bu ne ka- ' ğında lıayvan neslini ıslah maksadi- ı pmar varıuru da yük yolcu almadan volları idare:-ıi hiç olm:ızsa ihracat • rı~na_ gelen aga.laı· hep Alı agaya l - Ey ahalı! .. Buna, ~orük .Alı ol'' 
dar zaman devam edebilirdi. l ıe evvelce y:ı.ptırılan İnanlı haraları- gidince, on beş giindür han, otel kö- ~ıevsimleri olan eylülden kanunuev- 1 mısafır olmuşlardı. , ıer ... Namdar baı; pclı!.1':~ndı:... ır 

Ben lamba altında örgü örerken ı na il3.veteıı bu ıtcne de "9967 liraya şelerinde sürünen yolcu. ve tüccar - ı 1 .h t' k d d _ b. .1 l Aliı,:o; ağalann misafir bulunduğu kasına bakmayınız, Yoruk o;lu 1 
" C" h . . ..., .... k M'll t ve nı aye ıne a ar ogru ır şı ep . . a· "kf' y·· .. t". 1 ı senin ona nasıl mektup yazınağa. baıt ' bir inek doğum ahın ile memur ev- lar, um urreımne, .ouyu 1 e . , yere ı;ır ı ve: ru ur.. uru uı ıasmın ... . 

• M 1. . B k" l t D · 11 postası kurmalı ını>a.nları koyun ve ' Sel" .. 1 k.. v 1 Al' . . _, 1 .. 1.. rdtl· 
tadığını bazan seyre dalıyordum. l leri ve hara müştemilatından su ih- ec ısıne, aşve a e e, enızyo arı- , . . 1 - • amua. ey um aga ar.. ıço ıçın ue şun an soy uyo 

Haftalar geçtikçe kalemin daha a- ı tiyacını karşılamak üzere "3119,, li- na telgraflar ç~ktiler. i bunlarla bır arada gıtmekten kurtar- Diye selam verdikten sonra; apa- ~ Buna, Kel Aliço derler ... JJf''! 
fır işlemcğ-e başladı. .Mektublan .. j raya. bir su şatosu yaptırılmış ve bu Bu hallerin sık sık tekerrüründen malıdır. j çık si)ze başladı: bilmez, pes kabul etmez; sürdilril' 
daha kısaldı ve bir çok kere kalbderı /iki inşaatın kat'i kabulü bu hafta dolayı Kastamonu mülhakatı yolcu-! Sayın :Münakalat Vekilimizden bu - Ağalar, müsaade ederseniz Yö- hasmını rueyd:ı.n yerinde... ) 
kopub gelmesi lazım gelen son sözü icra edilmiştir. ları Çankırı tarikile gitmeği tercih himmeti ~kliyoruz. l riik Ali ile bir gill'eş ya.palım .. dedi. [Devamı ı·~r 
'- -- - --- --- - - --- -·-- - --=--~ 
_Yalnız komutanım, dedim. Ufak \ bayın cl('.·?ıal Mzarı dikkatini celbet- - Den nuıl dönerim? Yakalanı • - Sizi bekliyordum, dedi, arlclJ 

bir ricam var. Davanın neticesinde ti : rız. daşlannız geldiler. .. el' 
Almanyada eski kirli mazimi bana _ Neye memnunsunuz, Fransada - Hiçbir şey olmazsın ... Sonra bir Yan tarafa açılan bir kapı gost Uf 
unutturacak bir hayat istiyorum. ! çalışmağ:ı mı? ha(ta da yine bunda kalıp yaşıya.- di. Beraberce oraya gittik. lçcrde c1ııt 
Fransaya ihanet edeceğim. Buna mu- Derhal uyandım: cağız. Beraber eğleniriz. erl=ek ve bir tane de genç bir k:& 
kabil siz de bana bunu temin edecek il - Hayır, dedim. Benim için her - Benim için albay sana bir şey var<lı. ,3111 
misiniz? yer mUsa.id. Ernst ile beraber çalışa- 1 sövledi mi? Kadın, hoppa tavırlı, çok bOY i· 

' . . . ı b . tc ı· . ,.açlı - Basit bir şey istiyorsunuz ... ' cılğıma memnunum. Güldü. Ben uta- _ İHiııizi bozacak kadar a.~ıkdaş- narm y::ıpı ı, cyaz n ı, sarı 

'reklifinzi kabul ediyorum. Fakat bir 1 nır gibi yUziimü önüme eğdim. lık etn~eyin dedi. Müna.sebetle;·imizin di. Gözüm derhal erkeklere :K:ıY_d1·,.. 
~artla, buna müstahak olduğunuzu ! . -. :a:m, ynh_t~d öbü: giln_ ye~i va- Büı'iJI' CASUS ROMAl"l Tefrika No. 3t içyüzüne pek karışmıyor. Vazife ta _ Bunl~rın_ e~ g;:ıci yüzb:ışı ~,t 
isbat ederek... zıfenızı sıze tcblıg ~tlcrım. Şımdı yer- 1 . _ , , . T • ., ; e'e e mamsa mesele yok... ması gıymıştı. ;:,<> yaşlaru:da ~ e~' 

El. ttc ş· d' b' . . , b 't leştig-iniz vcrde haber beklevin ı Si- ı s::ıatı çaldıgı zaman zın alama;c } ok ... I - Nasıl hıç. Fena l;.r muanı 1 y 1 . . . . . . vardı. Tanıdık bir çehr'"' SanJ.;.J 1' ~lf 
- oe ··· ım ı ıruıcı 'e ası · • · - ··· .. . . l ., Bırdenbıre ıc:ımden bır elektrık acç ' t.:... • Y 

talimatımı dinleyin!.. zin bir isteğiniz var mı? . - Tabu albayım. mı maruz kadın· · ,. . - . 0 disile evvelce tanışmışım gibi bit 
El;ni tızattı B·ı · k' . 0 1 h b t· beru· tı. Ernst ın kolunu çımdıkledim. Al-

H lı b·ı.tikt"" sorıra e~ı··ı fı'k ı·nı·z Oh '!\.• 1 bil' ., p k · , ··· - ı a ıı:;... n arın ey e 1 du'-•dum .. :1 ar ıL '-•4 0
" r - - ... .ı. ... c o a ır. aram yo ··· . .. ... . runa dökülen san saçları içimi oy - " · · ır 

de ısrar ederseniz, sizi Ernst ile ev- Ve imkan varsa bir hafta kadar Ber- --: Almaı~ya s_ız~cn bu;> Uk hızm_et korkuttu~ As:ı.~ım. ~a ~o.k bozulmuş. nattı. Diğer iki erkekten biri kasket~,.eı" 
lendir.::ıı~yi bile taahhüd ederim. lınde serbest kalayım ... lstir:ıhat e- beklıyor. ~Iınnetını de eda edecektır. A:~ı§m~dıgıı:-1 bır ışın ıçmd~ _aramra _ Haydi Ernst, dedim. Soyun, v:ı- amele, diğeri de zayıf, sinirli ilJll 

_ Ah cok tef!eltkür ederim. dc'-·im. Fransız o.unuz, zarar yok. Almanya- böyle ısten buhranları geçırıyorum. t 1 • site t:ı.lebesi kıyafetinde idiler· _.A 
' • :- J 1 d d k b · t h ' t a ım... · e ,. 

- Fakat ı::inıdilik aşk ve sevda Albay '-·erinden kalktı Arkasında. ya yar !m e ere e~erıye e ızınc Kesik lmsik söylediğim bu cümle • B' haft b 1 t kta ti Kabak baslı albay onları biı 
"' " · · d d · ı . .. . ır amızı arc a., :Ya a , • :. 

ınüna.sebetleri icıinize mani olacak bir varı açık duran kasanın vanına gitti 1 cdıyorsunuz, e ı. lerdcn sonra. bıraz sukunete erdım. y t d · k' :t1 1 ı d k' h bizi de onlara. takdim etti 
~ • J • J • 

1 

. . _ . . ı a ro a, ıç ı a. cm erın e, san ·ı a • · 
dcre~~dc dev.anı ~tmi~ecektir._~iz~ Ye- - Ne kadar istiyorsun? Elını sı~tıı~; ~ogru otel~. gıt~. A- - Et?'st, dcdir:ı. Zor. yatımız nihayete eriyor da kısa gün- Bana ve Ernst'e: f>'A' 

rcccgım vaz:fcnın planları uzerınde Üst ba« ve eD-lence masrafı i . sabıın gerılmı~tı. Tcreddud, şupho, 1 - E\.ct, zor. terden aznmi 'st'f d t . t k . 1 t d di . . . l nd3şl ,. •.. . . - • ~ " ' - 1 1 b . b ' .1 b". h· 1 1 t _ _ .. ı ı a e emın e me ıs- - ş e, e , sızı yem ar'"' 1611" 
rı:esgulum. Çok muhte~~l hı_ y~ne şe giderken yine alırım. rnr. ·~ enı .~:ı c 11 a e. so <muş u. . Fal~at ba[.iaracagız. Aglasam da tiyormuşuz gibi bir dakikamızı boşa nıza takdim ediyorum. Yüzlıa~ &r 
l•r:ı.rısa:a avd<'t edeceksmız. \ c yıne - Bin mark yeter!.. Kaı-;.olamın. u::crinc ~ten~ı~ni zor a~- ~a~aracagtz, gebersem de baş-Maca • geçirmeden yaşadık. Ernst'i lıakika- ger, soıua, amele kıyafetli adııJrl1~ 
Eru~t ile c;alış:.ıcak~ıuız. - Yeter!.. tı:'? "e kuş~üyu y~slıoı~ ıçıne kafamı gız. ten seviyordum. terdi, tcğ·mcn Steuer, üniversite ,1 

- llu habere çok memnun oldum. Bana bin m:ı.rk uzattı, imıa alına- gomerek aglnmaga başladım. . - Vazife hakkında sana bir şey besi kılıklısmı Avusturyalı :ı.r1'~~ 
Hfilillmteıı de memm;.n olmuştum. ğa bile lüzum görmedi. Elimi sıktı. ..~ söyledi mi? Vaz.lfe Alıyoruz Filipoviç ve Mad:ım Mario Ri~' 

Benim iç:in P.n emin mesai yeri Fran· - Öyle ise, dedi, gelecak hafta bu - Ne ağlıyorsun?. - Gelecek hafta söyliyecek ... Fa- İş saati ç:aldığı zaman Ernst ile be- bizi de bilmukabele onlara unıt~ 
s~ idi. Orada .kendimi taı:ıamile em· gün bana gelin ... Siz~ bir !av~~ ya· Ernst om uzumu tutmuş sarsıyor- 1kat ~i~e be.ra.bcr~e ~r~nsaya dön_e - r~ber kabak k~falı. albayı~ yanma git _ ?ıfnd:ım Liza Sthalbcrg. 
nı)·cttc hıs:::edıyordum. Agzundan ka payım, Ernst'e de bır hafta ızın ve- du. 1 ceknıışız. B..:ru müteselli eden yegane tık. Her bangı bır teşrıfata lüzum ı Stha.lbcr~. 
çırclığım mf!II>nwıiyet kabak bajlı al- receğim. Beraber eğlenin ..• Fakat iş - Hiç.... oıaev... ~örmeden: 1 
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p· yangoda l<.azanan 
umaralar· 

Bahşiş Yüzünden 
Bir Yaralama . 

ı 2 3 4 s 6 7 8 9 10 Bir müddet evvel, bir gece, Gala-
ta rıhtımında vukua gelen bir krtil _ıl l--i:--i-1---:,1~-.;......:;.,,~I ~I ~1~1 

Alman Tayyareleri 
Paris Uzeri de 

100000 
Lira Kazanan 

21820 

39196 
21339 
26092 

6692 
27 

32685 
34130 

20 ile nihayet bulan bütün numa- 21604 
tala.r ikişer lira amorti alırlar. 18612 

Lira Kazanan 

2331 

14614 
21862 

9765 
10718 

6351 
25.532 
11016 

37853 
Sonları Sl le biten nwnaralar iki- 268 

26997 112 
12477 10329 
141'16 5456 
22201 34746 

4947 10027 
3315 23341 

21355 26190 
26984 35946 
27742 2917 
25521 21150 
38393 12265 
39439 3505 

4076 8610 
7279 27303 
3738 11167 

31776 21415 

14690 
4861 
2077 
8328 

13591 
30612 
24746 
34905 
32456 
32327 

9671 
26621 
16660 

4939 
7879 

37596 
174.02 
33009 

kasdile yaralama hadisesinin muha- · 1 1•1 1 l•i•I 1 
8284 kemes1ne İstanbul ikinci ağır ceza 1 1 1 ı•ı• 

36730 mahkemesinde dün başlanrnı§tır. l•I I I I I ı• 
862 Suçlu, mevkuf olarak muhakeme e-

31291 1 1 1 ı 1 1 ,. 
8787 dilen hamal Kamil, davacı da Gala- I l•I ı•ı 1•l 

26532 
ta yolcu. salonu hamal posta. başıSl 

23319 
Ahmeddır. Dava, evvelce aslıye ye- 1 l•I J I l•I l 

33533 
dinci ceza mahkemesinde bakılmak- 1 I 1111 1 1 1 18 

25255 ta.iken vazifesizlik kararile ağır ceza illi I ı•ı l•I 1 

2633 mahkemesine sevkedilmiştir. Ahme- t 1 1 1 L!_ l•I 

( Baş ta'rafı 1 lncido ) ileri hatta gönderilmiş olduğunu llTr
geçcn te(lbirlerin tatbiki dolayısile ber vermektedir. Muhasamatın baş -
Rus harici ticaretinin maruz kalacağı langıcındanberi ilk defa olarak lngi.· 
zayiattan dolayı tazminat istemek lizlerle Fransızlar, cebhede Almruıla-
hakkını muhafaza etmektedir. ra karşı yan yana bulunmaktadırlar. 

Fransadaki İngiliz Askerleri En Gazeteler, bu haberi memnuniyetle 
ön Safda. kaydederek İngilizlerin harb meyda-

Londra, 11 (A.A.) - Bu sabahki nında Fransızlarr yalnız bırakmış ol
gazeteler, Fransada bulunan İngiliz duklarım iddin eden Alınan propa -
kuvvetlerinden bir kısmının cebhede ğandasını tenkid eylemektedirler. 

11347 din raporu okunduktan sonra soru-
1og64 lan suale cevab olarak, ~uçlu Kamil SOLDAN SAGA: Yon Papan Almanyaya ffolanda Krallçealnln 
11969 şunları söylemiştir: 1 - Herkesin malik olması lazım avdet etmlyecakml' temaaları 
36614 - Birgün, rıhtıma bir Rus vapu- gelen bir §ey. Brüksel, 11 (A.A.) - Berlin siya- Amsterdam, 11 (A.A.) - Holanda 
S837 l'U gelmişti. Yolcu salonunda hamal 2 - Bir böcek, ermenice "evet,,, si mehafili, Von Papenin elan Anka- kraliçesi, Başvekil ile Hariciye ve Mü 
5998 Kurban Nuri, çıkarddıklan bir yük bağışlama. rada bulunduğunu ve Almanyaya dafaa nnzırlarını,, kara ve deniz baş-

22036 için el•veJu salonda hamaliye alındı- 3 - Zulüm yapan,. ced. avdeti mevzuu bahsolmadığını söyle- kumandanını kabul etmiştir. Miila-
23928 ğı hUlde, yolcudan tekrar para iste- 4 - Bir a.zamız, dikkat etmek. mektedirler. kat oldukça uzun sürmüş ve hiç bir 

ser lira amorti nbrlar. 6482 

32885 33695 
33150 33641 
12338 1660 3166 

14330 
37764: 
20939 

31855 miş. Salondan sonra, .yükü salon ha- 5 - Akıl h~stalan gider. ·e· tebliğ neşredilmemiştir. 

37925 mallan taşıyamaz bız taşırız. Biz, 6 - Muharnr. Moakova 0 ya h v• 
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ıışrj·ıı 
1 tfb • 

111 ~r t-4 .c ,,. 
.. ıttı(j 

~il;,ı\ 
:ııttl\ . ot 

,.,.rl 

1 
Lira Kazanan 

18177 

ll23 6903 30944 
38889 13220 14687 
6164 23915 39882 
6611 8469 18223 
4089 19032 39990 

17488 37035 13207 

&nlan 77 ile biten bi.itiin bilet1er 24006 
lk~r lira runorti alırlar. 37423 

18205 32488 
37433 39009 

12.000 
Lira Kazanan 

15763 
17542 
18277 

8744 1100 
545 635 

8349 21430 

25814 
28000 

15162 17019 

32244 24640 
6155 16875 
5099 33834 

39837 26273 
1208 39626 

13190 28928 
21510 12290 37773 

23877 

ıo.ooo rra kazanan~!~~ 
34149 2375 9375 11049 

13700 ardiye hamalıyız. Yolcu, bana, bu 7 - Bir çalgı, iyi, hayvanların sı- aef rlerl 
Ope.rntör 

10392 ikinci paranın ne parası olduğunu ğındıklan yer. Sofya, 11 (A.A.} _ Moskova ile 
23905 444 sordu. "Bahşiş istiyor,, dedim. Adam! 8 - Vasıl olan, bir cins hayvan- Sofya arasında hava seferleri tesi- Ömer Vas i Aybar 

61 286U d~, ba~a, Nu~iye on ~ur_u~ v~rmemi jlarda bulunur. ::üne müteallik mukavele immlanmış-
25907 36007 soylcd~; verdım. Nurı, ~ ı~ıncı ~efa I 9 - .Memnun olduğumuz zaman tır. 

35006 25692 hamalıye almasına manı oldugum söyleriz, karartır. 
~·· 

20567 33903 için bana kızmış. Postabaşl Ahmcôe ıo - Palavra. Türkiye - Flllatln 
27380 15774 söylemiş. İkisi birlik olmuşlar. Gece YL'KARDAN A8AGI: 

Şişli Çocuk Hast:uıesi Bnştabib 
,.e Oper:ntör:ü 

Her gün 3 - 6 ya kadnr 
ııııı;ıvcq;wcı..ıoğlu Kıztlay sokağı Keçiören 

Apart. No. G. Telefon: 23756 
32290 4431 saat on birde, rıhtımda benim önü- .. TlcareU açıhyor 
5768 39479 me çıktılar. Ahmed birdenbire sura- 1 - Havadis verir. Kudüs, 11 (F. 1.) - Türkiye ile ,-------------

tı k f ·ı b. 2 - İyice kapanmama. Filistin arasındaki ticari müzakere - ••ı:::::!Zl:::5~BJi:!11iero:rmımılElmii'; 
7822 21034 

ma a ası c ır tos vurdu. Yere • 
29367 diiştiim. İkisi birden üzerime çullan-j 3 - Gölge, bir uzvumuz. ler, her iki memleket arasındaki mü-

16875 d 1 4 Azarlamak numara badeleyi teshile matuf ve ezcümle 
13387 20926 ı ar. Altlarında kaldım. Kurtuelamı - ' • k 

1 
T .. k. d Fiı·st· 'h t 1 yacaktım. Cebimdeki bir tırnak ça- 5 - Kırmızı, evet manasına u · ur ıye e, ı m ı raca çı annm 

20945 16184 lamlır kalan kredileıi hakkmda bir anlaşma D 
36ll 4913 kısmı bacaklarına doğru salladım, 

6 
. B. h rr· ku h lk ile nihayet bulmuştur. 

27420 24940 beni bıraktılar. Ceketimi ellerinde - ır a ın ° nuşu, a · 

8304 19834 bırakıp komiserin yanına dar kaçıp 7 - !şaret edatı, ~~yük hemşire. Türkiye ile Yakınşark mcmlekctle-
11649 17605 canımı kurtardım. Sonra öğrendim B - Ebeveynden bırı. I ri arasıııdaki muamelatı kontrol ve 

r. Hafız e 1 
Lolrmaıı Hekim 

iUye fı Ula ssı ı 
Divany'olu 104 

5.000 lira kazanan 
32672 

ı ki, Ahmed karnından ı.·aralanmış. E- 9 - Satın alman bir şirket, bir tanzim için Ankarada Ticaret Veka -
8879 16263 3103 11051 .J Jetinde hususi bir seksiyon vücude 

35617 995 17067 35645 14694 limdcki çak1y1 da, kaçarken fırlatıp rakkam. . getirilecektir. 

Muayene saatleri pazar hariç 
her gün 2,5 - E salı \'e cuma~ tesi 
sabahlan 9 - 11 hakiki fıkara 

T. 22398 

~ınruM~l~~ ~allim.~ı~~w~ı~ W-Tu~~.~~.~~~~~~~=======~~~~~~~~g~~~~~ 
3034 6046 1078 26979 18953 25086 Kamild'en sonra Ahmed davasını 

3 35365 8277 22802 30515 19036 anlatmış, Kamilin markalı hamal ,ooo lira kazananlar 29987 29225 15410 23698 177 olmadığını vehrunallıkla hiçbir alfı-
l.6129 39523 712 18602 1205 10211 24926 28582 17516 283~ kası olmndığını söylemiş ve demiş-
28312 275 17668 14207 5514 26429 tit• ki: 

29324 35777 6080 30300 38179 - Ben rıhtımda arkadaşım Kur-
2,QQQ lira kazananlar 16487 27331 16696 4675 13167 ban Nuri ile beraber gece giderkeıı 

26l04 28047 5023 38649 5737 27265 36898 672 13223 22947,birdenbirc Kamil önüme çıktı, ka _ 
!l360g 25348 11039 18413 5480 ranlıkta i.izerimc hücum edip karnı============== nıa bir şey sapladı ve kaçtı. Ben yere 

1.000 lira kazananlar 

4fi 29981 1021 27282 
fıo&i7 19304 36288 21900 
Ssı 22594 15902 2400 

7082 2671 9258 22360 
atlasa 11800 6624 19915 

100 lira kazananlar 
i457 23484 38809 37407 
7952 26525 22287 37067 
~~o 1522 23395 37397 
~252 7237 31981 3114: 
8784 33295 4379 629 
laa95 17396 20693 7322 
?223 20323 10073 36350 
295 34693 65974 30421 

ll.047 32102 37342 33018 
•1a62 89200 28165 27196 lcto 10524 9792 15505 ı1aaa 

33352 7941 14637 Q:ı596 13653 34815 24470 ~38 4174 9255 7989 
~2 26036 204.37 5296 81057 

3645 31257 3553 ~904 
25555 12547 16984 

636 933 7278 15934 ~377 
l139l 7366 6020 11654 

~996 21192 18783 37042 

~92 36839 6610 33016 
24251 24883 25202 

~l 7262 23ll3 24382 

~106~ 39967 7877 31066 

~~ 
14547 17977 201ll 
25153 36063 22861 

~08 15823 29405 19245 
14487 26342 29162 

50 lira kn.znnnnLır 
?~ 

12926 alı us 8623 21266 

a~ 2420 13107 26332 

~~ 12728 20714 23896 

~ 
9823 88064 84278 

88225 85881 S38 

~ 
5759 35605 86159 
3666 84048 84922 

a~1 38Q74 20~ 15857 

~?q l.3786 26509 14406 

~ 
22303 4659 8182 
32()15 184.91 26268 
38397 15~ 88199 

§ 26038 26962 12849 

~~ 566 26512 19818 

~ 
18261 12192 30300 
<7sos 6468 39948 

? Bo 3~097 2066 3448 

~~ 
3q75 4850 14517 
l.91sı 25857 11382 

~ l.5010 167.99 8750 
~953 18742 35171 

MAHKEMELERDE: yıkıldım. Maksadı, kendisi oralarda 
9850 T• d h,. ~. iş yapamadığı için ba,na kızdığuı<lan 

12772 ıyatro a aµıse beni öldi.irmekti. Daha evvel de, yol· 
21593 çıkaran adam cu salonunda, Vangelle San Aliyi 
1789 Manifaturacı Osman evvelki gece yaralamıştı. Yaralamaktan sabıka- ================== 

14113 lan vardır. 
sarhoş olarak Şelizadebaşında Turan . . . Ş h Zmlzllekl yapak aloku 
tiyatrosuna gitmiş patırdı çıkara - Bundan sonra, şahıdlerın celbı ve Şeh . :_.ıı ki k C l ·1 

· . ' . . . 1\'.amilin sabıkalar 1m • · nmu.ue yapa uccar arı ı e 
37539 'l'ak bır ıskemle kırmış, tıyatro sahıbı ~~n soru ası ıçın müstahsil vekilleri bugün Ticaret bor-
1)2157 Rasim de Osmanın yanına giderek muhakeme başka gune bırakılmıştır. sası salonlarında bir toplantı "-'apa -. . ............................................. ! .J 

16397 kendi adamlarına: "Şuılu dışarıya K I U caklardır 
tın , a · ti. B .. . b.. a P P•ra a rmek · , 

26703 a .,, emış r. unun uzerme us - I t I I Bu toplantıda yeni mahsulün yak-
22675 bütün kızan Osman, oradaki iki ma- ~ . ~ em fı. 9~ ~ !aşmakta olması scbebile eski stok -
7180 sanın camını kırmış, hadise mahkc- K~p beşıbıryerdeyı surmege te- Iann ihracına müsaade edilmesi için 

10999 meye intikal etmiştir. şebbusten .:uçlu. Kapalıçarşıda kol ,. hükiımetten temennilerde bulunulma-
36787 Dün Sultanahmed üçüncü sulh ce- t~~ç~ ve dıger bır suçt~n .mevkuf Hu sı kararla.şbrıla.caktır. 
25487 za mahkemesinde yapılan muhakeme lusı ıle arkadaşı İbrahımm muhake- Kalan eski stoklardan 100.000 bal-
1190 sonunda, hakim Münib Osmanın iki melerinc dün İstanbul birinC11 a.ınT ya yapak mevcuddur. 

29712 gün hapsine ve onar lira kıymet tak- ceza mahkemesinde devam edilmiş, ==================== 
13084 müddeiumumi Ubeyd iddiasını ser- "f b D 
33042 dir edilen camlarla 3 lira iskemle detmicılir Ha'dise .. l l t . C p e a Şl ram 

öd . k • :. . şoy e o muş ur. kı 
21637 p~sını em~ıne ~ vermış, ha- Hulusi, akrabasından tbrahimin smında 

pıs cezasını tecıl etmıştır. su .. nnct ~.:.ı· 100 k - •. k k ·· 32342 . . . · _ 1.:Ul e çoc~na 1..a ·ma u- Bu Gece 
l Ar.9 Smemadan abalının kaçtıgı ve mu zere 170 kuruşa b. l.al ~· b. , 

-.ıcv t ld ~ ·ad· ·ı . ' ır n p '~l ıt ;)el' 
azarrır o ugu ı ıası c sınema sa- d 1b . 

;36486 h'b' Ra . . 'sted' - . b. 1. ta . e almıştır. rahım de, bunualarak, 
20-ao aıı 

ı ı sımm ı ıgı m ıra ?.mı- ş k ti ı h · · · 
26243 t ·a ta] b' d hk ev c n <a vesıne gıbnış, kumar 

n~ a. aı c ı e ma eme reddet- oynayıp para kaybettikten son'l"n 55 
YELPAZE 
•e• 23435 mıştır. ~....,, 

14647 K tll liraya aldığı bu beşi bir yer<lcyi 48 HALK OPERETİ 
2901 a Manaurun liraya satacağını söylemiş, Qra,da, Eski Çağlıyanda 

22877 muhakameşi Arif Hikmet isminde birisinden bir 
22S52 Geçen ~e, Kantarcılarda bir sa- miktar para almı.s ve beşi birliği Yer 
27577 bun fabrikasından sabun çalarken miştir. Bilfilıarc paranın kalp olduğu 
20100 kendisini gören bekçi Şevkiyi kay · anla§ılmış ve Hulusi ile İbrahim ya-
28246 nar sabınt kazanına atarak öldür - kalamnıştır. 

18790 mekten maznun, ayni fabrikada ça- Müddeiumumi iddianamesinde, 

Saat 21 de 

ZOZO D.AI.:MAZ'la 
(PlPlÇA) 

3 perde 

lışan Mansurun muhakemesine bi- lıklı ve ''Daily Heral<t, gazetesinin 
rinci ağır ceza mahkemesinde dün de- mü bwunnıadığını zikrederek Bulü
vam edilmiştir. Celse açılınca, Man- sinin beraetini, ancak, İbrahimin, 

Ankara Borsası 

28886 surun evvelce ayni fabrikadan çaldı- Arif Hikmeti dolandırmak suçile cc-
11058 ğı sabun ve zeytinyağı işine nid dava za kanununun 503 üncü maddesi 

11 Dirineikfumn 939 
Fiyatları 

1 lter'lln 15310 hakkında Sultanahmed ikinci sulh hükmünce cezaleandınlmasıru iste- Londr• 

96 O · t• h New·Yerk 100 Dolu 4 ceza mahkemesinden sorulan suallete mış ır. Mu akeme, karar için ba§ka Puıı 
88138 gelen cevap okunmuştur. Bunda, güne talik edilmiştir. Mllan• 

19326 Mansurla arkadaşı Ahmedin yedişer Conıvr• 

Am.terclaM 25698 buçuk a.y hapse mahküm edildikleri- Kamyon çarph 
81929 Bırlln 

yazılmaktadır. Maznun buna itiraz Sirkecide Hocaruacıada. Hamam so- BrUkHI 
16146 ....:ı rek k d' . . b lm w r--.. 
15405 "-~esö ı' ~tirısının sa un ça adıgı- kağında 10 numaralı dükkanda müs- Atını 

nı Y emı§ · kiratçı Rızan. aid ve sürücü Saminin lofyı 

=~~ . Bundan sonr~ vekili lhsan Muk- idareı:tlndeki çift atlı .araba dün Ka- ~'::rid 
30087 bı~, maznun~ yırmi bir yaşını geç- ragümrükte Fevzipaşa caddesinde 

3758 ~ş bulundugunAu Her~ ~ürerek, ye · Atikali .~u~ağında bir bakkal dükki-
19721 nıdcn Tıbbı Adl.ı ~~c.lısınc_e ~uayene nına muskirat verirken Edirnekapı

V•rtov• 
Bud•,.,.. 
8Dkrot 

100 l'rınk 
100 Urlt 

100 ı~ıçre ''· 
ıoo Florin 
100 Rey .... ırk 
too aeıoa 
100 Drehml 
tOO Lev• 
100 Çek f<or. 
100 Ponıta 
100 Zloti 
100 Pett;I 

100 L•Y 
100 Dinar ,,,. .. 71 ve yaşının tesb. ıtını ıstemıştır. Mah- dan gelen Mecid -Oğlu Hasanın ida. _ Beıcırad 

~ k b t I b redd t · S Yokchıme 100 Yen 
9400 eme. ~ :1' e ı e mış, ultanah · r-csindeki 00208 numaralı kamyon Stok hol"' 100 lıveç Kr. 

Açıllın 

l!Capan.ıı 

5.2375 
130.36 

2.9675 
6.8025 

29.2278 
69.25 

21.51 
0.97 
1.6125 

13.605 

23.8075 
0.9187 
3.175 

31.4725 
31.0825 

26569 me~ ıkincı ~lh. ceza mahkemesince çarparak nrabayı hasara uğratmış, Noekova 100 Rublo 

341362 v~len m~lıkın1;ıı.yct ~nran.ı:ı_n _Tem- şarab şişelerini kırmıştır. Kamyonun HHAM vı TAHViLAT 

39519 yı~ce tn~d~k edilip edılrn.edıgının so- da ön kısmı, -çalı§amlyacak derecede i'ürk borcu r peşin 19.05 
,..,. • rurmnsı ıçın muhakemeyı başka bir hasara uğramış, nüfusça. zayiat o1- Türk bomu IH peşin 19.05 

lc .. 02 gün~ blrakmıştır. amışbr. 

ile dişlerinizi 

• 

Güzelliği hem 
yaratan, hem 
tama lıyan 
b i r i k si r d i r. 
Bu giizcl çclm·~i aydınlatan güneş 
:.iiphe iz... inci di~lerdir. IAkin c 

dişlere can veren de üph iz 
''RADYOLlN,, dir. 

Siz d a~·ni güzelliği elde edebilir• 
siniz. }~akat bunu için ilk snrt sa• 
balı, öi;rie Ye ;nkŞa.m her ye~ıekten' 

sonra g·· <le 3 defa 

fırçalamaktır. 

Sizi; SOGUKTAN, NEZLEDEN, GRİPTEN, 
BAŞ, DIŞ ve bütün ağrılardan ve 

KIRIKLIKLARDAN koruyacak ilaçhr. 

-
Baı, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrllarınızı derhal keser 

icabında günde üç kaşe alınabilir. He.ı. 
yerde puiln kutulan ısrarla isteyiniz. 

-------· 



Don ç.talen Mittt PIJ•noo lldncr Keıülesinl" En ettrUk ikramiresi Olan 

1(),() o. o • 

Y l N E 

TEK KOLLU CEMAL KAZANDIRDI. 
l/S Bilet Hamillerine K , ~andırdı 1 
MDŞTEAILERIMIZ: 

Ayazağada Süvari Binicilik Mektehkri.le Muallim Erkinıharb Yüzbaşısı Bay SELAHADDiN 
ve Y .eşilköyde Polis Memllru Bay Rıfat 

21820 No. 1/5 biletle var.ımsar o~rcja}arile her birisi tam para olarak 

l•t.nlMI it Banu• ka. ~ısında ıs num•rMI• 

iMALOL--EMAL .. I 
i. .• 88 18 • -··-·- ••18881811·-- 888888?8888888-

G i $ESi Bu defa ela 
100,000 ve 25,000 

.Liralik ikremiyeleri vermittir. 
•rtmleriıaiıt tıllre•hH 6idi tıdw• "9 .. mlen 

Bu ...-. -"'tP ÇIA~ ın ı•ret bol ltlr•llllPU 

ET ER'lt 

M. M. Vekllati Hava MUsteşarllğından : 
........,. flava Okuluna iki ve yine F.aldşehirde Tayyare Fab -

1'11..,,. ı. ki ceman tlc} lcr8tli ti.bib ahn•caktır. 
Tabiblerin sivil qlaJ:ılart. ~ kadar devlet devair ve müessese-

lerinde ~ olan hfznıetı~ ~ eft ıqemuriy~inde aı-
d.iı lllDI veya ücretine göre ve ;.i sıazaran azami 
''i.'10,, liraya kadar ücret takdir ve- . 

C>NAA BiN LİRA ALDILAR 

lstanbul 

Semti ve 
mallalleli 

Haseki, Keçi hatun 

Kasap DemiJ'hun 

MahmudpatJ& 

Süleymaniye 
Çarp da 

Da~ısı Hepinızın Başına 

Vakıflar ·rektörlüp binlan 
Mahammea 

Cadde veya 
80kağl .No.MI 

ayhğl 
Lira Kr. 

Cami 1 
00 

IWıi a 
6 00 

Sultan odaları 15 

Fumti>aşa 
1 00 

19 ıo 00 
1 50 

12 00 

Satr'- Yeri : 

Yeni 

Kırık pirinç 
(;azyağı 

Beyaz brtılh 
alilmiııyum 

kiğıdı 

llut.··-- L ~ 7,5 teminatı 
lliktan Ura Kr. Lira Kr. 

106 Ton 9010 OQ 
16.000 Kgr. 2360 00 

<i0.000 tabaka 39" 38 29 56 ,, 

I - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarda. yazılı Uç 
ya hizalannda gösterilen usullerle Hba ıWı&caktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan, eksil 
hiz&larmda )mhdJr. 

fil - Eksiltme H/Xll 939 per14911be gbtt Kaba~ 
Milbayaat 1Ubeaindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

"lV - Şartname ve nümune her gUn aözil geçen tubedesı 
"n&bilir. 

V - ~ ur.f minakaaamna ilJtitak .edecekler m 
mektublannı kaııunt veaailde 9f, 7,5.ııtü\PelUH pariısı. 1tuilebuiı&!. 
ka teminat mektubunu ihtiva edecek~ sarflarım tlWe 
ıne saatinden bir saat evveline ka komisyon 
makbuz mukabilinde vermeleri it için Ankara 
ğüne ~ zarf verilebilir. Diler &ü setL & 
% TA gllvenme paı.alarile bir · ~...,,k-__,.,.r .. ~ 
Dln olunur. 


