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Vazife tlalindc 
Amire Hakaret 

'f,. 'f Dün Gelen 
o~u:_~CU . Itlahat Eşyası 

Bir komlaer mu•vlnl bu 
euçtan muhakeme 

Hazreti Resulün büyük ve eşsiz ese-ı tidal hakimdi. Yürürken biraz seri . . e~lllyo.r A • 

ri bu nifak ve şikak kunda.klan ara- fakat vekar ve temkin ile yürürdü. Bır vazıfe h~linde ~ır ~:re .baka-

DiYOR Ki 
Eski Mütekaidlerin 

Bir Müracaatları sında Hazreti Ebu Bekir ve hazreti 1 Güler yüzlü, tatlı sözlü idi. Kimseyi ret dava~a dun Asliye Bi.rıncı Ceza 
Ömer devrinde oldukf;& tam muha- incitmez. kimsenin sözünü kesmez, mahkem~de bakıhnıştı~: .. Davan: Bir çak imzalan taşıyan şu 
faza ve müdafaa edildi. Muaviyenin mütevazı bir tabiate malikti. maznunu halen Arnavutkoyu ve es 1 mektubu aldık: 
ihtiraslı tahriki ile Hazreti Osman Lüzumsuz yede asla söz söylemez ~arabya .. komi~er1m~avini ı:asan Bas "Bizler eski kanun ile tek"aüd 

__ 1 t dev . .. . n Tanrıoverdir. ddiaya gore, geçen olmuş Türki;ye Cümhuriyeti hü-
devrinde başlıyan yan ~tana - ve kahkaha ıle gulmezdi. 

1
• 

1
.. .. .. .. - .. y _:1~- bi~ 

. . .. .. .bel . . H ti Ali . . _ . ey u un uçuncu gunu elllAoy na J. ~ kUınetinin aciz Yatandaşlanyız. 
nn~ butun şaı erını. .azre Hazreti Peygamberı ılk goren kim· müdürü Muhsin teflişe çıkmış, kara- Yeni kanun ile tekaüd olanlara 
temız kabramanlıklan ile ızale ede - tse onun heybetinden korkar, fakat o- kola fasılalarla uğrayıp komiseri bu- doğrll.$U gıbta ediyoruz. Aldığı-
medi. .~~.~~~ık saltanat marazı al-' nunl~ ülfet eden_ kimse can ~ gönül- lamamış, deftere ihtar yollu bir k-a- mız pek cüz'i maaşlarla geçin-
mış yurum~ . den aşık ve m:ınıb .~luz:<in: Alım olan· yıd geçerken komiser muavini Hasan mek iml•an haricindedir. Bu yaz 

Ve hazretı Alıden sonra da artık. lara derecelerıne gore ıhtıram, akra • Basri gelerek kendisine bu işe sala- Büyük Millet Meclisinde Mente-
hilafet, kenc~nden ~ekl~n~n manevı b~la:ıua d~ ikram ederdi. Maa~a~ih hiyeti olmadığını söylemiş, kaymaka- şe mebusu Bay Halil' in takriri ü-
kudret ve manayı busbutun kaybet - hıçbır vakıt akrabalarını kcndılerm- ma telcfon etmesine mfuıi olmuş ve zerine muhterem Maliye Vekili 
miş, doğrudan doğruya ihtiras ve sal- den ilim ve faziletçe yüksek olanlara hakarette bulunmuştur. Mecliste 910 senesi i<~in eski ka-
tanat yolunu tutmuştur. tercih va takdim ettiği vaki değildi. Dün. Tanı.bya mevkiinde polis me- nunla tekaüd olanların tahsisatı 

tık dört halifenin intihab ile mev- Hizmetkarlarını hoş tutar, kendi murlarından Şakir Çetin, Mehmed ve fevkaladelerine bir misli zam 
kie geçtikle1? ve onlardan so~~ ~~ ne yer~ ~n!ar~ yedirir, ne giyerse OJı· ıKamil şahid. ~larak dinlenmişler, ko- edileceği ve bu hususa aid ka-
makamın daıma zorla ele geçırildigı lara gıydınrdı. miser muavını lehınde şahadette bu- nun w layiha 939 ikinciteşrinde 
ve babadan evlada intikal ettirildiği Cömerddi ... Şecidi ... Halimdi .. mer- 1 1unmuşlardır. Meclise verileceğini mükerreren 
düşünülecek olursa Muaviyeden 1s - haınetii idi.. Şahidlerden sonra, nahiye müdürü evrakı havadiste okuyup pekse-
lamın son halifesi olan "Mecid,, e va- Ahdinde, vadinde sabit, kavlinde Muhsin, hadiseyi şöyle anlatmıştır: vinmişt.ik. 
rıncıya kadar hep ayni ihtirasın rolü sadıktı. Ehlibeytinin yedikleri ekseri- - Teftişe gitmiştim. Komiseri ka- Bu iş hakkında bugüne kadaı' 
oynadığı görülür. ya arpa ekmeği veya hurmadan iba- rakolda bulamayınca deftere yazı yaz gazetelerde hiçbir şey okuyamı-
Eğer halifenin milletin intihabı ile retti. İrtihal buyurdukları gün vev- mağa başladım. Bu sırada Hasan Bas- yoruz. Yoksa zavallı eski teka-

olması keyfiyeti Muaviyenin saltanat cesi Ayşenin evinde bir parça arpa ri geldi. Defteri elimden alarak poli· üdleri artık bütün bütün unuttu-
hırsı ile bozulmamış olsaydı daha o unundan başka yiyecek bir şey yoktu. se: "Al Şakir şu defteri!,, dedi. Sonraı lar ını? B?r kerttik bu cihetin 
zaman İslam dünyası kendisine en Harbe giderken giydiği zırhını bir da: "Ifapıyı kap.:ı.yınl,, diyerek beni seve seve her gün okunıakta ol-

ltalyadan pek çok mal 
gclmeğe başladı 

Dün muhtelif ecn~ vapurlarile 
külliyetli miktarda ithalat eşyası 
gelmiştir. 

naktriya adındaki İngiliz vapuru. 
pamuk mensucat. makine ve aksamı, 
demir eıo::.ya. don yağ, yün mensucat. 

İtalyan bandıralı Uesta vapuru, 15.s 
tik eşya, zımpara tozu, kendir, demir 
eşyn, porselen eşya. 

İtalyan bandıralı Çita Diba..ri, suni 
ipek ipliği, elektrik malzemesi, maki
ne akımını, talk, boyalar, peynirler, 
ı·adyo ve aksamı, kimyevi ecza, de -
mir CRya, ko.kao, Riyan ipliği, fotoğ
raf malzemcz.i, çivi e§ya, mermer eş
ya, fırça, seJJüloid eşya, gaz idrofil, 
pamuk mensucat, ayakkabı, kuğıd, 

k~ğtd eşya, kimyevi ceza, reçine, neft, 
kurşun boyalar. 

Bulg:ıristandan yeniden 50 bin ki
lo mangal kömüri.i gclmi~tir. 

Diğer tan1!tan muhtelif memleket. 
lere 150 bin lira miktarında ihracat 
yapılm!ştır. 
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~ BELEDiYEDE: 

t Çavdar yok, çavdar 
mükemmel idareyi cümhuriyet idare- Yahudiye rehin bırakmış ve eyalinin dışan bıraktırmadı. "Sen kimsin? Bi- duğumuz muteber gazetenizin 
sini kurmuş olacaktı. Böyle bir idare nafakası için ödünç para almıştı... zi Emniyet müfet~leri teftiş eder. bir köşesine yazıp blı: mağdur ekm .... i çok ? 
ise büyük Peygamberin insanlara "Ravilerin bu rivayetlerinin bu ka- Ben de nahiye müdürü salahiyetini ve zavallıların t~rcümanı olına- ı Belediye piyaradalti (avdar ek -
bıraktığı büyük eserine en layik bir danna inanamıyacağunız. geliyor.,, haizim.,. gibi bazı sözler söy~ten nuı hürmetlerimizle rica ile di- m kl~rite meşgul olmaktadır. Beledi-
idare olurdu. Ne çare ve ne yazık ki • • • sonra hakarette bulundu ve pohs Şa- !eriz . ., nin yaptığı tetkikata nazaran piya-
İslam filemi için feyizli olacak bu ne- Hazreti Resülü Ekrem irtihal ettik- kiri benim sarhoş olduğum iddiasile, Ha) reddi•, Feridun. K: mil, saımzda hiç çavdar b ılunmadığı hal-
ticeyi Müslümanların nifak ve şi - Jeri zaman gerek altın ve gerek gü- muayene. ettirmek üıcre polise gö~ · Musa, Ze-ki, Ahmf'd._ ehm~. de mebzul miktal'dn çavdar ekmeği 
kakları 1300 sene geciktirdi. müş olarak mcveud nakdi kalmamış- dermek isledi. Bir çöpçü çağırmak ıs- Recai, CemAl, Ekrmı,. Şaibe. bulunxm:ı.ktadır. Bu suretle belediye 

HAZRETi PEYGAMBERİN tı. Elbise, iki kiliın, bir çarşaf, birkaç tedim. S~ümiin ancak onlara geçe - Remzi, llasaıa. Selimi. ~ ~ bu ekme lcr.b çavds. n ziyade da-
llUSUSİYETLERİ su kabı ve kavata, tarak. misvak, ma- ceğini si>yledi. Karşıdaki b;,ıkk~l vası- l' . S t\ Talat C mire ha ~ska baz~ maddderdı.!o yapıldı-

nk hali! H t
. EbA Bekir d ._ kus gibi zaruri eşyasından başka bir tasile santraldan kaymakama telefon lle~mu.n. N~ B _ ~ l:_t. • ğı kanan.tine varmı.~tır. Bu itfü:u-la 

e azre ı u evn . rk s· b k . b urrem, aım~ a~. - ttt, d k - . f nl 1 
ni izaha geçmeden ve tsıam dinin.in. de gümüş mühürü vardı ki üzerinde e~tıbrcı k. tra~ :Wntraı~~ aş ot.mt.. ısOnerd e- Yeli. ç:ıf~. alr e ~tAb~ıtyaı~~n ı.ırı ar esası 
bü "'k banisine aid faslı ka madan "Muhammed Resulullah,, yazılı idi. nı ıra ması ıçın e ~o~ e ı. an - te ~.ı~ ere a ı utı.uacar: ve çuvd~r 

yu h . tl . pa ·a b. Bu mühürii Hazreti Ebfı Bekir, Haz 1sonra çıktım ve başkomt~mfo beraber i POLJSTE: ' yerme b~şkn m:ıdüdt'r kull:m:ınlar 
evv~l, onun uksuskıye dertme ~1 1: reti ömer ve Hazreti Osman hilaf et· kaymakama giôip resmen şikayette 1 teslıit olunarak şiddetle cezalandın-, 
hulasayı buracı ta ay e meyı eserı- ' 1 B · k d · · ıı- b kı d f d h Jeri zamanında kullanmışlardır. bulundum. ır ÇOCU yan 1 laca.kla.rd.ır. 
~~zı~. tamam gı a mm an a.y a H ı· M h di b. •• d" · Komiser muavini Hasan Basri bu- ı Arabcamiinde Fütuhat sokağında Sp~lr 8 hwlara'Tda tetkikat 
görduk. azr~ 1 

u ammed n. 'lr _se ın,, na itiraz ederek şunları söylemiştir: f 
1 

. · - '"' 1 1· t '1 .. d .. ·· H.. ·· a·· 
Ta ·h· kavdma göre· vardı kı ayaklan sac enılen agaçtan- . . öturan zzetın 4 yaşındakı çocugu ue ec ıye mar .ı.• u uru usı:u un 

n ın J • . h. _,.... Eskiden M.uhsmle aramızda~ 1 B rt T b.. · . hnc.k H r M h d k dis. den dı. Bu eedın HazTeti Peygamber ıc- . A • • •• • Cavid odada oynarken mangala çarp- yanmc a e en er ı~esı a:;l.N.o' anı 
azre ı • u amm_e .: en m retten sonrn ''EM Eyyübü Ensarl,, mış hadıse vardır. Bır gun Muhsm .. . . Feridun ol•Juğu h:-.~~· mevueud! SPQr 

evvel gelmış olan but1m Peygamber- . . . f. ld _ k ı bana Rumelihisarında kolonyacı Ne- mış, uzerındekı kaynıya.n tencere f tb 1 t 1 1 t.' .1 tm' ı· .. .. - .. run evıne mısa ır o U!!U zaman en- • ve u o sa ıa arını .c Kır e ış ır. 
lerden daha guzel ve daha guler yuzlu a· . "E d b" . z·· 0 h eli t cib Beyin bağına bir memurla gönde- devrilmiş ve çocuk sırtından yanmış, B t t.k:ı.. tta h 1 .eli Al - - .. 1 ısıne sa nı urare,, e ye e · . u e lAa spor sa a arının ısla-
ı . nı, gogsu, omuz arının arası ve 'şti H ı· p be .. rilmek üzere kafes verdı. Bu kafese hastahnneye kaldırılmıştır. h h. 1• ndn1•• d . , . . B mı r. a1.re ı eygam r omm U· _ ı ve şc ır p anı ""ı mcvcu vazı-
avuçıan genıştı. oynu uzun ve mev- . bagdan muhabbet kuşları konup ken- . . . . . 

b Id 1 zerınde yatıp uyurdu. Vefatında da . . . . . yellPrının tctlokı mevzuu bahsedıl -
zundu. Pazuları, omuzlan, a ır arı, i' . k ı....ı d dislne getırılecekmış. Bunun ıçın me- Bir c..oför tevkif •Llldl . . 

. dı u onun ızerıne onup namazı .l'l! ın ı. ~ _ Y mı!-jtır. 
bılek ve parmakları kalın . zuna mur yollamadıgımdan ba·na mugber- . .. . lı 
yakin orta. boylu, iri kemikli, iri göv- Bu sedir ondan sonra Ayşenin ev_in- dir ve bu işi ondan yapmıştır. . İkı ~un evvel ~ıvanyolu~da Bele- tHeaekl:tl'1 400 Un - O yıh 

Almanyanın denizler-
deki vaziyeti . 

B ugUnkil harbdo Almanya, IP 

cadeleye giriştiği garb de 
mokrnsileri karşısında., fllinfle 
dnrclutG: den.iz kuvvet~rile aza.Ol 
bir faaJJyet göstermek ve bunda 
da büyük istifadeler elde edebilme 
me,·kilnde buhınduğunu.. ön sa.fd 
tutmustu. 

Bu hususta, modem tekniğin ~ 
dahn. tekemmül ettinUği bir ~k d 
ııiz va.sıtalarım ezcümle deniz inş:ı. 
atında yeni prensip ve teknfül('f 
daJ-ıman ceb krıffazörlerini tesiri 
bir surette kulla.na4!ağmı ümirl et 
rni-,ti. 

Bu "urcile, g~ rh clemokrasilPrini 
ellOl'intle b ılundur<lukları uıuazz:ı 
ild ısııc.li km·yct.lf>ri, denizlerdeki hiİ 
y\ik ve Ahna.nla.rınki.le nis00ton nt\ 
m:ıhihıcl ~ibi görfüu•n lmvwtkrl 
birleştircn-Jı harekete g~meleii fitl 

~ısmW."1 Bertin, ınanız kalaca~ı nh 
hıka teJulidinc mm·af fakiyetle nıtı 
kahel e<k~k me,·kide bulunacağın 
Alnıaa n cihan eili.anumumlyesJıı 
de ilan etmişti. 
Denizl~rde m\icadele ba.5ladılc 

fan '\'O abluka. ya,·aş ytn·a.'?. Aınıaıı 
~·anın her ti.irlü ticari fa..'llireti.ıt 
sekte vuracak bir sekil aldıktın son 
:n lttı çarpt~man~ ne gibi bit netic 
vere<'~ği alf\l{a ile beldenillU. 

İ\k nmanbl'n sürpri7.i o 
mütekabil ?.ayiat kayclefüldi. A 
clenizaltı gf'mileri bir mÜ<l,leıt f 
ret ı~üster<Ukt"D sonr:l mukabil t 
hiderle m\lffisir bil' muvaff 8SJse 
elde OOt'Ult(lilet. Bunu ın\lt4'ald 
man' etik mffvnlf>r de, h..'l!idaJ C: 

miil;iın fal1riİmt ~·:ıptı. Dcrlrn.1 b 
mm da. çarco;;ini kar~ı taraf bul 
Iknfa ta;31")·a.Nleri ele fazla. bir şc 
yapamadı. . 

R rlin, n10ı1cnı telaıiğin y3.I"dUI' 
1e istimal Qttiği bu vasıtala.rclan so 
ru. c~b lmıvaı.i>rleriıtln faalisetin 
(fo harb ~!ılınesin<le mevki atmas 
ist,edi. Arada. sıra.ifa, hhlntlaıt1 

lınzlu sahillerimfo ve Şimal (lenizi 
sisli nuntakalarında dolnc;ıan ''e 
f1ık tf'fek ticaret ~f'mileriui hat.1 

Deıtt$(."hland ceb kru\•azö.riiniin Y 
nıaıb. ~er a_yai tip harh !ötefİtlC 
hcrJiCSİn bihli~l bir akılwfo U~nt 
Di~cr Alma.n harb ,·alıi<llerinin d 
fM.li)·etleri ortaya ~ıkmadı. 

Abua.nya. denil harbi sn.hası 
eli1ult•ki büfün kozları oynamış j! 

ııünnı?.ktedir. Bu onında ~ilen k 
bruı fa'eht ı~m wtİi olmıı.d1i;mı ha' 
~lcr bugün g~tenui~ buhmnı.a.k 
dır. deli, güçlü ve kuvvetli idi. Ne zayıf, [de kaldı. Daha. s.o~raları ~a Medıne Bundan sonra polis Şakire, komise- dıye cıvarında b1r otomobıl kazası Haseki haı-.tahanesinin 400 üncü 

ne şişman, fakat ikisi ortası idi. Cil- halkı_ cen.azclerı~ .. ':'ebe:rrüken,, o - rin kendisini nahiye müdürünü mua- olmuş, şoför Mehnıed Nurinin idare- yıldönümü 25 kanunuevvel pazartesi :Bu sebehtloo. tleırth~rdeki yeni 
di çok yumuşaktı. nu~ uz:rınde. ~oturur oldul.ar. Ha~- yene ettirmek üzere doktora gönde - sindeki otomobil MüniPe i~minde bir günü merasimle kutlanacaktır. Me- ca.<lckler \'e bunun ~killeri ve 
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Başı büyükçe idi. Hilal kaşlı. çekme retı Ebu. Bekırın ve_ H~rcti ~~ez:n rip göndermediği soruhnuş, gerçi bir kadına çarparak yaralamış, Münire, 1 rasime şehrimizin tanınmış tıb mü- mal eflilrcek ,,..~ıtalar yine ciha:n 
burunlu, az değirmi çehreli idL Kir - c~azelerı de onun u:zennde gotürül- doktor 1:1.fl gec:tiğini. fakat kendisi o kaldınldlgwı Haseki ha. tah . d tebas.."ısla.rı ve simaları davet edil - karınmum.iyes; tara.fmdan ayıd 

du 1 s anesın e · t' B 1 a· · · · · ra.kl:ı. beklenmektedir. 
pilderi uzun, gözleri kara, kaşlarının . (Deva.mı var) arabk ha~a ?lduğundan, ~oktor: git ölmüş ve cesedi otopsi yapılın.ak tize- b~ış ır. c e ı~e m~rasımtııçın zengın G ~ 
arası açıktı. İki kaşının arasında bir . mesi tavsıyesmde bulundugunu soyle- ır program azır anmış r. lll!!!!!!~~~~!!'!D~r!!. !!Reşa~~d~S1111A~·-· "'.:! 
damar vardı ki hiddetlendiği zaman --·-·--·-----· miştir. Nahiye müdürü bunun aksini re Mo~ga kaldınlmıştı: Yeni zstt•n elel-lrlk 
§İşerdi ve görünürdü. Kral Zogonun iddia, Şakir de bu ifadesinde ısrar et- . ~o~or Mehmed Nurı .suıtana~med UimJ- al•rı 

Rengi, ne esmerdi, ne de bembayz.. miştir. ikıncı sulh mahkemesıne verilerek Son hafta içinde muhtelif yerlere 
buğday teninde idi. Gözlerinin altın- y 3VCrİDİD . Muhakeme, şahid celbi için başka sorgusu yapılmış, tevkifine karar yeniden elektrik lambalan asılmış _ 
da biraz kırmızılık vardı. Dişleri çok güne bırakılmıştır. veriJmiştir. tır. Bunlar arasında Şehzadebaşına 
temizveincigibibeyazdı.Saçlanyu- Muhakemesi VV-..IV ---------------------------------~-----
rnuşak ve uzundu. Kulaklanuın meme FM AH KEM' 'ELE~t~ : -, nııııııııııııııııııııııııııtt~lllllUllllllllllllllll!lllnlınllllıılıııııınıııııııııımıttnımmnnıııınınmıı11IInll lllUllllnnımıınnınnınııuııınwıınııuıı111!ttHl!lMHllUımutH!UKllllBftllllli"nıffl1 
lerini tecavüz ederdi. Sakalı sıktı fa- Amavutluk kralı Ahmed Zogonun ırınCI arın I lr'8Z arı ı • . 
kat çok uzun değildi. yaverlerinden Alaman Çöpinin, dün, Şehir Meclisi Daimi Encümenin • ş E H 1 R H A y A T 1 
. 1'...ı.~h ll . d .., kalı h .. Asliye Beşinci Ceza mahkemesinde ce ittihaz edilen bir karara göre fı-uw a enn e su.ç ve sa enuz 1 k . ba 1 tır ("';.;,. · ' 
ağa.rmağa başlamıştı. Başında pek az mu 18 emesme . ş ~ · . "YV"Pı rıncılar, ekmeği halka verirken ka-
ve sakalında da yirmi kadar beyaz kraı ~~~nu~ g~~~gı ~tomobıuer - ğıaa sarmağa mccburourıar · Fırın- AllllllllUITTlllllllmllHlll!IWlnlllJl!mllll HllBlUDDUlllUIUllll/lllll~lllli!llllfllllnım~mmmmnmmrmruınmınııınıınnıınııımıuıııı!ilil ~:Ull!!'.OMlfilllD l!HllmDllHIHlPı~ mm ffl 
kıl bulunduğunu tarih kaydeder. Vü- den hırını gumrugu verılmeden sat- eılar son 7.amanda ekmekleri kağıda . . 
cudünden, koku riirünsün, sürünme - mak ve Adapazarh Ahmedle Reşad sarmadan verdiklerinden. belediyece Kaşık maç- Nasıl olursa olsun ! Mcra)ih, ~ımış, ıstik~afa ya.r 
sin daima güzel bir rayiha intişar e- da bunu almaktan suçludurlar. Ah - bir kısım fırıncılar hakkında para )arının filmı"f :Bir höylii, arkadaşına: etmek ist.emış: n· 

' . .. . ~ · · · · • - - Ben <le bakayım istersen, 
derdi Dunyaya geldigi zaman da ter- medle Reşad, yapılan sorgularında, o- cezası kesilmış, bu cezaya ıtiraz eden - VIcn Melıme<l, demiş, baklava ıJ d" · 

. w t b"li b .. r t ldıl 1 f ıl d.. S ltan hmed b' . . ı Eskiden 'J.lirklin köpüren kımızı, s sey 1 bu? 
temiz ve göbeği kesik, sünnetli ola- omo : :şk yuz ~radya sa afın a

1
d ~ a- ıulnhnc ar unhk u . ad dinl ~cı emmo de tatlı şey ha! Fakat asık yine <lalgııı, balM · 

rak doğmuştu. Gözleri ve kulakları rını, gumru resmın en mu o ugu- s cezama emesın e e ş- kabaran ayranı ''ardı; yenJ~erileri- - Nereden biliyorsun, yedhı mi? 1 .. 
tt.kl . . t bili. h rd l d ·şı d. k. uçu <, mınl<lanmıs: çok kuvvetli idi. Uzaktan görür ve nu zanne ı erını, o omo n u a er ve emı er ır ı: miz keçe~e pala !:alarla.r, destiye - Yooo !. Yukarı l<iiyden !\le - ~ 

uzaktan işitirdi. Bütün harekatına i- halde olduğunu, evvela otomobil alan - Evvelce bu işi yapıyorduk. Fa- kul'ljttD atarlardı. Se'imli Galata - mişgilin Almwd dayı, kasabada 
Reşadın tamir ettirip içine radyo koy kat, son ~anl~rda A~ir kağıd buh· f saraylılarunız da cmbolden zevkli yerlerken görmüş te bizim Dursun 

r., "\ duktan sonra Ahmede 800 liraya sat- ranı ba§ gostercli. Kagıd hem bulu- bir şiltle "pil8.v,, a ka~ık atmayı ~avuşa anlatırken kayınçosunun Yeni Sabah 1 tığını w onun elinde yakalandığını namıyor, hem de çok pahaya_ çı~. nıiJli ananelerimiz arasına soku ver- yeğeni duymuş! .. Bana da () söy-
söylemişlcrdir. Mahkeme, fırıncılann bu ıddiası- diler! ledi ... 

A. F . . te .. 1 -.1 . nın doğru olup olmadığının tahkiki- &n de a.5aı'i'ıld fıkrayı, baskasın-
ABONE BEDELİ ..a§çı eyzının rcuman ıgı e sorgu- k . t· Bizim pla\"istler meğer, kaşık e "'?> 

1 Çö. . d 1 .. ne arar vermış ır. dan duyn.n b · kad tel f nla _ su yapı an yaver pı e, şun an soy- maçlarmın sesli filmini de aldırmış... · ır ar aş e o 
TUrkly• Ecnebi lemictir: Model t•vvare . . -ı diğer hlr arluıdaşs anlatırken işit· 

'.:J ı ı lar ! Bu cumartesi güniı, Beyog u 
1400 Kuruı !700 Kuruı - Bu otomobil, anıavutiukta ya- mUsabakaSI Pamıakkapıdaki lokallerinde film- tim. 
7&0 :ıt 1450 :ıt verken her zaman bindiğim otomo - Türk Hava Kurumunun tertib et- lerile beraber eski hatıraları da (bu Bi~.are, "!asıkı ma.hrıwı., lardan-

SENELiK 

400 > soo > bildi. Arnavutluktan buraya da onun- tiği Model Uçak müsabakasına işti - ... ad.. venilen pila\"larla beraber nnş galiba; kılı titreyip gözJerl s~ 
1 AYLIK 160 > aoo > la ı · t' Kral Zogo burad Pa k · · ·· 1 T ı:r K ""' "" " ıülerek uzun müddet cananı bekle-
----------·----• ge mış un. an - rak etme ıstıyen amat'lr er . -ı. • yenilen gollerin de bulunduğu hu-
' 3 İLKKANUN 1939 Cumartesi rise giderken bana hediye etti. Sonra- İstanbul şubesinde Türkkuşu Espek- miş. Gelmeyince bir yan mesti 1-

8 AYLIK 
8 AYLIK 

dan satmağa karar verdim. Reşad ve törlüğüne müracat ederek kaydol _ susi surette öğrenilmlştir!] göst.e- einde sokağa. fırlamış. MelUJ, mah-
358 H .Zilkadel2 35.S .iıl. l.Kanun 10 Ahmed bana müracaat ettiler. Önce makta ve müsabaka şartlarını mubte- reeekler ... Kiyasetli bir idareci ta- :ıun, saralı ve dal.ı.;ın, etrafı seyre-

1000 lira istedim, sonra, gümrük res- vi broşürleri almaktadırlar. Hava mü rafından, kaşık atmamn aşık at - dcmlİfı. Birisi halinden müteessir 
mi ve harçları onlara aid olmak üze· said olduğu takdirde ikinciknnunun maya niçin müreccah ol<luğu, gol olmu~t yanına yaklaşwp derdini sor-
re 500 liraya satmak üzere uyuştuk. ilk pazar günii Yeşilköyde yapılacak yemclde, Tosya plavı yemek ara • muş : 

~ Ot•• lk1111111 ~Un•t ötl• lklnlllı Bir mukavele yapıp imzaladık ve tes- müsabakada kazananlara kıymetli sınd:ıld - enbubci hazmiyedeki or- - Soniınt demi~ 4iteld, sevgilim 
2 39 7 28 9 48 7 23 ~ 1314 33 llın ettim. hediyeler verileceği gibi en yüksek ganik tesirat itibarile- fizilil fark- gelecekti, saatlerce bekledim, gö· 

:;;;;-~ ~ Akp. vaı.ıı '"'•k Bundan sonra, muhakeme, şahidle- puvan kazanmış olana da §eref ku- la.r izah olunacak ve "pilavdan dö- riinmeıll. Dayanamadım, sokağa 
- rin dinlenmesi ic:in ba.ııka ~e bırakıl pası verilecektir. nenin J;;a.~;ığı kırılsın!,, andı içile- fırla.dun. Acaba nwtla.r mıyım, di· 
1:l 00 1 3' 12 51 16 4518 23 S 36 mıştır. tedbirler de alınacaktu:. cektir. - balwııyoıımı. 

Qllllt 357-Ayl J'l KHım: 46 

Ezani Ss•t 

-- Nasıl olursa olsun! 
f{er mectist-0, mutlaka Jıcr oiil' 

Ye, bir aJnltlancllk prangası tal'a . i 
lar çıl{ar ya! Iliz1mldlerden bil' 
do o kalıkaha tufanı arasında'' t 
hıb meltcmJ,, gibi, müdahale eti 

- Peki mon~cr, bu nerede 0 
1 muş, Türldycde mi, yoksa oıe.J111l 

ki ecncbiyede mi? . 
İhtimal tarihini, şruusınrın isJ11

1 

filan da soracaktı, dinUyenJcrdc 
birisi nc~'e istiğrakı içinde OC' 

verdi: 
- N crcde olursa olsun! 

• 111 

Temsil \'e Konferans - ŞehreJ!l •...• sıı. 
ni HaJkcvinde cumartesı gunu d 
20,30 da temsil kolu tarafın. 
(Bir doktorun ödevi) adlı pı~ 
temsil edilecek ve Bayan saıı 
ÖlçkUn tarafından da. bir konf 
verilecektir. 
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Fin 1and1yail1 ar ş 1 m a e uyu DK:ı:..: =~ra~ • .ı. ( Jla§tarafı 1 incide) Şhnal Denlzbıde Bir Hava Harbi. MI T 

8 
1 l f K d 1 r mWle gözlerimi açarak bah- lara.k kalmıyacağız, yahud galib gele- Oslo, 22 (A.A.) - Reuter &Jansl 

1 r a e r a z a n 1 a ~leri, bostanları ka.rlıır kinde görün- ceğiz. bildiriyor: 
ce, kalktım ve blr müddet ba.,mıı pen- Harbi kimin istediğini anlamak ha- Hagesund Dagblad gazetc:s~n~~ ~az 

. . cercye dayayarak tlt:ıküdar, Haydar- kikaten milhlm bir şey değildir. Har- dığın~ göre, dlln Ş~al denızı us~~-
( Ba.5tarnfı ı incide ) 'Ruslar bu hareketi ~mamlıyab~~ • pa.~a, Moda, Fener ,.e tA Adalara ka- bi İngiliz milletinin mi, yoksa Fransız de, bır Norveç şe1in olan Karmoe nın 

nıa, Borgo, Sortavala, Viboı g ve l~i t?111ike. ~Uthiş. olacak, çünkU dar ~poçcno uza.yıp gitlen cv~eriıı, milletinin mi istemiş olduğunu bilmek garbinde, bl~ bava ~uha~besi olmuş 
ınUteaddid merkezler ve Kızılhaç i- Finland~yayı .ıkıye bölmüş .oıac:ak- ağ~la.rın bir gece için.de giyindikleri neye yarıyabilir? Vakıa, harbde oldu- tur .. ö~ce, fjlllla~.e ?o~ ?ıde~ tayy~
t:a.reti aşik@.r surette bulunmaBlDa lardı. Finlandiya ~rkanı harbıyesı .u- acayip ve beyaz §ekıllerc baktım. ğumuzdur. Yegane mühim vakıa bu- re. f~.ıo:nlaları .g~r~t.i§tür. Mitralyoz 
ıa~en Uç bast.ahane bomJ:>ardıman zun mUddettenberı bu manevraya ın- Jk•füi scnelerdenberi Beyoğlunun a. - dur. Dünyanın bütün plUtokrasisi sos gUrultilleri işıtılmı§ ve az sonra cc-
edttmi§tlr. tizar etmekte idi. paıtıma.u pencerelerinden yalr.ız kar- yalist olan Almanya ile harbetmek i- nuba doğru son süratle giden elli ka-

Bugiln Finlandiya üzerinde uçan Salla önündeki Finlandiya kuvvetle şı npartıman pencerelerini görmeğe çln birlc.~miştir ve bu milleti im.ha e- dar tayyare görülmilştilr. Muhaı:e~, 
Sovyet tayyarelerinin adedi 300 bin rine toprağa sarılarak Fin vatanının ruı~tığım i~in, tabiat.in bu sade, fakat dcceğini ummaktadır.,, havanın Norveç karasuları lınrıc~e 
d f- -ı dı Ölcnl . dedi 16 ya· bu noktasında ormanlar içinde son ne ltaiie olduğu kadar harilmlade istiha- Plütokrasi ve kapitalizm devletleri tesadüf eden kısmında cereyan etmıır en U41R r. crın n ' d _, . . . 1 . blr tir • 
ro.ı 1 43 tür On bir düşman fere kadar nyanmu.ıan ıçın emır ve- lesi önünde, stanbulun ne ~sız bize daima karşı olmu3lardır. Hasım- . 
ta. anan ~; .. ~rUlıı:tlfitilr. rilmi§ bulunuyol'du. Finlandiya kuv- fa biat par~ası olduğıuıu sanld daha la:rımızı istihfaf etmiyoruz. Çünkü on- Londmnm Ta\'ZUıl . 
~es u • tı vetlcri bu emir- mucibince hareket et- iyi anl:ı.c:lım. Kar, bir gocedc, boyası ların kaynakları mevcud olduğunu bi- Londra, 22 (A.A.) - Reuter a3an-
Fın !l~kuına.ndıınının Rc?nna.d. tiler. Finlandiya askeri ölüyor, faknt solmu!1 ahşap evleri, yıkık ve çökük llyoruz. Fakat onlar 90 milyon nü • sının Ha.va. Nezaretinden ö!';rrendiğine 
Helsınkı, 22 (A.A.) d- Finlan ıyala bir adım geri çekilmiyordu. duvarları pislik dolu bostan çukurla.- fuslu devlet tarafından· ezileceklerdir. göre, Şimal denizinde Norveç sahilleri 

Orduları baş kuman anı mareş . . ' _ . .. ~' , __ ,, , ı.k'---d hi b. lngili tavvaresi 
M ileri kabul ede- Bu müddet zarfında Fınlnndiya nnı, bakımsız, lgn bugcu SOWIA ' 6 Düşmanlarımızın büyük ümidi, Al - aç =mı a ç ır z J J 

re~er~elın g::«:ulunmu~: erkawharbiyesi bütün ihtiyat kuv- Jmlchnmları, hf"r ~yi, ta.biatin temiz- mnn mil!etini Filhrerinden ayırmak- harbe tut~ı:ımamışb.r. 
eu cyana .. vetlerini Salladan Kcmike ve Kehijar- li!!ile boyayarak manzarayı hiçbir sa- tır. Fakat buna asl~ muvaffak olamı- Noel İçin Tn\'assut 

Yıkılan 
Eser! 

~., .. 
s 

T asa.rnıl h.9.ffosı mtinnsebetile 
i'altshn abidesinin n.tmfınn. !:.8 

ldJcn üzeri yazılı propaganda levh~ 
lanrun mihıasızhğmı ille gün yaz ~ 
mı~tım. Binlerce lira nınsrnfla ya · 
rıJan bu teslsnhn, Cümhuıiyet ibl· 
desini örtmekt .. o ve meydanı tlr· 
khıle.5tinnelrt.en b~ka bir işe ya
rıımaılığım, kı~m lıu soğuk giinle -
rind klmsen!n Taksimin donClurucu 
:rii:g-ln Jmrşısu!da lııı le\'lıa?arı o -
Jruynmıyn.cağtru, hele sı'kı bir ıiiz
gür esecek olursa, levhı:ı.lnnn uça.cn,
ğını kaydetmiştim. 

Filhakika diin sabah, geceki fır· 

bna yiiziindcn hu levhı:ı.lann darına· 
dağın olduğunu görenler, tliişüncc · 
mln nelcadar doğnı ı:ıktlğlm t.."\Sdtt, 
etnılşlerdir. 

"- Yabancı memlekeUerd~ mu- viyi sarmakta olan ve bu suretle açık n:tkan~ hatt.:ı. tasavvur edemiyooeğt yacaklardır. Noeli dalına zaferin mll- Paris, 22 (Hususi) - Holan~a 
~sslr yardımlar gö~yo~uz ... Bı~ b·~ ı noktalar arzedcn Rus fırkalarının ce lradar C.5-<;lz, çok muazzam bir tabloya beşşi.ri olmuş olan derin bir imanla kraliçesile Belçika kralının, muharıb 1 lar dn "tasarruf haftası geçti ya 
Y~rdım yapılıyo: .. ÇunkU. 8~ ~e 51 nahına yığm1şttr. Bu manevra, Marn çevirmişti. Öyle ki, tapa. tapa lın.rlar tesid ediyoruz.,, de~~etlere, ask~rlere noel bayrar;n~nı na.Gıl ol'öa leYhalnn yerlnde:ı söke. 
ıın ıncmleketlennız çok ıyı bıliyor- muharebesini andırmaktadır. lı1nlan- içinde da.ha canlı bir hrJ ata.o tstan- Amlral Raeder İstifa. Mı EttJ '! tes ıd eylemek ımkanını vermek ıçın, cekti!r,, diye bir ıniit.alcnıfa buluna-

r..eıld, c>..şeliten tfüşen Nnsreddiı 

!locanın "nasıl olsa inooektlm,, d& 
mesi knhilinclcn, bu lcYhnlan takan 

SUnuz ki, bütün m~lle~tıe7 ~çln en aziz cliyalılann Rus alaylarının hattı tize- hulun bu &.o~• su, ı;ök doln p:ırçasma. Londra, 22 (A.A.) - İngiliz gaz& 23 k§.nunuevveldcn ~ k~unu~~'Vclc hilirlcr. J•'ıumt ayni 7..evat., <lünkü fır 
olan adalet ve istıklal ıçın çarpışı • rlne hUcumu o kadar ani, o kadar bakıyor ve seyrine tloyamıyord~ teleri, Graf Spee'nin kendi kendini ba- kadar yan~ 72 saaUık bır _mudd:t tınanın bir hafta. evvel hfu:lis olını· 
Yoruz. Dilnyanın ~~er bUtUn m~- §İddetli olmuştur ki, şaşkın bir hale Derken Uı;üdüm! pence~en ~kil - tırması hadisesile alakadar olmakta zarfında ~ılf~hl~ı:nı bıra~agı teklıf 1 ~'aCn~m na.en) lsha.t edebUirler! 
lekctıeri de bunu bilıyor ve çok mi.iş- gelen Ruslar bozgun verdiler ve bu elim, içeri odaya gıderc.k lwşedelu be- ve Alman Bahriye Nazın Amiral edeceklerı bıldırılnıek:~dır. . . Da.lresindcki Pili kuruşluk su bo· 
kül olan bu anda biu.at kendilerinin §aşkınlıkla ornıa.ua sapmak gibi bir ~·az çini. sobanın başına geçtim. Pen- Raeder'in Hitlere istif asıru verdiğini Pap8:11ın da no~~ n:.ıuıascbetıle .bır nısunu 00 knnış daha. pahalı)'ll mal 
tı:ıaruz bulunduğu zorluklara rağmen hataya da düşerek tuzaklarda birçok corelerin gerisinde karlar yağıyor ve mevzuu bahsetmektedirler. nutuk ırad edecegı l!!oylenmcktedır. .-,den. böylec~ hazinentn on lmruşnnu 
bize yardım ediyorlar. tank. kaybettiler ve mitralyöz ateşi sobanın demir kapağırun acayip bir Maamafih Reuter ajansının Ams - ........................ u................. ....... :ıl~·an eden dalre mHdiirUnU mahke-

Sizden rica ederim vatandaşlan - altında biçildiler. da.nteliyı andıran kalın delikleri ar- terdam muhabirine göre, mezkur şe- Deli olduğnnu iddia meJ·e knda.r sürffkJcyen kanun, hu 
nt.za Finlandiya ordusu için bütiln lşte bu dakikada Rus erkA.nıhar - kasında kml odunlar biriblrine sarı- hirde böyle bir istifaya dnir hiçbir eden bir SUÇ'U şeld!de binlerce Uranm zlynn edil -
Yaptıklannda.n, sizleri ona gönder - 1 biyesi ricat emrini vermiştir. Rus la.ra.k çıbr çıtır yanıyorl.ardı. So~aya malumat yoktur. . . mo.<>Ine Jakayd kalmaktadır. 
llıekle gösterdiği alakadan dolayı kuvvetleri Sallaya doğru çıkmış ':_e ı bakarken, aklıma ı,aıonter gel~ .. ve Harekat Hakkında Alman Tebliği . . . ( Ila.~t r~ı 1 _ın,..ıdP. > No ise, yBpılan llt.r fena şeyden 
~inlandiya. o~d~~unun sonsu.z. §ük - orada ~v~k~uf etmeden şimale d_og- ı insanı ilikler.ine ka:lar ısıtan ~ görun~ Berlin, 22 (A.A.) -:-- D. N. B. aja..TI- e~lıyetı haız oldugu bıldlnlmekte - hir ders alacak ve buna unutmıya-
l'anlannı bıldırınız. Onlara bızun na- ru çckilmıştır. Korkunç bir soğuk me'.t harareüne raı:;men bl~ çınl soba sma göre askerl vazıyet: dır. . . ~· ca..k olursak );ne lst.ifade ~tmfş olo-
lllımıza "Teşekkilr ederiz., diyiniz.,, hUkUın sürmektedir. oın yanında o demir kalorıfcr şnlrnlt- Garb cebhesinde faııliyet 20 kanu- Bnhrı rapora karşı ne cliyeccgı ruz. T:l.'!-8.rruf cemlycUnln, hu misali 
Siınaı Cebhesinde Fin!eıin Tahlyeleri Finlandiyaya Göniillli Akıru Başladı lerinln bayağıhldannı dü~i.in~tim.. nuevvelde diğer günlerden daha ha- sor~lunca delilik iddiası~da ısrar ~ö:1.önUnd~ huhındnrnrak bir da.ha 

Helsinki, 22 (A.A.) - "Reuter,, Stoklıolm, 22 (A. A.) - D. N. B.
1 

T{•krar sobaya. baktım: 1-ıie gh:1-t>l fif olmuştur. Bazı yerlerde Alman ve etmış, arkasından da samıler arnsın böyle JıatnJara düşnıemcsinl temennJ 
Rus ordusunun kısmı kllilisi, Sal- ajansı bildiriyor: dunıyor ,.e ne tatlı yanıyordu! Fransız topçu düellosu kaydedilmiş - d~ bulunan .kardeşi Vehbinin metre- l"Alrlim. 

la istinad noktası olarak, üç gün- Dün, bin gönüllüden mürekkeb ilk Çocukluğumuz ha.hrrm.a gel<ll. Yaz- tir. ~ı Me~b~nenı~ ~ış~rıya çıkarılmasını :l\IURAD SERTOGLU 
denberi Kehijarvi ve Kemik'e doğru İsveç kafilesi Finlandiyaya hareket dan otlun almalar, soha. kurma.Ja.r ''6 21 kanunuevvel gecesi 20 kişilik bir ıstem~ştır .. ~akı~ bumm u~ulden ol- ...................................................... .. 
hır çevirme hareketi yapmakta idi. etmiştir. kış ~ccdcrl mang:ıl bıı.-,ınn. toplanma- Fransız keşif kolu Spichern ch·annda madıgını soyleyınce, Rahrı, evvela Hükumetin Aldığı 

- • • •-...._. l:ır! Şimdi, onl:ı.r da, büyiil< bab:ılan- vazift*!ini görmeden uzaklaştınlmış • 1 ~{eft.unenin, sonra karde§i Vehbinin 
• mız ve hüvüb: a.nalanmt7.fa. ht'raher, tır uzerıne saldırm~ş. muhafazasına Tedbirler 

Fransızlar Finlere 
Yardım Edecek 

İnönü Bulgar Elçisinı unutulup ~itmişlerdi. Menhus a.p!U"h-1 Alınan ve düsman kuvvetleri bir memur jandarma Lutfi mani olmak ( Raşt::ı.rafı 1 incide) 
manl:ır o korkunç ve ısıtmak bi.lmez k keşif ucmda.rı yapmışlardır. Kai· isteyince de onun tüfeğine sarılmış lar dn aralannda bir Limited şirke\. Kabul Etfİ kalorlferlerile biitlin o güzl"l iUyad- ;~rcclhul'un" ;arbinde saat 12,10 ile tır. ~.~übaş~r lbrahim. k.endisini tut - kurmak üzere görilşınelere başlamış· 
ları m:ıhvetml,-,lerdJ. 12 30 arasında 10 Alman Messer - rnak ıstemış, onun eJını ısırmış, lb - lardır. 

( Ba§ tarafı 1 ,ncide) Ankara, 22 (A.A.) - Bulgarista- Kafübm, tekrar penc.erey~ ynkln~ schmitt'i ile 12 Fransız Marane'si a- rahimin istimdadı iizerine gelen po -1 Ayru;:kabı<-.ılara Akred.iill Veriliyor 
Ya devam eyliyeceğini bildirmiş ve nın Moskova elçi.liğine ~yin edil~ ttm: Uin1crce ev, bombo,, 111a.hlhb·inin rasındn şiddetli bir mücadele olmuş- ı lis Sadeddinc tekme sallamış,. adli.· ı Haber aldığımıza göre Ticaret Ve
dcmiııtir lti: . .. sabık Ankara elçısi ~ıstof bugün Jr:elme9i tçi.n yazı bekliyorlar v:, biri- tur. Bu mti5ademede bir Fransız tay- ı Y~ baş ~da~ısı ~~ehmed ,..'·e adlıye s~- kaleti her ay tem?id cdi~e~~ tizere 
"- Finlandiya mu~ave?1e~, ölumU s~t 16 da .. Ç:':11kaya köşkünde Reisi- birlerine solnılmnşlar, ganki soguk 1- yaresl ha.~ara uğratılmış ve Rhin'in v~l ~omıscn Salıh de gderek Bahrı- ayakkabıcılara hançtcn den ıthal et

'Sa.rete tercih eden bır milletin neler cumhur lnonu ta.rafın?ru:ı kabul edi- 1 çindl tıtre~iyorlardı. O 7.3.ll\n.ıt, ~u g&- şarkında cebren yere indirilinceye ka- y~ g~ç halle dı~an çıkarmışlar, B:ıh- nıek Uzere bir miktar akreditif açmış-
'Yapnbileccğini isbat edC:~ ~ahraman- lerek arzı veda eylemıştir. nl'f, gilzcl, dalın birkaç mllyovn nilfmnı dar bir Alman tayyaresi tarafından n bıraz .. sonra te~rar mahkeme sal~ tır. Bu karar kunduracı esnafı arasın-
hğı. alkı§lamak kfil'i degıldir, yardım . banndırahiJecek ve buna rn~"lTlen her takib edilmiştir. nuna hucum. ctı_n~ş ~e . yakalanarax j da büyük bir memnuniyetle karşılan-
etnıek lfızırndır M , . • DD kü aileye l>ir bahçeli ev lc;alw.t f'decek k.3-- kapı altına ındırılnııştir. mıştır 

Meclis Dalam~r'nin bu beyanatını t!C lBln n l bUviik l>"'hirde, niçin hPrkesln, Uruguay Alman P~otestosunu Bahri hakkında, mahkemenin me- ~lın~n Tedbirler tlibbet Neticeler 
tar ,J' :r-· • l Reddetti h b f . ·1ır1 . d ' r 

liddetle alkışlamıştı~. . - ' f • sanki oturacak yer kalmamıı; gıbl h - Montevideo, 22 (A.A.) - Uru ay a e mı .. ı a ' J:W. armaya 'e po ı - Yeriyor 
M:liteakıben Daladıer, Fransız sıl8.h 1.C lmal .b.rinin wvw;ı;ine ta1nlarak ghlip Olhan- . . , gu se tecavuzden hır zabıt tutulmuş, bu Hükumetimiz tarafından alınan mU 

1_ • n ı r-... 1 hlikumeti Graf Von Spec ye çok kısa f d d .. üld .. ·u u ·ad· tın· 
'<ll"ıwn tayyarelerde olduğu gibi top- ( Başta.rafı ı i.ncJde ) lrJ Sişli ara.."ına yı~-ı1dıkla.rını an ı- ' . . - . . sc er e ov ug 11 ı ıa e ış, him tedbirlerin tesiri piyasamızda 
larda tanklarda ve tank toplarında. btidce bakımından olan vazi··~tini ve ~:U:~ım \:e şehirİcrln anrok kendi mühlet verılmış oldu~nu ~ıl~ıren Al· tabibi adil Salih Haşim tarafından kendini göstermeğe başlamıştır. 
!Xıalz~enin çok yüksek vasıfta bu- geçirdiği sa.fhalan izah e;i~i~ ve 1 hu..~usiyetlerine göre kurulmn.lan ta- m~ protest~~~~u r~~ etmı;ti~. b muayenesi yapılıp rapor da leffedile- Çiy derilerde yüzde 20 ve köselcler-
lunduğunu tebarilz ett~, 1914 de- bugün bu kanunun tatbiki ile vazı -ı zung~ldl~lni ve bazı Avrupa fJCbirlerl- h ru•~kaiyl uH mc 

1 
cckva mı a, ~ rck dün akşam asliye altıncı ce7 .. a de yüzde 10 nisbetinde bir eksiklik ol-

ı..· ·ı · diki. h b b. • tt ususlA ,a aye mu a.ve enamesı· mahkemesine verilmiştir ·-
"l harb bidayeti ı e şım ar l· fedar bulunan Toprak Mahsulleri O- nln az toprağa. çok nüfu~ yor.eş r - 1 h b 1 t kt ·e mütehassısların • . . . muştur. Dıger taraftan kahve fiyat-
da ti da b. ukayese yap - w -n k b 1 ttikl •rl sefer- n a r a ma a \: .Mahkeme davacı polıs Sadeddin - 1 d d ıo 1JC k k d d .. Uk Ye arasın ır m fisintn ne suretle 1mruldugunu anlat- mek f'ndlşe:we ıı u e t 72 saati kUi .. rdüklerini bildirmek- . ' . . . nnn a a - u uruş a ar U§ -
tı:uQ ve bu harbde zayı·atın fevkalade "-· ibl p"'rtımanlar vannıalc siste- ' go le şahıd komıser Satıh, adlıye baş lük görülmü.c•tUr "' mıştır. ua.~1 g a. ~ · ,..- . tedlr. d h d . · · · :s • 
'2 oldugun-u söylemi§tlr. . . · · · · lnl k .. riikörü.ne tnklidl olnn bugün- 0 ncısı Me me \e Jandarma LO.tfıyı Ticaret Vekili bugün de şehrimiz-

. . . Emın Sazak (Eskışehır) çütçıyı m n o - . Jlola.nd& Gemilerinin Tedbiri d ·nlemiRtir . 
Daladier, 30 teBJ1Illsan.ıye kadar ka . - . kti mf'Sken havatınnz ve tclikkilerl- 1 ~ • deki tetkiklerine devnm edecek ve bır 

- 0 d 1136 denız· ordusunun korumak ve mahsulil degerlendlrmek m1 1 .· 1.~ .. , d·•·şiln .. -k """"kal- La Ha.ye, 22 (A. A.) - Holanda Bahri hepsinin ifadelerine itiraz .ht· 1 göre b" k Ankaraya ,.. r usunun , · · h'n-"- k · d '--ak z o aca.:) tp •&u.uo la. "'"' ·r-~ • . . . . .. . . . • . ı ıma e .... a şam 
26() ha dusunun 42 ölü verdi- ıçın wu.w.ı.etçe ço yerın e ouu ıv tıcaret gemılennı ınaynlere karşı hı- ederek yalan soyledıklerını ıddıa et- d.. ekti 

ve va or l tedb. 1 . b 1 d dım. . . b. rk ~l 1 - . k . . . - onec r. 
lini b·ıd· ı ve sözlerine şöyle de. lınmış o an ır erın azı yer er e AJ' N , K maye ıçın ır çe ı ag a çevre emege mış, muha eme, ıkıncı agır cezada ----------~-~-
'lanı ~ı·~~ köylil aleyhine netice verdiği.n.1 söyli- J 3CI aracan karar vermiştir. Bu ağların Ilolanda cereyan eden hadisenin zaptı varsa !atının !'loru1masına ve Vehbi ile Mef-
,,~ H~et, zamansız taarruzla- yerek bunun bertaraf edilmesini iste- ••··-••••••••••-· .......................... fabrikalarında yapılmasına başlanıl - onun, yoksa zapta geçilen kaydın ı:e tunenin de şahid olarak dlnlenilmele· 

ra ın dır Muharebeyi müttefikler miştir. Alman Rumen dığı gibi Almanya, Fransa ve İngiltc- Meftune ile Vehbinin kendisini tah- rine karar verer<'k muhakemeyi ba§-
tarn ~~l~a dairesinde bildiği gi- Alaeddin Tiritoğlu (Kütahya) ileri - reye de sipariş edilecektir. rik edecek bir ~y yapıp yapmadık - kn güne bırakmıştır. 
bi idare etmek azmindedir.,, sürülen mütalealan yerinde görmekle Ticar·et Anlaşması-
~ihayct Dalııdier, sözlerini şöyle beraber mevzuu milzakere olan l8.yf- n 1 n Esas 1ar1 

lliUrmI13tir: hanın buğday koruma meselesi olma-
"- Fransa keneli selameti için yıp değirmenlerden alınan verginin Bükreş 22 (A.A.) _ Rndor ajan

harbediyor. Çünkü Fra.n.sanın sel!: maktu vergiye bağlanması işi olduğu m bilcliri;or: 
tl:ıeti en yüksek ve astı insanlık mezı- nu işaret ederek kanunun müzakere- Rumanya - Almanya hükumetleri 
l'etıerinden ayrılamaz.,, sini istemiştir. mümessillerinden müteşekkil ve her 

Meclis, bu beyanatı müttefikan tas B ='-- '· ed 1 1~ . ik. emleket arasındaki mtib&dele -\'ib u mw.u.Aer en sonra tan.un ayı- ı m . . 
eylemiştir. . hasının Ticaret Vekilinin huzuru ile l leri tanzime memur muhtelıt komıs-

Tabsisat Kııbul E(llldi . örUşWmesi tasvib edilmiş ve ruzna- yon dostane bir hava içinde cereyan dU 
b Paris, 2.1 (~.A.) - Mebus~ .Mec- ~enin diğer maddelerine geçilmiştir. ede~ mesaisini bitirmiştir. Komis - Flnlandlya vaziyeti Almanyayı - l \ ~~keıi ~1-?atı 536 reyin ıttifa.ki- Meclis, muamele vergisi kanununun yon, her iki memleket. ara~ındaJ? tUndUrmeDe b .şl•mış görUnUyor 
h... -~ul etmiştir. b hlikUml . . d-x.ı tirilm. • emtia. mübadelesine mUteallık bır . 1 B . . .,..~ .. 
.... ~•.fer Flnlandlya El9-fsile Görü';til azı ennın '-t;•Ş esme, . . , 1 all tm• on günlerde Berlinde Jlıtler e arıcıyc nazın 
l>a~- 2? (AA) _ Daladier ög~le- ceza evlerile mahkeme binaları in.~a- çok meselele~. tetkıkk\:e 1 

e d ıkiş, ve diuer Jıükfunet ricali arasında yapılan mü-
~~"", .., · · har 1ar ezcümle l1er ikı memle et arasın a e • 1 1 i -ril 

4en sonra Finlanalya elçisini kabul sına karşılık olarak alınacak ç " . .. 1 . .nk. af v _ lfıkatı:ı.rda B:ı.llmnlara. aid muhtelif mcsc e er n go • 
ttnıi§tir hakkındaki kanunun bazı maddeleri- iktısadi munasebet enn dı kı.şk/ ~g şillilüğü haber verilmektedir. Söylendiğine göre ffit-

. . . . . runda markla ley arasın a ı enng iııla d" -..11- t , lı 
Su iyede Fransız Askerleri nin tadiline, !Uzumu halinde yemden h b' . bet· . t dil lUzumuna ta- ler Rus ordularının Fi · n ıyUAa.u. gaye yavaş are-

r · uh b ·1·k1 kili · in esa 1 nıs mı a ' · d d. · dil ··.,nr Zira Ilcr-Londra, 22 ( Ilusud ) _ "Daily askeri m ase ecı ı er teş ıç rafeynin mutabakatile kanaat hasıl ket edebıhn~lerin en en L!}el'e şmu!I .ı, • 
'fleıegraph,, ın Suriyedekl muhabiri, Maliye Vekaletine salahiyet verilme- e lemiştir. linde I\remlin kıt.ala.nmn, bi~ısssa. So\')et nıosunun 
Uıt defa olarak Surlyede tahşid edilen sine nld kanunların birinci mUzakere- YBı·naenaleyh ı kli.nunus!!.niden iti- da yardımı olunca, lfannerlıcım mUda.fclaa .• hinnttıbeını ~a-
1'.Q cak • ki · F.iıılandlva mes csın s on Ulıtm Fransız askerlerinden bahr..et- luini yaparak tasvib ettikten sonra baren, bu hesab nisbeti bir marka bu ç.evırece crı v~ .. : . ;,. 
~ektedir. Gazeteci, Surlyenin, Fran - pazartesi günü toplanmak Uzere iç- mukabil 49 ley olacaktır. Mevcud gün i~inde tn.sfiye edılcceğl umul olun..'ll~ta idı. ~a-
~ lı!Ustemleke tınparatorluğundan ti.mama nihayet vermiştir. muamelatın tesfiyesini gUçleşti~e- lmt hadiseler bu suretle cereyn.n :tmcmı~ Ye galıb:ı 
~elen askerlerin temerküz ettiği ce • mek illere bu muamel!t için bir ın- yine bu Fınlamllya harekatı halt.mıda Alm:ınln.nn 
'~ bi k halini ft1........ ld v --- tik 1 ·· · te · ed·1ım;(:ür l\loskovudaki clçililtleri '\"nsıtasile yı:ıphklnn lıa,,rh:ı.-r ·amp ~ o ugunu B k . bul a reJımı sıs "ti • • • ~. k 
'5}'1 k . d T 1 ,..._ u muazzam -uvvetın unuşu ve ..._. ha.ne bazı vasaynva Rus ordusu e.rkamhnrbıycsı pc ,."'' eme tedir. Bura a, unus u, ""°" v • lış • u · d' ki ne 
""'"lrU, Faslı ve Annamlı askerlerle Fransız kumandanlıgının p~'"'lll a icra v®!ı-IHerl topf ndı kulak usmıunışbr. lşte im va7Jyet zcrmc ~•r : .r-
te.hron Etranjen alnylannın mevcudi- veriş yapmak hususundaki karan ma Ankara, 22 (A.A.) - !cra Vekil- ~de, l!1nlandiynda maruz kalma.~. mu,·:.üıa~ıyetsız-
)etı görtilmektedir. haJ,li ticaretin fevkalade geniş bir m.ik ıerl heyeti bugün öğleden sonra Baş- liklcre sebeb oln.ralc Alman 3!01 ~etm~ı=:n~=: 
~~alk, gayet dürüst hareket eden yasta. inkip.f& uğramasını mucib ol- vekaiette mutad toplantısını yap- ordus~ca Wç e-hcmmiyet verilme.~ 0 a 
· \lltlaız askerlerini alla§lanıaktadır. mU1tur. mıjP> ileri surUlmektedlr. 

Berlinde askeri ricalin bu hususta ileri sürdiik· 
leri en büyük endişe Rus askeri erkô.nının, g:Uy~ 

yanlış hareketleri neticesinde Finlandiya ha.rekatının 
kronik bir hale gelebilmesi ihtimalinin kuvvetlenmiş 
olması keyfiyetidir. Finlandiyanın on iki gilnde hak
kından gelineceği ve on iki günde bütün Finlandiya 
seferinin hitama ereceği evvelce i15.n olwıduğu halde 
haft.alardanbcri vaziyet gittikçe dnha müşkül saflııı.
lnra doğru uzayıp gitmektedir. Vaziyetin Almanları 
Urkliten tarafı haftalar değil, artık gilnlcr geçtikçe 
hava ve iklim şartlarının Rusların o.leyhine inkişaf 
etmesi ve müthiş soğuklarla karl:ınn Finlandiy::.lıla· 
rm tabii müttefilderi gibi hareklltı işkal etmeleri kor· 
kusuclur. 

Diğer taraftan Bcrllu askeri meha:filine göre, bu 
vaziyet böylece devam ederse, hattA Finlandiya Nor
veç hududuna kadar süı-Ulseler ve Finlandiya kuv • 
vetıi bir darbe ile Butni körfezine doğru merkezinden 
ikiye ayrılsa [nerede kaldı ki Finlandiyalılar bu nok• 
talarclıı. mukabil taarruzda bulunuyorlar!] Helsinkf 
hükumeti Ladoga gölUnün gerisindeki ormanl4ra. ~ 
lrllmek suretile harbe yine devam edebilir. 
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Nakil Vasıtaları 
Çoğaltılıyor .... ' 

Sinema Aleminin büyllk arslanı 
kahramanlar kahramanı 

Modern Havacılık Ve icap 
Ettirdiği Zengin Stoklar 

Errol Flynn 
TÜRKÇE 

ÇALINAN TAV 
Filminde kazandığı zafer taCJlll 
kimseye çaldırmıyaca.ğuu bUti1ll 

dünyaya bir kere daha i!An 

KDÇÜK 

ediyor ... 

Bu Şaheser 
Bugün ve Varın 

Lale Sinemasında 
Son olarak gösterilecektir· 

Ucuz matineler, 1 ve 2,30 da.~ 

PRENSES 
Boer muharebeleri esnasında geçen müessir bir aşl~ roınaDl· 

Fransızca sözlü. Baş rollerde: 

RlCl-IARD GRI~ENE - ANITA LOUİSE - Sh;RLEY TEMPJ$ 

Filme :ıavc o1arıı.k: E:ı son FOKS dünya havadisleri. 

11ugti.n 3'1<1t 1 •'°C 2.30 da tenzilatlı matineler. 

17 1nlm için .imk!nsızdı. Ger~k filrol~r, - Lfıtfen şurasını imzalayınız! di- vel çok tabil iken işte şimdi heye - göndersin. Oradan taksitle kendine oturduğum zaman, herkesin surıı.~ 
. . gerek artistler hakkındaki cehaletim ye bir defter uzattı. Benim maaşım 30 cruıdan titriyordum. Bir hafta evvel bir manto, bir de rob yaptır. Artık asılmış olduğunu gördüm. tçfJJlde b. 

Diğer Uç erkek memurun ısimleri üzerine ]'leclc\ başka bir şey sormadı. lira idi. Üstelik 50 lira da avans almış muhasebeyi teftiş maksadile bizim yavaş yavaş kendine itina etmelisin! his b işte b · bahSoJdll. 
Nazif, Faik ve Şakirdi. Bunlar ara- Film, üzerimde çok büyük ~ir tc- olduğumdan, bunun da bir kısmının odaya geldiği ve tuttuğum dosyalan Geçen gUn seni yolda gördilm. Senin ~u usö ledi~~=ukorka ıcor. 
larında adetft. bir blok kurmuş gibi sir bırakmıştı. ı.ıevzuunu h&lA. u- kesilmesi icab ederdi. Binaenaleyh gözden geçirdiği zaman da ayni heye- kadar güzel bir genç kıza fena elbi- k baktıkyta daki ~eC 

tm . .. 1 b. d 1 h bd a n sonra yanını idiler. Daima. beraber konuşuyorlar, nu a.m, zengın ve guze ır a ama esa a herhalde bir yanlışlık ola- canı hissetmiştim. seler yakışmaz! Haydi git! lA rd . 
beraber gidip geliyorlardı. ll.k za - fakir bir kız arasında cereyan eden caktı: - Sim teşekkür etmeğe geldim.. İsmail Beyin odasından çıktığım ya so um. . . ıdu T 
manlar Necla da dahil olmak üzere kuvvetli bir aşk macerası idi. Neti- - Bana fazla para veriyorsunuz diye mınldandım. Maaşıma 15 lira zaman yilzilnıtin alev alev yandığını - Ne var? Bır §CY mı 0 fetı' 
hepsi 'benimle mükemmel surette cede ev~e~iy~rlnrdı. galiba dedim. Muhasebeci: zrun yapmışsınız. hissediyordum. İsmail Beyin sözle- .. Ç~tıım.ıe ~aşlıL.tile beni f:a le bB· 
alay ediyorlardı. Konuşuşu.m, yilrU- Kendimi fılme kaptırmış seyreder- - Hayır, tamam! diye cevab verdi. GUldil: ri, beni çok utandırmıştı. Sonra ya- suzdil. Bana ilk defa olarak y 

. Um i .nişim onlara milkemmel ken'. ~lıma derhal sen ge_lclin. Film- Müdür ~ey söyledi. Maaşınız 45 ~- . - O senin hakkın, dedi. Bunun bancı bir erkek, babam yerinde do kıyordu. . . verdi: 
yübi ş •

1
• g yı lm ştu B hep- dekı lüks eşyalar, otomobıller, evler, dır. 5 lirasını avans olarak kestim, içın teşekkür etmene a.sll lUzum yok. olsa çcneml tutması, içimde tarif e- - Hiç! diye sert bır cevab tiJ1ll 

r eg ence mevzuu o u . en k d nl -ı.aıı t al tl . .. 1 rl . . . -· . B bakı b 1 ces:ıre .. . . a ı arın pu.u uv e en goz e - gerıye 40 lıra kalır. E anlat bakalım! Nasıl işe alıştın mı! dcmıyccegım hısler uyandırmıştı. Ba- u ş ve u muıune e dJ.lll• 
ıino tahammül ediyor, hıç ses çıkar- ml kamaştırmıştı. Bütün bunlar, içim- Defteri imzaladım. Ve teşekkür e- - Evet! na sanki içeride cereyan eden h3.dise- kırdığı için başka bir §CY sor~a. şe'f 
mıyorduın. de tarif cdemiyeceğim hisler uyandır- derck paraları aldım. Müdür İsmail' Ayağa kalktı. Odada birkaç defa lcri bUtUn arkadaşlarım duymuş ve O gün akşama kadar başkrı. bir dııı11 

On beş gUn sonra NeclA beni sine- mıştı. Beyin bana knrşı gösterdiği bu hare- yukan, a.~ağı gidip geldikten sonra Ö· görmüş gibi geliyor muhasebe odası- olmadı. Yah:ı~ b'raz kaba bir a yn· 
maya davet etti. Hayatımda ilk defa Nihayet ay başı geldi. İşçiler para- ket beni çok mUteho.ssis etmişti. Ken- nilmde durdu. Parmaklarlle çenemi na giremiyordum. Dışarıda biı.ız do- olan Naıı:if hlr aralık kadınların yatı 
olaınk o kadar medhinl duyduğum la.rını haftada bir, memurlar ayda bir disine teşekkür etmeğe karar vere- tutarak yüzümü kaldırdı. Ve yine göz l:ıştım. YüzümU, gözfu ,U iyica yıka- rı:mda sCiıylen.Aesı hiç d3 caiz 

0~ bU-
ıinemaya gideeektim. İçimi tarif e- alıyorlardı. Hakkı Bey sıra ile her- rek odasına gittim. Yine yalnızdı. Be- !erimin ta içine bakarak: dım. Bu suretle ancak biraz kı:md:..ıne ağır l>lr la! w'}yledi. Hakkı 13eyill 
dcmıycceğim bir heyecan ~aplamıştı. kes çağırdıktan ve aylığı verdikten ni görünce gUIUmscdi: - Eğer dürilst çalışmakta devam geldikten sonra lçerl girebildim. DA. c·am sık:ldı: 0 ,,. 

?-t!clA bana: sonra, en son beni de çağırdı. Masa- - Ne var kızım? diye sordu. eder ve beni memnun bırakırsan, m.a- Odaya girerken devanr e<lP.n şi<1dot- - T-..rbiyC\ı-i ~J.kı:ımaJU ıavsiY 
- Hangi filme gldeUm? diye 1tor· JUJl ~e 40 lira koydukt.a.Il sonra Bilmem bu ad:ımın karşısında ni- aşını çok daha fazla artınnm. Hem li bir münakaşanın birdenbire !tesU-J~m. diye Nazifi paylııdı. Vftl) 

duğu uman, buna cevab -.ermek, be- bar>.ıa.. çiıı heyecana kapılıyordum. Biraz ev- Hakkı Beye söyle, seni bizim terziye mesi nazan dikkatimi celbetti. Yerime ~....., 
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Yarınki M~him Maç 
Galatasaray- Fenerbahçe Yann Taksim 

Stadyumunda Karşılaşıyorlar 
------- ------

Fra ns a.n ı n 
Sarı Kitabı 
Münasebeti le 

[Başmakaleden denm] 
tereddüd ve hicab duyulmadan çiğne
niyor ve ağızlard8Jl yine hak, şeref 
ve haysiyet, adalet sözleri düşmüyor! 

Türkiye garb demokrasilerile kar
şılıklı bir yardım beyannamesi imza
lamış ve bunun bir muahedename ile 
neticelenmesi kararlaşmıştı. Bu mu
ahedename imzalanmadan evvel Ha-

Atletler ! 
1940 YILBAŞI GE 
CESt M'OSABA • 
KAMIZA HAZIR -
LANINIZ VE YA· 
RIŞA İŞTİRAKE
DEB~MEK tçtN 
Y AZILTh"IZ ! 

B a ı LJ • "r k D /ı K ı · riciye Vekilimiz Moskovaya seyahat u ırıaç nangı ı a ımın a ıa uvvet ı etti ve avdetinde muahedenameyi im-

Oldug., unıı Me"dana Çıkaracaktır ~1adı. Bizim için ~un~an. daha tabii 
J' bır şey olamazdı. Çünkü bır beyanna-

Galatasaray - J.."enerbahçe yarınki 

P<ı:7.a.r günü Taksim stadyomunda bu ~---------------------------..... i 
Bellenin en heyecanlı maçlarından bi-
rini oynıyacaklardır. Bir kaç senelik 
bir keşmeketşten sonra görülüyor ki 
lstanbulun en meraklı futbol faali • 
yeti yine bu iki eski ve kuvvetli ra· 
kib etrafında toplanmıştır ki, mem
leket sporu bakımından da hiç ~ilphe 
Yok ki. bunda hayır vardır. 

me kabul etmiştik ve bunun netice
sinde uzun müddetli bir muahedena
me yapacağmıızı da taahhüd etmiş
tik. Halbuki bizim tarafımızdan gayet 
tabii olan bu hareket garb demokra
sileri matbuatında çok büyült bir 
merdlik, vefakarlık ve samimiyet de
lili olarak alkışlandı. Bu isbat ediyor 
ki bir milletin sözünde durması gibi 
en tabü ve en sade bir hareket adeta 
na~ bir fazilet halini almıştır. Eğer 
başka milletler "sözde durmam?]<,, 
gibi çirkin bir kabahati bir diplomasi 
prensi pi haline çıkarmamı§· ve fena 
örnekler vermemiş olsalardı Türk hil
kfıınetinin sözünde durması bu kadar 
hayranlık celbetmezdi. 

Yugoslav maçlarından evvel ya • 
pılması mukarrer olan bir Fener • 
Galatasaray maçı • her tarafta bil • 
yük alaka ve merak ile beklenirken, 
havanın fena gitmesi ve yağmur ya. 
ğıp sahanın bataklık haline gelmesi 
gibi sebcblerle tehir edildi. Binaen-
aleyh, meraklıların ve sporcuların o Fransanın sarı kitabı birkaç misal 
nıaçla öğrenmek istedikleri mühim arzediyor. 1938 martında, Mareşal 
nokta, Galatasarayla Fenerden bu- Göring Çekoslovakyanın Almanya-
günkü vaziyette hangisinin diğerine dan hiçbir korkusu olamıyacağına da-
daha haklın ve daha faik oldukları ir namusu üzerine söz veriyor. Neu~ 'rann.ld tnaçı kim :tazanacur: f'ener mı, Galatasaray mı? 
noktası da anlaşılmaz oldu. rath da ayni şekilde ayni teminatı ve-

Bu esnada YugoSlavlar menılPketi· maçı için noktai hareket say•labilecek hakkak gibidir. Ayni zamanda tek • riyor ve bunlar İngiltere hükumetine 
nıize geldi ve her iki takım Yugos- derece mühim bir fark göstermemek· nik bakımından daima Galatasaraya de tebliğ ve teyid ediliyor. Fakat altı 
lav takmıile karşılaşarak ayn ayrı tedirler. Böyle olunca, alınan netice- faik olmug olan Fenerbahçcnin ya - ay sonra, Hitler Sildetleri zorla a1ma
\1e zıd neticeler elde edildi. tık talı • leri, takımların o günkü haletlerine nnki maçta da teknik faikiyetile Ga- ğa kalktı. o zaman, bunun Avrupada 
tninlere göre Yugoslavlar karşısında ve ka:rşı ~ım~ n~~ran ~üessiriyet latasaray .muh~~imlerine g.ol f~~tı yapacağ~ son arazi talebinden ibaret 
her iki takımımızın da yenilmesi i - veya adem~ :nuess.ırıyetl?~ıne ham • ve~e~esı v~ ıyı ç:Uışan bır muda - olduğunu resmen ilan etti. Fakat ci
cab ederdi. Halbuki 0 zamanki bir !etmek pekala kabı! olabılır. faa onunde dikkatlı ve atılgan oynı- hana karcı vukubulan bu taahh .. d 
Yazımızda da söylediğimiz vcçhile bu Bir ecnebi takım karşısında Fe- yan bir mühacim hattile hatta bir b .. ~. k 1 k u 

bah · -ıAb ı G k 1 ,;ı k d d b.l . kAIA k sonra utun Çe os ova yanın za.ptı-
takım ka"""ısında Galatasarnyın ga- ner çenın mag u o ması onun a· aç go .,.e ay e e ı mcsı pe a a a- ~-: . . .. 

• • • :1 1 · . . · . na mu.ı.ıı olamadı; Lehıstan ıstılıisını 
lıbiyeti ihtimali daha fazla idi. Zira atasaraya da mutlaka .ycnılmesmı bıldır. d 
Ötedcnberi teknikten ziyade bir azim icabettirmiycceği gibi, Galatasara - Maahaza, bilhassa futbolde, neti- ur~urmadı.. . . 

. .. vın da Yugoslav takımını yenmesi celeri evvelden kestirmek ve hüküm Dıkkat edilecek hır noktadır kı Le-
\le ıman oyunu oynamakla şohret ka- ~ . : . '. h" •ft ı 1 n · K · 
2

.,... G 
1 

ta f b" behemehal Fenerbahçeyı de yenmest vermek hatasına. düşme!c ıstcmiyo _ ısı.una carşı ya nız anzıg ve orı-
.... ,nn na sarayın muzaa ır gay- 14 ld. -· · · b · · doru dava eden Alm"nya bu·· tu"n Le retl k'b .. h 1 b. b azımge ıgını ıs at etmez. ruz ve onun ıçın ~anslann Fcncrbah- ... • 

e ra ı mı ırpa amıısı ve ır u- • . - .. h. tan ·· d.. ·· k ld kt t d " ı tı•k d h Nerede kaldı kı yarınki maçı Fe - çc lchıne daha ağır ba.stıgı mutalea- ıs ın vucu unu a ırma a ere -
ı.U c san. ı oyun esnasın a zu ur .. 1 kl b . d .. d t · t· G .. ·T k" D · ed k f tl d ·stif d ed ek nerbahrenin Yugoslav maçında düş- mızı soy eme · e erabcr vazıyet hak- u e memış ır. oru uyor ı anzıg 

ece usa ar an ı a e eı: "' k d d - ·· ·· k di 
bir gol yapması kabildi. Nitekim tü~ hatalara düşmemeğe çalışarak, 

1 

~n ~. e~ o~ ~ozu maçın -~~ si • ve Koridor kendisine ~erilseydi bir 
maçtan evvel vaki olan bu W.minimiz yanı takımını daha iyi bir kadro ile nın soylıyecegını beyan ctmegı daha kaç ay sonra yine Lchıstana hilcum 
isabet ederek Galatasaray-Yugoslav tertib etmcği bi~crek ve da_ha gayretle 

1 

makul buluyoruz. için başka bir bahane çıkaracaktı. 
maçı Galatasarayın Yugoslav takı • çalışmak ar;;usı1e çık:ıcagı <la mu - lf if. >f. İşte hakikat bu suretle karşımıza 
tnını O -1 yen!llesile neticelendi. çıkınca, her milletin kendi kendisine 

Halbuki, ertesi gün, Fenerbahçe, CAzalandırılan şöyle bir sual sorması pek zaruridir: 
Galatasarayın yendiği Yugoslav ta- \. BugL··ın Yapılac~ .. k Bizim halimiz ne olacak? Biz de 
kıınına yenilmez mi? S 1 ti hiicuma uğramıyacak mıyız? İstik • 

Şiındi, sporcular ve meraklılar, bu porcu . ar S H k ti . balı.len emin olmanın çaresi nedir? 
l'lcticelerden sonra, yann oynanacak Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesl por are e erı Çünkü öbür tarafta HiUerin kuv-
Calatasaray - Fener bahçe maçının Futbol Ajanlığından: Askeri Liseler Basketbol vetli sesi haykırıyor: "Kuvvetlinin 
kimin tar:ıfmdan kazanılacağını me- Af'agıv da adlan, soy adları, Bo"ıa..e rolU tahakküm etmektir,, diyor! Ve 

'J -& Şampiyooaıtı (finali) 
tak ediyorlar ve bir çoklan Yugos - sicil sayıları ve klüpleri yazılı idman- sonra, Almanlar dünyanın hakimi ke-
lavı:ırlıı yapılan maçların neticeleri- cılara iştirak ettikleri müsabakalar- Beyoğlu Halkevinde silmedikçe, yer yüzünde kimsenin ra-
rıe bakarak yarınki maçı Galatasa • daki sui hareketlerinden dolayı hi • Kuleli Askeri Lisesi - Deniz hat yaş:ımıyacağını açıktan açığa 
taylılann kazanacağını zannediyor • zalarında yazılı müddetler için Be- Harb Okulu ve Lisesi, saat l6 da. şöyle haber veriyor: "Yer yüzünde 
lar. den Terbiyesi Genel Direktörlüğünce Mektebler Voleybol Şampiyonası sulhcülük fikirlerinin galebesini sa -

Filvaki, zavahire bakınca bu bük- müsabaka boykotu cezası verilmiş • (Beyoğlu Halkevinde) mimi surette istiyen bir kimse dtin-
lnc varmak )Azım geliyorsa da biz tir. Erkek Maallim _ Harbiye Li. yanın Almanlar tarafından fethedil-
lYJıi kanaatte bulunmuyoruz. Hizalarında yazılı tarihlerden iti- sesi, saat 14, mesi için her şeyi yapmalıdır.,, 

Yugoslav takımı karşısında al - haren klüplerinin ve hakemlerin bu İstiklal _ Darüşşafaka, saat İşte bunun içindir ki hür ve mUs-
clıkları neticeler ne olursa olsun, bu fut~lcüleri ceza müddeti içinde mil- 14,30, ta.kil yaşamak istiyen her millet nas-
lleticeler, bir Galatasaray • Fener sabakalara iştirak ettirmeleri tebleig- yonl • sosyalizmin ezilmesi için her Boğaziçi- Darüşşafaka, saat 15 
-. .......... - ............................ olunur. şeyi yapmalıdır. 

F d k T S t Y D Bölge Sanat - Vefa Lisesi, sa- uu·· ...... ,yin Cahid YALÇIN· 
ın ı arım a •f ö. avutpaşa k1übünden 439 Vec- at 15,30, ~~-~---~ror::_ ___ ---.---w 

Kooperatlflerl eırn~ı di ge 16;12;1939 tarihinden itiba-» 1 MektP.bler Vo1eybo1 Şampiyonası 
Giresun, (Hususi) - Memleketimi- ren ay. (Şeref stadında) 

~iıı iktısadi bünyesinde ve piyasada Galataspor klübünden 2064 Petro 

Maarif Veki li 
Diyarbakırda 

dairni nazımlık rolil yapan fındık ta- Papadopolo 16/12/1939 tarilıinden Yucaülkü - Haydarpaşa Lise-
% si 13 30 Diyarbakır, 22 (A.A.) - Maarif 

satış kooperatifleri birliği gerek itibaren 2 ay. 'Pe;te~niyal _ Kabataş Lisesi, Vekili Hasan Ali Yücel refakatlerin-
ltısylüniln ve gerek şehirlinin az za • Galata Gençler klübünden 1028 
~anda en büyük sevgilerini kazan • Hüseyin Kartoğlu 16/12/1939 tari • ı4,40. de tık Tedrisat Umum Müdürü ve 
~br. hinden itibaren 2 ay. Taksim stadında: Hususi Kalem Müdürleri olduğu hal-

Bu mevsim içinde cihanın siyasi Fener Yılmaz spor klübünden 371 Taksim - Şişli Terakki Lisesi de dün akşamki trenle şehrimize gel-
~a.tiyeti bozuk olduğu şu zamanda sicil sayılı Fethi Pekyaman'a bir 13,30, miştir. Vali ile Umumi Müfettişlik 
llOoperatifin vermiş olduğu kuvvet maçtaki sui hareketinden dolayı Galatasaray - Işık Lisesi, 14,40 maarif müşaviri ve maarif müdürü ita 20 12 vekili Erganide karşılamışlardır. 
bı:,nağı ile Giresunumuzun yegane I /1939 tarihinden itibaren Böl-
~ulü fındık piyasası hepimizi se- gc Başkanlığınca 15 giln müddetle Af yon yeni belediye -----
\>i.ndirmiştir. Teşkilatın umum mUdU- müsabakaya boykutu cesazı veril - binası Çorlu Halkevinin yeni 
~ Bay Şükrü Ulay yorulmaz çalış- miştir. 
tı aıarı ve tam t~kilatçı ruhu ile ko- .. ....,.. .... ..,.. Alyon (Hususi) - Senelerdenberi idare heyeti 
l:ratifçiliğin en iyi bir teşekkül ol- Teklrdeğınd• yllb•fı inşaatına devam olunan ve Belediye Çorlu (Hususi) - Süleyman Ete· 
~IDınu isbat etti. Günden güne ar - , b losu reısmıız H. Haşim Tiryakioğlunun nin reisliğinde ilk toplantısını Halkc-
~~ ortaklarının n~edini 30. b~n.e ya- Tekirdağ, (Hususi) - Tekirdağ hayırlı eserlerinden belediye binası vi salonunda yapan Halkevi yeni i -
~ çıkardı. Herkesın en derın ıtımad- Kızılay ve Çocuk Esirgeme kurumlan tamamlanmıştır. dare heyeti Muzaffer Güven, orta -
tını kazandırdı. adına yılbaı:ı d b. b ı ·1 ktir kt b ··d·· ·· H.. · Tim · 't1 .. .. .. . . ~m a ır a o verı ece . Yakında belediyemiz yeni binaya me e mu uru useyın uçın, 

ıL tn.um Mudurluk merkezı Gıresun- Kızılay reisi Bay Halid Uras ve gU- . _ müddeiumumi Hakkı IIaker, müzik 
,'<it, l:Iop d ü k d b. f ·d .. . nakledecektir. Haber ahndıgına na • . . 
rı.. a an nyeyc a ar ır m- zı e zevattan muteşekkıl balo komi- . A .. .. . muallimı Mustafa Sunar posta tel • 
~ böl · halind uf k ahi te · t zııran, tarilıı buyük bır hatıra olarak , ' 
~ gesı e en a n ye ve sı n.rafından balonun muhteşem A . 

4 
• • • _ graf memurlarından Azmi Semt, sıh-

11/1erc kadar koopera~çilfğin ruh~- ve eğlenceli olması için tedbirler alın- Ebedı Avc Mılli Şeflerm ıçınde 30 agua hat memuru Fehmi Gürel, öğretmen 
ll~aynıı~r. On~n degerıı .. ve .. teşkı- ~tır. H:ı.miyetli halkımız Tekirda • tos pl~nını ~azırlad.ıklh~ odanın bu. Enver Erben ve muallim Vasfi Gür
);ı, Utnum mUdUrU Bay Şükrü Ula- gındaki hayır müesseselerinin bu ba- lundugu eski belediye bınası Arkco- menden teşekkfil etmiştir. 
'her GJresunlu teşeklıill hislerini !osuna candan bir alaka ve rağbet loji müzesi olacaktır. Yeni heyet b t 1 tı ·ı fiil. · 
~ ·· te ektedir ö . u op an sı e en ışe 

gos rm • g stermektedirler. Muzaffer Görktan ba§lamıa bulunmaktadır. 

\ 
\ 

Sahife t. 

Türkçeye çc\iren : H'ÜSEYİN CAHİD YALÇIN 

İnkılabların Ruhu Yıkmak Değil 
Fena Olan Şeyi Kaldırmaktır 

--• .. ııetl MtQlııCll---
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Siyaset hayatı çerçevesi i

çinde, mukadderat, bir müddet i
çin, nüfuz ve iktıdan falan de
ğersizin kucağına attığı zaman, bir 
adam maziyi yalnız kirletmeğe ve 
murdarlaştırmağa kalkmaz, sathi 
\lasıtalarla kendisini tcnkidden 
kurtarmağa çalışır. Bu hususta ib· 
ret a1macak bir misal yeni Alman 
Reich'ının müdafaa kanunlarıdır. 

Onun için, yeni bir fikir, yeni bir 
noktai na.zar, yeni bir dünya telak
kisi, kezalik iktısadi mukadder si
yasi bir hareket büttin maziyi in
kar etmeğe, onu fena yahud c.le
ğersiz göstermeğe kalkacak olur
sa yalnız bu sebeb insanı son dere
ce ihtiyatlı ve müvesvis kılnıağa ka 
fi gelmelidir. Çok kere, böyle bir 
kinin sebebi ya onu izhar eden 
kimsenin ~k az bir kıymeti haiz 
olmasıdır, yahud haddi ::atinde fe
na bir niyetin mevcud bulunması
dır. Beşeriyetin gerçekten hayırlı 
bir yenileşmesi, daima ve ebedi su
rette son sağlam temelin durmuş 
olduğu yerde inşaata ba~lamak işi
ni deruhde edecekti. 

O, ~rndiye kadar müesses haki
katlerden .istifade etmekten utan· 
mıyacaktır. Çünkü bütün insan 
kliltürü, insanın kendisi gibi, an· 
cak bir ve uzun tekamülün netice
sidir. Bu tekAmülde her nesil bi
nayı inşa hususunda kendi taşını 

getirmi~tir. 

Binaenaleyh, inkılabların ruhu 
ve gayesi bu binayı yıkmak değil, 
fena. olan yahud fena intıbak et • 
miş olan şeyi kaldırmak, mevcud 
olan şeyin yanında yeniden meyda
na çıkarılan selim bir de daha faz. 
la şey bina etmektir. 

Ancak bu paha.yadır ki beşeriye
tin terakkisinden bahsedilebilir ve 
bn.hsetmek hakkı mevcud ol:ıbrnr. 

Yoksa, dünya hiç bir zaman kar
ma karışıklıktan kurtulamaz. Çüıı
kü o zam:ın her nesil maziyi inkar 
hakkını kendinde bulacaktır \'e bu 
suretle her biri, kendisi işe giriş

meden evvel, mazinin işlerini im
ha hakkını iddia edecektir. 

Bizim harbden evvelki kültürU
müzün umumi halinde en hilzün 
verici cihet yalnız estetik ve h<-•ye
ti mecmuası itibarile bu ktiltür sa
hasında icad kudretinin tam aczi ve 
taannüdü değildi; halbuki daha bü 
yük bir maziyi telvis ve izale hu
susunda gösterilen kin idi. Sanatiıı 
hemen biltün sahalarında ve bil
hassa tiyatroda ve edebiyatta, as
nn uaşlangıcında, mühim olarak az 
eser vücude getirilmeğe başlandı. 
Moda en iyi eserleri tezlil etmeyi 
tercih ediyordu. Eserler eski iseler 
bunlar adi. ve zamanı geçmiş köh
ne şeyler diye telakki olunuyorlar
dı. Sanki o devrin utandırıcı kifa
yetsizliği bir yükseklik ortaya çı
karabilirmiş gibi. İ!:te maziyi halin 
na.zarından örtmek gayreti bize 
mUstakbel zamanların havarileri • 
nin ne olduğunu açık ve belli bir 
surette gösterir. Buna bakılar:ık 
anıa..,ılabilirdi ki yeni, hatta sahte 
kültür telakkileri mevzuubahis de· 
ğildi. Ortadaki gayret bizzat me
deniyetin temellerini tahrib yolu 
idi. Bu suretle o zamana kadar 
sağlam kalmış bedii his çılgınlığı
nın içine mümkün olduğu kadar 
derin derin batırılacak ve manevi 
bakımdan siyasi bo~cvizm hazırla· 
nacaktı. Pericles asrı Parthenon 
ile maddiyet iktisab etmişse şim
diki bolşevik dönmesi de bir kaç 
"Cubiste,, tefelsUflerle maddi bir 
şekil almıştır. 

Bu vadide düşUnUldüğü sırada, 
kavmimizin bir kısmının göze çar· 
pan cebanetine de dikkati celbet • 
mek lazımdır. Halbuki bunların 

tahsili ve vaziyetleri kUltürc karşı 
vukubulan bu tecavüze bir cebhe 
vilcude getirmek vazifesini onlara 
tahmil ederdi. 1~e sırf bolşevik 
sanat havarilerinin bu feryadlarm
dan korkmak neticesindedir ki her 
türlU ciddi mukavemetten vazgeç
tiler ve o zaman i(;tin.a.bı imkinsu; 

zannolunan · şeyin kucağına ken • 
dilerini attılar. Çünkü bu bolşevik 
sanat havarileri kendilerini hilka .. 
tin güzideleri diye kabul etmek is
temiyenlerin kiff esine son derece 
bir şiddetle hücum ettikten sonra 
onlan birer sef.il geri kafalı adam 
diye t~hir ediyorlardı. 

Bu yan delilerin ve bu saçmalık 
dolandırıcılarının ithamlarından 
hakikaten korkuluyordu! Sanki 
fikir bakımından tereddi etmiş bu 
adamların, yahud bu aldatıcılann 

eserlerini anlamamak ayıp olacak .. 
Inl§ gibi. 

Bu kilittir tilmizleri, doğrusu 

aranırsa, deliliklerini Allah bilir 
nasıl kudretli bir eser diye göster
mek için gayet basit bir vasıtaya 
maliktiler. Onlar anlaşılmaz ve 
aşiklr surette gayri makül her e
seri hayretler içinde kalmış diln
yaya kendi içlerinde "yaşanılmış 

bir vnkıa,, adı altında arzediyorlar
dı. Bu suretle, birçok kişinin ağzın· 
dan her türlü itiraz sözlerini peşin· 
den çekip almlş bulunuyorlardı. 

Bunun da bir samimi tecrübeden 
ibaret olduğunda muhakkak ki 
şüphe edilemezdi. Fakat meşkftk o
lan cihet selim dünyaya fikrf te
şevvilşlcre musab kimselerin ya· 
hud canilerin hissi dalfılctlerini ar
zetmekte bir mana bulunması ldJ. 

Bir Maurice von Schwind'in ya
hud bir Böcklin'in eserleri de ya
kında yaşanmış tecrübelerdi. Fa· 
kat bunlar birtakım soytarılar ta-
rafından değil ilahi llıUa mazhar 
muharrirler ta.rafından yaşanmış 
tecrübelerdi. Fakat bu bahisde, 
münevver muhitler dediğimiz şey
lerin esef edilecek korkaklığını 

görmek ve anlamak kabildi. Bu 
ml1hitler kavmimizin selim sevki· 
bıbHsinin zehirlcnmesı karşısında 

her türlü ciddi mukavemet önündo 
mıhlanmış gibi duruyorlar ve yilz
silz çılgınlıkların içinden çıkıp kur
tulmak vazifesini halkın kendisin o 
bırakıyorlardı. 

Sanattan anlamıyormuş gibi gö
rünınenıek için, sanate kar§ı bütün 
bu meydan okumaları satın alı

yorlardı. O derecede ki nihayet iyi 
ile fenayı biribirlerinden ayırmakta 
her türlü k:ıtiyet kayboldu. 

Teemmül ve millô.ha.zaya layik 
olan ~u mütaleayı da ilave edelim: 

On dokuzuncu asırda, bizim şe
hirlerimiz medeniyet merkezi vas
fını gittikçe kaybederek sadece bi
rer mulıacirler merkezi seviyesine 
düştüler. Büyük şehirlerimizin mo
dern proletaryasının oturduğu yere 
karşı duyduğu pek az bağlılık ar
tık herkesin tesadüf en ilişip kal· 
dığı bir mevkiden ve noktadan baş· 
ka bir şeyin mevzuu bahsolmama~ 
sından ileri gelmektedir. Bu, kıs· 
men sık sık yer değiştirmelerin ne· 
ticesidir. Buna sosyal şartlar lil· 
zum gösteriyordu; insana şehrine 
sıkı surette bağlanmak zamanı bı-
rakmıyorlardı. Fakat umumi kül
tür bakımından karakter eksikli· 
ğinin ve bugünkü §Chirlerimizin 
kurulduklarının da bunda tesiri 
vardır. 

1stihlas muharebeleri zamanın· 
da, Alman şehirleri adedcc az ol
duktan başka uf ak bir cesamette 
idiler. Hakikaten büyük birkaç şe
hir, umumiyetle, pa}it.a.htlardı. 

Bunların daima, payitaht sıfati· 
le, pek muayyen bir kültür rakib
lerl ve kendilerine mahsus bir ar
tistik nişaneleri vardı. 

[Devamı var] 

Dt.lZELTME 
Bir tertib hatası olarak Mein 

Kamp/ eserinin evvelki gii:n1-.;ı 

kı.smında bir parça atUınmı§ttr. 

Bımu tashih etnıek ü::ere bu. kt.sm( 
yeniden koyuyorıız. Tefrika nu. 
marasında da ayni tashihi yaptı
ğımız için toplıyan karilcrimiz bu
na göre TroUıylılda vaziyeti düzel
tebilirler. Bu. luıtad<ın do1ayt oku
flUCUl.anmızdan özUr dileriz. 
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Me/deb Şiirleri 

VATANINl Merhametli Olmanın Mükafatı Kirpi mi Balık mı? 

!-----------------------·-------------------------------· Ktrlamıda gezindigJH .... " - A Yalçın. kuş tutmak için her §eyi zel ağacın Ü7.erine böce~l~r, tırtıll~ 
Vzerindo daZga:lanan al bayrak, yapan bir çocuktu. toplanmışlar, kur~tmak ıçm her .. b~ , 
Bu ovalar., ~ile~ daglar., ckm~, Bahçedeki elma ağacının üzerino bir tarafını gevelıyorlsr. Ben kuçük 
Sana 7-,,er güa gülümaiyen bu ı t lı - Artık yamyam ... Yani insan yiyen yamyam 4UH"ıer,· bir kapan kurmuştu. Mektebden gc- gagamla on arı op yacagım. 

gördünüz mü? p· lince ilk iııi ona bnkmak, bir kuş tu- yeşil yaprakları parçalıyacak tırtıl-
lhtiyar gemici: * tulup tutulmadığını anlamak olurdu. lar, kabuklan kemirecek kalmayınca 
- Puh, dedi, dünyayı on altı defa Akşamla" gün batarken, uzaktan Bir gün kapana güzel bir serçe ya- ~aza tatlı, ballı elmalar sarka:ak ve 

dolaştım. Hiç görmediğim şey kalma- Yorgtın argın kollannı uzatan kalanudı. Yalçın bunu görünce se,·in- ışte sen onları ~apur şupur y~yccek-
dı. Şurada burada yamyamlara rast- Değirmenler, §14 gördüğün ya- cinden çıldıracaktı. Onu hemen güzel sin, .a.~n~n~ de ık~am edeceksın. 
geldim. maçlar bir kafese koydu odasının taYanına Mmımını serçenın yalvararak, cıvıl-

l - A~ma sizi pişirip yemek iste- Allahma secd.e eden ağaçlar.,· stı ' dıyarak söylediği bu sözler Yalçını 
~ mcdilcr mi? a · .. . .. .. . müteessir etti. O iyi bir çocuktu. An-/ * . Fakat kuş ~yn~nu b~kt~. Gözlerı- nelerinden öksilz kalan yavruları dU-- O! Ona gelince· yağma yok! Du- _1_,_ m Yalçının gozlerıne dıktı. Mahzun .. d .. K f . tı 

? M · ··kı- 1
- an.ı.a1' şun u a esı aç Sorisora adasını biliyor musunuz· :-ak babayı ne çiy, ne pişmiş yiyecek avı go ·u:rr, 0 ovar.ar, ınn ' mahzun sessizce ona baktı. Sonra · . . : • 

öyle ise ben ı.;öyliyeyim. Bu adacık adam daha dünyaya gelmedi. Rüzgarlara göğii,3 geren yapraklar . . Serçe sevınçlı hır cıvıltı ile pcnce-
Bu··ıı·1- bu'"lar ·ootan taedir _M-11liJ.. Yalçına dedı ki: reden fırladı Ye hakikaten tözünde 

1 1 
da •• 11:1": .. pf Atlas Okyanusunun tam ortasındadır. \Te !Yevczelikten pek lıoşlanmıyan .n ,. v~:, GU ı k b·1· · k. k 1 At as Okyanusu su ann nu 

o yar: - ze çocu ' ı ırım ı,. uş ~ı- durarak her giln ağacı gagalamış ve • • " . l balık •• Fakat haritaya bakayım demeyiniz: Durakbaba çubuğunu çekiştirmeye, E Til k oğlu vatanını S61J!diyor. vıltısına meraklısın. Bu, senı sevın- iri, tatlı, ballı elmaların yetişmesine balıgı,. daha dognısu kirp 
O kadar lrüçüktür ki bulmanızın im- tüttürmeye ba.5ladı. 'Y r suı· S • diriyor. Fakat sen sevinmek için bir 1 ,.alışmın+·. ismi verilen kUçük bir balık yaş~." 

• k A 1 b d k. ·· 1 d · eyoıan atp · · ·· ·· " 'i'"' tn ·lk - ·· ·· te nıiJ11· ka..11 yo tur. rtı t un :ın sonra ı gun er e _J aıleyı oksuz bırakmıya razı olmama- j"ir yaz sabahı Yalçın annesine be- maktadır. sana ı gorunuş 
Lfıkin bu ada ne kadar kiiçUk olur- rn.hşilcr. Kayanın bir dakika bile ak- L · !ısın. Benim de yuvam ve yuvamdaıv::ız bir tabn.k içinde olgun elmalar mini, zararsız, hattA. şirin bir balık 

sa oLqun yine onu büyük bir devletin lmdan çı~ .• nadı. L .... N lıdört ~ne yavrum var. Onlar şi~.di İkram ederken bu hikayeyi söyledi hissini veren bu hayvan kendisind:n 
namına idare eden bir v~l~si var~., Bir. sabah dayanamadı. Evde~ .Ç:· ı E g 1ener8 k o ğ renin : annesız ve aç kalacaklar. Onların ok- ve ağacın UstUnde sıçrıyarak cıvılda- büyük bir düşmanla karşılaşıp da düıJ 
A facankaya işk bu valının çocugu 1 kt!J kımse:ıc haber vermeden gızlıce süzlüğü benim kalbimi kanatırken ve yan serçeleri gösterdi: manının kendisini boğm1k için saldır· 
idi. Dokuz yaşlarıua kadar r.ıcmleke- o~a~~ doğnı. ~t~. Kimsenin kendi- F ransanın en yaşlı ben keder içinde, acı acı öterken e- ı - İşte bu scrçelerdi .. dedi. dı«ını görünce vücudünü hava \'C su • 
tinde kalan oğlunu on yaşına bd.Sıp sını gornıcmesı ıçın otların ve ça~ıla- k d minim sen zevk duyrnıyacaksın, be- Anne.-:;i oğlunu öptU ve deci ki: 

11
; doldurup şişirir. Bu balığın viicudil 

uzunca bir seyahat zahmetlerine kat· rın aı;ısınd:ı.n yav~ça kaydı v: aga~· . a ını . ni salıver ... Ağlıyan yavrularıma uça- ' - !yi ctmi~sin Yal~ın ... : l!nutma ki, şişince de derisindeki dikenle.r dilde-lıı.nabı·ıecek bı·r lıale geıı·nce vali ya- tan ag'l.ca nrknsına baka baka ılerled..:.. Fransanın en yaşlı kadını Alman yım. Sana vadedivorum. Onları hep hn co,,uk dünyad:ıkı but.un kuşları . "k. . b l • .·· d .. si\·ri uç· B .. 1 ·· ··d·· :r-n · k. k .. ı d b. · de ' • · . ~ır ve ırpı a ıgı,, '\iucu u . . . . . oy ece epeyce zaman yuru u. ı ıa- ya hududunda ı oy er en ınn serıin hizmetine ahştıracnğım. Hep tut\•p kaf<'.sc kapatmı~ olsaydı böcek- . ~ .. .. .. k \"e nına ıstctti. (Kaya} bır mpura bındı, t ı k ı d d v· rdı . . ·ı ı . ıu ı<:nelerlc ortülu tostoparla 
.. .. .. ye ası 61 ormanın ıu u una :ı · y~makta ıdı. Muharebe dolayısı e senin pencerenin etrafında cıvıldaş- lC'rle tırtıllar ag:ıçları Rarar ve tam 0 • • 

1 
.. Vapur bu·kaç hafta yurudüktcn son- ö 1 k kı· 1 - ı . d. , '. 

1 
korkanç bır canlı top halıne ge u . 

. .. .. . Aar a r~n ı, sorguç u papagan ar !köyünden çıkarılıp gerılere sevke ı- 1 malannı tenbih edeceğim... on giin içinde ngacı kunıturlnr<lı. .. .. hi bit 
ra Sorısora. adası,?ın onu::e gcldı. B~- kanadlarını çırpıyorlar, cennet kuş- len köylüler arasında hicret eden bu I Sonra, sana gayet iri. birer tarafı O wm:ın ne yeşil bir ağaç, ne de 1 Ne ~~dar ?uy~ ,?1ur:sa olsun u ç ut· 
b~sının vah old~~· b~ guzcl ·~~yı ı· Jarı havada süzillüyorlardı. Ifayarun kadın "135., yaşındadır. Napolyon al renkli tatlı elmalar hediye edeee- tatlı bir meyva hıı!abilirdik!.. balık şuphesız bu ıg~elı "'.."."1i\k ,; Jr-
yıce seyretmek ıçın Iı..aya dırcgın te- kn lbi hızlı hızlı çarpmıya basl:-(iı n;r 8 art· uh . be günlerini ya- ğim. Nasıl mı diyorsun? Bak! o gü-1 ~fas:ıkı Ratnı maya cesaret edemıyccegınden . k 
pesine bağlı bir ip merdivene tırman- : onap ln m aıe ~ pi balığı,. da tabiatın kendisine ıhsan 

' §amıştır. · de dı. Yukarıya çıkıp birdenbire masma- " etmiş olduğu bu iğneler saycsın 
\'i denizin ortasında ve o deniz ka- Dünyanın en eski odunu Haf ta Oğü.tleri : canım kurt:ırmıya muvaffak olur. 
dar mavi semanın altında her tara- Dünyanın en eski odunu geçenler- vvvvvvvvvv·vvv•vvvvvvv·vvvv·v"'''./V 

fr kaplıynn ağaç ve yalnız sıcak yer- de birleşik Amerika şehirlerinden Ç..acukb.r, 

:ie yetişen nadir nebatlarla zümrüd (Vaşington) dan geçen "Yok~a,, 
1 

Siz bir ~·ok mas.nJlarcla "t•f!>un, sihir, l>iiyü, peri,, gibi !Je)'for okuyo,... 
gibi yeşil parlıyan adayı görUnce se- nehrinin yatağının 50 metre derın - , sunuz. Şiiphosi:t anlı)or ım; .. u. l;i lıunlurıo hepsi ~·a.Jan<lır. Dün)'u.tla "silıir, 
vinçten haykırdı ve şapkasını salla- liğinde topraktan çıkarılmıştı~. Bu büyü,, gihi ı'}l'yler yo?,tur. E!->ki 7.anıan mn.snJlnrımlu höylc dlişiinmü~ler, 
mıya başladı. kt.ltük iki buç..A.k metre uzunlugunda- böl ·le "·~.~:lemi')ler. Iliz nint'Jrrimizderı <luyduğmnuz bn masnllnn anlatır-

Biro.z ıronTI1. vapur daha yana men "' dır ve tamam 12.000.000 yıllıktır. ken ~ski z:ını:uı iırnanlıı.rmıo nasıl saçma şeylere inwıdıl<lanıu ela size öğ-
Kaya sahilde gövdelerinin nihayetin- A i posta Pulu retmiş oluyoruz. Jı'a1mt yalnıı. bizim menıleketimizd.e değil, <lil~y~m. her 
deki hurma yaprağına benziyen yap- · · cay.~ . . , . tnrafımla bunlar söylenmiştir. Siz hunları masal dıyc okur, eglcnırsıni-ı. 7 "- Sen Domıııik cümhurı~eti ta .. raf~- Bö'·"·JAI> ... hal<ı·ı[ati de ci.•h-t•nnıicz olursunuz. Bir de va.ktllc ta.n·a.reler, tele· rak demetleri rüzgarla bir yelpaze ı. uı .J """' • ~ ., ., .J 

gibi ağır ağır sallanan güzel hlndce- ı' / dan çıkar~lan son posta ~. u uz:nn- fonlar yol<kt'rı insanlar uçmak irin böyle şeyler düşiiumü.~lc~tl~r. Bu ma-

{;j ,.,..,~~:\·~. de gayet ınce Y .. azııarla cumhurıye - sallar kısmen sizin h:ı~alin1zin kun·et bulmasına. y:u--a.r, hu ıbbarla fay-vizi ağaçlarını gördü. r 11 k tam 
a , tin esas teşekkül anunu amen da..~ı da \'ardır. 

Vapur rıhtıma yanaştı. Afacanka- ~...., · \/' yazılmıştır. Kuvvetli bir pertevsizle ~ 
ya karaya atladı. Ailesi sahilden bir- · \ (j • A bütün kanunun metnini okumak ka - -
e.z uzakta önü çardaklı, bahçesindeki -- bildir. D N • h t • 
e.ğaı;lardan nefis meyvalar sarkaı:;ıahzadurarakbabasınınsöyledikleri- • d" p t ı uvarcının ı -ıası a 1 

1 
· dakik d .. ·· d.. Hın ıstan os acı arı güzel bir evde oturuyorlardı. Güzel ni hatırladı. Bırkaç a uşun u; 

kokulu ananaslar, kocan1an porta- hatta geriye dönecek gıöi oldu; fakat - Söyle, ihtiyar kalfa, ii - Hayır, k:içük rnektebli, 

N aparsın orada? :: Yanlış düşünmemeli ! kallar, güne~te altın gibi parlıyan li- nihayet merak hissi hepsine galebe e Y ~ · İ5 Yok dünyada kolay iş, 
monlar her tarafta göze çarpıyordu. etti ve kararın~ vererek ağaçların sık Alnından ter akıyor, •• 

Galiba işin pek zor ! i5 Sen de haydi git çalış. Evlerinden yarım kilometre uzak- dallarının yaptığı yeşil kubbenin al- Çalışalım, memleket Herkesten bekler hizmet! 
ta sık ağaçlar ve henüz kimsenin gör- tına, derinliklere doğru daldı. 

T ahi-adan çoraplar 
Hindistanda Burma eyaletinin köY· 

lerindc kndınlar bizim bildiğimiz pa· 

nıuktan, yilnden ve ipekten yapılın•~ 
' çorap giymezler. Onlar bacaklarına 
tahtadan birer boru geçirirler ve bo· 
nıların ilzerine de yine tahtadan I<a.· 

l ıın bilezikler takarlar. Tahta ~i:eı•: 
1 ne katlar çok olursa kendilennı 
derece süslü giyinmi~ zannederler. 
Çorap söküğü ile uğraşmaktan hoŞ
lanmıyan bayanlar için pek hoş bir 
molla değil mi? 

B~ygirlerin yaşı 
Veterinerliğin yani hayvan dok· 

torluğunun çok ilerlemiş olm:iS1°• 
rağmen bugün hıilfı beygirlerin ya • 
şını ancak dişlerinden öğrenmek j(a· 

bildir. Ve bu yolda ba§ka fenni bir 
usul kcşfolunmuş değildir. 

mcdiği türlü nebatlarla dolu bir or- Henüz on dakika kadar bu yolda 
marı başlıyordu. Gövdelerine sarı, kır ilerleyip ormanın açık, güne3li bir ye-

mızı, mavi, mor sarma.51Jı:lar tırma- rine varmış bulunduğu bir sırada ku· 
nan bu rığnçlarm altında serin ve tat- !ağına bir dal çatırdısı geldi. Hemen 
h bir gölge uzanıyor, dallarda her durdu ve kulak verdi. 

ÖRDEK KARDEŞ MÜZED~ 1 ı..1 _Bir_in.ci_kan_.un __ eu1_ma_c~s~ı :--

renkten tüylerle süslenmiş güzel kuş- Doğrusunu söylemek lAzımı-a çok 
lar uçuşuyor ve ötüf}üyorlardı. Gün- korkuyor ve bütün kuvvetile geriye 
düzleri ağaç yapraklarının ve ot hı- taban kaldırmaya hazır bulunuyordu. 
~ırtılarmm sesinden başka bir şey du- Lfı.kin buna vakit kalmadı. nenden 
yulrnıyan bu ormandan yalnız geceleri kendisine doğru gelen bir sürü kü -
hayvan sesleri geliyordu. çük vahşiler gözüktü. Bunlar henıen 

Bab::ı.sı: hemen Kayanın boyunda vahşi çocuk 
- Oğlum! İstediğin gibi gez, eğ- lardı. Başlarında sorguçlu külahlar, 

fen, yalnız çok meyva yeyip mideni bellerinin etrafında devekuşu tüyün
bozma. Bahusus ormana yaklaşma.. den eteklikler ve boyunlarında da ren
!çenlcrde yaşıyan bakır renkli, te- garenk büyük boncuklardan gerdan- .dındistanın bazı dağlık yerlerb.de 
pclcri tüylü, korkunç vahşiler, yam- lıklar vardı. Kaya doğruldu. Onlara. posta müvezzileri, kendilerini hay • 
yamlar var. Av aramak için daima kendisinin hiç bir şeyden korkmadı- dudlann taarruzundan korumak içln 
dolaşıyorlar. Evlerden uzaklaşıp or- ğını göı>tcrmek lfı.?Jmdı. ~ir bo~sör uzun mızraklar taşmar. Mektublan 
man kenarına gidersen seni görür - gibi vaziY,et aldı. Cesaretle ılerledı. da çantalarda değil, bu mızrağın bir 
ler, yakalar, oturdukları yere götü- Küçük vahşilerden biri Afacana ucuna astıkları torbalar içinde nakle
rilrler. ŞiBe geçirip pişirir, hnpur ho- hayretle baktı. derler. Mızrakların sivri uçlarma ta
pur yerler! .. dedi. - Nereden geliyor, sen? diye sor- kılı demir bir halka vardır. Bu halka 

Kaya bu korkunç §eyleri uslu uslu du. demire çarptkça madeni bir §angırtı 
önllne bakarak dinledi ve babasına Kaya şaşırarak kendi kendine: hasıl eder ve köylüler bu §angırbyı 
orman tarafına hiç gitmiyeceğini vi- "- A! konuşmasını da biliyor,, uzaklardan işitirler ve postacının gel-ı 
detti. Lfı.kin o bakır renkli, tepeleri Diye dü.5ündü. Lakin ihtiyatlı bu- diğini bu suretle anlıyarak kendisini 
tüylü vahşileri bir türlü aklından çı- lunmak lazımdı. Elile şöyle ormanı karşıla.r1ar. 
karamıyordu. İçinden hep: "Fena ol- göstererek "Eh! Şuralnrd:ın geliyo- ~!!"!!"'!!~~~~~~~!"'!'!"~~~~ 
duklarına şüphe yok; fakat kim bilir rum .. ,, dedi. Küçük vahşi Kayanın e- g~ldiği~. ~~~~etli. Yola koyuldul~r: 

t ··'--• gilzeldirl ı dJ, d""Ü tinden tutarak: Bıraz yuruduktcn sonra I<aya, bın-ne w.uu, ne er.,, ~e Uii1 - ~ •• 

nllyor, içini kurtlar kemiriyordu. - Büyük reis Kokoliko görecek birine baglı dallardan ~a~~ış uze-
B. ·· -ğled k disinl sen! dedi. ri otla ve sarma.~larla ortülu bir ku-ır gun o en sonra en .. .. d.. I" ı··beni .. un·· deki kaba 

Sorisora adasına getiren vapurun tay- Şimdi hepsi etrafına toplanmışlar, lube gor u: 'ı..U u n on. . . 
falarından biri olan Durak babaya bu gürültü ile anlaşılmaz bir surette ara- ve tuhaf bır koltuk üzerinde .ırı yan 
·11u sormaya karar verdi. Durak baba larında konuşuyorlar ve !{ayanın el- bir adam oturuyor ve bu yenı gelen.c 

sahilde oturm~ çubuğunu ieııencliri- bisesine bakarak, n.ra sıra ellerile do- ağzındaki beyaz ve parlak iki sıra di-J 
yordu. kunarak gUlüşilyorlardı. Biraz kendi- şini göstererek bakıyordu. 

Afacankaya yanına yaklaşarak'.ı ne h!ldm olmıya bs.şlıyan Afacan Ka- Olci Anne 
-Dum baı.., dedi.. ala hlq vah§L. ya hakikaten bUyllk relıd görmek için [Som1 aslec:M luJftaya] 

llızua OJIClek kardea trıOlleye 
gitJJt4stl. Eşyaya el sUrüY.or1 

.ılıp bakıyordu 

~kin ördek kardeo eski usul bir 

tüfeği ve bantlığı alayım derken 

yere dilşürclü 

Ödil koptu vo bantlığı gaga gi"~ı 
ağzına takıp kuş heykelinin ya
nında yer aldı, gardiyan da. 

onu bulamadı 
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Dünkü Büyük Fırtına 
( Başta.rafı 1 incide ) Sirkecide gümrük muhafaza mev· 

Şilede Adacıklar denilen yerde kara- kil önUnde boş olarak bağlı bulunan 

Bü~iik Röportaj No. 7 Yazan: FARUK K'OÇtlK ya giderek parçalanarak battığı ha- Hasan kaptanın 10 tonluk adsız mo
ber alınmıgtır. Vapurun kaptanı ile törü batmıetır. İnsanca hiç bir zayi
Uç tayfaın bofulmua, iki üişi kurtul- at olmamıştır. Elbiseyi 

Bela 
Kısa Boyuma Güç 

Uydurabildim 
mu3tur. • • • 

Ege Vapurunun Macerası Meyvahoş önUnde bir motör bat • 
Evvelki gün limanımıza gelmesi mak tehlikesi geçirmiştir. Bursa am

beklenen Ege vapuru bir gün rötar- barına bağlı Bursa motörU fazla ha
la dUn saat 15 de limanımıza gelmiş- mule aldığından sahilden açıldıktan 
tir. Vapur fırtına yüzünden bir gece sonra su almağa başlamıştır. Müret. 
denizde bocalamıetır. DUn kendilerile tebatın istimdadı üzerine hadise ma
görtiştUğümUz Ege vapurunun deniz- halline liman idaresinin bir motörU 
ellerinden biri fjunlıı.n söylemi§tir: gelerek Bursa motörilnUn suyunu 
"- Ereğlidcn hareket ettikten basmış ve hamulesinden bir kısmını 

sonra Şile açıklarında fırtınaya tu- 1 da alarak tehlikenin önüne geçmiş -
tulduk. Deniz gayet §iddetli oldub'U tir. 
için yolumuza devam ederniyerek İtalyan Vapunı Bir l\lotörii Parçaladt 
traverse açılmak mecburiyetinde kal- Linıanınuzdan balık almak üze1·e 
dık. Saatlerce denizde bocnladıktan gelen İtalyan bandırnh Srio vapuru 
sonra sabaha knrşı Boğaza doğru fırtına yüziinden J{unıçeşme sahil -
scyretıneğe başlkadık. Fakat bu de- !erine dilşmUş ve burada demirli bu
fa da kuvvetli bir kar tipisinden ne luna.n Perihan motörüne bindirerek 
Boğaz fenerlerini, ne de sahili göre- hasara uğramıştır. 
biliyorduk. Bir müddet de burada Salintlunan Knptruııar 
bocaladıktan sonra öğleye doğru Bo Sirkecide bulunan Yunan ve !tal -
gaza girebildik. yan balıkçı gemilerinden ikisi biri • 

1 
Boğaz açıklarında bocaladığımız birlerile karışl\:-ak çnrpışmışlardır. 

Ocak arka.daşlarlle bir arada . . B d · · b d 1 d b zaman deniz gemının burun tarafın- u ara a gemının or • 1 arın a u • 
- Beyefendiciğim, Elihsanıbitte- - Kumandan karşıki binada, dedi daki 100 koyundan bir kısmını alıp 1 lunan her iki gemi kaptanı da ayak· 

marn .. madem ki bu kadar lfıtfediyor- amma .. hangisinde acaba? Uzun, am- götürdü, bir kısmını da boğdu. Bun- larından sakatlanmı§lardır. 
sunuz, bari evvela itfaiyeye kaydol - ma upuzun dev gibi bir itfaiyeciye ' dan başka geminin güvertesindeki İki Bnlık~ı Boğuldu 
mam, biHiharc polis tahkikatı yapıl- yaklaştım: tente vesair aksamı da kamilen par- E:~elki gece saat 22 de Haliçteki 
a:ınsı için emir buyurunuz .. Zntıalilo- - Merhaba... çalandı. Vasılın kızağından hareket ederek 
rine arzetmiştiın .. çok kötü vaziyette- Uzun, upuzun boylu, dev gibi itfa- ~:vvelki gün limanımızdan Trab- :Köpriiye g~l?1ektc .?ı~n ~tal~an s~ -
vim. iyeci galiba beni görmediği için etra- zona hareket eden Cümhuriyet va _ farethanesınıı~ m?toru Cıb~lıye gı~ -

_ Peki, haydi decllğin olsun. fma baktı. punı da Şile önlerinde fırtınaya tu- ~ekte olan H.ızclı Ömer oglu Arıfe 
Kartı kaptığım gibi Fatih itfaiye Tekra.ı· ettim.. tulmuş \'e bir gece traversde geçir _ aıd balıkçı ~ndalına çarparak ba : 

aıüdiirlüğUnU boyladım. Deminki ka- - Merhaba.. miş, bugün yoluna demm edebildiği tı:mı§t.~r. lçınde bul~nanlar~an Ah 
tib derhal muameleyi yaptı. Elime bir Bu defa beni tepemden aşağı kuş telsizle bildirilmiştir. oglu Suleyman mezkur motor ~.ra • 
kfı.ğıd tutuşturarak.. bakışı süzdii .. başımı kaldırıp ona bak Dün limanımıza gelmesi beklenen f~ndan kurtarılmış. sandal sahıbı A-

- Ambara git sana elbise versin- mağa başladım ... Doğrusu ikimiz tam j "Ülgcn., vapuru fırtına yüzünden nfle Musta~~ ~~ybılmuşlnrdır. 
ler .. O zamana kadar ben de emrini tezad teşkil ediyorduk. Onun yanında Bartında kalmıştır. Hava müsaade ı Ko~~ı A~ıla.nı:.ıdı .. 
yazdırırım ... Alır doğru Beyoğlu it • ben kavak ağacının yanında şin1şiri ettiği takdirde bugün limanımıza Fırtına yuzUndcn dun Karakoy 
faiyesine gider işe başlarsın, Şunu ila- andınyordum. gelecektir. ı köprüsü açılamM.1ış ve bu yüzden 
ve edeyim ki.. polis tahkikatı bitme- Böylece bir miiddet biribirimize ba· Fırtına Mnrmarada da şiddetli ol- bazı vapur!ar ı;ıaııçtcn çı~amaınış • 

15&hlfe: 1 

· S A TIŞ iLAN I 
Üsküdar icra Memurluğundan : 
Kirkor ve Aııtıran tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 23368 ik-. 

raz numara.sile borç alınan parnya mukabil birinci derecede ipotek göa• 
terilrniş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen 
ve tamamına ehlivukuf tarafından (2233) lira kıymet takdir cdilıni§ olan 
KadıköyUnde İkbnliyo mahallesinin eski Ulusuluk yeni Hamiyet soknğın
da eski 2 yeni 30, 30/1 No. lı knyden sol tarafı M:ıdam Atina hanesi ve 
ahın, sağ tarafı tatlıc.ı Ahmed ve Mehmed vereseleri Emine ve Yaşar 
ve Kadri bahçeleri ve Hasan bahçesi, cebheşi Ulusuluk sokağı, Ayc.e, Re· 
ceb, ölü Tnlib ve Hasan vereseleri bahçclerl, arkası Kaya Hasan bahçesi 
ve ehlivukuf raporuna göre bir tarafı sokak ve bazan Antuvruı ahın, bir 
tarafı bostan dlğer iki tarafı aharın uhdesindeki hane ve bahçelerle mah
dud sırf mülk bir kfı.rglr ev ve ahınn e\'saf ve mesn.hası aşağıda yazılıdır: 

Etrafı duvarla mahdud bir bahçe içinde bir ev ve ahır müştemilattan 
ibaret olup binalarda elektrik tesisatı ve bahçede kırık tulumbalı bir ku· 
yU vardır. 

80 No. lu kArgir ev :r.emin kat: Bc:J basnmnk mozaik merdivenle çı
kılan zemini knresimnn bil' s:ıhnnlık ve camlı kapıdan geçilen bir sofa 
tizerinde bir oda ve zemini mozaik kurnalı hamam, bir hclii., diğer bir oda 
ve zemini knresiman sabit kazan ve tekneli bir mutfak ve altında bod
rum ve kömürlüktUr. 

Birinci li:nt.: Bir sofa üzerinde Uç oda bir beladır. 
Binanın beden duvnrlan kfırgir, dnhili aksamı ahşaptır. Zemin kat 

ve bodrum pencereleri demir parmnldıklı olup cebhede çıkma vardır. 
Ahır: Bcrlcn duvarları kfirgir, zemini çimento iki tarafta yemlikleri 

olan ahırdır. Çatısı basmıs olup ahr;ap direklerle takviye cdilmi§tir. Ay
rıca iki göz nhşap sah:ınlık vardır. 

!Uesahn ı: Tnmamı 970 metre murabbaı olup bundan 75 metre mu· 
rabbaı kl'.rgir bina 104 metre murabbru nhır, 45 metre murabbaı sahan· 
lık ve mUtcbakisi bahçcclir. 

Yukarda hudud, evsaf ve mcsnhası yazılı gayrimcnlrulUn trunamı 
açık arttırmaya lconmuş olup 31/1/940 tarihine rnstlıyan çarşamba gü
nü saat 14 den 16 ya kadar Usküdarda İhsnniyedeki dairemizde açık art
tırma ile sablncaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin )c 75 ini bul
duğu takdirde gayrimenkul en çok arttıranm üzerine ihale edilecek, aksi 
takdirde en son nrttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş 
gün müddetle tcrndid edilerek 15/2/940 tarihine rastlıyan perşembe gil· 
nü snat 14 den 16 yn kadar yine dairemizde ikinci açık arttırması yapı· 
lacak ve bu ikinci arttırmada gayrimenkul en çok nrttıra.nııı Uzerine ihale 
edilecektir. 

Snbş peşindir. Talihlerin arttırmaya girmezden evvel muhammen 
kıymetin % 7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir banka
ıun teminat mektubunu ibraz etmeleri llizımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye aid tonviriyc, tanzifiyc ve dellaliye 
resimleri ve vakıf icaresi satı§ bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz 
bedeli müşteriye aiddir. -

2004 numaralı İcra ve 1fliis knnununun 126 ncı maddesinin 4 ilncU 
fıkrnsıncn, bu gayrimenkul \izerindc ipotekli alacaklılar ile diğer alakn
darnnın ve irtifak hnkkı snhiblcrinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
masrafa dair olan fddJalarını, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri icab eder. Aksi halde hakları tapu 
sicillile sabit olmadıkça satı§ bedelinin paylaşmasından hariç knlacaklnrı 
ve daha faıla malumat almak istiycnlcrin 2/1/910 tarihinden itibaren 
herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan arttırma finrlname .. 
sile 937 / 6677 numaralı dosyasına müracaatları ilan olunur. "1065511 sine kadar, muvakkat kaydile seni kıştık. Sonra uzun boylu: duğundan vapur seferleri sekteye . l~rdır. Hnlıcc gırecek gcmıler de lıa-

M h b dd. · t· ? - d · n~e kalmı~udır ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
alıyoruz. Polis tahkikatı lehinde çı- - er a. a, e ı, ne ıs ıyorsun · Uo<>Tarnıştır. Trak, Mu anyada yolcu · . 
karsa 16 ay staj görUrsün, sonra ça- - Kumandanın odasını. alıp verememiş ve limanımıza rötar- Fırtm~nın lforatlal~ Tf' ... 'i~rl~~l • 1 
k 'b' 'tf. . l ç 1 k - Şu taş merdivenli kapıdan içeri la g"lıniştir Evvelkı gece çıkan şıcldetlı ruzgar ' lnhi•arlar lJ. Mu .. du-rıu··g"' u··nden • ~ gı ı 1 aıyecı 0 ursun.... a ı§ır en- gir ğd b' . . k K .... ..., · , .. karada da bazı tahribat yapmış ve ' ~ • 
dini sevdirirsen kursa gıder onba§ı1 ··sa an ınncı apı.. araşa .-uran \apur Ve l\lot.orler ı .. 

~w~~~~n~~ir~~un .• K~~~Wr~a~raın .. &~a~ M~M~~k~ürb~~u~~fu~filt~~wtclw~~~rını~-~------------••m••-••••••••• 
dedi. masa, karşıda iki kannpe .. esmer u- tına çıkınca Gemliğe iltica etmek is- parmış ır. . . l\lulrammen bedel % 7,5 temi. Eksilhneııln 

O · b' -~ nldıın -t~· zun boylu bir adam masanın başında tiyen Muzafferiyet rnotöril Tuzla Bu arada bazı dnmlardnn kıremıt- Cinsi l\llktan I~ira Kr. Lira Kr. günU §ekli saati ooh ... Derın ır n\;:.Lcs . .1.9ı- . l 1 k ıı tahta 
nün bu kadar çabuk biteceğini hiç de oturmuş. l{anapeyc de hafıf şarışın çiftliği önünde karaya düşmüştür. derl uçmd uş,ilmc~ ahr ~ bmı§, pcr- Cam alat 2460 Ad. 2518 76 188 214/1/940 ar1k 15 

. . orta boylu bir adamcağız oturmuş • • • e er cvr ış, atta azı evlerde de ~ 
tahmın etmiyordum. .Askerce sel!m verdim .. . . . tamamilc harab olmuştur. Ecza J07 Ad. 4~ 85 37 81 " ,, 15,30 

Ambara indim... Burada da boy, D.. . 13 tonluk Kılıç Aslan motörU ile Taksim meydanındaki Tasarruf Alalı fenniye 92 Ad. 2623 65 196 73 ,, ,, 16 
zı k el · k dini ( e\amı ''ar) Kf\m'li 4 to ı k H R · t" .. Alfı.tı fenniye 111 lfalem 6890 441 81 ,, pazar 16,30 

Pnrdon, boysu u mes esı en ~ • • • • • • • • • • • • • • 1
• n n u .~z~r cıs mo oru Haftası sergisi de fırtınadan devril- fünk pirinç lOo Ton 9010 675 - 5/ 1/940 u 15 

gösterdi. m , Gcmlıkte fırtına yuzUnden karaya miş, muhtelif kısımlan parçalanmı§· Kamyon 1 Ad. 3150 236 25 
11 

,, 16 
Tekmil elbiseleri alttist eden anı • ' LMAC A.Ç, vurmuşlardır. tır. 1 - Şartname ve evsafını gösterir müfredat listeleri mucibine~ 

bar memuru: ., ~ • • • Üsküdarda Şemsipaşa önünde be- muhtelif tnrihlerde cksiltme·,re konup ta talib zuhur etmiyen malzeme hi· 
ded' J{ d kö u d d b lk n ıalarındaki usullerle satın aımncaktır. 

- Sana göre elbise yok, ı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a ı Y n e e azı ye en ı er yaz ve mavi konarlı 6825 numaralı bir. lI - Muhrunmcn bedelleri, muvaklmt teminatları, eksiltme ve pa. .. 
- Peki ne yapacağım eimdi? t f 

11 

fı. demirlerini tarıyarak karaya diiş- sandal alt kısmı parçnlanmı3 olarak zarlık günii vo saatleri hizalarında yazılıdır. 
- Al §U elbiseleri, bizim miltcah· l 1 1 1 1 11 mUşlerdir.Dunlardan iki yelkenli ve arkasında Sakarya - İnebolu yazılı lll - I<~ksiltme ve pazarlık Kabntaşt:ı Levazım ve Mübaynat şube-

hide git vUcudüne göre düzeltsin .. Ne "' 2 1 l•I 1 1 1 1 1 iM kılavuzluktnn gönderilen romörkör ve numarasız, Varka tabir edilen sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
Yaparsın .. elbiseleri aldık .. MUtoahhi· l 181 1 1 l•I 1 tarafından kurtarılmıştır. cinsden bir sandal da batmış olarak IV - Listeler ve şartnameler her gün sözü geçen §Ubeden parasıa 
d .. alınabilir. i bulduk, düzelttirdik. Tekrar itfai- , 1 l•I 1 1 • • • bulunmuştur. Bunların içinde kim -
~eye döndUk. Giyindik ku§andık, çiz- 5 1 'ı 1 1 lstanbuldan balık yUkile 1talyaya senin bulunmadığı görillmUclUr. Sa .. V - Alatl fenniye listelerinde gösterilen katnloğ numarnlan sade-

~.. ce fllctin tip ve vasfını göstermekte olup şartname makamındadır. Başka 
rneıeri o.yağımıza çektik. 1 I•' 1 •ı I hareket eden Seneralikitan ltalyan hibleri aranmakta, nasıl bir macera markalar da verilebilir. Bu hususta Kabata§ta Şarap ve Kimya Labora· 
Ac~ba elbiseler b~a yakl§tı mı.. 1 I i I I I llJI balıkçı gemisi Marmarada fıı:tınaya gcçi.rdikle~i tahkik e~ilmektcdlr. tuarı şubesine müracaatla daha fazla izahat nlınabilir. Bu iş için pazarlık 

Alı bir ayna olsa da şoyle boyuma bo- tutulmuş ve Marmara adası cıvann- Sınop Lımanına Sıt,'lnan Gemiler gününden evvel fenni tcklü mcktublan mezkur lfıboratuar şubesine ve-
•um.a bir bakabilsem. l I• 1 11'8' l•I da karaya dUemUştür. Vaziyeti teh- Sinob, 22 (A.A.) - Bu gece saba- rilmclidir. 

Ambar memuruna soruyorum: 1 l!li imi 1 1 likelidir. ha karşı ba.şlıyan fırtına gittikçe şid- VI - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,~ 
güvenme parahı.rilQ birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri. 

- Bir ayna. var mı? 1 •I 1 li'ırtınanın Limandaki Tesirleri detlenmektcdir. Karadeniz çok dal- .,10636,, 
Memur, pi§kin, gUIUyor... Soldan sağa: Evvelki gece saat 20 den sonra galıdır. Vapurlnr seferlerine devam ••• 
- Güzele ne yakışmaz?.. 1 _ Yaptığınız §ey, zaman. fırtına şiddetlendiği için limanda da edemiycrek limanımıza sığlnmışlar-
Katibe çıkıp mektubu alıyor, dışarı 2 _ Bir hastalık, taharri eden. bazı kazalar olmu§tur. dır. 

fırlıyorum... S - Meydan, bir nevi kayık. 
Sokakta herkes bana bakıyor sa • 4 - Kazanan, duvarcılar kullanır. ~!----•-•••••••••••••••••••• 

4.lyordum ... !çimde tuhaf bir his var... 5 _ Tavassut. İ İ f ' 

lfh. ki!o Muhammen 
Miktan fiyatı R. tutarı % 15 temlnatı Ek. 

Lira Kr. I.,im Kr. ,;ekli 
Iskarta kanaviçe 4512 kilo 22 kr. 992 64 148 90 Pazarlık 
Iskarta çul l084 11 16 11 173 44 26 Pazarlık 
Iskarta kınnap 4940 ., 15 ,, 741 111 15 Pazarlık 

Cinsi 

~biselcr çok ağır geliyor bana.. 6 - Dir nota, kraliçe, tersinden DEVLET DEN z YOLLARI ŞLETMES 
-Acaba tanıdıklar ne diyecekler? o:k11mll'Sa çok değil. UMUM MÜDÜRLQGÜ iLANLARI ı 
~vey~~~h~~tawtm~ f-~a~cda~~ID~~M~~---•••••••••••~•••••••••••~ 

Yamalık kanaviçe 5000 ,, 30 ,, 1500 225 Açık A. 
Iskarta kanaviçe 5000 ,, 22 ,, 1100 165 ,, 
Yamalık çul 2000 ,, 25 ,, 500 75 Pazarlık tun yanında duruyorwu.. ğuk. 

Öyle ya kim bana bir §ey söyliye • 8 - Amcanın kısası, rabıt edatı. 
bilir. Bugüne bugün itfaiyeciyim ben. 9 - Bir saç hastalığı, bir meyva. 
. Çembcrlitaşta tramvaydan inip bi- 10 - Kekeleme, ilave. 

Ziın vatana, Babıfiliye dönmek istiyo- Yukandan a§ağlya: 
:t'uın. 1 - Bir millet, ilave. 

Meserretin önünde Nizameddin Na- 2 - Bir hnstalık, utanmak. 
ıii'e rastlayorum. Bana dikkatli dik • 3 - lyi, en küçük cemiyet. 
~atli bakıyor, sonra gözlerine inana- 4 - Bir Vekalet. 
ltlanıış gibi soruyor: 
%ı-; Ne o l<"aruk. İtfaiyeye mi gir • 

- Evet .. 
- Şayanı teesstif.. insan cinnet • 

~ll sonra tulumbacı olmaz ... Hiç ol· 
~a bir yerde diktatör olur. 
~ lleyoğlu itfaiyesinde kapıdaki uzun 

Ylu dev gibi nöbetçi: 
- Merhaba arkadaş, dedi. 
- İtfaiyeye yeni mi girdin? 
- Bugün. 
- N ercde çalı§aca.ksm?. 
~ Burada.. kumandnna tezkere ge

m.. 
- Kumandan kar§ıki binada. 

~Çeri giriyorum... Burası geniş bir 
'<>l Çe. Sağ taraf güzel tarhedilmi§, 
~ tararta kapısı açık garaj.. ka.r§ı 
~afta yine kapısı açık iki bina, ga· 
~. koğu§ <"~lt 
"~Öbetçi : 

' ' 

okunu§u. 

l - İdaremiz ihtiyacı için sabn alınacak 5000 kilo ot ve jital 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel 1750 lira olup muvakkat teminatı 131,25 
liradır. 

S - Eksiltme Tophanede umum mildUrlük alım satım komisyo
nunda 28 K. evvel 1939 tarihine müsadif perşembe gUnU saat 10.30 
da yapılacaktır. 

4 - Nümunc ve şartnameyi görmek için malzeme müdürlüğüne 
her gün miiracaat olunabilir. 

5 - İstekliler yazılı gün ve saatte 24.90 sayılı kanunda yazılı 
vesaikle komisyona gelmelidirler. "10285,, 

ve bütün ağnlannı derhal keser 
Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir 

Iskarta çul 4000 ,, 16 ,, 640 96 ,, 
Yamalık çuval 1000 ,, 30 ,, 300 45 ,, 
Iskarta çuval 5000 ,, 22 ,, 1100 165 Açık A 
Iskarta ip 4000 11 20 ,, 800 120 Pazarlıll 
Iskarta kııınap 3500 ,, 15 11 525 78 75 

11 

ı Marka bezi 200 ,, 25 ,, 50 7 50 
11 

Yamalık kanaviçe 54'! ,, 30 ,, 163 20 24 48 " 
Iskarta kanaviçe 1455 ,, 22 ,, 320 10 48 ,, 
Iskarta çul 400 ,, 16 ,, 61 9 60 ,, 
Iskarta çuval lüO ,, 22 ,, 41 80 6 27 ,, 
Iskarta ip 31 ,, 20 ,, 6 20 1 ,, 
Iskarta kınnap 1896 ,, 15 ,, 284 40 42 66 " 

I - Nümuneleri mucibince yukarda cins -ve miktarı yazılı ıskarta 
sargılar hizalannda gösterilen usullerle ayn ayn satılacaktır. 

ll - Muhammen bedelleri, .%15 muvakkat teminatları hiznlannda 
yu..ılıdır. 

m - Arttırma 2/1/940 salı günü saat 14 de başlıyacak ve ayni 
günde bitmek üzere Kabataşta Levazım ve MUbayaat şubesindeki alım 
satım komisyonunda yapılacaktır. 

1V - Nümuncler her gün sözü geçen şubede ve mallar da Şemsi . 
paşa, Ahırl:apı depolarında görülebilir. 

V - İsteklilerin arttırma için tayin olunan gün ve saatte %15 mik~ 
tnnndaki güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gel .. 
meleri ilan olunur. "10418,. 

Deri Ve Barsak Artırma ilanı 
Türk Hava Kurumu İstanbul Vilayet Şubesinden~ 

Kurban bayramında t~kilafJmız tamfından toplo.n cak dori ve bar· 
saklar pazarlık suretilc ayn ayrı aıttıı maya. konmu§tur. 

10 minunusani 940 çarşamba giinü snnt on birde arttırması yapıla .. 
cak ve fiyat değer görillürse ihale edilecektir. 

İsteklilerin mezkfir gün \'e saatte ve şart.nameyi gürmek için de her 
ıün Cağuloğlunda.ld iube merkezine müracaut etmeleri. 1•1000,, 
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ı== - Yavrunuz, Saadetinizdir ... 

Onun gürbüz vo sıhhatli yetısınesi; tablafm tıpla bir ya\'ııı gibi sine
sinde yetiştirdiği saf ve normal gıda ile mümkündür. Her anne tabi
atın insa.nlıı.ra bahsettiği bu kudret siizelliğindcn istifade)i geri bı
rakmam.a.hdır. 

ÇAPA MARKA 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

sürünüz. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve akmasına mani olur. Yağlı 

ve yağsız olan tüp ve vazoları 
vardır. 

, *"' 
Kızılay Balosu 

Bu gece Tokatlıyan salonla
rında Kızılaym Beyoğlu şubesi 

tarafından mevsimin en mııhte- ' 
şem balosu v.erileccktir. Bu gün
lerde daha çok şefkatine muhtaç 
olduğumuz bu hayır müessesesi
ne hem yardım etmek, hem eğ
lenmek için Vatandaşların bu · 
baloya iştirak edeceklerini umu
yoruz. 

Qskerlik İşleri I 
Eminönü Askerlik şubesinden: 

1 - Şimdiye kadar hiç askerlik 
yapmamış cezalı ve ceza8ız olan mu-

1 habere \'C nakliye sınıfından 316 ilü 
;331 dahil doğumlu erat scvkoluna -

ı cağından toplanma günli olan 26/ 
ı 12/ 939 sah günü saat dokuzda behe-

Unutmamak ıcın mendilime bir dUğüm 

wapmaff)lım. 

Bol ve idareli bir ışığa l<avuşmalt lcln evime 

nlltaıet TUNGSRAM ICAIPTON ampulla· 

rını aımaıııım. 

;sTANeUL 
KARA - ;zM 

Müstahzarahnda bu hassa tamamen ınevcuttur. 
mehal şubede hazır bulunmaları. 

1 
2-Şimdi~ kndarlıcr ne~~blc ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ı-•11 Be~iktnş ÇAPAMARKA Tarihi tesisi: 1915 a:ımı•ııv olursa olsun askerlik yapmamış ve 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~vkt~ geri kalmış 316 ilJ 333 da
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ım~ hil sanatlı sanatmz gayri i~im e~t 

ümer a, k irl . i 
Dokuma f abrikaıan 

lp1iği 
ıüessasasi 

Kayseri Bez Fabrikasından: 
85 ~antinılik n. Tipi lmpot. IK'IZi toım 800 Kr11. 
7.3 ~;antimlik D. Tipi kapot bezi topu 750 ,. 
))ril Kartela 11 \'e J4 den metresi 22 ., 
Dril lfartela 12 ve 13 elen metresi 22: 25 lfrş. 
Jaknrlı J>ril 25 ,, 
JCazalina ,, ,, 25 ,, 

Azami 5 balyayı geçmemek üzere fabrika teslimi satılmaktadır. 
Sipari!) vermek istiyen müşterilerin fabrikaya milracaatları rica olu
nur. Fiyatlar fabrika teslimi olup ambalaj masrafı ayrıca tahsil 
olunur. ' 

Nazilli Basma Fabrikasından : 
Nazillinin 22 tip yazlık basmaları perakende satmak şartile tüc

cara Nazillide teslim bir kasa olarak metresi 29 kuruştan satılmak
tadır. Sa.tın almak istiyen müşterilerin Nazillide Yerli Mallar Satış 
evine miiracaatlan rica olunur. 

Bakırköy Bez Fabrikasından: 
. 90 santimlik G tipi kapot bezi 800 kuruştan, 75 lik bez 670 ku

ruştan satılmaktadır. Fiatlanmız fabrika teslimidir. Ambalaj mas
rafı ayrıca alınır. Sipariş vermek isteyenlerin azami beş balyayı geç
memek üze.re siparişlerini kaydettirmek ve bedelini tediye ctmeek üz
re Birinci Vakıf Hanında Birinci kat Pamuklu Fabrikalar müessese-

' sine müracaatları rica olunur. 

Ereğli Bez Fabrikasından: 
100 Santimlik aile ha,sa.sı 1\ltr. l"iatı 42.- Krş. 
150 " " " " .,,, 57.50 " 
lGO ., ,, ,, ,, ,, 62,- ,, 

Satış ve fiatlanmız Fabrika teslimidir. Ambalaj masrafı aynca alı
nır. Sipariş vermek isteyenlerin azami 5 balyayı geçmemek şartile si
parişlerini kaydettirmek ve bedelini tediye eylemek üzere 1 ci Vakıf 
hanında 1 ci katta Sümerbank Birleşik Pamuk İpliği ve Dokuma J.t"'ab
rikalan müessesesine müracaatları rica olunur. 

iplik Müşterilerine : 
N o. 12 Paketi 415 Krş. 
No. 16 ,, 480 ,, 
:N o. 20 ,, 5GO ,, 
N o. 24 ,, 580 ,, 

Sipariş vermek isteyen müşteriler 12, 16 No. için Kayseri Bez 
Fabrikasına, 20, 24 No. için Nazilli Basma Fabrikamıza müracaat 
edilmesi rica. olunur. 

Sa.hlbi : Ahmet Cemaloddin S.ARAÇOGLU 

'eşriynt mlidüri.\: Macit ÇETlN Ilnsılc!:~ yer: Matbaa! EbUzziyn 

l t:ı sevkedileceklcrindcn hiç vakit gc-, 
çlrmedcn hemen ub •ye mUru •aat -

1 lnrı. Aksi takdirde haklarında laki-ı 
batı knnuniyede b ılunularak asker -

lik kanununun e~ uncu maddesi hük-
mü tatbik olunacaktır. 1 

3 - Bu crattnn taşrada bulunan
larııı da bulunduklnrı yerin asker - , 
Iik şubelerine hemen mümcaat et -
meleri ilfm olunur-. 

1 1 

1 ~JO.HC 1 

1aEmin Şühr ·ğ ! 
1( ip ve fç h-stalakl ı ı j 

mllte a e ıaı , 
Hergün saat 15 den sonra Be
yoğlu Ağacami karşısında 133 
No. lu Hasanbey apartımanın
daki muayenehanesinde hasta
larını kabule başlamıştır. 

lilllmll'!lll Telefon: 43920 E!lmı:lıd 

'* 
Or. Hafız Cemal 

Lokmau Hekim 

Dat llfye Mütehassısı 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri pazar hariç 
her gün 2,5 - :; salı ve ı::umartcsi 
sabahları 9 - 11 hakiki fıkara 

kabul olunur. T. 22398 

I Ankara Borsası 
22 Birincikanun 939 Atılı11• 

Fiyatları K.apanJ.1 ---
Londra 1 aterlln 5.21 
New-Yerk 100 Dolu 130.36 
~arle 100 ırrank 2.9222 
MI iane 100 Liret 6.70 
C•nevre 100 levlçre P'r. 29.1475 
Am•hrd.,• \00 Ftorln 69.0075 
B•rlln 100 Ranmark 
BrUk.MI 100 Bela• • 21.595 
Ati na 100 Drahfftl 0.965 
8ofya 100 Leva 1.5925 
Praa 100 Çek Kor. 

Madrl• tOO Pueta 13.5325 
Vart0va 100 zıotı 
Budıp .... t• Pentl 23.6825 
BDk,.. 100 Lay 0.965 
B•lar•• 100 Dinar 3.1575 
YokohaMa 1oov .. 31.045 
ltokhol,. 100 laveç Kr. 30.8275 
Moekova 100 ftuble 

1 HAM v TAHViLAT 

Ergani 19.70 

1 

Diş Doktoru Diyor ki: 
1\.ısa bir müddet "RADYOLlN., 

kullandıktaıı sonra dişleriniz in-

ci gibi parladıktan başka mikrop

ların kamilen mahvolduğunu; 

zararlı salya ve ifrazatın kesildi

ğini diş etlerindeki iltihapların 

durduğunu ve nihayet ağzınızda 

latıf bir rayiha başladığını du -

~·acaksmız. 

Gayet 
Gayet 
Gayet 

temiz 

sıhhi 

ucuz 
Her gün sabah öğle ve akşam 
yemeklerinden sonra günde 

üç defa dişlerinizi 

RADYOLiN ile fırçalayımz. 
dl .,., 

MOBİLYA MERAKLILARINA -·• • SANDAL YALAR, SAN JALYALAR, KARYOLALAR, 
Vcsair her nevi ve şık mob:lıalar 

F brik flallna aatıhyor. 
ASRI MOBİLYA MAGAZASI: AHMET FEYZi 

lstanbul, Rıupaşa Y<?kuşu No. 66, Tel: 23407 

R 


