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[ SALI 1 

tlça.cü Yll - No. 891 
Her yerde 5 kuruş GONLOK 

Gaflet içinde 
Yaşayanlar 

~--n yılulmalda Ol~ 
~ stn \e Yfıni bir bayat düğ
~ ~re. buluudu~u br.r. 
- fa.rtcecln oruz. Bir bu
~ ~beri .ı\vnıpanm 
la:,~~ olduğu tekimiıl 
tf~ Tiirk gazftteh•ri 
~ kada.ıı ihharen t.-~ 
'- t Oz Vf' koıim!tuz bir 
t. ~ hat •kati ilan etmek
!'. d Ur 'h emişk rdlr. Bii

Uıı_,., ma.thıua.ta içi11dt> 
"-..~ t• a.c·lk hüy1eyeoi 

1 
• ıaımoof'riz. Çöukii I 

~ \' bir «::.:n~ ~\ yık-ıjh-
,~~.,.i bir dun~·.ı doj!'mnk 

"Ulnnuyer. 

-~~ - . 
~yin Cahkl YALÇIN 

1 1~anJaıın Stefani a-
• g-ııy., Sofyadun 

~ ~ düşüncelen bize ha
~ '1'11; Balkan Yanmadasın
~ ltiye ile Yun:anıstan 1n-1 

} 

~)a ~~rı bir sıyaset tak;b 1 

-ql ~ııuş. Yani kendi men· ~-
ıne aykın bir yol tutu- . 

Churchill 
mühim bir 

nutuk -
!_Öyledi 
Fransaya hltab 

eden Churchill 
dedi ki : 

"Askerler 1 bugün bu k•- ı' 
dar maftrur olan ayni 
Pruaya ltlar1n önünde 
!anada Uça kartı bir, 
Montmirail de iae altı
ya kartı bir idiniz ,. 

--- o---
Son gülen, iyi 

gülecektir 
UJudNı 21 (a.a.) - B. Churd11ll 

\ıu Hşam nclyoda F'ruDStZ Jn-ill.-tine 
( Sonu 3 ürıcU sayfada) ~. Rulgaılar ise, Bal- Churchill nutuk 8Öykırk~u ... 

~ ıtıqar eden vujyete ---------
ı.ı- ~ se,>ırci bulunuyor .. 
~ \'. unanıstnn ıle Tür.kiye• 
~.~ Y ın yıkılmakta olduğu
~ ı-;~ bir hayat doğmak ü
~~~nduğ1ınu farketırıiyor-

-~ P•-opa.gandRSı bu türS ~ile Türk etkin u
~ tnı. ... ~1nde bir tesir yap
~:-uıu besliyorsa safdc
L:J ~.bu dcrecesı hakkında 
~ı .... ~ söz gc~n zor 
~ · Bulgarlar, Balkanla!'-
~ etmekt~) olan VR7.lye· 

:~~ sc-yı edebiliyorlar-
1 

~İ$Lı .. ~~ tebrik ederiz. Bul
~~ ecnebi hakimiyeti 
ı. ~ayı tercih edenler. 
'- llntl iliWi.a ıliı. • ..... 

~cek dcrt'Cede ileri gi-
~ oulundugı.nm dUn Mir• 
~~ n~en naı~tettiğimiz bir 
~- li a hız de n,iJşahede ctm.iş-j 
'- bi kat bir gıtıetenin bilha.s
~ "~le nıilli n<ıınus mesele
: .. e.J b 't~ Bul6aristanı tem
~ ecegtne inanamıyoruz. 
~._~n hürriyet ve istiklfı.- · 
~ l'lzı ~ etmeden tesılm ol
~ '-e J6e ve bundan nıemr clb ' !-nun bire taallfık eder 

" : Yoktur. Kendi bilece.. 
ır. 

"~:~t llulgaı istawn da bi
~ !){ teşkil etmek iddiasına 
.,,-,ı11 a hif,; biı hakkı olabi
~l.ıı 1 kabuı edemeyiz. Tuttu
~~~ Y;lun kendi menfaatin1i- . 
ıı..~u: ık mı, yoksa aykırı nu 
~ hu tayin hakkuu biz, 
"'~ I<; bir memlekete bıra· 
~ •ı. 
~~~eri hakıkatte Stefani l..,ptiz da fi hataryalan tuaf~ dw,öriilNı 
~ llSıtasıyle İtalyan pro- bir Almaa tayyanıM 

~:~~='.Ie~iAlminya Anadolu İngiliz tayyareleri 
~~Uydurulmuş olduğuna Berıı·nı· ve ltalyan 
~· ~yade ihtimal veri- üzerinden Suveyşe . . . 
~~ta11 ile Tiirkiye bir t d b·ı· . ş eh 1 r 1er1n1 
tai_ l'u:;:. karıştırılmıt ise ?.e 

1 aarruz 8 e 1 ır mı b b 1 d 1 
~ ~ ıst.an hesabına . m.u: • om a a 1 ar 
~)' Yan etmege kendımızı 
~lc~r. görmedığimiz için Bir kahire telJl!,•fına 
lt:!4 eıhan vaziyeti hak- .ı.t b ha kit 
~llll Yahuz Türk görüşünü gure U re 
"'ıa~~neına bıı kere daha lmklnaızmıt 
~~ USteri~. 
Sil '~n yıkılmakta oldu- Kahire, 21 (a.a.)- Reuter: se b Yeni bir hayat doğmak Yakında Almanlar tnra!ından in -
~ eQiy Ulunduğunu biz pekala diı itecek yen1 darbelere d:ıir ıniln er 
~ ~ 0~. Bir buçuk sene- 1 propagıındasının çıt,nrdıgı ald:ıtıcı 
~lfu vrupanın geçirmekte haberlel" heı· ne kad&r yakın wurkta 
iti_~ taıe lekinıül karşısında biiyiü< bir alfıkn uyandım1ışsa da, 
~ teteleri ti. ilk dakikadan (SOMA 3 li neu Hyfacta) 
-....~ lıtr reddüd-ıüz ve korku-

1-dra, 21 (a.a.) - Hıwa nezare
tioiıa bu aki<Jnı neşredilen tebliğı: 
~n gec<' Uoinbardwnan tayyare

lerimiz dtifn aıı toprakları üzerinde 
g-.a. h:ırelultla bulurunuf}aniır, Ber
lin bOlgeflınde muht.elıü mubim he -
d.foJle e mu\ afl•kiyeUe hücum edil -
miştfr. 

italyad:ı., Mılano ve Torinoda sa
na.Yi mıiesBeiielerine iNbetler kay -
dedilmıs ve Aoı;Uıda bir \'elik fabrl

( 6onu 3 iincü aayfacMı ) 

~te llUrette hakikat i ilin et
~ 'ila d .. kUsur etmemişlerdir. 
b ... ·t- le Unya matbuatı içinde 
~t' ~dar a~ık söyleyeni pek 
~ b.hederiz. Çünkü h aki
~t \i •r .. dünya yıkılıyor ve 
"-~";n«U&ıy~ doğmak üzere 
-~aı r. Blzim de en büyük 
~ d bu do~mak üsere bu
~lı: tuıyanın bir iyilik ve 
~il dUnywu olması için eli- 1 

Et ihtikirı gene 
kendini gösterdi 

~ Celeni yapmak ve bu 
Yet bi 

~ ~ namnın kurulma-
. fet'efini kuanmak-

~~ika•-
..:._.._. \r '4711 cilıantümul bir 1 
~ bq~ inln!Ab karn-
. -, ~uw ve böyle 

1ı1ıı.:._ ~'Yet ve medeniyeti 
4tıa (Waicl YALÇIN 

<8-ı a iHtdl -r:t••> J 

Belediye kontrol için geni 
~ir teşkilat , yapıyor 

huuıbul belediyooi iktıaad giiriüıoeht4'ıdir. Beledivc iku 
nıürlüı Wgöne et fıyatJarınm sad mUc'lbitlğii bu ııt-~iz yük
son ~ .. ~rde sebeblriz olwak 1Seliı;in a1mJteıfoi ' e hu hU8U8· 
yibfüldi~nden ~iki.yet olun- M ab~· hb.Jıngelen tedbir· 
malıt.adır. Yi.ık!><•liş biH\8Ma lfıri tedkll! ~ ~1-e bir kaç 
~ fiyatlarında barlı 'olarak;. .(&en" ş ~ • ..,.fHe.) 

GUVEN 
S igorta Sosyetesi 
HAYAT YAIGll NAniYAT IAZA 

SiYASi HALK 8AZETESI Her yerde 9 kuruş 
:sse !!'-t#!!E!L& 1 • • 

·s a ş v e k i ı i n N ü f u s S a y ı m ı 
hakkındaki tedkiklerl 

1 2&! 2 

Dıf ticaretimizde inkişaf 

9 Aylık ihracatımız 
/ dhalatımızdan 

31 bin 222 
27 milyon 

lira fazla-
Anktır , 21 (~.a.) 

• 

ınfte .ılci dokuz aylı ""'' r:ıl, m
lara nı' ,. bu ınudd<• ç de gn 
mtlyvıı 114 bıı ıın lır. degt> r dl sr.yf da) 

,~.EHZADEYUSUF i ZZEDDiN 
OLDiiRiiLDü Mü? 
-NTiHAR #1 ETTi• 

[ Yazan: Ealci i81anbııl Volisi S ÜLEYMAN KAN}] 
'---------- - 3 -

Sultan 
nnden 

kefik Saydam istatistik 
müdüründen izahat 

umumi 
aldı 

Aziz Talebeiulum nümayişle. 
sonra, bir kaç hafta sıraya 

cuma selamhğtna ç ıkmamışb. 
Mısu '':ıılİf!i icra.ya ı:-etfrildi.., 

Biı ı.a.kım havadis şanhlerı 
de bttmın cıaha ic ) uzüııe gıı clı
ieı· w dechler ki: "I''uad paşanın 
bu t.edbır<len makı:;aoı yaJnız 
istiklal ıle sadareti k pmak de
ğildi!'; beikı pederi İzzet molla
nın ~ult:..n Mahmud t'nırı' le 
:ıehiı k·n•ıı oldurüldü~iı 1t1kadın
da oklu;:u içın s<1lt:ın:ıt Nıneda
nmclaıı ıntıknm almak dai~esı 
ffim ~n d. ~pJKlıı. Keı dıs· ta
babet " nr.ını bilır H• Zllnntder 

ıniştir. P'uad Paşanın ikinei sa.. 
dareti de ıstiklil \"(' ıkbal ile r:* 
miçtiı. 

Ziya Paşa mektubuna ~oyle 
devam ediyor : 

Sayım neticesinin ' yarın ilanı muhtemel 
Anllaröl, 21 (a.a.) - Ha ~ekil Dok- ' 

t01· R~ Sa.ydaın, bu.ırUıı öilt>den 
e~ vcl ıst:mııuk t•n uı hııtulugnl'le 

lideı'ek umumı yLn le Q)akadar ı -
!eri ıetkık eııntıQr. 

"6a•Mtun DW .. 

.Ank;.ıradan aelen ba°bfl'k>re ,ore 
Umum 

t'dl (: 

V, ı;et.;ı {' 1011 V~UJ Uu • 

uhh mt>Jdır . 

Hükumetin mühim bir kararı -
Düyunu Umu miye 
meclisinden çekildik 
Türk t.ahvilit sahib ierinin 

teminat altına alındı hukuku 
Ankaı a.. 21 (a.a.) - Maliye 

Vekaletinden tebliğ edılmiştir:' 
F..ski Osmanlı imparatorlu • 
~wvvvvvv 

ki Ahdu .n:ızm mı.z.a.:ı <lPmPvi 
olmııı. . ' ı~ fl 1: ~len ölm" mn h
temeld.ıı . bı kt>re 'e>ı<iset k. ırıt -
si dcgi~c İneddm efon i l',ıb 
ıkt n <·üıt s f'der. bühıgun ka· 
dar işk ı ı ıda.redc bir ası~ C' ıh
tiyar gonıhır. zannınta. bu mı -
kama kt>ndınclen mun uüb hl -
Jıtmama~atcı.gındaı \~a\:('l z 
m.. •k-t ;, ı ' dı e-mıni 
mlıı,ıt, k lt'n k~nch t lıne g('t; r · 
som~ bır stMlnnı buluı y, l l 
hzeddi.'l ef~ıdn ı dt aı adan kaJ
dıı makla Osmanlı tahtı ı a
kibsiz kt'ndme nasip olur: bu
nunla bsbumın intikamını a
lır! .. 

Bu srlzler h-:11k a.ı a..qında ce
Tt'>:'ı anı mut~< Hrac ıf kamlm -
de.ndn Ye t~m•n n I< ıt ı ~<la . M-

y~m olamr. F akaı l\h~ır \'t•ı n
setinin taın'iri Ah 'e Fuad la
şa.ların hırnmetleriy!e icı a edil-

1 De\ let vükclaısmıu ıkidc, bır 
l1e bu 'eraset işini kurcalamula
l'l, buııuı iınkaı:.sızlığını ıdrak' 
etmcdıklerindcn d~ıildiı·; onl ... 
nn garezlcı i b: şkadıı. 

Şch~ı l ·m A1 ·r Hıltmet bc.Yi 
12 ı O m'tiindc mc ıhatten iniı
saJ e) lemisti. O zaman da 'era .. 
set u. u unıin tPbdih mfl·zı ıı 
bahl tı. 
R~ı 1 paşanın bunu temıa 

i~in Auf Hikmt't beyt tt'ldıf .. 
te bulunduğu, fal at Anf Htk
met bt Yiı mU\ afakat etmedt
ği, iııfi;alınin bundan neı;. 'et e~· 
ledıgı • • olmu tu. 

Arıt Hı .met ~' c l ı uti 
milna cbehm 'Prdı. Bıı f,'lln bu 
m b k 
;u;m l! ı } . • nın . aıııhmı 
O.}lt: bı ~ y teklıf edıp etmedf.. 
ğinı soı m tl! tum da !iU <:• \:oba 
almıştım. 

- Ben Rf'şıd. na<.;adan ho"' -
nut deg-ihm. La in diı. 'l•tın1 
itıı .. f edeı im. ne,.,ıd Pa& t de
li midir bôyle muhal bır haya
le vikud Hrsin! Mtgeı salta· 
nat bimıı-;ıhı esasından yıkmak 
muıad tyliye! Bu söı butiin. 

C8onu 2 ıncl H)'fada) 

SABAHTAN S ABAHA: 

Nüfus ve imar işleri Vekiller heyeti 
dün toplandı 
Ankaı ... 21 (a ... ) 1 n ve:killerı 

he:> ctı buı:im s nt 1 l rie ~'Vekalette 
bıışH.~kıl Dokt ı Refık Scıydam'm rı-

3' asct ndf' hıpl.ınnıı~ \ c ı·u:znnı eı;in

dt>kl meselelerı muzı kere eımiştir. 

ğunun taksmw ngrayan düyu
nu hiunillerini temsıl eden dri
yunu umumiye mechsinın bu
gunkü ~artlar ic;indf' \ azife ~ör
mesınt' ,.e hamillc>ri t<·mınl etme
sine imkan kalmamış oldu~un
dan hitkumetin m~lise me' du 
va7.ifeleri me\'cud anlaşmalaı -

(Sonu 3 uncü uyfııcla) ·lstanbul şehri Londra kadar bir sallaya 
H a r b 1 yapılmıştır. Halbuki birinde 700 bin, diğe-

----- --- rinde 8 milyon kişi barınıyor 

Dün gece Azabka
pıda yangın çıktı 1 

Bir apartmamn Oat katı 
yandı Y enitehird•d• 

btr ev yandı 

Şışl.. nede Me-ylt yokuşu bkeııdcr 
cadddestcle dun ge< <' ı. t 22.5 ta bır 
yang111 c;ıknıı~ 'c lı€'S katlı bir a -
pQrtm .. mn en üst kı'ltl yandıkt.-uı 

5oııı a. t 1 dt> söııdl ı ttlmüştiır. 
(Sonıi g üncu Hyf•da) 

Eden Emir 
Abdullahla 
görüştü 

i>e) ı ul, 21 (a.a.) D.N .B. 
ajanf't muhabirinin iı~rcndi,'.;"ine 
gOl'e, hıgıliJ: harbiye na.zırı E- ~ 
den Kndfüı yoliyle Ordünc gel- ı 
•iştir. Ktn\djsinc İııgilterenın 
orta ~rk kumalldanı general 
Wav~ •~akat t tl1tl ktedir. E
den, bu 11eyahkl1 euumda Ür
dün .Emiri Abdu labı ziyaret ey
lenrisda. 

lnaPtten- haıiıiye liUln tc·lt., 
JM Jlabireıt gitm)fft.ir, 

Vaziyeti 
razziani ordusunu 
mübhem vaziyeti 

YAZAN: 
llilmıet o,u 

1tcıhan ordu t.ııun Sidi &rra -
nidekı le\ akkufu bı .ıyı ge<;tı. iki 
yuz c-llı bın muhnrlb\e uç mtıtorhı 
iırknd. 11 \ c bırıe yakın tayy. rcdc-ıı 
mutt: t>kkıl ol:ııı bü oı <İUnUJı :ı :Jnı 
ufak blı <ol kascıb.ıu.ını ıtle gc<'ır

ım>l' nh•k~dıylc böyle bir h~ı·ekc
tc te~bbu• etmİ.Y<'Cegı duslinulrn -
e Mıs d.ıkı a~ker! \ tıı.iyeUe mu

hıı.ı ınkı • fhır bekl .. mt.•I. lı.zım tı"' 
lır. 

Gr. LZI>"' i o.-du ... u ne :.ı.:m,_.11 h .. -
ı eJ,et,• gc -e~ektır".' Bu c'hf't kat"ı
yctle k(' tıı ılcme . F. ;ıt h. re ket 
z, 1'1.ın ın 

olunuyor .. 

Aı .ıb :ıkn irıııı t. Hııni feth için 
besinci kol gen<' harekete ger ti. 
Biı ı ı.t , ı c kkctıne Jı:>ptlan bu 
~ uz R. . aJ1 crirf!' hı r ıc

ten duı d.. 1 • : ı . ul> .. ı e .\ ı. b 
t .. ! , 1. ı ı, ;:- ~lll dılerın Fılı ti dt 

[Sonu t ncıl Mhlte de} 

B
ı Ankrr;ı telgr,,fı, ~yımm ıl 1 

1 
llC't.i..:esmı bildırclı: Aı l arn !'ıl'h 1 

ı mı ı ı ufuını 156.044 dı ı. 

Ye t uı ıl. n °b<' crıe t>\ H ı ııufu

ıı f.ıtladı Henm: dtger 

D.ıh .. 1 de '. • rı;tık; bu 1eın• 

• kıı l-•• milyoıı degil, 
ek en, yt"z mıiyon ıııırusu rahal ra

h .. t beslıyebılir. Halbuki köyler, ka
s.ıb:ıl:ıı· degıl, ehırler bılc 00.<ıdur. 

lluı un eıı göze 11<>1une1 misalıı ı ts
lanhul wııyor. Bu *hıı d;oha ıldi

gımiz ;>akın tauh&eıde bu nul~ ı dan 
•• rtı beki,, ruı.. .o\ncak bu .ırtı:şın fa.ala in~aıı barındu yoıdu. Şiındı ı u-
Ankıı • ılr kıya edılebıl<'<'egiı ı um- fusu - geı,,-en sayımı göz önı.ir.e getı ... 
maımılı u. nevlet meı k~-'!ınıze, bu- ı·ere-k tahmın ediyoı u., - yedi ~\iz 

ttin meır.IekcttCJ tu n .. nlar \ orchr. binin l~·ındooir. Halbuki Londı a hı-

1 

Ve nufu buuda dofa~ı (,'<il tmış 1pnbul kadar bir h. ya ~hıbcUr. 
goruun ,.:ı. tedlr. JfaJbukı bU cırtat ıl.ondnının takribi meeahası şim.ıklen 
bile ıt ~ r K~ Wr Ankara~ cenuba kıı k saı kdan gpı be d€' 40 

1 
t.ıgr;JJ Ankar.o nutu5Ur.un biç ol - kilom~tredlr. Yanı bulun Londra 
m- 2IO lııin ~mat lizım ge~nt Kau.kd~ın K\içu~kmeceyc, Ye~ ... 

~-----------r wyll.İfor, (8enu 2 rnci aayfa.ta) 

., 



" • 
amı 

en mühim d_··~ 
YAZAN: 

-2-
FiLOZOF 

RIZA TEVFiK 
f Bea gözü gomıt%1 ve 

kulağı işit& 7. bir lıale getiri- "'~5""~..--~~~"'""'~~F-_J 
ımı, fa.kat yo etmem. yooı bir I ıak. benim .için hancı hır .ı::;r
hayat veririm K nhldann tir. Lyam, ben -lümüm. rlist 
ı~inde hayatın şahnesi ~- değılım .. Güzelliğe bakımım, de
~~· (~~ ••. lben ha,yabn ğiştimıc için yaşay:ı:n 
gışmelerıne c.-zeldenberi nıe- §CY• bozup kırmaya ve anası-
nırn. (4) Şeytan kcmikleriy'te rma nyırmağa memurum le· 
öyle güzel kızların vüc dunn ek istiyor. 
bina ed~m ki onlar yıld~la Bu se:z m·· · dir; çunk 
hu;ı~ Ef_J~ıdirler ve bir hucum- Bamıdin, olüml hasıl olnn t-

da dahilik burcunu yere sere- ilelebed dev~ deh•ışme -
bılırler bani bir bakışta -eıı :akıl- r ha;·atın d tazelen -
lı ada,mın aldını başından h~ mesine ve cbcdıycn dcvanuııa 
r!~ler_. .. O kadar dilber ve fü- inanması pek idenberi m"~-
sunkardırlar. l bur llir felsefedir. 

..... N:ıkısla, resimle uğraş- iliidı İSadan (4 

Öldürüldü 
İntihar mı 

•• mu, 
elti 

( B•i tar '• 1 ncıde) ı 

bütün yalandır da dıycınum ! Fa-ı 
kat ı;mılısı " mır. R id paşa 
bana ne:fsaniyetinden d~Til bel
ki nf Efe.ndinuı - M.. rrade 
hafidi - mcsilıatte ulunması ı 

kadar şehzade muameJ"~i trrw
m ıiş olnuısından derin bir te· 
cssür duynrih. 

Saltanat hanedaıu ı.zaı.ıı a · 
rıısmda baha.lan dalı padi dh 
olnırunış iken doJmu erkek o
eukların saltanat aklan iıb· kerdisinin :ilmıy • tankatı be

sın i üfuzunu 1Sti1%am ey
ley'" cğini bildıg:m n bunu tc
mın zjn meseli " .aha.neye; 
(Bu 1eraset iş! hu..."tl! ge ek 
ıçm bir fetvaya mact olun -
ınak ktıza. ediyor; Hi et bey, 
sofwneşrcb ve eski fıkırlidir. 
Şıı~ et taruınüd ed auu teb-
dfü}ic. yumuşak U} lu iilfın 
z&.C getirilmek munasıb • 
hnt<ır.ıma geliyor) ı:y~re r me
ramını istihsal ey enuş olıualı
dn. Lakin asıl ışın unkiı.nsız
hğım pekala bilir. 

Sözıin netioesı bu \•erasetl 
e esi her zaman a vükelfı 

ıçin bostan korkulu~ gıbı bir 
ilettir. Kiı.h padısalıı ürkiıtüp 
endilerin · muhtaç ı;e cbur 

göstermek, kah ışlerine uy.m -
yan bir rakibi :kaydımıak 2ste
ymce hemen bunu ortaya kor
lar, türlü türlü tarzlıtrda kul-
1 uırlar.~ 

O tarihte Arif H et beyin 
80ilerindcki ısabeti liıy1kiyie ıd
rak edememistim. Şimdı anlıyo· 
nım ki .Ali v Fuad pa. ·alar da 
Reşid paşa mektebinden yetiş
ntis olduklanndan Refik Efen
diyi meşihatten teb'ıcl için Ü.."4-
tadlannın on beş sene evvel kul
landığı oyunu ele almışla:r ! 

Şakirdine, t.alimıne, tadın 
ı hmet!. 

~ımdiki yhislim Hasan e· 
fendinin - Hasan Fehmi efendi -
zat ve ~ mnı bilmı rum; 
hakkında suizan etmek istemem. 
Ancak ilmiye ricnluıden kimse
ye tesadüf etmedım ki sena-

nda bulunsun. Bılak:Lc; f1k i 
ttimlerde racii, müdabine ve 
mtldarada üstad, dünya dev
letine haris, her tarf ı kollar bir 
zat olduğunu çok isittim. Fakat' 
bu kadar zamandır padisahm 
hu.metind bulunarak saltana.tl 
seniyenin hali hazırını dı yü-ı 
zünden olsun gord~nden süb 
he edilemez. Mecnun ve sersem 
olmadıkça. hndısıni tehlikeye 
atamaz. J 

Hnsılı bütün bu tarizli sözler
le meydana konulan diiştln er 
bir taraftan, sultan Aziz yapı
lan menfi telkinlerle kalbinde 
yerle.sen tereddüd ve ürküntü 
diğer taraftan Yusuf İzzeddin 
efendinin babasının .hayatında 
veliahd ilan edihncsine mini ol
du. 

Yusuf hzeddin efendi biiyü-
yunce kendisinin dört yaşıua 

r ' YeniSabah j 
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elı ve p dı hlık ncl ·rmde 
dogmuş olıınlanıı şcrcfl"rt nıs
tx·tt>n fazla oldüb'u yolunda tx>~· 
!enen fikirler neticesi olarıtk 
'"usuf İzzcddin efendide ken

di ınııı bir gtin saltanat k -
kından mahrunı bırakılması en
d' -sı .uvanmışlı. Ancak lıi.m . 
sının ,,..ıltanat senelennde ht:-r
tarafta görJiibru itibar b55 l 
hir ihtimıılı zıhniuden silıp su-

ürn ü ·, ·eh• babası tarafmdan 
\ cliahd La in edilmek istenilme
si oııd.1 tanata geçmek umid

rını, hiılya.bnnı &ıhnınden 
iç u?.a.klaşamı) an, kalbmı her 

an kcnuren bir ihtira..r; halıue ,.,.e· 
timıısti. 

Sultan .Az.izin dini miıb • t-
ızlığu dclıil eden b:,ı.zı sbilı->ri 

halk arasında yi olmuştu. 
Yusuf lzzeddin efendinın d~· bu 
yolda bir sözü babasuıın uçun
ciı imamı Hüsamcddi ef cudının 
sar,ıydnn ka.9nasuıa ·bıyet 
vc r(f~i mcs1uırdur: 

Hafız Hüsamocklin efendi ls
tanbulca hıfzında ku\'Vetı, ınu
sikisfoaslığı, nckrcg(lluğu ile ~ 
ruf idi. Beşiktaş cam.ünde mu
kabelesinde h zır bulunaıak 
beğenen Valde Sultan tamfın
dan saraya alınmış idi. 

Sultan Aziz talebei ulüm nü
m yişlerinden nra, bir k ıc 
hafta sıraya cuhıa sclamlıgııı ı 
çıkmamıştı. Hocalar, oftaluı 
uasındn dedikodular oluvordu. 

Bu dedikoduları duya; V .. ı. 
Sultanın taı.•siy -i ve te 1\ ı

kiyle Sultan Ar.iz 1293 Cem zi
yelevvelinin üncü cuma gü
nü Mecidiye camiine çıkmaga 
razı olmuştu. 

O gün Hüsameddin ef endı 
imamlık nöbetinde idi. Şehzadı> 
Yusuf lzzeddin efendi d crkeıı-j 
ce camie gelmiş, Hünkar m h
felinde otu~muşt.u. 

Camic gclıneğe yan aha-
liden ibazılnrı sunncllcri veya 
kazaya kalmış :ruı.'llazları kıl
ma!:ra baslamışlardı. 

Bu sır da Yusuf lzv.eddın e
fendi yanında duran Hti.:;a
meddin ef'Cıldiy d !ru eğilr>rek 
kulağına bir şe fısıldar . 

"Hüsnmeddin eı ndi bu sozlcri 
dinledikten sonra 5ehzadenın 1 
yanından kalkarak hünkiir 
m:ılıfelinin camekimlı merdıvc
nindcn hızlı adımlarla · er. Ba
şm::laki sırmalı tay nı. sır
tındakr alay cübbooini çıkam-, 
orada dolaba bırakır, camiden 
umklaşır; Boyacıköyün Je Ha -
lid efendi zade Ncs'e bcyın ya
lısına gider, hastalandığuu söy
leyerek orada yatar. 

(Arkası var} 
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t! reıoghmdıt otunın cmcklı ıa.ıbay 

All 

Sovyel11er piy sa1ali"· 

mızdan feniden 
almağa baş1a 

----1()---

P.ır· 

Odun fiyatı r:1 

ucuzlayacak 

Fıyat mürakaoo komisyonu 
ctün M.ıni:nka Ticaret Mildürlü
ği.inde top!annr.Rk d..."fllit 
levlıruann fiy.at teSbıti 'le 
mcsgı olmuştur. llk evveli 
fabr • ımızın devlete ı-

, tıkhtn· saclara, ınalıyetlenne 
gorc bir fiyat ıtesbit edilecek ve 
'bu mı.il1a1111 ücretleri bu fiyata I 
gore tesbit edilcceh.'tıı·. Şehır 
aç st klıın hakkında be-yanna

meleı· tamameıı alakadm· ma
kamlara btldırılmiştir. Vekfilct 
. at.ı..lara ·müsaade ~ttirri znmnn 
muamelat hu fıyut1ara göre ya

tla ktır. Eom\syon düu •dun 
v • k' miir irntlan iızerin de 
ele ın gut - olınuf}tur. Odun 
nunı..aknlarındakı naliliye :v 
ı mel... il ti eri hakkında lcdki
klı t ta bulunmak üz ·c beledi
·YC tarafından o uu mıntakala
rına grinde•·ilen memur dönnui 
v bıı ı· p r 1 azıElı arak lktı
~nd mı u 1ti0 tine 'fil"llliştir. 'u 
rapor rr ı e \ el e te .. bit edi-

· l Jl OUtlD ·,atları ll aha U-
uzlanuı a.b etm t ır. Ko-

n entes-
u-

--ıtıı«--

Ysrlimaliar basma 
'6 ~şl N nı .tahdid Ui 

"flerlimıillfır .pazarı satış ~u
b • bir lrnc gün •nberi ba -
n. at rını ta:lıd ü e mi ler-

H. mıd ( her) i yazdığı 
1 

r: ıau.ıa. bu kuuv ger bakışıy1e Grazziani or usunun 
kauaat etmı11vr. rt.ı .t balcı-, 
SIJ lunl nt 1 :mı b foyo~~ mübhem Vaziyeti 

u v ıı .s;ctiu çehresuu, 
~ m yılım husu ıydııu teşkil (Bıış araf • ıncıde) 
len ( nnk uigat ) ın ze,,. lına 

~lıyordu Bu CHanudıınme) 
ü ı~ lt kitabı bu cih ti u
zun uzadıy şectı v-:• izah cdıp 
Hamıdc hak vemııntim; burada 
t •h-ı ar etmeyeyuu yaln~ 'Ma1t
bel'tl "I ıki beytt ırad etmekle lk
tıta edeyun. 
Bu (Makbe ) 'r o habe 

on yar~ ~ rincc 
Adem~!. 

Cun}e; 
Tl~VHK 

na eode etm ~~ bd r, fa an diyor-
1!ı.ı. Burada (mcmvru lemyczcl) d • 
ırlııne bııkıtı~ {lcmyez:el otoın Allah 
tarJ1fından mcm rJ dıye !kabul etmek 
dogru .olur. 

['SJ Nuf• e k uphııncsınde 
baş hrıı§ olan (t\lakobr in (-44 uııcu 

s<ıh•fcslnc batmı ı: 

baz! ·' 
giderke ceple~indeki 

umara verip mahparayı 

kemeye 

Kısa bir zaman icinde ls
maılin on liıasım alıveren .Mus
tafa, a\ğer 'tıı.rafınu Nacımn 

1_ de yıınıi otuz 1irnsını çekine 
hnundekı })aı ... c1o'ksnn liıayı 

t l bulnmş ve bu h tl "Elcinın iıç 
\..lirası kalıncı~~,,~~D.r 'C1 va: 

düştüler ... 

Geç vvkit ~·avııan duruşma
t1a su 1n arın tıepsi: 

- Aman b1y reis! diye yal
var. ·m ardı. Ne b ş i':trannz, 

111e yıycce.k Re~ımiz, me de yata
cak yel'ımiz vnr. Bize acıyın 
ı>aralar ·ızı tutmayın. Sonra 
bi ııe y.up:ır.ız ?. 

is ay ıiünib ise.: 
ruınara o~ururken de ba· 

na soı up danu;aydınız. O za
man n yapa cu.Jııuzı sö~·leı -
dim. Fakat !"İmCli hu pam1arı 
maliyes \'ı:rcC'ı.,:ğiz. Siz de ya-
1 ın sab~ gene belir; :ıh.'d.lc
rınızı dinlersiniz .. 

Diye nmlı1{emeyi salıid eel
bı 'cm o/arınn ( ugünc bırnk
b. 

Acaba 'bu beş })arasız kalan 
Jnımarıbaz'l, T -geceyi nasıl ge
cıreoekler ! 

s da ai 
En iyi ıl,v so 

K. ı< 
ıt( 

23 20 ı 

T 

. 
r~ 



f TÜRKÇEYE ÇEViREN 

'-=Hüseyin Cahid YALÇJN =) 
--19-

Nazi polıUkasının en u;ncı r 
t"meli askeri h 7.Jrlıktı. Ordu 
\t hava kuv:v tleri ur'ntle 
<'?.galtılıyorau. Hava müdafaası 
buyuk nisbette tevsi lmekte 
1dı. Mecbun askerlık hıznıı>ti 
hır en den iki scney ÇJ nl
ını.-ı, ; hızmeli t kılitları pek 
zıy de rttınlmı. ıdı. Memte -
ketin bütUn gencliğını Hltl r 
..,. n liğinc :>okmak lcşebbı.isu 

rlıyordu. 
\lmnnyu, oradan gondeı dı

... ım ilk tclgraflnrunın bırınd' 
Y z lığım gıbi, ~i.kten meza 
kad.ıı askrrılc tirılmek uzcıe 
l:ıuiunıı.}otdıı. Bu yazı h rke-
ın okuma. ı ı ın du,·nrlatııı u- 1 

z ·ı ınd duruvoı du. Yegane ha
kıkı me. t•le ·bu Alman vkct 
\·e kudrcliııın guyı ı me ı u c
IUell re müzah ı et ıçm mı yok-

m u tın llerı takıb ı m ı 
hazırlaıının.kl olduğunu kestır

ck ıdı. Her dcfad "ben ıze 
.} Icmı tıın ., dı.} c . oze ba~

b ' n kım clL·ı bu hu ust h 
ıı· zam n iibhc ız olm ı ı-

nı t ·m n ki •rdıı B lkı; 
fak t hcı \d n C\'Vel Alman-
lanın g a 3 ı ı m ru g..ı-
}el r ıcın Iıazırl::ı.nm kta oldu

nu ısbat etmek lazım ı. İktı
..ıd n z ı eli a kc lerl doldu-
1.ılınm~tu. Fılıy tl.a, m m ckc-
Ut biıtun ıktısadıyatı k rı 
Uakın<'.}-C Jco ulınuştu. Nazı 
.ı.rtısinın "ı:;lo an,. laı ı hala 
'trkuı tcmızlı ı . \'C "teı'e1> a ı 

J. rıne top,, ııJı. Butuıı • uuıi 
llliilahazalaı dort 8ellelık l' -

' 'lcl )anı bu k. tabırle, lm Ul-

v :ı.1 dı arıdan gelCCl!k m iz • 
llleden mustakil bulundunu:ıJc 

aye..,..n<' tabı tutulu,>ordu. 
h Nazı ist('nıı ıhtirualkı dıger 
J ıiıangı bn ·ıstemd n ha 
Yı biı surett(> Alman k \'ffiİ-

11 ınu ır hır h rb makın ı .e 
hı ılcmek gnvc ·ıl' he ab •1..ilı-tn • 

tı. Oı duıuın. sıyasi ia. lıyt.--
ı Çok kere kızdırıcı, zorlulrlaı 

lıı ı wı 'e dıısıphni bozu u bul
olm ı ıcab •d n hır p rtı

~~ k~ı gosterdıt>ı musam -
r- bu hakık tin takd r edıl uh
e tfolun bılır 

b L ıeöfrıed ın kılı ının bm: uk 
ır ga) ı ctl rr d clO\ ulmekte 

~lnıası harıci duny b kımın
ı:u \'azıvetın t·n tem vdt ı a

n1cu oldugu l.>L'<iılıi b dun u
gu gib, ha) at m raimın '\ uk
<'ltn~ı. hayat sevıycsınııı te
zz.uıc meyl tm ı partının te

a" uz \'Q taaddıl rı ferdi htir11-
\ tın t lıdıdı de h lk uzPt wJe 

1 
11 bır ) ul te kıl diyor ve da-
hıld miıhim mcmnunivet -

ızrı w 

1 
1•t: ı e ebcb oluyordu. "Te-

ı u' agı ycrın top., fazi dustu
tn ıdı. Bu gıbı hu u lard l-

nya pek miıtch..ımınıl olaugu 
ı n hir b r zaman gıd m dd ·-
1 rınd bıı ks.ık~ık hi olunm -
IJ.t 1 gıbı ınfılak m ddeleı ı ıma
ıu 1 ıriıı :J tere~ .:ı.gına Ye tit 
la~urn yoktu. Bınaenaleyh. b!.ln· 
~ 1 Alman ktl'I; mim be le\ ece • 
'll tde Alman toplnnııı bc,,le
Yuı "' kullnnmak zarur tı du
tnu nıanu tı. Hurb dc,am ettıği 
l'Q detce Almnnyada açlık ol-

ına zaru?'el vokt.ur. 
l}3oylc bır şey ·olursa buııdan 
h lı:ıız nazi hükumetini, nılia
ıl ~ etmek hizım gelir. Bundan 
11 tt ne evvel "tereyağı yeı i
'Cattop,, diye o hnrb avnze inı 
t c ettiklerı z Lmlln onlar neyı 
q1 <:ıh cttıkJerini tayin etnıı~ler-

<'ı/\~m<ın kadınlaıınuı ~e ço
h rııun ımdı. yahud ıstık -

~e ınustaı ib olabılecekl"ri e
• 

11 
1 ~ l\ ecek maddeleri ek ıklı

la.r n ınes'ulıyetı oııhu ın ıdı. on
.ı\~ lıı \ c onların olac. ıktır. 

tıı an prop gnııda ı bunun ak
buı •ddın e e de bu inkıiı lrn
~ tın z bır h kikattir. 

lt.011: ok Almanlar, benımle 
dırıa tukları ırada. Hıtlerın 

r }'11k L.abırsıılıgm•n, kendısi 
<lı ,

1 
ın lan da sık sık ıma dil

tlııln 11e< hıl • hayatının uzun ol
lı.a nı1 cag1 yolundaki kanaatin 
l r tını l rdır. Hıtlerin o ka
<'<ıb 0Yu11 'c hilelerı vardı ki a· 
u bu d, onlardan buı mıdır 

n ok keıe dit iıııdiım. 
Itı11 raıı oyle geldı kı HiUer lıal
qhru eJım tnrafınd n yiıklenıl n 
lı .Ye ~l \' m şnkkntlerc ılfı.nı
q ıı ıamınul t-<lem y eğin -

h tıblıel nı.} ordu. 
:otınu 

'ıl\ı n ı ııı, kcndı sabu ı:ı:lı -
lllie ~llZUr goster:mek \'C ı;ı1r
lınue .dreket etmek mecburı)e
)l ll k1 1• 1ktısadi vaziyet bir 
1a go. vermoo u, halk pek fa?.
ın de~11 m{"mnuıı bir hale gel
ı ru 1 llıun viıdelı plii.nlannın 
llın l ~e c·ok g niş hırsıcııhl 11-

~ ı 1 <'i~ıni ıçuı elzem olRn ns
fi" v kazı mukemmcll tıı me
İiıtı r ıt bulmak istıvot du. 

ırı · n ordw unun h zıt hın-

Et 1 • 

meseıesı 

(Baı tarafı 1 inci sayfada) 

müf ettı ten miıte ekkil bir orga
nız..u \'On tesıs ctmistir. ftifet
tısleı: tetkıkl"l'lnc bugün· rde 
ba. l:ıvncukl rdır. Tc kik csna
sımJa, şcbıinuzde \'e civarında 
men·ud k blık hay\' nlnrın 
mıkt trını. m ·zhahad ki canlı 
h yvanlann ve toptan eti nn 
fi) tl:ınnı v bu fıyatlara na
zaı aıı p r akeııde etlerin muh
t lif mınt kalard ıki sa tıs fi
vatlaı ını t.esbıt <..'<iccelctir. 
· Bcledı\ •niıı evvelce knbul et
tigi bıl' kanıra goı e kasaplarda 
1ıı.:rake1ıde et fıy Uarınııı aza
misi mezb hudaki satış fiyat- 1 

l.ırm 9 kuruş il 'lv iyJ tesbit 
olunm iktadır. Bu 1t kuı uşa etin 1 
mezbahsd ıı diikkfıun kadar 1 
nakli, düidcim mesarifatı ve 
kasabın n ,rnuıl kazancı da da-1 
hıldiı. Bu knrarın tatbikinde de ı 
son günl t d bazı miisarnahalar 
yapıldığı ıınla ılmaktadır. 1 

Önünde gözle.nnı knm surun 
pıı ıl ııırıl biı· istikbal vnr. El
bette bu st:ni mo.zıd n pek çok 
cezbed ·• Hakkın \' r. S ni .. n
lıyorum. 

- Buleud bey, ize 1,"Ü uc
ceğim ... 

- Nicin . 
- Öğleyin e ynı ŞC.} i yapb-

nız .. Sızmle konu. urken bana 
kocam lan. C\'lffim melen bah · 
settınız .. Ricı:ı ederim bir dalın 
bu hu usda bana hiç bir imada 
bulunnıayınız. 

M,tizı>yyen bu zl ı i tatlı \'e 
yakarıcı bit· sesle söyl mi.'jti. 

Biilend ev\• ·la bu sözlere .şid
detle itiraz etnır·lc uzusunu duy
du. f:oııhı \'ttzgcçb: 

- Pekı.ıla ! M demki bu sizi 
menuıun cdco k, bk daha bah
setmem .. 

-- Tcş ·kkiıt edcı im. 
Biıl ncl yav şçn yerinden 

kalktı. Mureyyer • d ığru sen
dele\ rekten bıl' ime: ıdıın attl: 

_ d im e gtd yinı .. 

a 
aşa a a 

t ngİliz tayyareleri 
l Berlin ve talyan şe

fh:::n11ir.E:i~m:&~m::c:::!C::!l:ıı:r.:ı::a:~::m:i::::::;.:z;::s!:]Jamı::::!::!:;z:;:::z::%!!5:S!!!Siilm?.1m&em~;:;f;;iil::::ı;:~tı hi rlerini b o baladılar 
{Bııım knlcdcn devam) 

alak~nr denilrlua.zzam bır ha
rekette oh med ni syeteye 
bir uıfc re :ctt b ttıgmı an- f 
lanıas ıdil<, h.ıı: de r hat rahatf 
durur ve Stefonı aJan mm Bul
ganstan hatckırıdrı öyle iğı 
gibı va2.ıy tı rnr.mnuıııv tl• , en-
clı sızı.•.. re<lerdık 

duu
bı-

tc ·nuı. .tp n o:ı:

ıktım. 

uı kıdur 

tw-
7,. -

me-

otur Bü-

ukumetin mühim 
bir kararı 

(ea, tarafı 1 incı uyfada) 

daki esaslar dahilinde ifoy ka
rar v~rdif,i ve hiunilleı·in huku
kunu tcmnıen lazımgelen her 
türlü tedbirlerin alınını bu
lunduğu ve mali sern.,in ge
ne ayni miıessesclcr marif "tıylc 
ayni suretle icra cdıl c O'ı dan 
olunur. 

'l'i·~k hamillerinin ı.arnrı 
Ankara, 21 (a.a.) - n do

lu a an ının istıhbaratma naza
ran 1933 Turk borcu tnh\ ılle
rinın ek erıyctiııe sahıb olan 
turk hamillcrıni temsil ıı TUrk 
ban rnl ıı mümessilleri bu un 
21 10 H>40 dn Ankaı ' 1ı 

<' beledıye rcısınm nezdınde 
ı tıma '<!erek aşağıdnki k ıarı 
alnmıbrdıı·: 

Duyunu umumıyc me ısının 
muk ı \'denamclerle keııdı ıne 
\•erılmış olan vazifeleri bugtin
ku rtlnı ı içinde ifa 'e hilıml
lcrın hukukunu tC'mın edemi
yecek hır ,. ziycttc· bulunınıısı
nıı ve hiıkim etÇe ittıhnz edılen 
mukarrer ta tcvfıkan Türk 
han ılleriııiıı hukuku teminat 
altın alınmış bulunmasın bi
na n 1933 Türk borcu tahvıl-

rin ıı mühım ekseıiyetıni c_>Jın
de bulundm an Türk h mıllt:rı
nın nı tılr m('('liste bir .ıza il" 
t msıl edılmesinc lüzum kalın 1 -

dığ-ı cihetle vazifcsı hıtam bu
lan Ttırk duyinlcr 'ckılının 
mt'mlekete avdeti için kendısıne 
lıizımgelen tebliğatın yapılma-
ma e keyfıyetin bu yolda ıla

n.n km ar \•ermişl<:'ı dır . 
-»••«--

Dün gece Azabka
pıda yangın çıktı 

1 incide) 

Yeniselıirdeki \'an:,.rın 
D t 1 30 d Ye • ı de f.' 

olmuştur. 

Bugün 

Dış Ticare · niizde 
inkişaf 

~-

Almanya AnadoJu 
Üzerinden Süveyşe 
taarruz edebilir mi? 

l\le\ imin fe\ kal:utt• ıııunıffakheti olan CHARl..I' 

RO\ ER \t• lla; E nL -~ı~un şahıuıe t msill ·ri 

Seueııin FRA r:sızc A s<>ZI.. en bii) uk sk filminin 

İkinci Zafer Haf tasına Başlıyor 
Henüz görememiş olnnlmla, tekrar gonnek iısteyeııh bu tır

T-elefon 42 51. 

-38- ı gög ii dah . ık ı 'p k kı)or
du: 

bu! Sana bunun ne kadar el • 
rin. ne kad,lr büyük olduguııu 
anlatamam. S.ma karşı duydu
t-'lını ru nasıl diyeyim. bn bö
eegın gUncse karsı duyduğu 
evgı .... ibi bir eydi. Seni hic; hır 

z mn.n elde edemı) eğimı bıli
.} oı dunı. Ban nisbctlc ., oka
daı btivük ve gtizeldin. Buna 
ragmen b yniıuı $eni dı.i wı -
mekteıı mçnedemiy, r. ıinl" 
karşılaştığım zaman kalbimin 
delice çu pınmasm mani ola
mıyordum. Bd çocukça nşkın 
beni en bil\ ük delıliklere ko
layca götürebileceğinı biliyor -
dunı. En büyük ve en muazzam 
a. klar en çocukca olanlar değil 
mıdir? 
~ Bun" ıai;ınen sonra beni 

unuttun değil mi? 
Bülendın ateşli gözleı i Mü

zeyveninkileri buldu. Miız yye
nııı yuzü §ımdi dahn cazıb, 
el ha can alıcı göruniiyorclu. 
Dud k . .ııı h fıf aı alık idi. Ve 

1 

Müzeyyen. ban.ı fena ey
ter öyletrnek i t.h orsun Bunu 
)apma ! rnutma kı ne kadar 
irademe bakım olm k ist m 
buna mm·affş.k madığ"ım an
lar olu) oı. Bilt) oı \ e • n y ı -
sun ki.... 

Biil nd bırdenb1re \ ·n den 
yerındeıı knlktı. Muz\;yyenın c-
imi bıraktı. Boguk bır le 

- Allnh rahatlık ' ın ... 
Yımn göni uru ! :i ı.;erek dı
şaı ı cıktı. 

rafı 1 1 

.. 

kalblennizi 

ÖLÜM 

sin 



daı 

dıın • u~ 

tir. 
Dedı n 

mc.ml •• 
a ı>C lerin , vlC' t. -

[ ,Askerl ik işleri J 
~lıBCVE DA VET 

Eınınon• Ycrlı As. Şubesinden: 

A§.1~ d • YD. s b yl -

nıcd 31 
3/1033 NK 

;fr 'l'f'Z 1 3 

ooa lııU• ;ı 
rif 1 i ; 

• • • 

etmeleri ilin 

• • • 

- Ad. l, Ad~ılı'. Ac; 0.ııt.tıt • 

);ı gonln ı h. "mın. Aliço de• c ... 
lkr de Kd Alı•·o • Çnpr:ı ı bı. 

d r H<'lc kundr ın.ıncınıktıı 

ı. kc..ndın "erme lrnı oec;ızı ha 1 .. 

Dc<l 

(Arluısı vıır) 

TİYATROLAR 1 ____ , 
Şehir 

tiyatrosu 
temsilleri 

Tepcbııtıındıı Dram kısmında 

22 10 9~0 S.ılı unu • k n ı 
.ıt 20. :-ıo da 

O T E L L O Son h:ıftası 

Her tarafa otohiis 'ardır. 

1 adyo Program ı 
22 1 O H40 SA:U 

8.00 Program \ c mcmkkct 
a;ı. rı. 

• .ıt 

8 03 .11.zık: Hafı! program (Pi ) 
8.15 Aj ns hnbcrl<"rı. 
8.30 !u.zık JJı ogı mının 

(J>l ) 
12.30 Program ve memleket 

~;ı.;ırı 

12 33 Mu:zik: Muhtclıf şar 
12 50 Ajans habcrlcrı. 
13" ı/14 Muı.ik: K. rı ık 

(Pi. 

1 
pıo;! • n 

18 r J Program \ c merrl ket • t 

y.ıpıl'. lı, 

<:. ıı m! Hc1ı1('11 bu ktıd.ır mutc
c-; i olı ıı"· li.izu ;:ı ok. Cıı· dı trı 

ot<'k.den su.ıl ede " Bt'lkı bize bır 
akıt ogı C'tir. 

H: klrnı var • :tızlm. 

E~ et. 

YENt SABAH 

• YlJRDDA SABAH 1 l _ _.__,_ __ ı Uypeşt g:ılmek istiyor 
Uy Pe• t Macnr tııkuru kAnunucv -

ve& sonunda uçü istanbtıld., ıklı;i An
knrr.dn olııı:ık üzcrt) ~ moı; u'in ts
t.-ınbu I bolgeııin" teklifd,.. bııl.ınmuı~- 1 Tuzlucanın derdleri 

Tu lı.ıc. ( Hu.:11 ) Coı;ı. f i>, -

kc<.ııd.ı bır 

0<. l•kl 'l 

eocl olu-

KÜLTÜR VAZ iYET i 

K A Z A KAYM AKAMININ 

FAALIYLTI 

Eczecı Kalfası 
. Arnnıyor 
iyi şerait dahilinde 

taşrada çalışmak 
Uzere işe vakıf ol
mak şarttır. Müra
caat: Zaman Ecza 
Deposu - İstanbul 

\'C 

Türkiye güreş 
birinciliği 

tur. 

Fener - 0. Saray maçı 

BUrhan Felek istifa etti 

ente f'~.ıı daL<ıkbr. 

Tı ıyı gur bı ın lıkleı ılC' be-
ı .ıbcr bıı· kaç ııenP<lır unutulınu• o
l. n 11.ıllc r k:ıld rm.ı mu:mb:ıl<;ıl ı ı 

Pazarlık ilanı 
İstanbul Nafia Müdürlüğünden: 

7/11 11140 ta ıh ı <'r~ be gı 
glı bın. ıncl ek ı lln c kon 

ı~tnrıbuld. N:ıf, Mi.kim 1 -
lir. k ıf be<lt'llı 

ılc 

.t (183) hı.dır. 

ıı:ı ... m:ı in , , 11 

hııı;u i \'C fenni ırtırtı1a -
mutl'ferr1 diger eH:lk dnirl'· ındC' 

b I" t. ahhll\tP ( 1500) hcnıcr iş ~.ıptı

tst:uıbul N, ııı 

1. 'll 'ı>sık.ılJı ı 

İst. Liseler Alım, Satım Komisyonu 
Reisliğinden: 

m ılı .. llıııdc t" hm Et :r.unım I.i ı 

ad<'d obn 1_ 715 lira t. hının bcdcllı G O 
ıı l t 6/Xl 1940 ~ · r n b ııııu snat 15 de I..Lı• kr 
b ıı.ı ııd .ıyrı ıki knlt'm ola .ık açü. eksıUmclnrı y. pıl.ı
ıl. trnu .ıtı 17G \c bo·~l. m tenıın:ıtı 54 liıadır. (10154) 

l_is_t_an_b_u_I_B_c_l_cd_i_y_cs_i_İ_la_n_la_r_ı _l
1 

Keşıf Bed. ilk temı. 

1644 ı3 123.34 
5116.88 4~.52 

1 ASKERİ FABRİKALAR SATIN ALMA KOMİSYONU İLiNLARI 
700 t oıı di'mir hıırdıı'ı nlnuıeal. 

u lı 1 l<ı \Onla-

un .. ı 

1 DENİZ LEYAZIM SATIN ALMA KOMiSYONU İLANLA qı 1 
..... ..,,.......,._~.w~----·~d:!'c:s,.o~ı ... --..-. ... - ..................... ..., .................. . 

:\ta rmnra r,sü Uuhri K. Satmalma Komi~~·ttımndan: 

il\ 

ı. c. klır. 

K lloau 

3()5,IJO(J 

T:ı h rnını fiyatı 

kur uç 

Tutarı 

fıra 

109.500 
k ıl tıyı cı ıı;ın yu r t1. { ı \ c ı n.t.ı ı ;ı; <tLılı et, k 

k• ııtılı ıu tıır. EIQ;ıltn t ı 23/I. Tc..,rn /1940 ç. 
l • ı ıııe k ıpısıııd, kı kornhyon b.ıı 

2 - Bu j '!' ıı d ı;ı ı tn n c 548 kuru ı uk. ı ılındı.: kı n ~ • ı.u uzo. ı 
n ıl il ·. 

3 

Bir çalgıcının seyahati 
73 

- Bu kol. y bı -ey. 
Aı : 11 n. '>11 

- G. ete c bır ıhm \ crırsın z. 

kügıtl. 

bir 
).;\el, 

j J1iL 

h. ' •lrlıs 

dı el o u;ı.:ı 

• t .ı • el gı
• 1. vJ-

ne l'I g. etı H l. ılc h. bı:ı • lır _ 11 

ıııız. 

H• o • '. gıdcıım 
- H • .} ır mu ;ı. o! Viy:ın.ıd;;ı ık. ıı 

g:ızctC'leı dl'n bir k. ı: tunesi o\ı•lımizı> 
hcı· gun .ıh m • l);ıh gondcrılir. Y. -1 
nn ub.ıh g .. zLtcyı .ılıp b k. rs nız, 
s;iıı; sın dı ıl:ını ;ı. . ızıııız. • 

Dedi. Y ıı< ınm m. •.ı~ımı oturdı.t 
bu) Üı:'e, bı kagıd.n uzc·ı ıne l :ıı,:ı 

dakı .ıtıı ı. rı ;ı.. ıı • g, \ıru lııdım 

cl\tı.i,.~ o Alfred Mullcl'in ilan. 

d~,I\ ;ı. cr::ı er.ılrtıııın ku ık bıı k• -
y ünde bil çok eı ekı c\\ el duny ';;ı 
gdl'll \:C lR ytı ını ıhnıul <'ltlgi gıııı 

bub:ı ıııın ı \inde ,oı.;ulıı11 Mo yo 1 

Alln:d Mullcr sey hntı c: n. md ı .. -;t 
geldıği bir mııdm. , eJ ile biı mnd. ın 1 
bir m b.ı ı \C do. t bl"ygirl 1 aybctli-ı 
ğlnden bunlJ ı, hep;. 'nd n n vcl n • d 
nuızı>lı tı l ... ı jç.ın Vıy~nav. g<-l1ı i -
tir. 

l.i lıu ı. d ıı Hıtlm. z~l dı gıl n • d m
dır. G ut uzu•ı H' •rrl .ıd . ılt gu
ler. ı kı dııı ynnj m .. d . nı ılc ınnrl -
ml•Z< 1 dnım. blrllkt• gt_. eılcr. Bıı ac 
nı·nb.olaı ı \aı d ıı. \3cygırlerı•1 ıcı 1: 
\~ d j hatırın d.ı k .. 1 n.ıdı. Ar, b:ıııııı 
ırk:ı-. nda uşaklara n :.rlı• us bır mt\ ki 

UlC\ c Kld ur. MU6yo AHı:t'(' Mullf' Vı-

. aklndır. Oı . .)' . ı \l -

.w.~>lm ı • u-l 

Başvekalet beden terbiyesi genel 
direktörlüğünden 

Kayak öğretmen namzedi 
olmak istiyenler 

1 Eı rnrurııılı :ıçıl. uık knyıtk lrnrsundr. d<ıra görotıktcrı ııCllJ1f &tt:ılil~ 
lif bolgC'lPrdl' dng•1lık fcdt-..rnsyoııu emJ·u.dc çalı~k 02~ 79 lb't"I 
lık ucrctle 15 k::ıy:ıl ııgrctrı~ıı namzedi alın c k br. 

2 Aııag ıl. kı ş:ıı tları haiz buluıınnlımıı en ıeç lf>/ U /.1940 
kari. r brdtc>n teı·bıye!'l genel dlrek1&1ilğiine ~mlnn. 

A Yneı yım - otuı olrnAsı, 

H Htı ıyeı;ı kı sporlm ı yap.mag. munık1 ve yü M' rann a I 
h:mırnı tdC'bılrcC' \. ıft. bulunması. 

C Hcı h .. nı:ı bı sporln t, tıııııl ttmış o)M 

D 'l'urk olm. k 
3 

olnnl 
M lı"' cmı tt 

'<' lu pt ı. 

iıııhıııal'akl. ı· aı·a51ndıı lu;c:· veyı:ı orta mektt 
etmı~ bolunnnlar tercih edilceekt r. 

Ereğli kömürleri işletnıesinden 
Al l ı. r. b ı xol. vl k olın.ı t zere YedJı.,\ıle .,. Dulmnb.lh c t.u.L ,neJ 

leıı•t H koy kok ı. lı .lrnluru d, Hı Kuruç<' ın dep(ınund dn k<ık t.ıtl~ 

sat 

bt ~ ton. ırndar 

kndnı 

bıı ton.il k:ıd:ır 

atlşlann. ____ __. 

Balıkesir Valiliğinden : 
llBlıkesı • 1111 .umct konııgı adlıyl'.' kı mm ıı 2610 lira 50 kuru~ li ,,...ı 

şif bedeli el<!ktrı f 15302 lıra ke~ıf bcdclh k. lorıfer tCEısa\hırın. wıni 
1;ıkm. dı~ıı don 1ekı. • k .. p.ılı :1.arf uııulılc c { ıhme~ c konmuştur. 

2 lkt lı!!ı ı ıııt. rı 17912 lı ·.ı 50 kunı \'P muvnkk:ıt tffllintıh Hl•3 f..c 
ru 45 kuıu tuı. 

3 BıtCın um ı \ ak h r ı.ttm Nafıad gvı"lılebın:. 

4 Jh .. le i ~ lkıı.cıt~ 9rın 19-40 <uma gılmı ant l d. hUk.ümet k• • a-< 
gmd. N. ı. Mılıhıı lı fftıl1dt' ı tıl('j';e!.kit J; omıRyrırld:ı yapılacalct ır. 

5 t i t hl le ır n' I\ :ıl.k t fr•nlnntlı'lrın Bnlık~ır JnQlı ;mdıgı~ •• l.ll'"' 

dıkl..nn. dnır n • kbıı \ eyn bu mıkdar fıllYCını kııbul banka mel1ub• ile 
Hı. le t:ıııhind!'n • ( k z ;;On ,.,.., d vıl.\yetc murm.•atl:ı Nııfiadnn aluı.. klıırJ. 

ehli.} et vC'dkr. ı ıl< rı aret Od. ~ı "Veslkolorını frklıf melıtubunu havi ıırf:l 
koy.ırı k mczkiır • rl.ııı 2490 ayılı kanun h ıkmnlf'f d, ıresiml t ıu.ıoı 

ıhal• ı:uııu saal 15 f! k do konw:,·on rlynsctin ver
bulaı :ık gn ıkn (')erin k .. h ı c:dılmlycc!' •ı il:ın olunur. 

cl0131 
-:::: 

Vekaletinden 
l• , L~l<'rıııc!C' l C'Tetlc ı•ııhcfan ed ılmek uzcrc ôare-tl i\ .. -

mıııu hı kımıl<'rı d: hılınd<· n ı mur ulınacal;tı •. 
A g. ~ ~ 1.ı ıl o;.rttı. Tic.ııct mc\-.t(plc-rlnı tn mezun olmak or•i:Jl 

bebı .ıvı lı ı. 

Tıılıblcrı 

l:ıril,., hırlıkk T•C'. c 
l.ılum.ıtı muht.t-\. bır 'c:;ı~oyı Iotogı ıf• 
Tk::ıret l'mıım Mııdu .. hı"lı :ıdrc lnt- !l" • 

c o ... -

Nafia Vekaletinden 
El, 

laı 1 il\ 

'iilıtdı 

cbck " ıkınrı :ınsun \"" d~;:J 
bıııalıırı ıı "a 1ı mulıah1mcn ke~ı 

lıı·. dır. 

ôl.ı ıı.:ı -
, delı 

2 

k. t. lcb 1dı- buluı 11 :!-• rJ. eksıltmeyc 

ll ltklıf il. ,tupl.ıımı n· l)q • orledt :;:..ızılı ı;, tt• 
muı nbılındc \ r 

oır 

t ,.,.l ı 1 re·~llı;inc makbl z 
lfömndır 

Po t. u. olan gt:<. k der k. bul edilme1.. «10132 

1 D~vlet Demiryolları İlcinları] 

o~yv, ı ·tll ~k uzun ol-
du. 

Dc•dı, Ben: 

Zaru y k dc.'<lım. 

- Latm uu·<.-tı hır. fa-2.la kaı;nr. 

N€' c.hcımn.ıyc u \ .ıı B6 araöı

gımı bul. yım d • • 

- Verını.ı:. 

Y ZıCJ ıJ,ını dt r} ;.ıj i:<tlt 'U J'C gon -
derecegıııi \C y.ırııı .ıl>::ıh bu· habcı 
alacııgımızı oyleaıktl'n onr.ı arka
d::ışıın ılc ~ . pıcl;:,n dı rı 1,;ıktık. K e
man torbaı ı ;) . n n • • l'llııl. niyet ıı rie 

id im. Jo'riılrii : 

Şclıl'iıl tıce .i•ı ulcluı,;;.ııı u .don y. -
zıcının hnb r '\:eıd ı :,ı m .. h.ılleı'<' han
gi coddcd('fl "'İd1leu1 mi hıl<'m i,> o -
duk. Fridrih : 

- Arkııd:ış OJnııı.ı; '( ed~ c:ıdde
lcr c aparız. Ak-;orr . k:ıdnr ı•czcı·iz • 

Dcdım. O d n rn " . :ık. .. t eltı. Ilır 
.sa~t dol. 1 l Ilır •ltngn flnPm ı ı•lik 

og • ulı 

Ot\ 
• t.ı 1 

1 .r.-

f -
l fo· iki fi<Ult dola tık. Yı <' 

1 
Un ımııııe ... ıktJk, sokaklnrl, ı.;add• ırr 

., b -
bilmı;ı.oıuz, so ::ıkhır d..ı hep b _ 
ne b~m.iyoı , bunun i.Çin gı!7Jllt-ı; • ) 

rın:ı Uılil ettJlr ~:dc:lım ( ArkUI ""' 


