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!iAKiKi TÜRK Mareşal Voroşilof 
VATANDAŞI Fin hududuna gidiyor 

~-----
Buaunku Al b" . Yutrnak . manya ızı bir hayat sahası olarak 

Sözler b~re köle gibi kullanmak istiyor. BUtUn bu 
~ese bl muhakeme ve istldlAI, bir zan ve vea
teıer~ ru ~ropaganda ve isnad del)il, çıplak reafl-

rn stenld hakikatlerdir • 

Sovyetlerin dünkü taarruzları da 
ağır zayiat verdirilerek püskürtüldü 

YQza • " • • Sovyetlerin şimdiye 
ti~~k· .. ~:::!: Cahid YALÇIN ~.-·· Oörlııg kadar zayiatları: 
1ot1arar,lld:.·~.~~=.:= Polonya devletinin İaveç göniJ/111/erinden milrekkeb bir tayyare filosu 

b Ü t Ü n m a 11 a r 1 H~~i,~~~lıef ~!~! filOSUnU mağlılb ederek kaçırdı 
tebliği: 

m U•• sade re edı• ıd• ı Kareli berzahında, dUşman bu sa-
bah tamamile donmuş olan Muolajar· 
vi göli1 ve Taipale nehri üzerinden 
geçerek Finlandiya hatlanna taar • 

Ciöring bu hususta bir 
kararname neşretti 

ruz teşebbüsünde bulunmuştur. O ka· 
dar mühim olmıyan kuvvetlerle yapı· 
lan bu teşebblis tardediloıiştir. 

Laıioga göllinUn şimali prkisinde 
~---- düşman beş glındenberi idame ettir· 

Rumanva hiJku t · t ı k ·- diği tazyike fasılasız olarak devam 
~:•: J me ı pe ro omr eylemiştir. Finlandiyalılar mevzile • 
~~· ı tasav-

le çirkin, B Üğ • J _J • J k rini tamamile muhafaza ediyorlar. 
,,,. nti ir hareket f!T lnaen SOnTQ aeffllr Vf! U0 UmQ Bu taarruzlar düşmana çok ağır za. 

ihfci~~ makine ile / k k • ı ·k/ • J •hd • yiata malolmuş ve harb sahasında 
b ·a~ asraflar ede- cı 1 omıaer ı erı e l as ettı ytlzlerce ölü bırakmıştır. 

ic ın? Bu hareketi .. ·-· ' 1 Sovyet hatlannın gerilerinde Fin· 
cl:'-~n1n ne akiki bir Türk vatan- Parla, 26 (A.A.) - Havas ajansı- Bu kararname mucibince: Eski landiyalılar tarafından müteaddid 
Çın Yıtpac ~<'nfaati vardır? Bunu ni- n~ Alman hududundan bildirildiğine Leh devletinin menkul, gayrimenkul/Rus kolları tahrib edilmiştir. 
k ~ir c~U:r? gore, Göring eski Leh devletinin bü- bUtUn emv~li. ve bu. arada her nevi 1 ~ponyan~ şi~alinde şiddetlt 

en, ene nıC<ihul faili düşünülür- tün servetine vaz'ıyed eden bir karar alacakları, ıştıraklen, hak ve menfa- 1devnye faahyetlen olmuttur. 
edebilcee~~l onun kinıe fayda temın· ıname neşretn,icıtir [Sonu 7 inci aay'ada] Ladoga şark sahilinde dUgmaıı 
ıı... gını g·· · . ·~ • · 1' U •ft ı. til c&.d-nh " 1dır. Bit- .ozonUne getirmek la-.•• ' •• 11 topçusun~ da m T.-ıere e mw:ıwa. • l'inıan4iyaltlar, tayyarelerle ta~ eyWi~ yoldw. 
tarı1a p 'l'ürlıt vatandll8ı için b 1 • ı 

1 1 
kem Mansılla adasına taarruz eyle - ı R /14 S t keri . 

•e te\·ıi :~~~da mcktublan neşl~ g n l tere z e z e e l'liştir. Bu taa~z da tardedilmiş ve .,;:;:, t":: boz:~ ~ ... ,.: Bağda - Pitıktr, kendiUnine 1 
llıaııtık t •1ekte hiçbir hikmet ve düşman Finlandıya mevzileri önün- Mekr :~ VClfV getireceğintıı ~ feiyad~.'ti/.c 1 
lbelttubıa asav\'lır olunamaz Çünkü F 

1 
.- d 

1 
• de yümen fazla ölU bırakmıştır. r. pmv wrere1C ~. 

g· tının·· d · - k t . . Yukancla bu beyanna~l6rdcnt Bir rö1Jelver için 100 ruble 
lt~~"a h~kiki do~! erecatı memleketin e a e z e e er ı ne Havalarda kaydedılecek hır şey iki fatıe8İnİn klişesi* t)6 tçindeki 

Ytn . daıı olan Almanların yoktur. . tı t cU Bir Uıfek için 150 " 1 
rnıyerck kendilerine düş.. y d Voro~ilof Fin Hududuna Gidi)'" yazıların muh_~ya ~· er d_me IBir "4fif nıa1citıcli i9i11 400 ,, 1 

'ut li~Wb'ra~ ~lenn1csi ve memle- ar ımını arttırıyor Londra, 26 (Hususi) - Haber ve- ederek karilermııze ta ım e ıyo-
1 
Bir ağır 1ıwl.:ine1' içiu WOO ,, 

~l~ !JliırJ} .di1'i~nla:r1 olan İngiliz- kında Finlandiya hududuna giderek ruz. . . Bir tank için 10.000 ,, 
~ ~ h ~k~~UqJB!l.!$uhr. rallerinden mürekkeb bir heyet ya- Solda - ~s:rıl şefler ve 

81~ ,. iyi bir halde bulıt1Mı-tı bi?- tay-
~ ~~ı;l~)~ı temsil • • -·- • başkanlığında yüksek Sovyet gene - ~'8erler MZleri buzlu bir ölu- yare içi>ı 10.000 do'lar veı·itınektc 
tljb riy~!ı!ht.\~t~Usi ıblı ~tifakı ~~~ ıran, Belçıka, Bulgarıstan rildiğine göre mareşal Voroşilofun mun kol~n a~tla at'!'orlar. ve tayyareyi yetiren pilota, ~tc-
~le~t~ . ıııttıhadile tasvib tti h •• kQ . . t b .. 

1 
. harekibn mU\··affakiyetsizlik sebeb- Size bir tıa8'11uıt venyornz. l§- aiği hariç memlekete gidebilmek 

~:~rnıqiy:~e it~ifakın ne aerın\i~ U metlerl n 1 n e errU Prl ıerinı mahallinde tetkik edecekıe~dir. te kendinizi 1na~ıı kıır_t"~b:r~- imMm temin edilmektedir. 
. Uk te '. ne kadar samimi b' 8lr So' yet Zırhlısı Battı Mı. niz: Kızıl şe len ve aıyası • mı- Kahrolsun hcırb! Teslim olu· 1 

~rtliı bili tahurue karşılandığını h ~ . ~lze~e f~laketi karşısında dost İn· r __.. Roma, 26 (A.A.) - Giomale d'lta- serleri ortadan kaldırınız 'IJC esir nuz, bu llUl'Ctlc hcıı bi ı.wııt:mz. 
~nka.ra 1Y0tııı. Binaenaleyh bel~ gılız. mılletinin gösterdiği alaka ~ t lianın Helsinki muhabiri bildiriyor: olun~. Bu, böyl~Ukle ôlflmden Bizim tarafımıza gelin. Sizi ar .. st- 1 
it an, bôyı u~:uıedenamesi iın~l - geçtikçe daha ziyade artmaktadır. HenUz teeyyüd etmemiş olan bir kurtulan 'bffıler~ arkndaşuıı::ın lukla kabul edeceğiz. _J 
~t içinde' ır Propagandanın an~a Geçen hafta iki barb gemisile İs .. habere göre Finlandiyanın Kiovisto 

dı&ehiıı1-u?1• ÇL~rruş olınası tas mcm e- kenderun limanına gönderilen yar • [Sonu 3 üncü 8ayfada] '-------,-----------------

~Utni~·e'd Yapılacak bir şey a~ e- dım eşyuından başka bugünkü eks· 
ltrıduı;.. en bir kınmım e e rı: presle de külliyetii miktarda elbise °'" &u ı~"'r n muaıız bu- . 1 w. k ... l> bitt'k •·· •nı verebiJird· F k . vesaıre ge ecegı haber alırunışbr. Bu · 0,,,._.·,-ı-
ar§t do 

1 
ten, 'Fransa ve ı· .a at ış ~ya Sir Vinthcin Dits'in başkan .. 

lekctte ~;uk Ve bağlılık h' nl g~tereye lığında dört kişilik bir lıeyet tarafın- Balkanlardakl Alman 1 Garb cebhesinde 
elçileri Berlinde topçu düellosu oldu ki 1:>1.1nd ıs en mem- d ti .1 ~1ar en güne dah d . . an ge rı tX!ek ve allkadarlara teslim 

tandanın a.rzettiktcn sonr a b enn ın- edilecektir. 
)ona1 . ne l:ıyrneti olu\ !~propa- lngllterede Yeni Teherrii Hareketleri 
lil SOsyar r · -Li'"'e nas- Ank 26 ( rcık b' ızının mark b ara, A.A.) - Londradan 
1tendisfni 

1
" .. IJeyt takdir e:~e u ka- verilen haberlerde lngilterede Lord 

'l'Urk ":oSteriyor. mekte Lloy'un riyasetinde tc~kkül eden yar 
btuahede tandaf}lan içind An'k dım komitesine on binlerce mektubun 
•~tt id.iy .. ~atnesini tasvib :~-' ara geldiği ve bunlann içinde bir şilindea. 

~. o ın uuıyenler 1000 1ıi ·u l' k d ın __ -~llıd.ı. llahedename bi k gı z ırasına a ar teberriiler 
~~e tn~'ktan sonra artı: k e~ çıktığı ve 27 bin kişiye giyecek eşya 

B1'ii.k3eZ, 26 ( A.A.) - "Havaa,, 
Berlindetı alman salôhiyettar ha
berlere göre Almanyanın Belgrad, 
BudapC§te, Sofya, Biikreş ııe A -
tina elçiım; müst.aceletı Berline 
davet olunmuşlar ve bunlar Ber
line varmışlardtr. 

latıı bir.., . llk:ıtadan vazgeçmek en [Soııu 7 itici 8ahifede] Lord Loyd 

~~~~~:;~,:~~ m~~; Türk- /ng-iliz ~ f'ransız . 'i)ü; .. g;·~~ki" .......... _. 
~e \'ku\'Vetin.1 ı~esini sarsmak, mUda- • yangınlar 
ı. atanın - Ylflatrrıak ve netice- • • r k k . 
,~aktır. Ak~ag1ubtyetine yoı hazır- lffıra ının ıymetı . o~ gece tsıan~.iki yangın teh-
~ er bir 1'U k b~ında, memleketini likesı atlatmıştır. Bırınci yangın saat 
lbt.i ctlt bir ~ ~ . 'Vatandaeuıın bu ka. 22 raddelerinde Stitlilcede mezbaha-

lıtıı::1 "e~~~~ ~renıcn:esine biz Bir lngiliz gazetesi Türkiyenin sulh run bitişiğindeki otlann tutu§~&Sl ne 
lltttt k,,e aleyhiııd f'k m~elenin le- } vukua gelmiştir. Derhal hldise ma-

ltıc bir ocka bir ınw:ıu: ~:h~rütmek, yo undaki gayretini övüyor halline yetişen Beyoğlu itfaiyesi, o~ 
dt1 e ileri . ır ve rnut- 1 "t rtıış btr le Yetı tara.tından kabule- Londra, 26 (A.A.) _ Tlme8 gazet.esl, Ttirklyeııbı tagUtere ,,, Fran- lan söndürmüş ve mezbahayı muhte-
bi~landaş1ru:1 b~kid etmek he.r Türk ~ hakkındaki dostluğunun hUkômet merkezinden Aııadolunun en uzak I mel bir yanmak tehlikesinden kurt&r-
ht .\ııkara klndır. Binaenaleyh bölgelNine kadar bütfuı Türkiye CUmhuriyetinde t.ezahUr etmekt.e oldu- mıstır. 
ı..~ie butun::~ahedı>nameslnin aley- ğunu kaydeyledlkt.en sonra diyor ki: lkinci yangın saat 23 de olmuştur. 
l'i tun rn ecele TUrk vatand "Ti' k' d faka ıisesiıl h z \'e bô e\'cudiyetfne ak 

1 
. ~ · ır ıye, Balkan devletleri arasm-ı Türk - Bulgar münasebetleri bu ve- Bu efa Darüşşa 10 ama-

ları hını.. Yle bir mUtaJ ı erdırobili- da iyi münasebetlerin ve ;ı.ı bl uw· · sile ile daha sag·ıam karaılıklı hUsnti- mında bir yangın çıkmış ve hamamın 
"'- -..;oir cada bulunan. · ki "" r gınm ~ .. k dıkt 
•q; eureue kabahatli gönne- m şafı için elinden geleni yapmıştır. niyet temellerine oturmuştur. ahşab olan külhan ısmı yan ın 

/ki tarafın hava kuvvet/.".:!ri keş ·ı 
hc:.reketlerinde bulundular 

B. Numan M . İstikbal ne olursa olsun Türkiye sonra ateş bastırılmL5tır. Hamam a-
(So "' ıya zı"yn ...... U 'I'" ek~em~ncıoğlunun Sof- bunu tarihi meziyetini teakil edence- sıl mekteb binasından uzakta oldu • ~ llUseyta na ., incide) ..... '° ur ıye ıçin yeni b. ~ hli 

Oahıd VAJ.çIN vaffakiyet 
1
..,,kil . ı.r ~u- sa.ret ve senelerdenberi siyasetini tet- ğundan mekteb hiçbir suretle te ·, 
""~ etmektedir. Zira., viç eden aklıselim ile kar§ılıyacaktır.,, keye maruz kalmamıştır. 01U'b oebhMlnde lnıtlllz süvarileri 
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TEFRiKA NO. 7 

Yll N ISABAB 

Mu•tafa paşa nemrut/anmış, kii.s· Şehrimizde buğday 
tah muhatabına karşı haykırmıştı Buhranı başgösterdi 

• 

n ....,.....~ 

-ıem 
Uzakşarkta baıı 

hadiseler ~ 

OKUYUCU 
Alman firmaları U zalt~arlnn n9ıum bir cı~~ 
M b 1 d Jıalbule bulunan Jı:ı,poll. (ili' ------· --- Uracaate aş a ı ba.lilıazırda, ild bliyük g.ırll de;, 

D, 'YOR K} ____ rastsl arnsında bir ibtilGJ tt" ~tJr· 
Molla, yın· e """k hırslıydı. BJr akeam. Jctvarında.ki clftli.. klerini dll§iinemiye- Toprak ofı"sı"nce fazla 'l Gönderilecek malların debilooek h&diseler zuhur e~rır.~ 

,,_. ------------ Bu demokrasilerden 1Jiris1 »1 

evvel yapılan isyan mUzakereeınde, cek ve teşebbua edilecek ihtilAlln mu- b .. d t . d•l k E d k f .. l · d ı· t • apılmış 
1 

~r· 
Zeynelft.bidin hocanın Konya havali- va!fakiyetsizlikle neticelenmesi ihti- ug ay emın e 1 ece r e ŞO Or enn en 1S esı Y Amerika, diğeri de ngiltt" , 
sinde yapılacak ta&liyete karfl göet.er mallııi ve bu takdirde utnyacağı mad Şehrimizin günlük buğday ihtiyacı şikiye. t ediliyor Almanya ile 7,5 milyonluk muvak- Şüphesiz, bu lıadİSQler, 'fo1'3;1w 
diği kayıtsızlıktan ve hele 0 civarda dl ve maneV'! zarar ve siyanın derece- 400 tondur. Bunun 800 tonunu top- kat bir ticaret anlaşması etrafında Vaşington, ve Londra arasın{b' ıöİ'f 
faaliyet ve taraftarhklanndan Jatita sini takdir edemiyecek kadar akU rak mahsulleri ofisi vermektedir. Şlm "Erdekle Bandırmanın arası mUzakereler yapıldığım yazmıştık. bet inkişafına devam eden bjt · '.ır 
de edilmesi muhakkak bulunan bazı zA.f ile malw değillerdir. Bilakis, ru- diye kadar diğer 100 tonu Trakya ve 17 kilometredir. Bu hat arasmda Dün Almanyadan piyasamıza ge • setin seyrini kat'i surette ihlal~!~ 
kimselere yazılan mektublan imzala· hani bir kisveye sarınan mübarek Anadoludan tedarik olunuyordu. Hal- işliyen otobUsler, adam başına len haberler bu yazımızı teyid eder mcmekle beraber, bu iki de' i~ 
mayı reddetmesinden bahs ve §ikayet başının, şeytan! bir &kıl ve zeka kum- buki son günlerde Trakyanın buğday 35 kuruş almakta idiler. Son mahiyettedir. Bir çok Alman firma- Japonyamn münasebetlerinin ~it"· 
ediyordu. Ağzı gibi ateş pUskUren ba- kuması olduğunu da siz ve biz, hatta istihsali bizzat Trakyada sarfolundu- günlerde Erdek limanının fazla ları piyasamızda eskiden iş yaptıkları olarak müsbet bir şeldl ta.re e~U., 
kışlarını muhatablan fu:erinde gez- biltiln ihvan pek rina biliriz. İsimle- ğundan İstanbula buğday gönderme- işlemesi ve bazı merakibin orada müesseselere tekliflerde bulunmak Ü· mekt.en U7.akta buluncluğunıt .oı ' 
diriyor ve: rini söylemeğe lüzum yok a, gerek mektedir. Anadolu buğdayları ise un bulunması münasebetile bu şo- zere hazır bulunduklarım bildirmi§ • bede ettirmektedir. ,. 

h 4 ik ta förler aralarında karar vererek l oıı'" - Gördünüz ya efendilerim 7 .. di- burada ve gerekse Konyada, huzurun aline ifrağ olunarak vası -m yas erdir. Birleşik Amerika ile Jap ·di ~~ 
yordu. Zeynelabidin efendi hazretle- da secde edip diz öpen bazı zamane felaket mıntakalarına sevkolunmak- 35 kuruşluk fiyatı birdenbire el- Söylenildiğine göre Almanyaya gön rasındaki gergin vaziyet, iJ<tl&O ıi''' 
ri, dUn akşam da hepimizi atlatmak gafilleri gibi bizler de, hazretin kar- tadır. Bu itibarla lstanbula sevkolu- Ji kuruşa çıka.rmı§lardır. derilecek malları bir listesi yapılmış- duğu kadar da. siyasidir. Dahi' 'ır 
marifetini elhak becerdi. Teşebbüsün §ısında boyun bilker diz çökeriz. Ça- nan buğday toprak mahsuUeri ofisi l3u fiyat nisbetsizdir. Değil el- I tır. Bu listede üzüm, incir, fındık ve de si)'asi amnıer iktı!>adi sah~:ııı~ 

b t f . 1 b' d h li kuruş, 35 kuruş bile bu hat · 1 1 J oıt'' esasına hiç bir itirazı olmadlğını kat'i lışır, didinir ve sonunda her teşe • sa ış ıyat arına nazaran ıraz a n. tütün de bulunmaktadır. sır icra. ~y eme <tcclir. aıı ~l'\ 
bir ifade ile söylediği halde, müzake- hüsün kazanılan menfaat ve şerefi- fazlalık göstermektedir. Değirmenci- 11 için pahalıdır. Mesela Çanakka- ... Çindeki istila siyaseti, Ant . ~ 
re mevzuu Konya ve ha valisine inti- ni ona peşkeş çekeriz. ler bu vaziyet karşısında zarar ettik- le ile Biga arasındaki mesafe 17 Tokyoya kar~ı cezri ha.rel~ete :~ ,-

1 ild .. 1.. kilometrenin birkaç misli oldu- Tal: yardım komite- . v . ı· dt" kal edince hemen ipe un serdi. Türlü Dainiz hiç unutamam, fakat, bil • eri iddiasile belediye iktisad m ur u eylemış ve w,mgton da e uı sil'ııl' 
türlü mazeretler ileri sürerek yalnız, mem siz hatırlar mısınız, kuvayi mil- ğüne mUracaat etmişlerdir. I ğu h3.ldc nakliye ücreti 35 ku- leri kaldırıldı kuvvetli silahla., yani ikttsadi :? 
mektubları imzalamamakla kalmadı. liye dediğimiz ve şimdi karşısında İktısad müdürlüğü vaziyeti tetkik ru~tur. Yine Kepsuttan Balıke- Felaketzedelere yapılacak yardım mukabele eylemiştir. Zira. JapO ·~ 
Yapılacak hareketin Konyaya ve ci- korkudan titrediğimiz afetin henüz etmiş ve Ticaret Vekilinin burada bu- ! sire vat~nd-ış 27 kilometrelik ve teberrülerde kolaylık ve sürat te- Birle.sik Amerikaya aşağı yu~afl 
V., .. ma tesmil edilmemesını· · taleb e- cılız ve kuvvetsiz bulundugu- gün!' er- lunnıasından istifade ederek vaziyeti mesafeyi 20 kuru5a gitmektedir. tısac:len bağlı bir ,·aziyettedit· ..ıl 

...... ~ k 1 Sayın gazetenizin otomobil fi. 1 min etmek üzere mrekez ve kaza mil- Jtl", 
decek kadar ileri vardı. Tuhaf değil- de, Çumreli Emin efendinin oğlu ve endisine izah etmiştir. li yardım komitelerinden baska tali Bu sebehden Amerikalılar, ',j 

yatlarındaki bu fahiş ihtikarı ·~ tıc.11' 
mi ya, bu hareketi de gerek Damad Çumre nahiyesi müdürü Faik efendi Ticaret Vekili toprak mahsulleri o- 1 d b ı "ardım komiteleri de teşkil olunmuQ. yl'. ile aralarında münakid . aı' 

ls yazarak Erdek ve Ban ırma e- J ~ _,u ~r 
P~a ve gerekse rüfeka.yı muhtereme ile Eğirdirli Ali hocanın, Salkımsö - fisinin tanbula şimdiye kadar \'er- ı' tu. Son günlerde bu komiteler ıagv-o- muahedesini fesheylt-mf~le.ı:u-· .ıa lcdiyelcrinin nazarı dikkatini titıılf'' 
taraflarından hiç de itirazla karşılan· ğüddeki Selanik otelinde, hoca efendi diği 300 tona ilavetea yeniden 100 celbctmenizi rica eder, ve Er- lunnıuştur. Tfili komitelerin ilga se- kat bu muahede feshinden i ı 1' 
madı. Neden bilmem?.... hazretlerine yaptıkları teklifleri? .. ton buğday vermesini temin edeceği- ·bebleri hakkında kendisini gören bir ancak 26 lcô.nunusanide ıniiJlkaı dek halkının dışardan gelerek 

Molla so"ylu"yor, so"ylu··yor, Ali Ke- Ve yüzde yüz muvaf. fakiyetı.ie neti- ~~~~~detmiştlr. lmuharririmize Vali ve Belediye Reisi lunuyordn. ..ı ~~~~ halkı ucuz taşıyacak olan şoför- 1 rt"', 
mal Bey manalı manalı gültimsüyor, ~elen~~ek ~e .~u ~e:. tam~r:nıl~t o~a- BELEDiYE D~ 

1 
leri beklediklerini bildiririm.,. , Lütfi Kırdar demiştir ki: İşte, 26 temmuz 1939 da C0.J 

Mustafa Paşa da bir ucunu ağzına an sı P supurece ır ma ıye e u- Erdek: Bahtiy::ır Temel "- Felaketin ilk günlerinde acil Ilull ta.rafından feslıedilen bU t1 tfl 
soktuğu bıyıihm 

1

kemiriyor, Mollayı lunan o tekliflere karşı, hazretin gös- Belediye memurları- yardıma ihtiyaç vardı. Teberri.ilerin an~a.5maya henüz bir yenisi,,~ 
cidden büyUk

0

bir alaka ile dinliyordu. terdiği çekingenliği ve ileri s.lirdUğü Şirket vapurunda esra- bir an evvel temini için merkez ve edilmemiş hulun.makta. ve ha. dJ 
• Hal ve tavrı ile ZeynelAbidin hoca engelleri? .. Bu işi, hepiniz takdir e· Oln tekaüdfüld:rİ rengiz bir kutu kazalnrda teı;ckkiil eden milli yardım rin gösterdiği istikamet te, Ç•" / 
hakkında söylenilen sözleri, pek da dersin~. ki,_ tA 0 zaman ~allol~acak Belediye memurlarının tekaüdiye- Birkaç gün ev\'cl Şirketi Hayriye- !komite1erinden başka nahiyelerde de Japon faaliyetinden miite\'ellid 1 
hoş görmediğini gösteriyordu. Bir a- ve bugunkil elim ve fecı ~azıyetler lerı hakkında Belediye tarafından ha- nin 54 numnralı vapurunun alt salo- birer tali komite teşkilini, manifatu- hlm ıneseleloriıı halledilmec;indeflıl 
ralık, Said Molla büsbüttin şahlanmış hiç de hasıl olmıyacaktı. Hata yana- zırlanan kanun projesi ikmal oluna- nunda bir kutu bulunmuE"t~ır. Sahibi 1 racılar gibi bazı birliklerin de tfili ko- vel böyle bir ticaret muahedeSI 
bütün fırka erkanına çirkef saçacak nm kaçırılan ° fırsata. rak Dahiliye Vekaletine gönderilmiş- ' olmıyan bu kutu açılınca, içersinden, ! miteler halinde çalışmasını muvafık akdine Amerikalıların yanaşJJJ1) 
kadar ileri varnuıştı. Haklı haksız Şe~an Mollanının kurnazca orta- tir. Proje bir defa da Ankarada teş- ll bir insan kalbi ile bir eı+.eğc aid te- ı görmüştük. Vatandaşların yardım ta- ğını göstermektedir. ı;ır 
herke.<:ıe ve hatta, Damad Paşaya ve ya attıgı bu hatıra, Nemrud Mustafa kil olunan müteha~sıs bir komi::;~·on na.stil uzvu bulunmu:ıtur. Bu neviden Jebjne hemen şitab etmeleri üzerine Tahiatile bu şekilde hareliet, ~t#· 
hünkara bile dil uzatmıştı. Artık, bu Paşa üzerinde gerçekten buzlu bir tarafından tetkik olunacaktıı· . Ko • 1 kc>siien uzm·Jara. ~rada sırada te.sa - ı teberrü yekimu bir milyon liraya çok leşil{ Amerika ile Japonya ıır'~r' 
vaziyette Mustafa Paşa da nemrud- d~ş tes.iri gö_steı:mişti, Bütün hırçı_n- misyondu. aza bulunan Belediye Mu- diif eJilmel te olduğundan. zabıt::., bu ı yakla~mı~tır. üc; giin evvel yukarıda daki münasebetlerin muan1eıı ";ıııt' 
!aşmıştı. Küstah muhatabına haddini lıgım. ~derı:ıış ~ıraz da utan~ın~ tı~- hasebe Miidiırii Muhtar Acar, birkaç nuıı yine bir bb talebesine aid oldu- bııh~cttiğim tali komitelerin vazifele- kilde gerginliğini muhafııza cY1 

bildirmek için hışımla yerinden fır- retm~~ti. ÇWlk~,. M~llanın .~ıtldı bır gUne kadar Anknraya gidecektir. ! ğıınn \'C bir h~st~haned~n alınaral~ 1 rinin mC'rkez ve kaza komitelerine in- sine saik olacaktır. 11~ ladı. Kaşlarını çatarak: t~~ ve hakıki bır teessüfle bah- Tramvay idareı: i .. i;ı otobüs- Hrnurda. unutuldagunu anınmışt.ır. Nı ltikaline karar verdik Ye alakadarlara Japonya ile İngilterenin de. 1 

- Yeter artJk Molla .. diye bağırdı. settigı o fırsatın kaçırılmasında. Nem le•·ı· ucu .. ıaı ı l-.:ııc"''' tekim, mticl<ldıımuınilikce ~ '<lpı!an tah b'ld . 1.1 \ ' · .,, 1 1 . b d _ Jafll bir meselesi zuhur etnıi~ti'. .. ıI·.; 
d M t f P d Z l"b"di • "" ,_ .. _ '"r'- . . f ı ı rc 1 <. a"' .m 11s aıın un an son \Y 

Çok fazla ileri gidiyorsun. Hoca efen· ru us a a aşanın a eyne :.ı ı n B .1 t 1 T k . d . 
1
. kılı.atta da, bu ım;aıı uzuvlarının en- ı k k · k "tel . .. Buna seheb oJ:ın hadise. ''t ~, .. 1' 

. h k el t . . 1 t ır eşı < aşa a sım arasın a ıs ıyen • . . . -· ra mer ez ve aza ·omı enne mu- jY, di hazretlerinin bu tarzda hareketi, oca a ar esırı o muş u. ..urnaz . _ ~ .. 1 nı bır tarzda kesıldigı ve ancak bu . b .. 1 .. k d . 1\faru,, ismindeki Japon gelll ,.; 
. .. h k k' kul b" d'" .. l\•olla roktanbe · bekled'f.' f '""atı ve tramvay ıciarcsıne baglı otobus.e- k'ld b. b tah d k .1 b'l -· racaatıe te trru erını ay ettll'mele-

hıç şup e yo ı ma ır uşun- 1 ı. • ,.. rı ı::.ı ı. "' . - ' . .. §e ı e ır as ane e esı e ı ecegı İngilizler tanıfmdan te\•kifi \'t' • ı,. 
ceye nıüstenidd.ir .• Yine hiç şüphe yok nihayet bulmuş, taşı gediğine Jwymuş nn h~_susı .cllt:~de.u ot?busl~~e., n.aza- anlaşılınış, bunun bir tıb talebesi ta- rini ve teberrü edecekleri ~ktan mm cufar arnsın'la bulunan Ye s.i;iil~.;ı1 
ki, rüfekayı muhterem.enin bu hareke- tu. Muhatabının o suçı:mu işte kara r~n yuk:eı, :.~'. ıfe ~tbik ~ttikl ... rı ~- rafından evine götürülürken vapurda t~ka Kı~l~y muhase~.ler~ne tevdi et- şıyahilecek yirmi Alınan tebll1l"' 

t . l "b t. 1 . yüzüne vurmuştu. Artık Mol1a iie Ali kıdenbc:rı m \ zuu bahsedilmekte idi. unutulduguv tahakkuk etmic:ıtir tırmelerını muvafık gordiik.,, 
ı ensı e me erı.... • ,..,., . . h Ik k" +~ • ~ • yakalanmasıdır .u 

K 1 B .. 1.. , 1 t f p 1 J.raım·av ıcrnresı u . m ı;.ı aye\,Jnı mu I . n·· y 1 T be ill · . ı.t"" 
Molla da cübbesinin kollannı dir- ema ey gu uyor, "us a a aşa c a , , · ·--· . . - ntlk~r komısyonunun un apı an e rr er t,,.4.~ bundan dolayıdır ki 'foli) ... 

1
1 

'~ k t - · a·· " !' , I Cıb O.an bU \.<.c.l}etJ ıslah etmege ka· , • • , •• •• .&9W 
seklerine dogru sıvayarak yerinden ası sura mı yere egmUJ, uşunuJ or .., , · , t b.. t if . ~ faahyetı Şehnmızde dun yapılan teberru ve büyük bir galeyan husule gebı1• 1:,h, 
. . - . . . ve kıvranıyordu. ' r .. r 'crmış 'e o o us a.r esın\.!e e- . • . . . . . . lı>' 
sıçı adı. Attıgı zehırli bır kahkahayı sa.slı tenzilat yapmıştır. Beşiktaşla İhtıkar komıteaı dtin mm taka ti- yardımların mıktan 7199 bradır. Bu lngiltcrcye bir de nota göndcr1 .... ~ 
muhatabının ağzına tıkadı ve: Nasıl kıvranmasın ya? .. Moll~nın 'T k · d •k'd 14 k . carct miidlirlüğünde toplanarak bazı miktarla teberrü miktarı "970,, bin ttr. Londra bu notaya cevab ,·eı•~.-

tı • b . . h' 1. k M t f a ı;ım arasın a e., ı en uruş a ntı1' 
M l"' l"· ı d' h . at gı u sıvn ve ze ır ı o us n a k~ • ·l r Jmıstır Evvelce ihtı·ka~r ya . tir Muhtev"•sı } ""n·· belli olJtl~:.;t - a um, ma um... ıye omur - _ . . : . . lınırken 11 kuruş alınması kararlaş- ara:ı a a " · P liraya yaklaşmışbr. · ""' ı... uz ~ı:,.. 

dandı. Da.iniz de, efendi hazretlerinin Pa,şanın_ b~gnnı .delmış'. ta canevmı tırılmıştır. Bu tarife yakında. tatbik tıklan iddiasile şikayet edilen bazı la beraber İngiliz cevabının b ·te' 
sizce makfü addedilen düşüncelerini zedeJemış~ı,. Hakık:ıt, bır~~ç za.m~n olunacaktır. müesseseler hakkında tah~kat ikmal Yeni bir kaçakçıhk daha yi yatıştıracağı talımhı edilJJıei" 
bildi~im için bu kadar acı söylüyor evvel tertibıne çalışılan dıger bır ıs- B I d · R . ıu • • edilmiş ve bu hususta verılcn karar .. . . . .. dlr. 

111 b t bb'' .. .. ·· k · d e e ıye eıs rvıuavmı . . . . . Karaltoyde Mayer ısmınde bır gom. ,,.. ve ihvanı muhteremeyi tenkid ediyo- yan eşe usunun muza eresın e, • . . • . vılayet makamına arzedılmıştir. Bu . . .. .. . . Bu suretle, bazı hadist"lerjJJ. . ..A 
rum a. lşte hepiniz de, hoca efendi Zey~elabidin h~canın •. Konyadaki .. ~- Sshv~ıye g~~ıyor kararlar vilayetin tasdikinden geçti- l~~çının mustalıd.em ucret~ennı ~ ğurduğu aksülimellere baıaı:; 

zı nüfuzlu şahsıyetlen kendine mund j Belediye Reıs Mıtavım Rıfat Yenal ği takdirde bu müesseseler hakkında gostererek vergı kaçakçılıgı yaptığı Uzakşaıktaki devletlerin .~.J 
ve her emrini ifaya hazır birer bende tetkiklerde bulıınmak üzere bugUn cezai tedbirler alınacaktır. haber alınmış, emniyet memurları ta- da normal münasebatın henüı ~ 

hazretlerinin muhtel olması muhte· 
mel bulunan menfaatlerinin birer ko-
ruyucusu olduğunuzu gösterdiniz. 
Iüzmağa ve bana çıkı.~mağa hakkınız 
var mı ya a muhterem Paşam. 

Mollanın bu istihzalı tarizi, nemrud 
Mustafa Paşayı büsbütün köpürttü 
ve küplere bindirdi. Yutkundu, sinirli 
hareketlerle ellerini oğuşturdu. Kinli 
bakışlarından, şiddetli bir mukabe-
leye hazırlandığı anlaşılıyordu. Fa • 
kat, vaziyeti derhal kavrıyan kurnaz 
Molla, muhatabının ağız açmasına 

meydan vermedi. Hücumunu büsbü -
tün şiddetlendirdi. Zeynelabidin hoca-
n:n bu hususta ağır ve çekingen dav-
rnnması sebeblerini birer birer teşrih 
etti ve nihayet: 

- Elbette ki, dedi. Efendi hazret-
leri, Konya şehrindeki millklerini ve 

,._ 
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edindiği hakkındaki sözlerine, Da - Silh·riye gidecektir. Diğer taraft8n milli iktısadı koru- rafından birdenbire yapılan bir ara- bir çehre arzetmediğine ve eıı ~:1, 
mad Paşa ve Hoca Sabri efendi gibi, Suftanahmedde İFtimlf!ik ma kanunu bugUn resmi gazete ma neticesinde bu cihet sabit ol- bir kıvılcım ile hunu ~röswrılıc 
o da kapılmıştı. İsyanın daha emni- Yerebatan sarayının önündeki ada ile neşredilecek ve derbaJ tatbik mev- muş, müessesenin defteri tetkik edil- şaliid olunmaktadır. t 
yetil ve becerikli eller tarafından ya- ve saravm ar~sına tesadüf eden kı- ldine konacaktır. mek üzere alınmıştır. • Dr. Reşad St\Gıl / 
pılmasını temin suretile ettiği tatlı sım ve;cm di!'lpım~rrine knd::ır arıla· _.......,~ 

vadlere o da kanmıştı. Hazır la nan te. cak tı r. Bu sah ada yapıl an istim lak ler ımllfü:l!ı.i~:!!İllU iıı::ı!ıiıii I• ;Llillfü:;l!U: :Hii!fülmmuuunu uıımmıımıııınııııııuınııuııııııınnıuııuııııud!llllllWllUUWWUllUlllW HlllUIHHlllllll!lllllilll!llllllllllllll!IUlllllJllllllıllmm" 
şebbUsiln geri bırakılmasında, Zey- milhim safhalara gelmiştir. Bundan • 

nelabidin hocaya el ve bel bağlanma- başka Yerebn.tan Rarayı tamamen Be ş E H 1 R H A y A T 1 
sında o da isr~lı ve t~sir~. bir ~l lediyeye inliknl etmiştir. Sarayın ü- ~ 
olmuştu. Ve nıhayet bır gun, guve- zerindeki ahşab bina yıkılacaktır. .~ 

~~ıe:U~k m~~!~::::en~e~ ~=!~ --;; ÜTEF ERRl K I lfüflU!!liffiRfllll!i!!ım~'.!Hl;ınmıı; ;i!limınm :rııımmmmınınuuıınmı.mnıııııııınmıuu:nmıırınmımııınııımınınuııınnmııııeıınnmııımınııııımııuıııtitallHmrııımoıııııınım m~ıı~ 
rikli ellerin, topyekfın bükillüp bağ- Doktorluk ve dalgmhk mağa başlarsak halimiz nice olur, KONFERANS - Vskii.dal' fJ

9
Jo 

!andığını, Konyadan Ankaraya yol- Milli Piyangonun keşide --- Cenabı Hak, ci.imlemizi doktor şa- evi: Evimiz salonunda 28/1/1_,,.., 

Ş 
ırketi Hayr:ye vapurlarının :v,. 

landıgını-, ansızın o da herkes gı'bi tarihi ka..~ından korusun. 'Tln.wt.r günü saat 15.SO da prot[J'• birinde b!r mukan·a kutu r--- ı 
haber almış, sebeb oldukları hadise- Milli Piyangonun, badema her ayın ' a H toryom dahiliye m ütelı.assısı 1~~ bum.nriıuş, ltanıurotlar bu kutuyu çocı 
nin fecaatin! anlamıştı. Hele, kaçın- yedisinde çekilmesi kararlaştınlmış - GENÇ ŞAİRLER GECESl _ Zeki Köroğlu tarafından ( d"İ' 

at;mca don:> iialmısia.r. İçinden bir te ıı 
lan fırsa~ o da herkes gibi yannuş, tır. Emitıönii Balkevi 27 ikincikdnun larda vereme karşı korum.a. . e' 
d .. -.. d..... -1 ..., k 1 int.an kalbi çıkmış... ') -·' b' 7 f eril ogune ogune ag amışu. Ankarada çekilcce o an ilk keşide 940 cumartesi akşamı 8<lat (20.30) n mev .. l(,l,u ır cmı erans v 

Bu hatıranın acılıklannı, yüreği için hazırlıklar ve ihtiyaçları tedarik Cinai romanlara me\'Zu olacak 00 bir genç şairleı· geoesi tertib cektir. 
yanayana zihninden geçiren Mustafa nihayet bulmuştur. Ka.zn.nan numa- bu "·aka, bir müddet hadiseye şa- etmi§tir. Genç §airlerimwi ede'bi- • • • r' 

Paşa, Zeynellbidin hocayı müdafaa- raların ilanı ayni giin radyo vasıta- hid olanları titretmiş ... Tabii ta.h- yat alemind6 d4ka yakından fumı-
da daha ileri gidemedJ. Mahcubiyetin sile olacaktır. kihatı, tetkikatı yapılmış ' 'e bunUD tacak olan bıı geconitı programı a-
verdiği mecburiyet ile işi tatlıya bağ- Polonyah Türkler şehrimize tıb fa.kültesi talcbek>riııden bir gen- şağıdadır: 
lamak l~unu hissetti. Mollanın geldi cc aill olduğu ve bu gencin de kalbi ı _ Yeni §iir hukkında mü.sa _ 
hırçm1ığını gıdennek, Ali Kemal be- D" P 1 d k' T .. kl d .. fak'iilteden alıp e"e götürerek der- iıabe: Mehmed Halid 'Bayrı 

· de k din dah t l gül' d'" un ° onya a 1 ur er en mu - se "ahsmak istedig-i anla.45ılınış... .., A • • ..:1~k· · le Yl en e a az a urme · . f'l b h . !> • • - ~ - şag fM,1.4, ı §aır r eserlerini 
mek için, hemen lisanını değiştirdi. r~k~eb ·~~at/ e, sa a trenıle §eh- herkes te derin bir nefes almış... okuyacıaklardır: 
GömWUp kaldığı kanapede bUzülUp rımıze ge ış r. lşte, şehir hayatından güzel bir Enıin Vlgetıer, Fethi Tevet, tb-
silztlldU. Çekingen bakışlarını, Ali Ke- Bundan bir müddet evvel Varşova nümune... Genç, iline düş.kün bir rahim Zeki Ooaı, Rifat Rgaz, Neci-
mal Beyin hayret ve istihza fışkıran konsolosumuz Polonyadaki Türklerle doktorun dalguılı6'l. milletin de yü- 'be Kızılay, M. Celal Sılay, ismet 
gözlerinde, Mollanın hırstan kırışan a~k~dar olmak üze~e Lehistana git- reğini ağzına getiriyor. Polisi ha.- Kür, Ihsan Htnçer, Mu.tttafa Beyit 
ve kızaran yilzUnde uzun uzun gez- mişti. Konsolos Vahit, arzu eden va- rekete ge~iriyor. Bu hadiseye hay- B•tÖ'Vfm, M. Uluğ Turanl10ğlu, Kd-
d.irdi. Nihayet kekeler gibi kelimeleri tandaşların avdctini temin ettiğin - di ne ise diyip gecelim. Fakat bun- :nm Fevzi O~ner, Ziya Vehbi .A.Z-
keslk kesik s~alıyarak mırıldandı: d~. ken~isi de yakında memlekete tark. 

- Yerden göğe kadar haklısın dönecektir. dan müllıem olanlann yarın yapa- 3 - Bu a~m, genç şairlerin 
Molla. Hakikat, bu adamın tesirinden Sanayi BirUöi kongresi cakla.rı §8.kalardan korkalım. Me- k18a tercfünei hal'lerile şiirle?'inden 
bir tUrlil kurtaramıyoruz kendimizi. Sanayi Birliği kongresi bu ayın 29 sela dekanın odasının önünde bir müteşe1cka bir broşür de ayrıca 
Bilmem ki, bu adam bUyUIUyor mu unda yapılacaktır. İdare heyeti ve çift insan ciğeri, tramvayda kesil- hattra olarak 'V6rilecektir. 
bizi?.. vezne raporları okunacak ve yeni ida.- m1ş blr bacak, Kadıköy va.pnruncla .+ -- Bu toplatıtı için wvetiye 

[Devamı var] re heyeti seçilecektir. gözleri kıpırdıyan kesile bir baş bul- yoktur. Herkes ge/.ebüir. 

Pazartesi günü saat 18 i otı gı/6 
ı•l 

çe Un(vers-ite konferans salort1 'fij 
ordinaryüa profe8ôrü Hd:nıid ıra.d~ 
Pamir tarafından zelzele ha.7c1"1 '

1 

bir kon./ eran8 verilecektir. 

H 3 e&i 
ELLt TORK BüYüGü - 1 ~ 

gün neşriyatının bu ismi uı.şJ> iJI' 
nefis eseri intişar etmiştir. fs!ll (9' 
den de anl~ılacağı veçhile !ll f. 
him Alaeddin Gövaa. tarafındaJl Jı~ 
zılan elli Türk büyüğünün klsB-

1
r 

tercümelerlle r~sam MUnif f~,. 
min vücude getirdiği cidden ~il' 
klrane resimler, tab'ın neff\Se . 
imtizaç etmiş ve ortaya mü)(eO' . 
mel bir eser çıkmış bulunmaJı:tıl ıl' 
dır. Her Türk evinde mutlak~ IJ"' • lJ,. 
lunması lazım gelen bu eser• 
ntretle tavsiye ederiz. 
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' 1[~·:=~~~"!.~!.~: J Türk- lngirz - Fra sı-;-
•=•m~m!raı~ Seylab felaketzedeleri •k d" l Ga b bh . d ne oldu? ı tısa ı an aşmasının 

r ce es n e Er:~~.=~~~ ·ık t• I . 
topçu düellosu oldu S-~~ 1 

vaz?n ~ R"! ~~To er 
1 

Parıa 
26 

ikinci plAnda kaldılar. 
glh hlldtrtyo(Ar.'A.) - Umumt kara.r-,topraklan Uzerine uzun umu•lar yan. mo filphe yok ki binlerce ve bin- (Yeni Sabah~ evvelki gtln çok ta-ıden sonra İngilis tütün harmanlan-

l{a, 1'....., -r lerce ırk karde§lmlzln baya.tına nınrnıa bir İngilla sigara. firmasının nın yüzde 10 -15 nisbetindo Türk ve 
nu Yde değ6~ rnUhi b' mışlardır. Bu uçuşlar esnasında tay- mal olan :selıele felAkeU elbet bizi UAnını "Times,, gas:etesinden ay;ıen §8.rk tütünlerile imal edileceğini ilin 
h nır. Yalnız Alsa m ır 18Y olma- yareler pek çok yUkseklerde 12 ka • çok candan alAkadıır ede<>.ekti. ~ nakletmekle bize çok memnuniyet ve- etti. Bu beyauat senede 30 - 40 mil-

d~lnde Vosg oe - Lorra.ine ceb- ı dar Alınan avcı tayyaresinin taamı· · · b' h bor .....,.,.,, ld B ıs0 cerey es nııntakasmda bir hl- zuna uğramış ise de Fransız tayya • tA seylAb gibi Rlzeleden daha u rıcı ır a ve~~ o u. u suretle yon kiloluk gark tiltünilnün ve bu 
falıicU an etmiştir Fr u . . korkun~ obnıyan bir musibete uğ- bir müddet evvel hilsnll suretle intag meyanda en a§ağı 10 milyon kilo milc

erı ınUbi b • ansız m • releri mahırane bır manevra saye - ramıı bir mınt.aluıda ".~cnya.n mtl _ edilen Tilrk - İngiliz - Fraıısı.z iktısa- tarındaki Türk tütUnUuün mcsud is-
'1ııt>unun Al m lr Alınan askeri sinde kurtulmnP-A ve salimen üslerine -•-r 1§1 . mnn hallan d i •n.1.ı:-ı -o- harek bir lcö.YltimUztin yan beline dl ve mall konuşmalannm nazariyat tikbalini tayin ediyordu. 

elile nı n a SUUAAm dönmeğe muvaffak olmuşlardır. Bir 4.ir .,.,, eşguı olduğunu gö n .. 
1 

k kadar sulara ve "'"nur,-- da'--.. sahasından fiillya.t sahasına intikal ••• 
· "l'anaı rm"'S er • a.ç Alman tayyaresi Fransanın şark :.--· !Ana uu-. t.... ı topçuları bu nokt tA kaza merk--lne ı.-..11 •• - zelzele ı...._ ettiğini ö;;....,.~ oluyorduk. Bu ha- Senevi altmış mil~n kiloyu bulan 

""'V açatuk dil &ya a- • mıntakası üzerinde bir keşif uçuşu ..,.. IUM.&AI. ..,... 

64
" OldUkç;ı. şldd ğıtmış ve bundan sonra yapmı3tır. Uikebıedelerine yar<lım için köytt- disenin üzerinde durmak ve çok fazla tütün istihsalAtunızın on beş milyon 

haeıaınıştı etlt blr topçu düellosu Alm n nUn t.opladığı parayı getirdiğini durmak zaruri, hattA el7.emdir. Diye- kilosunu Amerikalılara satıyorduk. 
Ii r. an aporu gözlerimiz yaşararak okumadık mıf biliriz ki İngiliz sigara fabrikasının jBuna ililveten 10 - H5 milyon kilo tU-

l'ltu avaıarın iyi git.nı . k . Alman hududu, 26 (A.A.) - Al • Demek oluyor ki büyük lfettıı '.l'ilrk tütünlerinin nefasetine dair yap- tUnii de fngllLI - Fransız pfyasalan-
~olayıaşt.ırnıaıctae: efÜ uquşla- man umumi karargfilıı bildiriyor: katırına uğrıyıuılann yardımına tığı rekltım Türk iktısadiyatmda ye- na satabilmek imklnını temin ebniş 
88. nda filolar ır. Bu uçuşlar Ga.rbde kayde değer bir ~Y olma.- blzzat seytab felalcetzedeJeri koş_ ni ve çok mühim bir merhale te.,kil olmamız çok mesud bir hadisedir. 
rı:eıneıer olınU§ ~rasında hafif mü- mı§tır. Cebhenln muhtelif noktala - mak surotile her §eyden ,.6 herkes- edecektir. Tilrkiyeye İngiltere ve Fransa ta-
dö tal'Ya.rclert dese ~: her iki tara- rmda hava kuvvetleri keşif uçuşları t.en e'"'<'] 0 tallh.~lz kardeşle-re Yal"- "Tiınes., gibi tanınmış bir İngiliz rafından yapılan 43,~ milyon İngiliz 

nınuşıerdı sa ımen ilslerine j yapmiilardır. "Bı'istolblenheını· ti- r lık 'k Tü' k ı 5'tan r. " dımın lüzumuna l~t etm~ oldu- gazetesinde yapılan sigaril rekJfunı l ıra ı razm r ma larile ve bil· 
sız ket{f tavy el . • t-- ipinde bir İngiliz keşif tayyaresi Duia- lar. şu sözleri ihtiva ediyordu: " .•.. ik- hassa Tilrk tUtünile yirmi sene zar-

ı 
- " aı· erı ıuuua.D burg oivannda düşUrillmüştür. Bugün koca bir mlllet elbirıtğl e- tısadi harbi kazaamak için filln mar- tında itfası üzerinde durmak llzım. ap • 4 • • - o• derek z-0Jıele faciasının doğurduğu kanın Türk slgare.larmı içiniz. TUrki- dır. Bu uzun mUddet esnasında İngiliz 

ti
. on. Amerikan Mareşal Voroşı·ıof gÖZ)'OŞlDl dlndlrmPğe ~ırken bu yeyi kuvvetlendirmek, silahlanması - ve FranSlT. tiryakileri Türk tUtilnleri-c gün meselA Edirnfl ista..cıyoou De na, iktısadi kalkınmasınt- yardım için ne alı~acak ve bu suretle bu zengin 

rn 
.a.drct ın. uahcdesı· Fı· n hududuna Karaağaç anısında henüz trenleriD tiltünlerf;-ıi içmek lA.zımdır. Ka!dı ki piye.salar bizim için esaslı ve milem-

i•lenıe"'e l.....ı ........ an•u• olduğunu ..a- Tü ... k t"tti 1 · d k' 'k t• 'kta men bir pa:ıar teşkil edeceklerdir 

U d 
y "> u~u~..,.. .._ r U n erm e ı ll1 O ın Dll n . ' 

etı bı.ttı• Gı·d· tabii unutmuş dt>.~ildfr. Virginfa tütünlerinden yüzde elli nis- l 'Ii.ırk .~ tn.giliz •. Fra~u mal.t anla.ş-
'roki ıyor v k ız · ı · -·-..ad t,... '--ti de azdır E 1 ilini 1 .. ması uıerıne tUtiln fıyatlarının mah-g fJ, 26 (A.A) . a. ta. ze 10 erun yunı a aç 16- ~ n ... ., sası c e erını 1 

eceyllrıaı -Ud · - 25 kAnunusanı ( Uastnrarı 1 incide) rabnell-ri tumJre uğra~ır ve o müt- naklettiğim. iz bu reklO.mın ehemmiye- d8~1sur~ıle., fırlamaı5ı &ayanı dikkat 
trı .. ..:ı_ ...... deti b' . · e,;, mıu.!r ) -lllflrı Uca ıten Japon - A- limanını bombardıman etmiş olan • hl~ afetin mMum yetim ve kurban· ti Aşikardır. Türk ihraca.tının yüzde . 
enUenın ret muahedesinin henüz Sovyet zırhl d K tt hl lanm göğiislerimlze ba~rken sey- otuzunu teşkil eden ttitünlimiizlin is- • Fa~at, Ti~rk. İngiliz - Fransız ma-

JaPo eı:nig 01.ın d ısın an a owa zır ı • . lı ve ıktısadı anlaşmalarını yalnız tU-
liği n hlikfuneu ası ola~ıslle bu.gün sının Finlandiyalılar tarafından atı- Jib feliketzedelerini de asla unut- tikbali bu suretle tahb emniyete gir· tün bakımından tetkik t k d -

,, 11~rctnuştir·aŞağıdaki resmt teb- lan topların isabetile batmış olduğu mu§. onbn ihmal etmiş değiliz. LA- diği gibi iktısadi bünyemizin temel- değildir. e- me ogru 
ili E:ski lllUahect. . rivayet edilmektedir. kin ne de olsa iM'rlkiuin dehhaş a.- !erinden biri olan bu mataımızı yirmir 
oU:nlll§Ina veya enın yerine hiçbir ye-ı Ayni muhabir, Salla'da ve şimal • zametl karşısında öteki ile belki de beş senelik bir fasıladan sonra tekrar B_u anlaı:ın:aların diğer büyük ve 
~k a~ıa beraber ~uahede yapılmamış deki diğer mıntaknlarda lsveçli gö • gönlömürun istediği kadar esaslı İngiliz pazarı gibi zengin ve geniş bir hayati ehemmıyetleri de vardır. TUr· 
tt abılen ıarar er iki memleket mil nlillUlerin Finlandiya kıta.atının yeri· bir ~kilde ,.e yakmdan alakadar piyasaya sokabilmemiz hakikaten kiye bu anlaşmalar sayesinde malla-
t't!~enıeğt karar~~ci tarifeler tatbik ine geçmig olduklarını bildirmektedir, olamam:~ııdır. başlı başına bir hildise te,5kil eder. rmı z~ngin pazarlara satabileceği gi-
nıu e Anıerika veaJ rnuttır. Bu •u · Bu gönUUUlerden bir tabur, Sallanın Ta.biatin biribirinden yıkıcı, biri- • " . .. . . bi kolayca va.zgeçemiyecegi ithalat 
u v nasebetıer f''I aponya arııaındakl ~arkında bir Sovyet otomobil saha· birinden lml'lmnç bu ild zebunkfur . l,;~.unu H~~bde~ ~vv~l tiltünlerımı- eşyasını buralardan temin edebilecek 
granınlllı~tır ıı en hiçbir değişikli~ sında tahribat yapmıştır. liiğü karşumula zelzele kurba.mnın zm dortte b~~ı ~gıliz pı~.asasmd~ ~~- ı ve ticareti unıumlyeslnin mUhim bir 

.,, tılıyor Ye Turkıye bu yuzden buyuk ı .ınsmı yalnız bir memlekete Al • 

R d 
~ Ftn . Ru~ Harbi Ve Alman"a. mı yoksa. seylahzedenin mi daha. a- menfaati t · d" d 1n 14 ıs • man 

O 
, _ J • e.r. em. 10• e ıyor u.. ". . -. yaya mürıhasır kalnuyacaktır. ns ad d Be lin 26 (AA) Al . tih cına<'.ak hir halde bulunduğunu mu- b b 1 l l d;;. b Utü 1 • \1 asıı k• r ' . . - nıan ıs • _ar ı l ngı ız en ı!!:ier ccne ı_ t nıe- Harb ~bi feci bir 8.fct devam edip 

it 1 a 1 be. • bU Al ta ·ı · · kayese etmek n°rc ~·arar! Biri yer tı 1 kla 1 k d b 

al 
ra.. roı;u, man yyarecı erının r~?e. a ış. rnıış 0 nıa ııze ı tısa en 1 dt.rıırken hayatı umumi~1emizln mUm-

~•a k b ilnl d il t ı k S tl . sal1a.nhsmm, diğeri sutann azgın- b ilk b d be t u i " n Uvv ti . ug er e p o o ara ovye erın uy ır a.r ~urmuş u. mum 1 l1n _. be 1 rtl · · d 

T a Qrı 00 lığının mağdnnt Olan her \'&tan- C mPı ~e norma Ş8. ar JÇlll e 

ft
• y 10 ınbardıman tayyarelerinin faaliyet- Harbden sonra bazı gayretlere rağ - devam edebilrn-i hin ı.?u"'ph"'"ı·z günun" 

e 1 d l · ı .. t· k k ld kl da..51 ayni titiz ş<ıfkat lıissHe gö~i!iO- ...., ıt .. uo 

Ş e · ı · erıne 1.9 ıra etme te o u anna men Türk tütünleri hiçbir zaman 1n- en mühim hadisesidir 
ao ı ıyor dair Fnuısı:ıı matbuatı tarafından ve- l<"~rimizc bastınnak mecburiyetinde- giliz piyasasını tekrar kaınnnmamı§, .. . 

Sana ti 
Himaye 

...c.:ltlte : 1 .. 

B irkaç gün evvel (V&-Nft) 
enteresan bir mewua te • 

mas cttt Sanatkar Neyzen Tevfik
ten bahsederken, bizde liva.katli aa.
natklrfıı.n hhnaye ltaum~ndan bah
set ti. 

Sanatkarlar, yaşadı1dan cemiyo. 
leri ebedlleştinm, tn.rihe nakletti~...t, 
medeniyetini tasdik ettiren şalıst
yetlerdlr. Bize eskJ Yunandan, P..o
madan, Orta Asyadan lca.lan l'eV hü~ . ~ . 
yük kumandanların ınt•nkıhelerl, h\l
yük filozofiann ldtabları kadar bü
yük sanatkQ.rların eserleridir de. 

Malô.m olan bu t)eyleri burada tek
rarlamaktan sarfuıa:t.ar ederek asd 
movxua dönelim: 

Sanatkarlar her dev5rde himaye 
ıed.Jbnişlerdir. Daha doğrusu. ken
dlslnl ebedll~re.n sanatkarlar y&

tiştinm cemJyetlor, mutlaka sarıaü 
sevnn, sanatı takdir \'e hinta) e edea 
cem.iyctJer olmuşla.rdl1'. Bir ffNl&t 
eseri, bak olduğu kt)'lDeün hiçbir 
va.kit derhal maddi karşılığını göre-

moz. Mesela mti7.elerimizdcki eserle· 
rin kıymeti milyarlarca lin. olduğu 
halde bwılar hiçbir va.kit bir milyar 

liranın getireceği fa.ix kadar maddi 
menfaat temin etmezler. Fakat on
lan biz yine en büyük dikkat ve ih· 
timamla muhafua ederiz. 

Ayni ~kilde bugiin mesela resim· 
de cidde.n tistad, musJJdde ölmh•e. 
oek nağmeler btrakan, edeblv~tta 
tarihe geçooek eserler yv .. 'lll adl\lll 
Iar yetlıstlrmek istiyorsak, bun1anı 
yetL,5ebllmeleri icln zaruri olnıı müp-

tedilJ.k ve benliğini aııuna de\ irle
rinde kemJilerini himaye etm~ğe 

mecburuz. Her l.ıima\·~ od.Hen sanat-• 
klrdan 'iipheslz bir dahi çıllmıya-
caktır. Fakat dahinin ycti.;obilme,;J 
için ıwıatkflrlıırdıw tm hiınayeı io 
diriğ t"dllmemesJ liizmıdı:-. 

Dilnyanın benıM her tsra.fıncla 
bu 1>4Jyledir. Mt.~li Wı;Nr dev!et Q · 

pcrası, hlçblr Je"ltıt tiyatrosu, kol
tuldan, looala.n beı&:ün doln ol a 

bUe ma&rafını kurtanunu. Mahaııt no L:~ 26. (A.A.) - M .. rilou haberleri kat'i surette tekzlb yız: Hl!,; ~pheslz ~~"? de~~ie-r~ bu yolda on be~ senedcnbcri sarfedi· . Fakat bu m.u;ıasebetle !u hakikati 
lt"A h .. zıyareH-' . nı-~al do B<>· etmektedir. bizim de oz ,ır.rdlennuzdır. ('untdı len btı k d ~ bo 't l ti bır defa dnha ılan etmek ?azımdır. Bu '"'OS "4UJ b i a ar mesaı ~a gı nı ş . .. k"I 1 d BeledJ INi ı Ut. ler! (l ti k ~t ad ~ındakt İt.al ıt rir bitiıınez Alman istihbıu"l'lt bürosu, bu haber zeJzele kurh:uılıuı da, seyJahzcde- . muş u Z&man ar il yalnız hUkf\mete ye 

0 
' - e 

0 
,. mu 

3 
a ış ede Yan kuvv tl . . le d b gUn • 1 . t . . Son senelerde ve bılhassl\ Alman dci!il tUccarlıu·ıınıza da bir "Ok vazi bu umumi ktl:Ulr ve 83.n.'lt CX',alda-

l.ib 
cektir. e crını lerin asıl ve e.cıa8hın Ari olduğunu be· r e u ayıu ma ırumı\·e ıçan- . • . • .. o • " • Ya d kain 

1 
d n· nal~ 

1 
1.ı· sıyası ve ıktısadı mıfuzurıun Oıta Av- feler dti§.mektedlr nnm hayatını irtam~ ed ... t>t•lc tah;;f. 

•inb R Valisi MarCŞaJ . yan etmekte ve Almıınyanm Rus • e u~ a.r .. ır. ~ ınae ey 1 ır rupa ve bilhassa Balkanlardn ttessils · . tır 0 dos teru!l
1
• .... ~ BaJoo ket.di- Fin ihtil!fının bidavetindenberi tam taraftan büyuk felalret kurbanları- d' k"kl i t hl'k . k d Bunlar m~yanında ecnebı J'azarlqr- tatlar '"B.rdn-. Nltekhn bogün İsfan-. ,, .... c ret k • . w e ıp o enmM e ı esı arı:ıısın a bul -ııtr ....... troc. b 

n at edecek- bir bitaraflık muhafaza etmiş oldu • mn undadına. ko~ken diger taraf- 1 'lt F h 1 t "' 1 la ciddt eurett· r..ıünasebat tesis et- ~ ...... .,.o yaşıyorsa, u sa· 

1( 
,. ngı ere ve ransa are •e e geçme c. t ,,__ • id ğunu hatırlatmaktadır. tan da seyli\bzedelere karşı yapılan zamanının çoktan ~erp ttı ~ h _ mek, çoktanbcri mallarımızı unutan na yuva;;.ını:ı UAya ını anıe eden ana d. ···--ı· . İ!iVC<;tel<i Anı"rikalılar Çağırıhyorlar yardımları ,·at.anrlaş!ara Jayıkile . g 

1
. ça .gı~ı ıs İngiltere, Frans!'l, Cenubi Amerika., ft'lY BNfıdlyenın yf'.rlnde olan hima-

F 
. a. rııcc ısı Londra, 26 (A.A.) -- Daily Ex - bildirelim ki milletin ze1ze1ez('deye ::t~ıe:: Balkan~ardakı A~PD ıktısa- hatta İtaly&. gtbi pazarlara bunlan yMldll'. ~ıliye ytll'drmti1LJI vazı,;* esh d•ı '• pr0116 ve Daily Mail gazetelerinin olduğu kadar tteylab afetine uğra- .. 1 ıstıl~ını~. yıne l~tısadı !:arelerle tanıtmak ve buralardan en iyi şeraiti ttğl güı ı bn ~tro !uıynum lda.nıo 

Ot e ı 'll Sto~olm ~uhabi~l~ine göre İsveç- mı,Iara. da ayni lıa .. sa.c;;Jyetle yar- onlenebılecegıne kanı oldular. Bunia- içinde mal celbedebilmek vazifeleri edebthnek ·~D muı•a~tl bTtgUnkü S&· 

1-ın tawa, 26 (AA tekı Ame:ika sefın, İsveçte mukim dun ellnl uzatnu~ ve kol!annı. a~- rın başında Balkanların tiltUn mese- en ilk saf da gelmektedir. nat se\·gtılnl 3ı11ılaya.·1 hihiyctluden 
ı.."' en

1

t<>sunun d'.' ·! - Kanada par- bUtUn Amerikalılara bir tamiın gön _ mış olduğu clha.;m maliımu olsun. lesini halletmek geliyordu. ~-~ylenıek lazımdır ki bu vadide tUc pEık çok eeylo.r f~b 1..tınt<..\ mecburi-
Pıı~lluir de ';:1k celaeelnde Lord dererek kendilerini lsveçl terketme. Zaten blr feliketdlJe~·i &e\indi- Vaziyet hakikaten müşküldü. Al · ' carlenmız t:ırafından atılmıı bir çok yeti'1ıie luüaeaktır. A~:.a.. şokflde 
tlan at!ııu lsteın~ ~· •ımumi ·~im ya- ğe dav · eylemiştir. rirken ötekinjn boynunu bükük hı- manya TUrk, Bulgar, Ywıan tüt.Un adımlar mecvud olmakla beraber da· Raik ~rotlul ~ halklı bekfoaen is-
bat llaşvekil B.~· MUt~akiben s~z Bu kara~ın Ba.ltıkta Alman kıtaa- rakmağa Türlüio ezeli chanınerd1l- istihsalinin hazan yüzde elliye kada:' 

1 

ha ciddi ve daha metodik çalışmalara ttf~eleri tdı:!a t'~O>'k tam mana
~ Vernıie, Yenı lfcltenf!l" Kıug iz ... - bom tahıışşüdilne dair olan haberler ~ müsald d~ğildlr. jvaran bir nisbette müşterisi idi. !ihtiyaç ;ardır. Yalnız bugtln ı•. gU- sllrs btr operet hBllne h'la.ğ ir,in ayd 
~!~ ~t~ada§lanıeseçl':? .~akkında ka- ilzet-i· e ittihaz edilmiş oldu1u aöy - Bir taraftan dünya ha.dh.el~rinin 1 Son seneler "1936 - 38., Türkiye jnil gününe değil, daha siyade yanm ltin.7E1yj gitMtf-rmek li.:-~wr. !ler 

t> lıiı saa~ t .. goruşmek l!.:.et"e lctunektedfr. dfmı.r taraftan zelzele felakt\tinln A1manyaya s.c.n_ed, e 15 - 20 mily·o· n _ki- ve ölıUr gUna düşünerek harelu.t et-~•J k " atıı .-u·ı "~ ı d t t t d Türl se:;e ea ~Uz.el tur klt.ııbmı nrsredf'n, lluı a.}.)ine i••ti ı Mi..-.,tlr. 'famimrle lH°t'asea şöyle denilmek- sütunlarımm doldurdnli-11 şu sıra.- o arasın a _u un sa ıyor u. ~ys ı mP.k mecburiyetindeyiz. ınb-• ı d 1 maı d P>- ı ı ·ıt F · "k' a.t ..... iDi romanı yı zan t•nıllınaMıt 
~ . erhaı f

6
a1 · n a. ?'&Tlöın"Gl'•- te<iır: , lanla kendi üzüntülü mane\'i,yab - ngı ere - ransa arumaa 1

• 
1 !3eDP.- I :hun41. rağmen yasunızın nikbin hir 

ç• l\ rn 11 k~arl t 1 · 'den beri başlıyan bir ya1•ınl~şror c!P. ' '°"'Y" u tanınmıt genç 8"'ıaıwdrlara 
ttr. 

1
,.. ... art ııitınvet1 . ~ lllİJlUib:-., hs.vcçm \'a7.iyeti, yakın bir takım mızı tatmin etmek için, muhterem T" k tilt" 1 .. d .. h 1 h '11 t· j görilşle bitirmek hata olmaa. Bir müc! \(9 ~k .\atı ta!'ih •. ennııe ~·•ııp~ı.c.k.- t~ lıkeler arzct.'1\ektedir. Fakat is - Bursa Valisi Renk Koraltandan ri- ur . . un ~ıese es~nı er a. ~- .e • <let aevam eden tabit bir sarsıntıja:ıı a kenililerbe. medarı teei":lik ula-

tır. 0119.lııı.rEı tesbit c-ıile tıkbali keşfetınek gU,.t:ı- mernıştı.HUkumetlerınln taV!iıyelerıntı ı' "h t k , 1 e»\c m\lkif14t n~ •• maile: hir :f:\r-
·.ı - • · " \M~. ca ediyoruz. sonra ı raca muı uvv:) .. e f'.aulaD • 

a• --. _ FinlaııdiyıMlaki Yaoan01 Leivoolar Oradaki vata.nda~tarımızın yara.- rağmen İngiliz sigara şirketleri, ln- mış, ithalatımız daha normal bir h._. 
4
nnda buluJaulml&8ın! ~l!;hı 1

'" "1-
lr F rans k . . Ulu, 26 (A.A.) - "Orta Finlandi- Jarımn sanlmı!J olduğunu bir ooya- gilt~rede cari olnn se~~st _tic~r~t t>is- fo gelmiştir. İptidai maddelerin dUn- .,. tab•oyu yapnn gene ressamın bo. 

rn b 
f Z omunıst yada,. ıaatla efkanumumiycyc bHdin>in.... t:n1me _dayan~ra.k, muştenlennın ke- ya piyasalarındaki terf'Ifüü ii..racatı· eseri no.wtıye veya Maarif tarafıu-e lfSU hk P..euter ajansının li'inlandiyadaki A. CEMALEDDIN SARACOÜLU lyıf ve adetlerıne karşı gelmekten çe- mızı kamçılamış, l:öylilmüziln yfüll dan utta abn~rak ıaltlf ~Unıtıl'ln! 

DUıı • nıa lln1 oldu muhabiri şimal Finlandiyasında. bir kini,>~o.rlnr. ve ~~anl~?ı ~umi - gülmUştUr. Ev~S,, eaıı.ati ve ll4naU:arı himaye 
l(!rde kerque, 

26 
(AA . kampı ziyaret etmiştir. Kanada A- • • yet ıtıbanle Vırgınıa tutunlerıle ya- ı Bilhassa Almanyanın ..llcmleketi _ etnlek ebooıdlr. ~at bu IJima)·eye 

kııo lBelçika hudud .).-Songiin.lmerika Finleri bu kampta Fin ordu- ızmırda seylabın pıyorlardı. mizden dünya piyaaalarından yüzd cdddNtli1lkolma.icprtUe. 
ete~ 11tan koınu . tu becıvarında 150 sunun bir yüzbaşısı idaresinde talim Fakat 1939 senesinde ve bilhassa ı 20 _ 30 nlRbetinde daha '-i.l1·--k r· te MURAD SER'IOOLU 
b "eçın· . nıs yannamcıer· g·· kt . y t ...., 1 .. k l T " IUiCj ıys . •E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!".!!!'!!!!!!11-~ 

Uau At l§Ur. Bunlar k' p . ı ?nne edırler. Bunlardan bazıları ap ıgı zarar ar Tur - ngı ız - Fransız anlaşmasının tarla yaptığl alışla.n sayesiııde bey - ™. --- -- ~ 
~a aı-tyııin imz es ı arıs me- ı bır kaç hafta içinde cebheye gidebi- kat'i surette akdinden sonra işler de- netmilel fiyatların UstUnd b ıl can.11tan, ~u~oalavya ve htıtti Hul -

mı§ rty ceza rn hasını ~şımaktadır. l leceklerini umuyorlar. İzmir, 26 (A.A.) - Son yağmurla- ğişti. İngiltere ile Fransa bu hususta f' ti lard ~ b l fun~:n. iansta-ı &ıbı memleketlerin Almıın-
~a11 Ve fakat R a kemesıne çnğırıl - Terbiye ekseriyet itibal'ile asker! rın mezruata büyük zararlar ika etti- daha cezrl surette hareket etmeğe • ı ıya :arımız son r.ama~ a u iyat- ya ile yaııtıY.ları alı.'i veıfalerin nakli· 
~ ClYaben rnı uhsakyada bulunduğun. talimden ibaret olmakla beraber gö- i ği anlaşılmaktadır. Tirc'nin Mahmud baRladıklıın gibi Times gibi afub .. Qlı ara mamen ukymuş ur. ye ve tediye hususunda ç~ktikleri IJU· 

alık .ı eme edilm'..+: "ll'"l l k"' ·· d ıı d k 1 1 - t> ._ EylUlde otuz uru§a dU§en pamuk ıtıahkr._ er,1e Maıty• . ı:lwr. nu u ere uyni ?.amanda Finlandiya ar oyun e se er en y; ı an kana ve mühim bir gazetenin aylarca de- dah'ld ltm k yük m~killltı dilşünllr&.k s1>n ıı.ylar 
b· "lll ctı . yı azami cezaya ormanlannda , u sedleri 550 dekar arazide toprakları 1 ı e a 13 unışa ve hattA tn- tak'b tti w• • ,_1tı. frarıı nı§tir: 5 ~ne hap· 

10 
lab'l 

1 
.. . Y) arı~ı kolayca. bu • bil lı ··c .. t"' B 1 d vam eden neşriyatı sayesinde ilk ne- laya fırlamıe, buğday fiyatlan dört . 

1 
e gınılz Blyaaetin b\lyUk isabe· 

'<ltd . t ceza ·ıe bU .. ıs, ı me erı ıçın topografik tedris de e a p go urmuş ur. ura ar a u - ticeler almmagwa baclandı b k ku t ltı ti meydana çıj(ar. ıın ıskat. tun medeni hak- yapılmaktadır zun müddet zeriyat yapılması Qüp - w • uçu nış an 
8 

ya, arpalarımız ş· did .. · "' "T' tes• · b" k k ·ı U ku şt ...,,.,. b .ıJiı> h •-u ıro en sonra da Türk aiy si 
Finlandiyada t k'l r heli görülmektedir. ımes,, gaze ının ır ço an &- ç ru an U"ll uçuı:;... a'-•• y1hde · a.ı ve 

Al 
-- leJ·yonunda 

11 
m~ll tı tet ıl~n y~bancı . ri gazeteye mektublar göndererek seksen nisbetinde Almanyaya giden lkbsadt mt'!nfM11tlerinin ha.kikaUı>.r• 

nıany d k ı c cmsıl edılmek- • • (1939 s 1 ~ 9 is+-i d tt' ·1 ~. · ·· a a ış tedir. Birinci taburun kuman . • • • . • ~ on tanun 1 40 ve ilh. nüsha· lncir, UzUm geçen seneki fiyatlarını .,. na e ırı e<:·~ını soylı•.ruek lııı.ta 
llerıin '1'lUsabakaları İtalyandır. danı bır lngılterede bır mfdak ları) harmanlarına Tilrk tütünü kat- bulmuşlardır. Yapağı ve bir ~:>k ih- olmaz. Bu cihetten Türk _ İngiliz . 

SabaJtaı~ 26 (A.A.) _ Kı§ spor nı" K 
1 

rd Z Londra, 26 (A.A.} - Bu sabah er- mıyan sigara şirketlerini §iddetle mu racat eşvalanmız da yilzde 80. tSO r'ra.runz mali ve iktısadf :1nla.5ınalnn· 
~'de~ 26 ikinclklnunda Ga/: Stokholızı 0 unun '3yiatı kenden Lanca~bi~e'd~ t.rlnn~ elektrik ahaze ettiler \'e Türk tütünile karışık tereffUle~ kaydetmişle.rdfr. nıtı ehemmiyeti rnut'.aktır ve bu gU· 

tl'ı;ı erece(lıYacak ve 4 rsubatta hi- Dagbladetm, 26, <A: ~.) - Svenska santr~lı.nda muthı§ bır .. ı~fi.lak. 0101~ harmanda imal edilen sigaraları U- Söylemek li7.ımdır ki hüKft.."l1etin nün olduğu gibi yarının da 'l"Jrk men· 

11~u nıu·· ttlr. aldıgı- m 
1
• gaztclebsuıın Moskovadan ive fal rıkkanın tavanı çokmUştilr. Hiç mumi Harbdcn evvel olduğu gibi şim· siyaseti umımıiycsi ticareti haric.we- faatlerine uyıS'mdur. 

e~etı- Sabakal . . a uma a akılırsn I<ızılordu yara ı vo tur. . . .. • . .. . -· . -

~ ekipl .. a~a sekız mem • ölü, ağır yara! . d ' . ı · . _ dı de ıçmege amade olduklarıw en mızde gordUgtimüz ve g.~ttk~e gC'!E'- Türkiyt: cu, ıhuriyeti on beş senl'-

dı erı ıştırak d ı \eya orunu§ efrad · 'dd tı· b" ı· I · ı kt ı i w. • f k' f b"l,rf' 

l 
t: e ecektir ki olarak §imdlye kad 

90 
b" k' . Is\e!;JI (föniillü Tayya.reciler şı e ı ır ısan a söy eme en çe ~ n- cegınıız n ışa ının on ı;Jttk !mille- t:lenheri bcı.ııı:ı si~ setine ta.r:llcs.rıı.:-ı. •ft• b ar ın .ışı kay- d"l . ,;J b" 'd' H kik ... '"(l,IYa, }d • etmiştir. Helsinki, 26 (A.A.) - lsv~ll gö- me 1 er. nnuen ırı ır. n at ve ıt'alıulerc nı mUteaddid dtfal:ır raterm' tJ:. 

lııoı~• \'Cıl.{":'rıstan, Slovakya, Bo _ li<>\"Yet '.I' bl"'" nüllülerden mUrekkeb bir tayyare Her taraftan vaki olıw tnleb tize- istinad eden bu •lyaaot ••ye&indcdiı ?nkat Türk menfaatlcri!n dün:. o\ 
tr._ '4'\>y~Buıravya Protektorası, Yu- Moskov<> 

26
·(A e •ı;ı . filosu ile Rus tayyareleri arasında rine İngiliz tUtUn şirketleri de derhal,ki Ti.lrk piyas:Jan aç.ılı: dt::ı!:.lcrl~ •1ufru gibı.buı?Un ve, d h<> h _ "'<l.tı~a ga..ı2t:ı.n. R ..., .A.) _ Teblig~· b' .. d 1m 1s . . . . . a·· . 1 . • o D .,arın a er an • . unıanya, Al· 

25 
kfUıwıusantd . . · . ır mu.sa eme o uş ve veçlıler düş yenı vazıyete uydular. 

1
zengtn unya pıyasa a:-ıle tefo.ısııu ,.j d!gwc: bir mo.ni'an';e f d !dilm' . 

e mUhim hin ~=- m ta l · · k b 1 ·ı· ·ı ·· ·· ' b ' vük' h " ed b'I · · Bu 
0 

e 
11 

- J}&-hidise olmamıştır. • wc an yyare crını açmaya mec ur ngı ız tı tun saııayıının en u. mu aLauı. c ı mı51 u. :;ün .t..lnınn ce~i de mu .l . • :.;ıl, .. JJ 

etmiştir. simnlarından lf>rd Dülverton şimdi- l yanın k(\mı:ulnn ulan füı:n~yu, i-1:..- fü:if HEı.0 
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ingiliz Bahriyesi 
--------------~~---------------------------------

Kazanacağı zaferi zırhlı/ardalı 
değil, uf ak muhriblerden bekliyor 

Yazan: Jonathan Pitch 

21111940 omıARTESt 

Belediye yeni sene 
teşkilitını genişletece 

13.80 Program ve memleket saat · 
ayan. lstıı.nbul Belediyesi 1940 mali sene- lacak yeni ln~atm projeterııl ... 11 

13.85 Ajans ve meteoroloji ha- sine aid bütçe hazırlıklarına baJjlamış- edecek ve bunun imar planlar"" 
berleri. tır. Yeni sene bütçesinde bazı daire- vafukunu ~min edecektir.::... 

13.:50 Türk müzıği. Çalanlar - Ke- lerin ıslah ve kuvvetlendirilmesi mak- !ara mali sene başından iti ..• ııt 
mal N. Seyhun, Cevdet Çağlar, İzzet· sadile teşkil!tlarının tevsii kararlaş- çok yeni memur ve mUhendJI""'" 
Un Ökte, ZUhtli Bardakoğlu. Oku : tınlmıetır. nacaktır. · ~ 
yanlar • Mefharet Sağnak, Sadi T~kllltları tevsi olunacak daireler Heyeti fenniye müdiirlUjil 
HO§Ses. arasında iktısad, inıra, ve heyeti fen- zifesinl ifa noktasından yendfO 

14.80 Müzik • Riyaseticümhur ban niye mUdUrlUkleri vardır. olunacaktır. Heyeti fenniye Ol 
dosu "Şef • lhsan Kilnçer,, • Yeni k&drosuna göre imar müdilr- ğUne de yeni memur ve rnlib 

15.15/15.30 Müzik· Cazband "Pl,,. lUğü Uç kısma aynlmalrtadır. Bu kı- alınacaktır. 
18.00 Program, vıe memleket sa.a.t sımlar tehircilik, muamelat, tatbi - Meclisten çıkan tktısadi 

ayarı. kat ve proje lrunmlarıdır. Şehircilik kanunu Belediye tktısad nı~ .A 
18.05 Müzik • Radyo ou orkee • kısmı §ehfrcllik mütehassısı Prostun rine yeni vuif eler yilklenıeJ<ll""" · 

En Mühim Movaffakiyet trası. direktlflerile çalışacak ve Qehre aid itibarla tktısad mUdUrlUğUııtlt 
Bir muhrib veyahud muhrib mo- 18,40 Konuşma. imar plAnlan ve bunların teferruat- feleri çoğalacak ve ebemıniYet 

till!sı için en mühim, en §8Y8Dl arzu 18.M Serbest saat. - d ekti 
muvaffaktyet tabii bir düeman denis- 19.10 Memleket t j larile meşgul olacaktır. Muamellt ve ec r. ~ 
}tısını batırmak yah d Nazi tav.. teo 

1 
.. h besaal . ayarı, a a.ns tatbikat kısmı imar mildilrlUğilnUn İktısad mUdUrlilğU kadro& _ırfl 

a ve u .,, ve me ro OJı a r erı. . . . . ~ 
• • • W• • gilnlilk muamelitile meşgul olacak ve pılacak yenı ~vısılerde bu 

Y~ dUşUrmektir. LA.kin dUşman de 19.30 Türk müzıgı • Saz eserlen. şehir pl&ninın tatbikatını temin ede- hemmiycUe nazarı itibara 
nizaltısı daha sefere çıkarken yani Çalanlar - Kemençe, Fahire Fer - . . . d" 
müttefiklere henüz zarar vermeden san Ne Basri Üfl T b Re- cektlr. tır. Bır çok yenı bürolar ıb 

. y, er. am ur, Pr . b"' . h . "zd ktı 
imha edilecek olursa o muvaffakiyet fik Fersan. OJe urosu ıse §e nmı e yapı- ca r. 

çift sayılır. . . 19.50 Türk muzıgı. Çalanlar -
Sonra da muhnbler jçın en milhim Vecihe Fahire Fersan Refik Fer - ş;.::_ı;:,.~s Ü M M Ü G Ü L s Ü M' Ün 

muvaffakiyetin "avlamaktan,. ziyade san. Okuyan _ Muzaffer tıkar AA-• •.. Y"'' 

"muhafaza etmek,, olduğu asil unu- 20 10 K "Gün"" lel. . En "Ok begw endi!?i ve muvaffak oldoguw büyük co:.ark filın.I + 1 1 d . onuşma un mese en., y ~ ,. 

.u mama ı ır. 20 25 Tü" k .. . - . Ç 1 l F ••• 

r 
Bl .au d · lt d tr . r muzıgı. a an ar - o.- :::=::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::;:;::::::;::::::::::::. r u şman enıza ısı es oyer- b' F Re d Ere Ce d K · •• 

1 h f d. ed"t .... : .. bı- ıre ersan, şa r, v et o- . •• 
(1914-1918) Cihan Harbinde des • serf tekneler daima birkaç gemiden erin mu a azasına tev 1 ıu~ u- R f'k F Ok 1 M 1 ;: v E D A D Torpito kovanJan ve sürati fazlı!. olan hUcum muhribi 

. . zan, e ı ersan. uyan ar - e- · •• 
troyerlere "Donanmanın besleme kız- mürekkeb gruplar halinde hareket hac nakliyeyı batırdıktan sonra onun 1 k T k .. M taf ç ğl S 1 :: . e o goz, us a a ar, ema- .. 
tarı., lft.kabı takılmıştı. Filhakika ge- ederler. de muhrıbler .tarafından ba~mış ~1- bat Özdenses. ' fi 
çen harbde bu küçük tekneler donan- Daimi Teyakkuz... rıası neye yarar? Olsa o~a bır inti. 21.1~ Müzik • Ertuğrul Soysal ta- .. (VANIK ESiRE) 
manın maiyetinde hizmet görürler Bir muhrib grupu karakola çıkt:Jgı- kam alınmış olur. Halbukı. gaye düş- f d ak rd 1 1 :: ıJ 

• . ra ın an o eon so o arı. :: Ü Ô Ü KJ 
floların tabii miltemmimatından sa - zaman o grupla vazife gören arkadaş man.ın z~rar vermesme mlni ~lmak 21.30 Mlizik • KUçUk orkestra "Şef 5i T RK ÇE S ZL - ARABCA ŞAR 
yılırlardJ.·. grup limanda istirahat eder. Maaha- şartıle düşmana zarar vcrmektır. Necı'b A kın . ·-·:•••ırı••-••••••-•••••••••••••••••••ı"·--•••••:•••••••••• 

ş ,, ;; ••••••••• ·······--········· ............. --...... ... •••••••• ~-"""' Vasi mikyasta filo harekatına hiç za bu istirahat pek beylik bir Ubir- Mahiyeti Değismiş Bir Sınıf 2215 M 
1 

k t t . JJIJ.,-~ 
d "hti 1 ·ı · b h bd . d" Zi .

1 
h h k 1 . . em e e saa ayarı, aJans Bsşt.aıı başa heyecan dolu bir mevzu ... A6kın ve Şiirin t.ere ,,.-J 

e ~ .;a b ve~bmıyen. u ö ar k e ı~ ı~ ra ~e~ er. er an are e~ ge- şte biltiln bu sebeblerden dolayı- haberleri, zirrat, esham • tahviUit, Bin bir g~ alemlerinin rusunkir sahneleri ... hı.saııı ga.,yedea ~ 
mu n er aş aşına ış g rere mı • çe ilmek lçın damıa fayı·ab halınde- dır ki bugUniln muhribi dünün muh- kamb" ukut b "Fi t ler ,.e ebedl ...... 11 hatırası siUnmi'-·e cek milst.esna bir c.nbeser. 
l te k ·r ı · · b ı eli 1 1 . ıyo - n orsası ya ,, . _,, .3 ~-
e arşı vazı e erını a.şarıyor ar. r er ve ocak ar hıçbir zaman çe- rihinden çok farklıdır. Eskiden zırh- 22 30 K "Ec b. dil! rd • B u G u·· N 

H . d bak b" ki . .h . k'l B fed k" . . . onuşma ne ı e e -nnc en an ır msenın zı nın- ı mez. u a a.r teknelerce ıstira- lıya, kruvazöre ve hemcinslerine kar- 1 k dal ta .
1 d b. d t "f kll ··k k h d k k yanız ısa ga pos sı e, . e ır es royer zarı şe , yu se at eme a.zanlarda buhar daima şı birer taarruz silAhı olarak düşUnUl- .. . .. ' ., 

sürati ile akıllara durgunluk verecek yüksek tutulmak eartile ufak tefek mUş ve yapılmış bir sınıf olan muh-
22

·80 Muzık - Cazband Pl.,,. Sa- TAKS.M sinemasında 
hücum maceraları yaratır. Muhayye- tamirat yapmak, bir fırtınanın harab ribin başlıca sild.hı torpido idi ve bu &t 23·~ c kadar yalnız uzun dalga } 
le bu seri teknelere binbir mahiyet ettiği öteyi bet'iyi elden geçirmek d~ itibarla muhriblerin tonilatoları yllk- postasıle,, . 1 r 
jzafe eder. Hakikatte ise bu harbde ..,.. 23.25/ 23.30 Yarınki program ve ·--B-u0gİlıül!ln-s11a.a11t•1mv•e•2•'•3•0-•d•a-te•n•z•il•A•tl•ı•m•a•t•i•ne e 
muhribin omuzuna yüklenen vazife kapanış. ~ 
nankör olduğu nisbctte yeknasak ve 
basittir. 

Fedai Tekneler ... 

Bu harbde muhrib için dilşman de
mek "düşman tayyaresi., ve "denizal
tı gemisi,, demektir. Bu harbde mUt. 
tefiklerin zaferini iki silah tehlikeye 
atabilir. Mayn ve torpido ve bu ikl 
silaha da muazzam donanmalar de
ğil muhribler karşı koyabilir. Demek 
oluyor ki düşmanın zafer beklediği 

/. 
I 

mayni ve torpidoyu zırhlılardan ziya· . . 
d h 'bl d f d b·ı· 1 b "ti Topu çok, süraU u muhafaza \'e av muhribi e mu n er e e e ı ır er ve u ı -

barladır ki İngiliz imparatorluğu bu mektir. Çünkü her an bir "S. O. S.,, seldikçe taşıdıkları torpido tüp 
yeni harbde muvaffakiyeti dev cüs- işareti almak veyahud civarda bir lerinn sayısı da artardı. Halbuki bu 
seli zırhlılanndan, muharebe knıva • denizaltının görillmUş olduğunu ha- harbde vazlfe gören muhribin b.:..ş
zörlerinden ziyade onlara nisbctle mi- ber almak mümkilndilr. lıca silahı torpido ve denizaltı bom-
nimini birer tek~c olan muhriblerin- Bu cebhcden tedkik edilince muh- hasıdır ve bu yüzden de zamane muh-
den ~~17.mcktedır. . riblerin vazifeleri merak gıcıklayıcı ribleri irileştikçe taşıdıkları toplann 

Bu~~ınu~ d.estı_-oyen herşeyden ev- ve heye<'an \•erici gibi görünür amma sayısı ve çapı artmaktadır. 
vel mutekamıl bır avcıdır ve evvelki h k 'k tte ivi ve fırtınalı havalarda H tta b ··· d dah · d'd 
h bd ld w "b' h k t k a ı a J. a u ) uz en a şım ı en 

ar e o ugu gı ı are e e geçme .. h 'b ıf ' k" ln B 
· · d"' d · it h k t bu e:ıeli karakollar çok yeknasak ve mu rı sın ı., ı ıye avrı uştır. un 
ıçın uşman enıza ısının are e e . ~ . . . . . 

· · beki b·ı· ki dllşm can sıkıcıdır. Çtinkü yanlış bir ha- lardan bir kısmı yıne eskısı gıbı fılo-
geçmesını emez ı a s an . . . . w k 
denizaltısını harekete geçirmemek i- ber Uze.nne b~lerce mıl çıgneme , a- lar maiyetinde hizmet görmek için 
çin kendisi daimi harel<et halindedir. sılsız bır tehhkeye karşı beyhude ye- yüksek stiratli, bol torpido tüplü 

tngilterenin ti şimalindeki Uslcrden ~ seği~l~ ~lmak daima. miimkün- teknelerdir. Diğerleri ise sırf tüccar 
tutunuz da müntehayı garbindeki li- dilr: H~kıkı bır muvaffakıyete mu • gemileri kafilelerini korumak, düş -
manlara vanncıya kadar muhrib de- kabıl yüzlerce defa boşuboşuna fırtı- man denizaltısı ve tayyaresi avlamak 
niz üslerinden gilniln her saat ve da- naya, dondurucu denizlere ı;öğüs ver- için inşa edilmiş daha bati fakat faz. 
kikasında muhrib filotillaları denize rildiği dtiııünülecek olursa bu işin öyle la miltdarda top, deniz bombası \'C 

açılırlar. Zira bugün bir muhrib tek pek de arzu edilecek bir §ey olmadığl mayn taşıyan gemilerdir. 
b&31Da asli harekete geçmez ve bu meydana çıkar. r Sotııt 7 üıci sahi/ede l 

1 .'ürkün ateşli sazı ... Yakıcı ı;nzelleri ... Çıldırtıcı dan~larile süslenen .... Tilrkiyenin en güzide 1 altm seslerinden kudret alan Türkçe 

Hurmalar Altında Cemile 
L A L E 1 de 

Günlerdenberi btitün lstnnbuhı seferber ... BUtün dinliyenleıi mestetti. Bu eahcseri görmeyenler son ~ 
den istifade etsinler. 

İlave : Diinyanın en ku\'\'etli gözil, en hassas kulağı olan PARAMUNT Jurnal 
Renkli i\1 t K l 

Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı halk matineleri. 

~ 
BUGÜN 

MELEK 
SINEMASINDA 

lstanbul halkının en çok sevdiği, en t;O~ 
alkışladığı nefis filmin 

Fransızca sözlü orijinal dilde, şarkılı 

BRODVAY GÜLÜ 
BAŞ ROLLERDE 

TYRONE POWER - ALİCE FA YE - AL JOLSON 
Filme ilAve olarak : METRO JURNAL en son dUnya ve harb havadisleri 

ve FOKS kı~ modelleri filml 

Bugün saat 12.45 ve 2. 30 da tenzilAth matineler 

. _ 48 _ !tice mukadder felakete uğramış mıy· münaka~'l ediyorlnrdı. Böylece tram-ı - Evet! . l -Ha.yır, .ha~a.ti söylUyorum. · ı · .- Hele hele galiba send• ~ 
dı 1 vay durak yerine kadar geldiler. Bir - Çok iyı. Nerede çalı11yonrun T - Bırak eımdı bunları. Nereye gı- ıçuı bir df var. . ~ 

Yusuf bir müddet ne yapacağını İsmail Bey her aklıma gelişinde İ· ara Sedadın gözleri benimkine takıl- - Madam Elenin.in yanında.. cliy~sun c-.m? Beyoğluna mı çıkıyor- lnklr .etti .. Onu sadece b::tZ 
~estiremedi. Kendisine kar§l sert mu- "İmin Urperdiğini' hissediyordum ve dı E 1A be . t d D h - Kim bu Madam Eleni ! IUll . gibi eevıp hımaye etmek ~ 

111 
• vve n. nı anıyama ı. a a · · fakat muvaffak olamadı ınlı .ı.melem onu şaşırtmıştı. O zaman ben bende onu mutlak surette öldürmek d w ö 1 1 'ti d cd di -- Meahur bır randovücU kadın.! - Eveti ğ 

1e&iıni daha ziyade yükselttim: fikri sabiti eniden cnnlanı ordu. E- ogrusu g .~ :r ne . ı ma.. . eme · Evvell oaka yaptığımı sandılar. -- Sen..a &ir mahzuru yoksa bera- ~~ mUstefr!şeai olmaktsJl., 
- Rica ederim, yanımdan gidin 1 y Y Fak:ıt ben gulumseyınce butUn tered- Fakat sonra yüzümde asli. böyle S<>- ber çıkalım Bir yerde lAf ataruı amı kurtaramadığını bunun 1;.AI 

· vet ne yapıp yapacak, mutlaka. onu düdil , · ı ı ı Ad ta k -'· w • ' • •• • • • • ' • V:-,;i/ Eğer gitme7.aen.iz eimdi polis çağın- . '. . . . . . zaı 0 c u. e oııarl:U\ yanı- guk bır eaka yapan msan hali gor - Tramvayı:- Beyoğluna çıktık. Bır teesslr O!duğunu söyledı. JY 
nm. öldUrece~tım. ~u benım. ıçın. bır ga- ına yakla§tı: mediklerinden olacak inandılar. Bu pastahaneye girdik. tık sualim fab • fazla ısrar etmedim. Mevııı 

Yusuf, bilsbUtUn şaşırdı. Sonra eap Y?, bir ıdealdi. Öy.~e .?ıssedı~~rdum - Fethiye! Sen misin? Ne kadar vaziyet kaJ'!jısında kararını ilk veren rlkadaki e..rkadaşlar oldu. Hemen hiç Beye iı.ıtikal edince sordunı: ,ıı '1 
kasını çıkardı: ki beıı, sadece. on~ oldurmek ıçın ya- değişmiş, ne kadar gtizclleşmişsin? Hakkı Bey oldu. bir değişiklik olmamı!l. Hepsi eeklsl - Kurum Sedad. Ban 160 ~' 

-- Pekall hanımefendi, ben gidi- şıyordum. ö öldUgU anda ben~~ ya- diye kekeledi. - Bana mli.sa.ade, bir yenle ran- gibi çalışıyorlarm:ş: yin evini hilmiyorum. Bana o:ı 
yorum. Yalnız çok rica ederim, affe- şamamın da artık kıymet ve luzumu Ona dostça elimi uzattım. Hakkı devüm var. Geç kalmıyayım diyerek - Hatice ne oldu! diye sordum. resini verir misin 7 
dildiğimi ağzınızdan duymak istiyo - kalmıyacaktı. . .. . Bey de bu sırada yanıma yaklaşmış- beni . ~funlamadan ~zaklaştı. Bu sualim, onu .bird~bire sarart;.. - Na yapacaksın? c/ 
nım. Bunu benden esirgemeyin! Bu dUş~celerle fabnkanın o~~e tı. 0 da elimi sıktı. Bir çok şeyler ko- tkıncı olarak Necla o sırada gelen b. Ceva.b vermek ıçin bırkao dakika - IDç Hi.zım. Daha ne yııPfl 

Cevab vermeden yürüdüm. Köşeyi kadar geldım. Tam bu anda dudilk . . k bir tramvaya aUadı. Yanımda yalnız düşündü. Sonra. yavaş bJr sesle: ben de bilmJyoııım. ,, ; 
• lm v b 1 d Ufak b" t dd'"d nuşmak ıstıyor, fakat onuşamıyor- ·trlv dönerken onu hala eski yerinde şap- ça aga aş a 1• ır ere u • . . . . - A- Sedad kalmışb. Onn sordum : - Çalışıyor dedi. Sedad etmeli bana bn.5ka tı 

' ' d f b "k ak duk. Bıribırımıze manmsız sualler so- . • . , ~ 
kası elinde ayni vaziyette durur gör- en sonra a n aya en Y ın tram- . -- NiYe siz de kaçmıyorsunuz? -- Benı.m ycrımde mi! kıyordu: tr 
d .. h . ri gilld'' d k . 'd k beki w ruyorduk. Nıhayet uzaktan Necla da 1sm . y k f b' . t" ııı! Um. Gayrıı tıya um... vay ura yenne gı ere emege .. .. .. -- Kaçır.ak mı? Neden? _ Hayı~, aıl Boyiıı oduında... - o sa. ena ır nıye ın 

Saat beşe yaklaşıyordu. Aklıma taşladım. Ar~ad~ların hepsi bura. - gorundu. O da ~ok şaşırdı. Boynuma -- Bir orof:pu ile konuşmak sizin onun bmtaıs? U.tibi oldu. - Bilmem... ~ 
eski fabrika geldi. Nerede ise fabrl- dan geçerlerdı. Nıtekim bir knç dakı- sarılarak beni öptU. itibar ve haysiyetinize nakise ver - -- Zavallı! diyo mırıldandım. S. - Bana inanmıyorsun ~~ 
ka boşalacak, eski arkadaşlarını çıka- Ira sonra uzaktan evvel! Hakkı bey- Necla sordu: mez mi? dad artık Mlci n~esini kayootmi§tl. Niçin hudkati benılen gUJ11°'~ 
caklardı. Acaba ne alemde idiler? İs- k· Sedad göründü. Sedadı, biraz za- - Ne yapıyorsun §imdi! İyi bir - Neler söylüyot'ı3un Fethiye! Onu t.eessllre eevkeden lmillD. Hatice llc.rifi tohdid mi edeceksin? ,/ 
mail Bey ne yapıyordu? Zavalll Ha- yıflamış buldum. Hakkı beyle bir şey yerde iş buldun ga.liba. 1 Deli mi oldun sen lnmım? olduğunu anlamıştım: [D8')6J~• . -.. 
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olduğumu anlamıftım 

Ben bu bir kaç adamın mahre
miyetlerine dahil olduğum saman, 
henüz bir parti yahud bir hareket 
mevzuu ba.hsolamazdı ! 

Bu küçük mahfel ile ilk tema
sım hakkındaki intibalanmı yuka· 
nda biklye etmiştim. O vakit, 
mUteaıdb haftalar zarfında, bu 
s&de partinin nasıl kendisini göe· 
terebileceğini tedkik zaman ve fır· 
satını buldum; Yakın bir zaman
da böyle bir feY kabil değil gibi 
görünüyordu. Aman, Yarabbi! O 
dakikalarda gözönünde ne ıztırab 
verici, ne Umid kıncı bir levha 
vardı! Daha ortada bir feY yoktu, 
hiç bir şey yoktu! Parti yalnız 
ismen mevcud idi. Hakikatte, bü· 
tün azalann heyeti mecmuası bl· 
zim yıkmak istediğimiz eeydi: Min
yatilr halinde bir parlamento! 
Burada da rey toplama sistemi hU· 
kilin sUrüyordu. BUyük parlamen
tolarda hiç olmazsa daha mühim 
meseleler hakkında aylarca nefes 
tüketildit;'i halde, bizim küçül( 
meclisimizde gelmiş bir mektuba 
verilecek cevab uzun bir konuşma 
ya sebeb oluyordu! · 

Tabiidir ki halk bütün bunlan 
hiç bilmiyordu. Münihte, birkaC} 
taraftan ve nadir ahbablan istis
na edilirse, hic; kimsenin parti
den. hatta isminden haberi yoktu. 

Her çarşamba, MUnihin bir kah· 
vesinde, komisyon içtimaı adını 

verdiğimiz bir toplantı olurdu. 
Haftada bir kere de bir samimiyet 
müsameresi vardı. Bütün parti 
komisyona dahil olduğu için, ha
zır bulunanlar, tabii, her zaman 
ayni ;..damlardı. Onun i<;in, artık 
küçük mahf elimizin hududlarını 
parçalamak, yeni taraftarlar ka· 
zanmak ve her şeyden evvel ne 
pahasına olursa olsun hareketin 
ismini t.anunak foab ediyordu. 
Bakmız buna ne yolda çalıştık: 

Her ay ve, sonralan, her on be§ 

günde bir, bir içtima akdetmeğe 
çalışıyorduk . Davetnameler maki· 
ne vahud el ile yazılıyordu . İlk da
ğıtıİan davetnameleri biz kendimiz 
götUrdiik. Herkes bir iki kişiyi iç
tlmalarımıza cezb lc;ln kendi bil· 
dikleıiııe müracaat ediyordu. 

Muvaffakiyet pek adi oldu. 
Bu kağtdlardan seksen tanesini 

cl aj;rıttığını hnlde, gel~ek halle 
kütlesini boş yere bekleyıp durdu· 
ğunuız ııkşamlan hala hatırlıyo-
runı . 

Mcclı~in reisi nihayet bir sa· 
at te<>hhilr ile celseyi açmağa mec
bur oldu. Biz hail yedf kişi idik, 
daima ayni adamlar. 

Nihayet davetnameleriınizi Mü
nihte yazıhane levazımı satan bir 
ticaretlıaneye makine ile çok mik· 
darda yazdırdık. Bu bize muvaf· 
fakiyet temin etti. Ertesi meclis· 
te birkaç dinleyici fazla oldu. Son· 
ra, sa.yıJaıı ağır ağır, 11 den 13 .. 
17 ye, 23 e ve nihayet 34 e çıktı. 

Biz biçarelerin arasında yapılan 
hakirane iane toplamalar neticesin
de, nihayet, o zamanlar müsta· 
kil bulunan MUncher Beobachter 
gazetesinde bir içtima ilanı nee· 
rettirebllecek kadar bir para elde 
edebildik. 

Bu defa muvaff akiyet gerçek· 
ten hayret verici blr dereceye 
vardı .. 

İçtimaı Münihte "Hofbraühauı 

Keller., de hazırlamııtık (bunu 
MUnihln "HofbraUhaus., aalonile 
kanşbnnamalıdır) . Bur.ısı ancali 
130 kişi alabilecek k\lc;Uk bir sa
londu. Bana koskocaman bir hol 
gibi görilndil. Muayyen akşamda 
bu muazzam binayı dolduramıya. 
cağız diye hepimiz titriyorduk. 

Saat 7 de 111 kişi vardı. Celse 
açıldı . 

MUnih profesörlerinden biri ra
poru okudu. Ben ikinci hatib sıfa· 
tile ilk defa olarak kalabalık için
de söz aldım. 

O zaman partinin ilk reisi bulu
nan M. Hnrrcr'e bu g::ıyct cUret· 
~ftrane bir haroket gibi görUnilyor-

du. Yaamafih, gayet samimi bir 
adamdı. Bende birtakım meziyet· 
ler varsa da söz söyleme meziyeti 
bulunmadığına o zamanlar kanldi. 

Hatta sonralan bile onu bu fik
rinden caydırmak kabil olmadı. 

Fakat aldanıyordu. Bu ilk içti
mada bana söz söylemek için yir
mi dakikalık bir zaman aynlmı§
tı. Otuz dakika söyledim. Ruhu
mun derinliğinde farkında olmadan 
sadece hlssetmlı olduğum ~Y re
alite tarafından teyid edildi: Ben 
söz söylemesini biliyorum! 

Otuz dakika nihayetinde, kUçUJ( 
salon elektriklenmişti. Şevk ve he
yecan iptida hazır bulunanların 

illüvvü cenabına vuku bulan milra
caabn SOO mark temin etmesi eek
linde tezahür etti. Artık büyük bir 
derdden kurtulmuş oluyorduk. 
ÇUnkU o zaman paraca sıkıntımız 
o derecede idi ki parti için lizım 
talimatı bile bastıramadımığız gibi 
sadece el varakaları bile yaptıra
mıyorduk. Şimdi kUçUk bir ser
mayemiz olmuştu. Bu sayede hiç 
olm~a en muhtac olduğumuz şe
yi elde etmek için enerjik bir su
rette mücadele edebilirdik. 

Fakat biraz ehemmiyeti ha.iz bu 
ilk içtimaın muvaffakiyeti, baş

ka bir bakımdan, gayet velfıd 
oldu. 

Ben komisyona bazı tue taze 
genç kuvvetler gctirmeğc bafla
mıştım. Uzun müddet devam eden 
askerlik hizmetim esnasında, bir
çok iyi arkadaşlarla tanışnu§tım. 
O zamanlar bu arkadaşlar, benim 
mUracaatlerim üzerine harekete 
yavaş yavaş iştirak etmeğe baş
lamışlardı. 

Bunlar birtakım gençlerdi. Di
sipline alışkın birer icra adanılan 
idiler. Askerlik hizmetinde b içu!r 
şeyin imkAnsız olmadığı ve arzu 
edilen eeyin daima elde eailebiJcce
ği kanaatini iktisab etmişlerdi. 
içimize böyle yeni bir kanın gir
mesinin ehemmiyeti birkaç hafta
lık bir mesai birliğinden sonra gö
zilıne çarptı. 

O sırada partinin ilk reisi bu
lunan M. Harrer gazeteci idi ve bu 
sıfatla geniş malftmatı vardı. Fa
kat bir parti şefi sıfotile gayet va
him bir kusuru bulunuyordu. Hal
ka söz söylemesini bilmlyoı.-du. Va
zifeyi mlldrik bir adam sıfatile çok 
uğraşıyordu. Fakat içinde o bil
ytlk hamle yoktu. Bu da kendisin
de belki büyük hatib kabiliyetleri· 
nin hiç bulunmamasından neşet 

ediyordu. Bu halden o da muztarib 
idi. 

O zaman mahallf Münib gnıpu
nun reisi bulunan M. Dresler aJc
lide bir amele idi. Bir hatib sıfati
te onun da kıymeti yoktu. Bundan 

başka ne sulh ne harb zamanında 
aakerlik de etmemJ§ti. O surette ki, 
uten bUtUn phemda zayıf ve mü
tcreddid olmaktan başka, nazik 
tabiatlı, neflsleıine itimaddan mah-

rum kimseleri, birer insan lıaline 
kalbeden yegane mektebde do ye
tl§memlş bulunuyordu. İkisi de ay. 
nl keresteden yontulmu~lardı. Ha
reketin zaferine kalblerinde mUte-

assıb bir iman bulunmadıktan 
başka yeni fikrin yürümesine mu
halefet edebilecek mlnialan 88.J'-

ınlmaz bir enerji ve irade ile par
çalamak kabiliyetinden de mah· 
nımdular. Böyle bir 1§ ise ancak 
aakerf meziyetlerle tilf et peyda et. 

mi' boden ve nıhlan 1\1 evsafı 
haiz kimselere uygun gelebilirdi: 
Tazılar gibi çevik, meşin gibi mu
kavim, Knıp çeliği gibi sert. 

Ben ha.lA bir askerdim: Alb se
neye yakın bir mUddet, haricen ve 
batınen üzerimde çalı6J.}nııetı. O 
surctto ki, başlangıçta, yeni bir 
muhitte kendimi tamamen yabancı 

hissediyordum. Bana da: "Bu oı .. 
maz,, yahud "Bu yilrUmez,, ya.hud 
"Bu tehlike göze alınamaz. n "Bu 
çok tehlikelidir,, , ilh.. dememeyi 
öğrctmıslcrdl. 

lDcvomı t.ıcır] 
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(...._ __ ·_· _ü_n_·_·_~_2_b_· _e_z_·_~_i-=-..,,.JllD•ğvd~~~a~"·· 
- 1 Bizi okşayıp öper? 
- Saltın diye bağırdı .. eğer onla- bilezikti. Bittabi bilezik kolundan çı·, Tatlı si.itü kim verir! 

rn elini silrerscn dirilir, seni öldürUr- kınca ölmüştü. • Anne, evet, annedir! 
ler. Hemen koşarak indi. (':ıeldiği, yollar 

- Peki sözUnUzü tutuyor, \'e kar- dan yilıiiyerek içerisi ıssı.ı bir orm.a-
ed13lerime dokunmıyorum. na girdi. 

Dedi.. bunu müteakib cüce kay - • • • 
boldu ... Küçük çocuk az gitti, uz git- Çok gitti .. artık fena halde acık -
ti.. dere tepe dilz gitti.. nihayet bir mıştı. Susuzluktan, midesi iki kat ol
günde ormandan çıktı. Sırçadağ u - muş, ve hayatının sonu geldiğini a.n
znktan bir hayal gibi gözüküyordu. lamışb. Düşünceli bir halde ilerli -

Bu sırada bir tilki, kar§ısına diki- yordu. O kadar dalmış \'e canını kur-
lip ona: tnrmak için bir çare aramıya başla-

Bi1.den önce kim knlkar! 
Biz uyurilen kim bakar! 
.Melek gibi klm knlır'? 

Ann~. evet, annedir! 

Biz gUJerl•en, ağlarken 
Kimdlr gillen, yaş döken! 
"Yavnım uslu dur!., kim der:> 

Anne, evet, annedir! ( 
1 - Delikanlı, Sırçadağına gidiyor- mı.ştı ki; bir ses: • 

sun, değil mi? .. Öyle ise sırbma bin, - Dur delikanlı! .. dedi.. I Öyle ise bilerek l 
ben seni oraya götüreyim, dedi. Durdu .. karşısında bir metre boyun ı Kimi se\•mel<, dinlPtnek \ 

Delikanlı, hemen tilkinin sırtına da bir cüce gördii ... Bu cüce bir ihti- Boynumuzun borcudur'! l 
bindi ... Tilki bir rtizgfır süratile koşa- yar kadın, bir sihirbıızdı ... Sihir kuv- Anne, e\·et, annedir! ~ 
rak Sırçadağına geldi. Delikanlıyı hı- vetile bu hale gelmişti. Delikanlı: L ________________ ...J 
rakb: - Ne .istiyorsun? dedi. 

- Kuşun ve yeşil cücenin nasihat· Bunun üzerine sihirba~ karı, deli- uffak oldu. Deliknnlı ihtiyara yal _ 
J~rini i~i hatırla, eğer bir tehlikeye kanlıya birkaç adım, atarak tam kar- \'ararak: 
uğrarsan sana vereceğim, şu üç kılı 51sında durdu ... 
b"rib' be ı k - Ninecigı-·m bir yudum su ver!. ı trine sürt .. o zaman n arşın- Belinde bir ı;u matrası bulunuyor-
da gör. du. Ve bu nıatrnyı göster:mek için Ne olur .. dedi. 

Dedi.. üç kılı verip kayboldu. de delikanlıya hep matralı tarafını (Sonu var) 

cıoı ANNB Gece olmuştu .. delikanlı hemen da- dönüyordu. Nihayet göste.nniye nıu-
ğa çıktı ... Diri ölünün gözleri kapalı vvvvvvvv""'-vvvv-vv-vvvv'V'V~"""-"""'""'""'""""""""""""""./V"~~V°V'~vvV'V'""'-

• Mi. Saklanmak istedi. Hemen öltl bu-
nu gördU ve öyle keskin bir ba.ğırı.ş 
kğırdı ki; etrafında uyuyan bütün 
Mkerler gelip delikanlıyı tuttular. Bu 
askerler padişahın askerleri idi. ÖlU 
d..- onun ölen büyük oğlu idi. 

Yapılan muhakeme neticesinde 
çocuk idama mahkum oldu ... İdam -
dan yalnız bir §artla kurtulabilirdi. 
O da şu idi: "Hayat suyu., ndftn alıp 
getirirse! .... 

Kendisine on gün mühlet verildi... 
Bunun Uzerine zavallı genç çocuk dü
şUnmiye ba§ladı.. Bir aralık kıllar 

aklına gelerek hemen biribirine sUrt
tü. Tilkiyi karşısında gördU: 

- Delikanlı.. emrin nedir? 
- Sevgili tilki, padişah1 benden 

hayat suyu istedi... Getirirsem idam· 
dan kurtulacağım, getirmezsem bu 
hükUın tntbik olunacak... Rica ede -
rlm, söyle bunu nerede bulabilirim. 

- lş bu kadarsa kolay! Ben sana 
bir bakraç hayat suyu getireyim! . 

Ertesi akşam tilki bir bakraç su 
getirdi. Saray erkam bu sudan bir 
bardak içerlerse hepsi genç ve zinde 
olacaktı. E\·ve!A. kendinde bir tecrü
besini yaptı. Suyu i<:er içm~. ken
dinde fe\•kalbeşer bir kuvvet buldu. 
Elile dokundu!hı yer sarsılıyor, dev 
rilecek gibi oluyordu. Bu akla hay
ret verecek kuvveti bulunca önüne 
geleni yumruk, sille tokat ile döverek 
saraydan kaçtı. 

Alabildiğine ko§uyor ve tekrar S1r
çadağına çıkıyordu. Bu sırada önüne 
cıknn askerlerin boyunlarını elindeki 
kılıı=la birer hamlede ayırarak dağa 
cıktı. 

İlerledi.. me1.nnn yanına geldi... 
Padişahın o_ğlu gözleri kapalı duru -
yordu. Delikanlıyı görilnçe avaz, a
va~ bağırdı. 

Fakat askerler öldüğünden kimse 
gözükmedi.. bunun üzerine süratle 
fırladı. .Mezardaki kılıcı alıp hasmı
na silratle hücum etti. Fakat deli
kanlı bir hamlede C51UnUn kılıcını e
linden d~Urüp Uzerine çullandı. Ve 
kolundan bileziği zorla aldı. Tam bu 
ıırada. padişahın oğlu da nıhsuz yere 
yuvarlandı. Zira ona hayatı veren 

=== 

iki Afacanın Muziblikleri 

1 - Bay emekli kaptanla e;;i h.a.vanw gillelllğinden istifade ile öğle ye
meğini komşunun köşkü.alin bahçeslade açık havada yiyecekler 
di. 'famıwı yiyC(:ek sepeUeriw alıp çıkacakJan sıra.da Od afacanı 
masaıım aU.mda bulma:da.r nu T .. 

2 - Yiyecek eepethıddd kurabiye leri gizlice yt\mek içia masa altlna 
ı'd-rnit olu iki a.faeaa kurabiye yerine emekli kaptaııdaa mü
kemmtıl bir kötek yedllıer. 

S - Dayağı yediler amma k&ptaala ~df-.a mükemmel bir intikam al
mak i~in e\ ·in kecllsi 'l'eldre bayanm tapka tüyündea bir kuyruk 
t&khla.r , hayvanı siyaha boyadılar ve alelic.'\yib bir kılığa aok
tular. 

4 - BaJı~e aftyetft. yemekJerinJ yiyen kaptan.la eşi, 

5 - Simsiyah, uzun kuyruklu., aea.yib ca.navan görHnce ödleri koptu 
"·e çığlık çığlığa l<açtdar. 

6 - Bizim iki yaramaz da sofranın ba.'.}ma ~idiller \ :e Tekirle birlik
te karınlannı doyurdular. 

- Bak Lote .. dedi. Karşılıklı çalış- millet ve milliyet asndır. Mademki 
tık. En zor işlerin içinde çırpındık. dün, klanlar, dün kabileler çarpışmış
Faka.t hlli biriblrimizi bile tarumı- tır, bugiliı de milletler çarpı~acaktır. 
yoruz. .Mücadelesiz hayat yoktur... Sen 

. ' . 
l!S E ! ; @4 

No: 72 YAZAN: M. Sami K.ARAf6~ ., 
- Sizi çok hasta buluyorum •.. Vaz - Usta, nedeıt kabul ettin güref~ 

Nezle korkusu geçiniz, iyileştikten sonra güreşirsi· - A be, bu herıfler mah;;;~sd eli 
"Oedman,, isminde İsviçreli bir uiz... hastalık çıkarıp meydan yertnd 

profesör soğuktan ve nezleden 0 ka- - Kaçtı derler, ağam bel kaçtı, derler be!. J 
. Hıncoğlu Halil pehlivan dayana -1 - Hiç böyle şey olur mu? NsS 

dar çekiniyor ve korkuyordu kı vak· .. . . 1 tinin bti illi b' k takta e- madı. Lafa karıştı .. ve: uıyebıiırler.. .111 
. . dy . ır .. ıskmını yla d b~. - Usta çok hastasın, bu hal ile - Korkma Halil be!. Onlar be111 

Çlrıyor u. BJr gun omşu o.r an ırı- ' . . .. . b 
. .. .. . . güreş tutulmaz, ortada bır şey, ne - ölumU de yenemezler e!. 

sı prof~soru .zıya":U: gel~ı .. Komşu - den meydandan kaçtı desinler.. - Çok hastasın usta.. 91 
nun clbıselerı ~ar ıçınde ıdı. K?m~~- Aliço, yataktan tamamile kalktı... _ A be, iyi olurum sabaha ks.d lr 

sunun karlı elbısclerle odaya gırdigı- Artık hastalığı falan kalmamıştı. A- be! Sen, yalnız bana kızılcık ınurtı 
ni gören profe~ör üşüyüp ha.stalann- scı.bi bir tnvırla: baı al be! .. 
cağından o kadar korktu ki korku - _ A be, Hıncoğlu ... Heriflerin oy- Dedi. . 
dan yüreğine indi \'C öldü. nadığı rolil gördün mü be? Halil, Mwr~ar~ısına kadar gele 

1 
Çileği bol bir memleket - rek ustasına bolca kızılcık murnbb'1 - D~~~k beni hasta düşürüp yen- uhp getirdi. Aliço kızılcık murabballltc· 
Meksikadaki İrapuato eyaletinde se d 1 cı mek istiyorlar be!. avuç o usu yedi. Maksadı dışarı 

nenin her mevsiminde çilek yeti9ir. _ masını kesmekti. Hakikaten )t1ııl • 

Zira iklim buna rnüsaiddir. Bu itibar- _ cÖ~u~·ler Ali~oyu, ölüsünü bile cık murabbaı pehlivanın dışarı .çıl< .. ; 
la senenin herhangi mevsim ve ayın· yenemezler be!. masını kesmişti. Zaten, iki g~~~-
rla olursa olsun bu ha valide taze çi- . • • • . . . de perhiz edip bir şey yenıediğt 
lek bulmak kabildir. _ Güreqeceğim yarın be!. den içerisi temizdi. ,,. 
Işık saçan deniz hayvana . . . . . . . . Aliço, gece yatsı namazından so 

- Hepten iyi olurum sabaha ka- ı a, Halil pehlivanı çağırarak: .. 
Amerikada Knliforniya sahillerin - dar be!.. _ Halil, zeytinyağım getir ... 11' 

de yaşıyan ve "Denizanası,. veyahud ct> masajla beni.. dedi. 
- • • • . • • • tı9' 

"Deniz yıldızı,, ismi verilen bir de- Halil cevab vermiyordu. Çünkü, Aliço soyunmuştu. Hıncooğlu, d 
niz hayvanı vardır ki bu hayvan ra- ustasının fena halde ve söz dinlemez tasını 7.Cytinyağile saatlıırca owla ı. 
hatsız edilince ışık saçar. Ve bu ışık şekilde kı?.dığının farkında idi. ~iço y~tağına uzanıp yatntl~ 
o kadar kuvvetli olur ki bir kimse bu Kıv.lara.ğası ise: Halıl pehlıvan, ustasının yarın Jl 

ışık sayesinde bir gazetenin harfleri· - Pehlivan ağa! Oğlum, olamaz.. güre.jeceğini düşilnUyordu? • 
ni mükemmelen görebilir. Allah göstermesin meydan yerinde Çünkü Kara İbo, Makarnacı aY9

• 
ölilrsün.. rında bir pehlivandı. Hatta, bazı il~ 

Kırılmıyan camlar tııw 
- A be, pehlivanlar kediler gibi suslarda Makarnacıya galib tara 

Plastik maddelerden yapılan bir ne
vi pelikülle imal edilen otomobil cam-

lan o kadar sağlam oluyormuş ki. 
en kuvvetli bir yumruk darbesine bi-
le muka\'cınet etme! te imiş ve yum
ruk darbesi altında lastik gibi uza
dığı halde kınlmıyonnuş. 

dokuz can 1ı olur be! Söyle efendimize vardı. atJ<• 
yarın hazırım güreşe.. Sabah oldu. Aliço erkenden l< 

nuştı. Sanki hasta değildi. YatağUl • = C~r:Bli.nler Aliço ne demekmiş dan fırladı. Dışarı çıkıp abdest ıı.id'· 
be!.. Nam~ı kı!dı ve tekrar yattı. l< . 

Kızlarağası, pehlivana cevab ,·erme Halıl pehlıvan da beraber kal ıı. 
mişti. Olduğu yerden kalktı. Ve, yü- mıştı: U~tas~n hıı~e . şaşıy~di· 
rüyiip gitti. Sankı, bır gun evvelkı Aliço deo . 

Saraya geluiği zaman ilk karşı::>ına Asabi ve dipdiri idi. Yal~ız ı:c11J 
İkincikai?un Bulmacası çıkan seryaver Halil Pa(5a oldu. Pa- bembeyaz olup solmuştu. Gozlerı 

--------------~ şanın, Aliçomın hastalığından haberi kura kaçmıştı. 

Çoban bir 'lroyutı kay'be.tmiş 
kıoyuııu bulunuz bal.xılttn 

Bulmacayı çözen küçük okuyucu
lar bulmacayi kesip bir kağıda yapış
tırdıktan ve kağıdın altına da oku
na.ldı bir şekilde iaııu \'e adresini 

yazdıktan sonra bunu bir zarfa ko-. 
yup zarfın Ü2erine "Yeni Sabah,, ga-

zetesi bulmaca memurluğuna - tstan· 
bul,, yazarak bize gönderirler. 
Şayed zarf yapıştırılmaz da açık 

gönderilirse 80 paralık posta pulu 
klfi gelir. 

Doğru çözen küçük okuyucuları
mıza ikinciki.nu.n sonunda yapacağı
mız tasnif neticesinde terbiyevi ve 
eğlenceli hediyeler vereceğiz. 

Arzu edenler zarfa kUçük resimle
rini de koysunlar. Şayed bulmacayı 
doğru çözrnUşlerse hediye kazansın
lar, kuanmasınlar reslmlcrJni basa
cağız. 

ycıktu. =--=- ~~~~~~ 
K!zlnrağası da işin içyiizlinü bil • Tepebaşı dram 

m~iği için seryavcıi görilnce iltifat ~· ,., ~ k da 
edip sordu: r r- ::ı.:td ısının 

- Ağa hazretleri nereden te!}rif t t~ ·· Bu gece saat 20.30 dl 
buyuruluyor .. yorulmur.aunuz? ~;ım :rt:l 0 KADIN 

- Sorma pa§n kurdeş! Bu deli 
pehlivanlardan geliyorum. 

- Ne oldu?. 
- Efendimiz hazretleri, Aliçonun 

Kara lbo ile güreş etmesıni irade ey
lemişler .. 

- Ya.? ... 
- Evet, bunu tebliğ 

lhlamur kösküne gittim. 
- Ne vakit? 
- Yıı.nn .. 

etmek için 

- ~~fcnclimiz bi?.7.at mı irade bu-
yurdular. 

- Hayır, şamd:ıncıbaşıya İl'ade 

buyurmuşlar ... Bl!ndcniz de tebliğ ey
k<lim ... 

- Çok güzel 
- Fakat, Aliço ölüm derccc:dnde 

hasta .. 
- Ou.ha evvelki gün turp gibiydi. 

Ne olmuş acaba?. 
- Çok feua hastalanmış .. 
- Öyleyse yarın güreş olmıya -

cak!. 
- Hayır, Aliço, muhakkak güre-

~eceğim diyor. 
- Naaıl gÜTe.~cbilir?. 

- İsrar ediyor .. dedi. 
Kara İbo, kızlarağa.sile seryaver 

zınşanın konuştulclarmdan bihaber 
idi. 

Aliço, kızlarağası gittikten sonra, 
Hıncooğlu ile karşıkarşıya kaldı. 

Hıncooğlu, ustasına söyleniyordu: 

.... 
lstlld.ll Caddesinde K.Oı111edJ 

Kısmırula 

Gündüz sant 14 de 
ÇOCUK OYUNU 

Cumartesi günü akşamı 20.30 dl 
SöZVN KISASI ~ 

r 
Ankara Borsası 

26 İkincikinım 1040 
~'iyaliım 

L OfHfl'a 1 ltor lln 
Now -YHts 1 .. D•l•r 
Parı. 1to ,,aftk 
M ilen • 1oe Ll r.t 
Cenevre 100 lsvı,re Fr. 

Amwt•r"• • 1H !'!Of'la 
9eJ'lln tol fta Yfll'I a rk .p ..... 

tM •eı .. 
Atlaa , .. Dratı"'I 

l•fya 11• Leve 
~raı \ 00 Çok K••· 
M•drld '" ~-da 
v a,...va 11t ZI ... 
lııda, .... 11t ~ .... 
•Uk r11 tlO Ltır 
lelgralf 11N ;)!"•" 
Y•kella- 100 Ye" 
lt•k hol.. 100 lov .. Kr. 
Mffkeva 1N " • t. le 

A~ıı•' 
Kn~ 
5.!!4 

130.19 , 
2 967~ 
6:675 

29.2125 
69.185 

22.04: 
0.011e:: 
1.5S " 

13.435 

23.425 
0.9~ 
3.0 

30.94 ... 
31.00&J -EIHAM VI! TAHViLAT 

Türk borcu I peşin 19.125 
Türk borcu III peşin 19.125 
Sivas - Erzurum V 19.26 
Bomontl - Nektar 10.80 

" ~ 
:;...--

tahsilimi Almanyada yapma.klığım i- r.ıi: . de Valderek'in karşı~ına çıl< • 
Çin Bcrline gönderdiler. Ben hem o- m~tık. 

i<udum, hem de istihbarat yaptım. Valderek memnun görünUyordll· 
GeııcJik arasındaki temayülleri. hoca- ıcı· 
lunn takrirlerini, memlekette esen si· - Aferin Lote, diyordu. En sı ri 
yasi rUzgarlan ... Hep tedkik ediyor, şık zamanlarda en mlikemmel i~~ıe 

r.. başardınız ... Propagand:ınızın tcsifl 
ve r .ran~aya bildiriyordum. Tatiller- her gün Alman k 1 . b. . tııtllf-
C'ı'.:.' aılemın yanındn pek az bir müd- . . as er erı ızını cOJ• 

Sen nereden geldin .. niçin bu mee- yoksa olmalı diyeceksin ... Ne lüzum 
lektesin? Ben nasıl bu iee sarıldım. var platonik düşüncelere saplanma
Hiç bilmiyoruz. Bir otomat halinde ğa. Mademki.. biz istesek de iateme
aldığımız emirleri yerine getirmeğe sek de beşeri tabiatın kanunlanna 
çalıştık. Ben Fransız milliyetperveri- uyacağu ve mutlaka dövüşeceğiz. Şu 
yim... Kendime fazla paye vermiye - halde bu dövüşten muzaffer çıkma -
yim ... Daha doğrusu her Fransa gi- ma da llzımdır. Kaldı ki, bu harbi 
bl milliyetperverim. Vazifemi yapıyo- biz değil .. dünyaya ta.hakktim etmek 
rum.. için Almanlar istediler. öyle mi? ... 

<1 t k 1 d O tara ıltica edıp silahlarını teslin1 1İ 
BtiYVK OASUS ROMANI Tefrika No. 67 e a ıyor um. st tar~fını, yine yarlar. Vaziyet Almanlar i in JıS.f 

Almanyada, fakat muhtelif merkez- mUc:k"'ll · ç 

Ben itiraz edecekı biraz evvelki be- Pekala buyursunlar öyleyse. Ne Fran 
veri dileUnoelerimi söyliyecektim. O sa, ne de İngiltere yenilir, yutulur 
ne demek istediğimi anlam.ıı gibi iti- lokma olmadıklarını isbat edecekler· 
rnz etti: dir. 

- Evet vazifemi yapıyorum. Ta. Muallim Erich kızmıştı. 
bi&tın istediğinden öteye gidemeyiz. - Dünyaya tahakküm ha ... Hangi 
Mukadderat, mukndderattır. Ve var-- asırda yaşıyoruz. Benim milletim, 
dır. Almanları mutlaka tepelemeli - hürriyeti dünya yüzüne getirdi, onun 
yfz, bu dünya için l!z'ım olan bir şey- uğruna çnrpı§tı, Napolyon ki müst&
dtr. Mademki, haıblerln 6nUne geçe- bld bir imparatordu. Hürriyet bay
"llyoraz. .Madenıki bugün .. bu asır.. rağını açtı, ve bu mefkfireyi bUtUn 

ı d · · d -x u eşmış ... 
Avrupaya çizrnelerile yaydı. Sonra 1 - Biribirimizle şöyle kendi derd- crHe gbeçkırıyor um.kadıı 

1 
k Biz de oturduk dahili vaziyet 11ıı.l'' 

b ·ıı t ıa· d v·lh lm t . . . . . ar opuncıya r mem e e- • '1'" 
u. mı .e ~~ ın .~ ı ~ e endlye le~le ı_ne~gul olacak gıbı konuş-, ti iyiden iyiye tedkik etmi~m. Bir k~nda uzun uzun maltlnıat verd1 ef 

esır olı;uıı oyle mı .. Y~gma yok.. . ma~ vakıt bulamadık ki.. Bir kaçıp tehlike zamanında nasıl çalışabilece- lfyecek yok ... Giyecek yok ... şel' 
1 

Ben onun bu uzun dıskurlanna bir knvalamadır devam edip durdu. Bak •. . h bd Alma 1 1 1 
yok ... Buna nıuko.bll halkta deh.~ 

'h , t ~ı- · ed' gımı, ar e n arı nası at ata- -" 
nı aye vermtı.ıı. ıst ım. harb başlıyalıberi ilk defa rahatça ve bileceg·ı·mı· b' . d • Alnı bir talıammill var Alm l rın v E . . . . . . , ızım ava ugruna an- . an a U• 

- r!ch, de_dı~. Bak scnm Fran- h=r~an~ . bır endışoden . . korkmadan !ardan kimleri seferber edebileceğimi k?tUsUne, memleket uğrunda cıı b ,.ı 
sız oldugunu bılmıyordum ben. Daha goruşebıhyoruz. Onun ıçm biribiri _ hep tesbit etmiştim. Onun i~in Al- yük fedakArlığı teklif etseler, detll 
doğru.su ~u kadar ~ahatle kendi.n- miz'e doğru dürüst tanışamadık. manyada rahat çalıştım, memleketi- tereddildsilz kabul eder. Gerçi 1111 

den ~;~ye kadar hıç bah~et:ne~ış- Ben Alsaslı bir Fr:ansızım, Alınan- me mlifid oldum ve sana da hizmet komünist propagandası yaptırd1"' 
tın... a ası var. Ben seru §ımdıye !ardan, kendimi bildim bileli nefret ooeblldim. h ttA Y . .sJf,J 
kadar bu kadar heyecanlı da hiç gör- · . . a gazete çıkartmııga mu'- ~ 
ıııc-mL'.ftim. ederım. Orta tah~ılimi F~~sada yap- Epey gecikmiştik... Çaylanmızın olduk... Fakat biz bunu AlmanYll 

. . . . .. . tı~ .. O esnada F ran.:;ı;;ı: ıstıhbaratına paralarmı verdik... Pari.so gitmek U- zaferi aleyhinde bir hareket 01ıırıı" 
Muallım Erıch bırdenbıre guldti... lllrdım. VP Fransızlar beni yi.ik::;ek z~re istnsyona geldik .. Ertesi gün iki- ileri sürmUş olsaydık .. (Devamı"'"'() 



TJIJNISABAB ~eı, 

lngiltere zelzele Polonya devletinin IRnısARLARDA ' ıKTısAD ısL~Rı: 
felaketzedelerine Botun malları Yeni açılacak tutünJ ihracat hararetle 

piyasaları devam ediyor 

~Yilk llöııortaJ No. 
29 

yardımı arttırıyor Müsadere edildi. . şei~.!aı~~ .. ~~ :;:: d•~0:,,:~~'.·;:;~~! : 
Yuan: l'ABUK K'OÇ'OI (Baş ta.rafı 1 ..acide) ( Başt.a.rafı l mcıdtı) salarının şubat ayında. açılacağı ha- lif memleketlere 450.000 1irtllık ilirn-

Şük Ü L topwıdığı bildirilmektedir. atlerine el konmuştur. Hilen A1ma:n ber alınmıştır. cat yapılmıştır. En başta geletı :miış-
7 çavuşun Rahramanlığı Bundan ba§ka komite iki ton da hükiımet organları ... tarafından idare inhisarlar memurin kursu terlerimizdcn lııgilterc, Fraruıa , .et-

İtf Yı·yenı·n fanlı b • Jı t d ecza göndetrmi§tir.Y dom e~hea~dteı·moleamnvLealhil&emasm:en~:a~V:-;~ İnhisar memurlarının mesleld bilgi talyaya, tiftfr., tütün, deri, taze balık, 
~ ır ·s anı ır raam ar nne ihti' l ttırmak ks dil keten tohumu av derisi satılr.-nr-:tır "' 

1 
li ta veya ve sas arını ar ma a e , . ·~ . 

n .. 
1

_. ___ Ankara, 26 (A.A.) - Tahran elçi- arın e ne geçen ve ~~en inhisarlar Umum Müdürlüğünce 1s - Dün ithalat piyasası da hnreketli 
"""ıko.la.r g t'k f J rgı-·nd veril 1fun ta ·· h kısmen Leh ordusunun ihtiyaçlarma dar artı .~ ı çe enlllığım o ka- lstanbulun bir semtinde yine yan- ı _en _en ma ~ . . gore, ~- A . 1 al b 1 ko • tanbulda ibdas edilmiş olan memurin gegmiş ve muhtelif ecnebi vapurlarla 

leriınin ~o~. kı ... İçim kaynıyor, göz- gın var.. reketıarz fe1aketzedelerı ıçın Tebnz hadım o~uş o e.n eınv u e y kursunun H üncü devresi bu ay so- limanımıza. külliyetli miktarda mal 
Yıldızla nunde pırıl pırıl allı morlu Kocaman köhne bir bina cayır ca- halkı tarafından 40 ton un, a ton pi- madan muste;:~:dır. ·ı 1" ta nunda hitam bulacak ve 15 inci devre gelmiştir. 

r uç · 93 to ·· .. k hal' d Dig-er tara.ı. ı.u.u verı en ma uma f<!n · uşuyor .. ortalık portakal yır yamyor nnç, n uzum, avurma ın e . tedrisatına şubat ayı başında başla- Felemenk bandıralı Aş'l ·ı 
liyo~uyor, ben hafifliyorunı, ha.fü· Terkos ~~uklan alelfunıe bom • 400 koyun, 300 top paltoluk kumaş, göre, Hi~er kMelin Kam~~. kıtalmbınkd~ nacaktır. pamuk mensucat pamuk i;Ii;ai:~= 

... Uçacak 'b· 
1 

b İ 100 battaniye 1000 çift çorap teber cebhedekı as er ere maı=us o a u- • . . -· ' • 
Zaktan n , gı ı o uyorunı. U- oş.. tfaiye ne yapmış yapmış sar - .. . . . ' . _ .. - . ·r tabı a ılmasına lüzum Evvelce alb ay suren devreler bu ıplıgı, demir eşya, cam, su tesisatı, 
lağınıa ~et~t tatlı bir müzik ae.si ku- nıçlardan, kuyulardan su bulmuş. ;:ııu:ıdı~ı~~ır. ~ıger taraftan İran .~u- z~~':n~e~U:1Bu sur~tl: basılan nüsha- sene dört aya indirilmiştir. Yeni elektrik malzemesi, çinko levha, ka -

. . ;>'or · · • • • . . İçeride kalanlar kurtarılmı§ .. Ar - ük' eti gonde:ilec~~ eş~~arın g~-
1
g şd di. 5 milyon 950 bin gibi mu- programa göre, memurlara nazart ma ğıt, röntgen filini, demir eşya, sun'i 

. . tık d h .. .. r masraflan1e dıger bılumum teka· arın a e ı/'.. tta · d 'f ı · d d b 1 • ek · u-· kah · · · · . . · · · • ev en ayır yok .. çatı çokmek u- rf b' 'ktara baliğ olmaktadır. uma n zıya e vazı e erın e a aııp ıp gı, ve, ham derı, fil.dışı, 
. . · . . . . . zere.. 1 ten ve kayıdlar~a~ muaf tutulma- azzam ır mı . . ziyade muvaffak olabilmelerini temin boya, kimyevi ecza, radyo ve aksami, 
- ~e · F · . . . • • • Boru ile binanın tahliyesi emredi· lanna karar vermıştır. .... Rnrnenlcrm Bır İzahı . edecek ameli bilgiler verilmektedir. !kaynak demiri. elektrik ampulü ve 
Gö<.Ie .. i 0 . aru~ ne oldun?. liyor.. Belçikanın Teberruu. Bükreş, 26 (A.A.) - Rador a3ansı Bu suretle her devrede idare teşkila-!Bulgar bandıralı Çar Ferdiııand va-

ltraiyeni rnı, a~t.ıgım zaman kendimi Herkes dışarıda.. Ankar~, 2~ (A.A.) - Belçıka ~ar- bildiriyor: tına mensub 30 - ·10 kadar genç me- 'lpurile de kablo, kağıt, makine aksa-
Zanrnı~ bn ıevırınde bir şczlongta u- Birden canhiraş bir ses duyuluyor. dım komıtesı .t~~afından. hareketı~~z Rumen iktısadi gazetelerinin en mur ders ve tatbikat görmektedirler. 1 mı, boya, kimyevi ecza, Fclsbat ve 

Etraf Uldum.. - Büyük annem, büyük annem fel~ke~ze~elen ıçın 100 hın frank gon ı salahiyetlisi olan Argus, Rumanyada Kursta tütün ve müskirata dair olan Kuvarts madeni pamuk mensucat, 
ın:ul, m~:"'~alabalık .. kumandan 1s- içeride.. denlmıştır.. .. . . ahiren ihd.as edilen petrol komiserli- derslerden maada hesab, muhasebe demir eşya, cam eşya, elektrik mal -
fer ŞQf.. 11n Tarık, muavin Muzaf- - Ne?.. Yngosl:n-yah Turklerın Yardıınla.n iği meselesı hakkında şu satırları yaz- hukuk ve idare dersleri tedris edil - zemesi gelmiştir. 
ıned,, Ça~~ .Arif, Hakkı Onbaşı, Melı- i - Evet, büyük anneciğim üst kat- ~kara, 26 . (A.A.) - Hareketiarz maktaclır: mektedir. Öğleden sonraki saatler Tiftik için teklifler ld k 

Ba~.ılnıı ş, hepsi yanımdalar.. ta idi. Zavallının bir ayağı da sakat- folake~zedelerı~: yardım olarak Yu • "Yeni teşekkülün ihdası, petrolün tatbikata ha<>redilmiştir. Tiftik , - . . ~ . ~~· .. 
hayli dev ş.ın .. bu baygınlık da bir tır ... Kim kurtaracak .. herkeste bir gdoslınya .meclısı ~ebus~n azaların - milli menfaatlere uygun bir surette Tuz satrc:.ları b" · t' '\:e :apagıkıhıaC:tt l~fırlıgımldun 

S aın etmiş sükut an Malik Pehhvanovıç 10.000 ve . . 1. . 1 til . t f d v ır ıç ıma )apara mu e ı me e-
oruyorum. · Ah "

1
.d . Mehmed Müşfik Burolu tarafından ıstıhsa ıne ve ış: me~ın~ ma u a- 1939 senesi h:ıziramndan kanunu- ketlerden yap1lan tekliflerin fivatla-

- 1'l' . . · a ı e çıt yok. Yalnız alevlerın ·ı hili mahiyette bır tedbırdır. 1 · k d . ı edi · · · . ·- : 
Zeh· . e ıçın bayıldım b ? y k gürültüs·· · 'tT 30.000 dinar teberrli edildiği bildiri!- nl da ta:l bl rtm evve gnyesıne a aı o an Y ay rmı tetkık etmıştır. Bırlige bır çok 

Aır~ı gaz nıi? aca a · 0 sa 1 
1 

. ~ ışı ı ıyor.. .. .. .. mektedir. . ~n ~a ar . e er a , ış, zarfında memleket.le 114.293.000 kilo memleketlerden müsaid teklüler gel-
""-l'ıf ccvab . . . .. .. çe.~ı gırme~ demek goz gore gore ıstıhsal ıse mahsfıs bır surett; a.ı.al- tuz satılmıştır. mektedir. 
- Gali Y:tıştırıyor: olumun kucagına atılmak demektir. Japonyamn Ya.rdımı mıştır. Memleketin süratle silahlan - . . . .. . . . .. . . 

birli gaZi. ha sogı.1~a1gınından, ne ze-1 Hiç kimse bile bile ölüme atılmaz.. Ankar~, ~~ (A:A.) - Japon K~zıl- ması ve milli ekonominin ham madde 193~ sencsınm aynı mudd~tı zar - .. Son ıkı gun zarf:n~a ıhraç edılmek 
n:ıaz d · rnaskeyı kafana takar tak- Canhiraş ses yine duyuluyor haç cemıyetı tarafından hareketıarz 

1

.1 t çlıizi istihsal edilecek petrol fmdal.ı satışlar 112.120.000 kılo oldu- uzere 1500 balya tiftik satılmıştır. 
:YıHın.~ha beş dakika geçmeden ba - - Büyük anneciğim, büyük ~nne- felaketzed.ele~!ne yardım olmak üzere ı ~~k;arına ve bunun doğru bir su - ğuna naza.r~n bu .~ene satışlarında % Av Derileri 

11.
1 

cig~im ölüyor Tokyodakı Türk - Japon dostluk ce- tt te .. b -1 b 1 ktadır 2 kadar bu tezaJ ud hasıl olmuştur. _ 
- ~'ieve b . .. ... . . re e vzııne ag ı u unma · . . • .. . . . Diger taraftan kış mevsimi dolayı· 
Ont . ayılmışım a,,aba? Göz göre göre öldürmeı'Te razı ola- mıyetme 3000 ve Kızılay kurumuna Hükfunet tarafından alınan tedbirler Tuz ıstıhlakı, fıyatların tenzıl edil- ·ı d . . . h . tn Yerin ~ · "' 7000 t b ·· d'l · ld ~ bil . -·· . . .. • sı e av ensı pıyasası araretlenmış-

\"erivo . e muavin Tank cevab cak mısınız?.. yen e erru e ı mış o ugu • ••m veya bu muharibi tercihe matuf dıgı 1935 sencsmdcnberı mutemacli tir' M d t t külli' . tli . r. dirilm kt a· "~ b' ük l t kt d' . evru a mun azam ve ye 
_ -- Galiba . ~~ide yine bir sükut. Yine alev- e e ır. . değildir ve son zamanlarda her han- ır Y seme .a~ze ıne. e 1~· miktarda devam etmekte ve hariçten 
kenin de n trııd.~n bozukmuş, mas- lenn lianlısı.. Bulgarların Bır Cemilesi gi bir memlekete ihraç edilen petrol 1934 senesının aynı ycdı ayı zar - yeni taJebler vaki olmaktadır. Bu se 
ru~unn aç e oksıJen ne de hava bo-, Bu arada kalın bir ses yükseliyor: _ Ankar~, 26 (A.A.). - Haber aldı- miktarında bir artma yoktur. Dahili fında satışlar 87.357.000 kilodan iba- ne bilhassa tilki deıilerine fazla ra<Y-
cagın hav:~~I.Ş$1n ... Senin anlıya . - Çarşafı hazırlayın ben giriyo -ıgımıza gore,. B~lganstan Çocu~lara bir tedbir mevzuu bahistir. Hükfmıe· rettir. bet mevcuddur. :=. 

, ıl.tan bunaJmışsın. rum.. Yardım Cemı~e~ı tarafın~an. felaket-ıtin en mühim milli servetlerinden bi- Bu seneye nazaran tezayüd nisbeti vvvv 

1311 ha, ••• Ve ak.a~in~e uzun boylu k~ra~a~ız zede ;oc~klar ıçın 5~0 el~ıse_ıI~ oyun- rini devamlı bir teşkilata .~a~laına_sı % 30 dan fazladır. DENiZLERDE : 

3 ıay .\ılış uıun müddet it! . d 1 aslruı gıbı bır adam alevlerın ıçıne cak \esaıre eşj~ gonderılmıştır. ive bunun idare ve kontrolunü tevhıd Kaçak takibinde kayakh Al . 
Hnıtn:ıc:vzu~ı oklu. İkinci mas:~~ atılıyor.. , Yurd çımle Yardım - . ' etmesi pek ta.bil bir şeydir. Aksi tak- memurlar kuUamlacak anyaya gıden 

çıktıgırnız gii a 1 Bu Şükrü çavuştur. Bunun da iki ~ Ankara, 26 (A.A.) - Hareketıarz dirde vazifesini yapmış olmazdı. f h f 
lo'o; A.tnan dikkat b:.~rkadaşlar: . oğlu bir anası bir kancığı vardır. felA.ketzedeleri için yurd içinde yapıl- lehlerin ~t - '?oğu mmtakasınd.~ kışın fazla kar ~n eye g 

11.!nr.. ·· ılma sakın di- Onları d.üsi.inmilyor bile içeri atı- makta olan yardımlar etrafında bu - . Mak~ede, yabancı ltak i b g -1 yagıp yollar uzun muddet kapalı kal- Alanya cıvannda karaya oturan 
.. ,e ...... , . .. lclı- h .. tıkçe aı tması ve mem c ot n azı yer d - 'h 1 . 1 · 1 k k t k"b Tı ı · ti h kk d 

§li .. ,lllıasebet . . ı lıyor. gun a gımız aberlcre gore Konya- . _ _. . .. ıgı cı ete ın nsar ar aça a ı teş- r ıan vapurunun vazıye a m a 
~· lier vakit p:cJe ~a!ılacakm~ - ı Hiç kimsede tıs bile yok. Kalbler 'ıda toplanan teberrüat miktarı 16136 1~_rındde Ph~tr.ol klıtlıgı çel kkıllmeskı· yud - kilatının Jayıkile vazife göremediğini tetkiklerde buhınınak üzere Hayred-
ou d f paz pılav yer mı? li d zun en adıs o an zor u ar ay e- .. b 1 ·a . Er d. · b k lı - lt d Al · da e a ltimse , d · · kopacak gibi atıyor.. Saatler kadar 1 ra ır. . . . . nazarı ıtı ara a an ı arcnın zurum, mm aş an gı a m a anyaya gı-

lı.u~ ?nask~ıni takı;o~=uh:aç olına - uzun süren bir iki saniye.. . l Bütü;1 Konya vilayetine ait teberrü dil~ek:edıı · , . . , ~rs, Artvin ~ibi k~şı şidde~li olan vi- d_~n fen heye~ dün şehrimize d~~üş-
lizn· tı.n~ kllrşun k . ' 'ite. şeytan • Herkesin ba~ı havada.. at yekunu <la 40017 liradır. Yine vi-ı .~Ukumet . ~)nı vaz~~ette ~ulun:O !ayetlerde vazıfe goren takib memur- tur. Bu tetkikler etrafında Munaka-

t bıtıriy::lruın azasız, belasız ta- N'h t .... t.ı" d Şük' .. ılayet itib:ırile yapılmış olan esya te- dıger sanayıı de teşkılata baglamaga liarının bnnrlan böyle k:ıyaldarla teç- lat Vekaletine gönderilmek üzere bir 
••• 1 aye ç.... arasın an ru ça- .. . . mecbur olacak maden ve mensucat · · · :. 

" . • "• vuşun başı gözüküyor ve s~s duyu • berruatı 21317 parçadıı-. Muhtelıf yı- 1 • • 
0 

• '.. • • • hıııne 1rnr:!r vcrdıgı haber alınmıştır. rapor hazırlanmaktadır. 
~ıı1J 1.,:n b" . l 'ıyecek maddeleri yekfınu ise "'')015 k: ııçın d., komıscılıkler ıhdas edccektiı. M 1 t ı· · ı ·· f b ·ı F t UkO b ld ke 

1 
.. uyu!:;:i" • uyor: •... .- ı . 1 .h t t .. tr 1 a a ya u un a rır,asmın ır ma s n u u 

.... ı.e zeJıi .•. : "aıııı. Yarın mas- toya wırmıı:;tır Somn kazasınd< b .. - Hance yapı :ın ı raca ın evzıı pe o . . .. . ., .. gı..:. 
13 

k 111 gazın icindeı'l 
1 

- Çarşaf hazır mı? :s • • a ııgu koıniserliöfoc terei tüb eden bir iş de- bır kısmı hastane oldu !kı gundenben Ege denızınde de . 

t 
a •llıın · geçece - _ H ne kadar toplanan para mıktan 3110 · "' ' . · · · · k ı h f"f f .. el{ korl• ile olncak ~ .. J"imd b' T• azır.. lir d y· b 

1 
gıw'ldir. Bu vazife, memleketin umu _ İnhısarlar ıdarcr.mın Malatyadakı vam etme te o an a ı ırtına dun 

··ll \'ar v .,. c ır l: ıne çatıd·:ı k b l ıQu a ır. ıne u <azadan 1200 parca .. .. . b. k t · ı d t v ı ~~ı· d<.! .. 
1
.. ' • .ı.a gıız nıasked ı 'n ay 0 1 '1 _ • • - mi siyasetini tespit ile mükellef olan tutun fabrıkasının ır ısını geçen a- amamı e urmus ur. apur ar mun-

0 urr-;enı en ge- _ Ha 1 esya tophtndıgı ·gıbı kurban hayra - . . . z~·h. l" ' ·· zır 0 .. d 
60 

t 
1 

k hükumete airldir. Haric1' siyasetimiz ym otuzundan ıtıbarcn zelzele mmta- hı1.'.lman seforlerıne devam etmekte -
"~s ,)bt .1 b'<ızin lcf,ll'İ hrı 1.·k d , Ve beyaz bir külçenin aşağı .cırl ... - mı.n a ene rn avurma yapılmı!'H gibi müsalcmet hedefleri ~kib eden jı kasından gelen hasta ve yaralılara dirler . Fırtına yüzünden Fethiye li -

ı::ı 1 ı ben· ·· ın a her- tılışı tıı · · h ah h ı · 'f - d b k l3H.ı· •. ım de filcı·· • ... ekonomik siynsetimiz de Rum:myanın mahsus bır ast ane a ıne ı rag e· manm a e 1!yen Tı.rhan vapuru yo-
.. utf-!ırn b' · ını. nazarı.. Bu sakut b.. ük a· ! · · · F b ·ı k d k. b' 1 d ·· .. tur~·;:'' ır fil'y vaı .. 

1 
.. .. ' uy anne ır... Ch h•ı b• k bitaraflık ve vecibelerini, memleke -ıdılmıştır. a rırn ısmın a ı ır sa- una evam etmek uzere dun akşam 

a11u11 16~tforini ııarc:a 
0

'. ~~ aını old.u- ı [Devamı oor] urc 1 ır nutu tin taahlıüdlerini ve hükümetin dU • lon kadın hastalara. depo kısmının bir hareket etmiştir. 
hı.ı <ltfl okudu - •. uça cdermış ................ a .. ,.~ .......... ~ • .,~ ..... •••••••••••• ı .. ~ b ld - k .k j alomı da erkcl'lere tahsis edilmiş - vvvvvv'·./V"'~--vvvvvvvvvv~'V'V 

r ''garb guıu tek cseı·de m ı d 1 •· ı· k şunmege mec ur o ugu e onomı Is, , GÜMRÜKLERDE 
~·ott .. lo cebhesinde Yeni b' "'e5- MAHKEMELERDE I a 12 soy ıyece menfaatleri göz önünde tutmaktadır. tir. I 
k ?nanın · ır .,.ey · · 1940 ·h· k d ısını.. ın zehirli gı:ız l.ıücum Vargı" . . Gafü·y:uhlki AL"Jtan f(ov\·etleri 15 kanunusanı tan ıne a ar Gümrüklerdeki imti-
Varın 

1 
u ~ kaçakç_ ı hğı . Londra, 26 <A:A.) - lngılı~ Bah- Paris:· 26 (A.A.) _ Galiçyaya Al- hruotahancden altmış iki ki~i taburcu · 1 

ne suıeteı.s.~n bakalım ayinci devran 1 tahkikail rıye Nazırı B. ~ın~t~n Churchıll, ya- man kıtalarının muvasalatı hakkın - cdilıniştir. Ayıü tarihte hastahanede han~arı kazananlar 
gosterccck ?.. Süleymaniyeıle demir işleri yapan ~~~! c~~ax:ıesıA gunü 1~~n~hesterde , da Havas ajansı muhabirinin suaJle- 44 hasta ve yaralı bulunuyordu. Elek- 14 kanunuevvelde gUmrüklerdeki 

'r .. !' ' .. .. bir limited sirketinin vergi ka"al<"l· buyu c ır sıyası nutuk. soylıyecek ve 'ı rine salahiyettar Fransız aslceri me- trik, lralorifer gibi vesait ve konforu memuriyetler için açı~ olan imti-

1 
"'ll'lıd .... n _ " .,. ~ u nutıık Londra. saatıle saat 14 30 . . . · · b lunan fabrikanın hastahane h 1 · - · ,.. 

tahve ' Ronra her .. k" hgı yapi.ıc;.1 haber alınaı·ak bir ctirınü d 
13 

t 
16 

t 
9 

' hafılı şıı cevabı vermışlcrdır: camı u ana stanbul ve dıger vilayetlerde 
oca;;

1 
_, gıın u gibi "' a me re, me re 1 metre ve ittih~zı çok faydalı olmuştur 73 ı· -ı30 t k ~•ııcJa A. . 0 n"a top!nndık lAf meşhud yapıldığım ve haftada bir 31 t d k' b"t'' İ 'T ad . "Galiçyaya gelen Alınan kıtaatının · . · . . ıse ve 1 or a me teb mezunu 

rıf: .. a ara - cumartesi günleri mticsseseyc getiri- t" melrc. et ı fu udn ngı ızd~l yoktı.s- l mevcudunu bir fırka kadar tahmin Hasta ve yaralıların ıaşe ~e ı~tı - iştirak etmiştir . 
. -- l1'antk el . l . , .. syon aı ı ara ın an neşre ı ece ır. • • yaçları mahalli yardım komıtesı ta-o.~hn ın" •. ed1, Allah ,..,1• en lrnkıkı tediye ve ücr<'1. defterinin etmek doğru olur. Bu, a1..amı yekun- . a·ı . 1. H Ankarnda te.scklı:ül etmiş olan ko· 

uze'-·ı •...,..ı<.ına sen 1 k . . ·-· . Batan Vugoe".lav muhr"b" 1 'h t tr 1 rafından temm e ı mış ır. astaların . . . _ y · J ı:-eznin mi? 1 a ınara • tetkık edıldıgını geçenlerde - 1 1 dur. Mevzuu bahsolan cı e pe o . . . . _ mısyon ll!llihan evrakını tetkik etmiş 
_ ok · ctrafile yazmıştır. Bu d~fterin tetkfüi 1 Belgrad, 26 (A.A.) - Avala ajan- nakliyatı hususunda denıiryolunu yeme_k~e~·ı fabrı~anm ışçı mutfagm - ve neticede yalnız 12 namzedin kazan 

Gcı ı · .· b't · ·· . . . b.ld' · . 1 k dil da pışırılmektcdır. ~nı.·., . f;C>zdircvi .. . . 1'31 'l mı~. mue<>Re1'enın şımdıye kadar sı ı ırıyor. kontrole memur unsur arın sev e. - ••••• dığı anla~ılmı~tır. lstanbuldan mu ~ 
A. 1~dır. · m .. nıuze b:zım ka-ı y~pb~ı v:r?1 kac;:ıkçılığı miktarı tes- Lublina ~orpido .. muh~~binin mü - miş olması?ır. Almanlar, Cernautı - . ·v • , vaffak olanlar 4 kişidir. Bunların ta-

ita ttf, Baha ben .... bıt edılmı~tır. Bu miktar, cezasile be- rettebatı, bır makınıst mustesna ol -
1
Lwow demıryolunu. ko~trol etmek l~ra.~ ı,, e fratl~r.ı a~h~ or yinleri Vekalet tarafından ayrıca bil-

... bahçenin ·t ucc.lctan çıUık. Ar- raocr 50 bin lfrailan fazladır. Bu mü- mah üzere, tam~mcn kurtarılmıştır. ! hakkım elde etmışlerdır. Bundan Bır muddettenberı hıssedılmckte o- dirilecektir 
"'"ın °1 asına b' k" .. .. b hr d · · b Sofasıııd . a i.lyücek bir esseı:e bugünlerde adliyeye verilecek- Tahhikat devam etmektedir. maksad Rumanyadan Almanyaya hu vapur omuru u anı aha zı- VVVVVVVV"VVVV~ 
l 

öı-t b'ıı· an bır bınava !tirdı'k tir . ....._. ----- ... -. -+ --............ • • go"nderilen petroliin kısmen Ruslar ,·ade artmış ve fiyatlar ton başına 4 POLISTJ!. 
e · ctr f · · • "" .. · A. • lk S •· 1 ~ · l1tnı8 ill< tuı a Vtlrın1t'rle çerçeve- A P- • hk- . . !lt<Grt uças 'tarafından kendi orduları lehine aşı- lira kadar fazlalaşmıştır. 
:~1e kadar ıs~mba zarı:amnaan bu- yş .nny

51
r;;a d" unııyet. /n. 

1
. b . . 1 1'1.ımasma mani oımaktır.,, . şehrimizdeki armatörlerden bir Tramvay - otomobil 

611 lekırıiJ kıl ~~Lulda ıtfaiyenin al- G b . ' , n rd.. . .. .. .. ng lZ ahTly•eSI Fr-ansız Gazctel<!ri Ve PetroJ r,rup mıntalrn liman merkezine müra- müsademesi 
l'/te k ı t nı· burada.. .eçen azırarun on ordtincu gunu .. .. ,A· • " , caat edeı·ek bu hususta alınması icab .. 

i~te t 
1 
avukıu külahı t 

1 
Adliyede bir hadise olmuş Aysc is-, (lh.şta.rafı 4 uncu sa~ ıada) Parıs, 26 (A.A.) - Ha\ as., db. 1 t f d b d'l kl Vatman Arifm idaresindeki trur 

u un.ıı ı u umbacılar ı . d . · ' !S -.. .. h .b ıf , .1 .1 M tb t h 1A 1 1 . Pden te ır ere ro. ın a azı ı e er- ~, -
rile:vaı )O.yı kogt b' . • mın e hır kıbtı 1rnduu, Sultanahmed m.u rı · sın ının zaruretın ı cası e a ua u asa aı · 1 d tuluş - Eminönü tramvayı J{araköy· 

hat 
1 

" uran ızım hayal .. .. . b 1 'k" 1 1 . . . . t ld" B de bulunmuş ar ır. · ğ<ı.:ııet i . 1.r <ldığımız bııbal • uçuncü sulh ceza mahkemesinde ba- u surete ı ıye ayn mış oması ga- Modern harbın sınırı pe ro ur. u .. · o-. . . den geçerken fJOför Muzafferin idare-
<liyt i,,f1 btldiği çocuklar~mı arımızın kllan ve kendisinin davacı olduğu bir yet makul ve mantılddir. Alelumum na binaen Almanyanm Rumanya .. A~rnat~~ler, Ereolı ve cıve.rı~da.~ı sindeki 2311 numaralı otomobile ar· 
leri.. '* teceği rnc.c:;:ıu t 

1 
zın ha~al j hakaret davasının maznunu bulunan harb gemilerini teşkil eden muhtelif !petrol istihsalatınm büyük bir 1nsmı- k"mı~ agızla~da vapurla~a ~omur ak h y ç 

ı r u uınbacı tıp- Alinin mahkemed b t tt' - . sınıflar ihtiyacın birer mevlf.ıdu oldu- nı ele geçirmek ir·in s~rfetti!ri. gay - tııhınıl eden tesısatın gayet ıptidai ve par asara ~grıı:tmış, vatman ya-
Şle z· . e erae e ıgı zan- ~ 0 ld - ·ı · .. k b kalanarak tahkıkat b ı tır 

te CU t;:ıni PaŞaııı .tf . . inile Aliyi bıçakla yaralamıştı Ayşe ığu uazarı dikkate alınacak olursa retler kolayca izah edilebilir. Fev - bt,zuk 0 ugunu 1 erı surere u va- a aş anmış · 
ı. i itr ~htıti~et hi.lkf.ın ı t~ıyesı ve iş-lkendi kcc:ısı dF~er Aliden aklığı bı ~,·yakın istikbalin donanmalarında "to- kalade mtilıim olan bu mesele bu sa- ziyetin süratle ıslahı için Milnakalftt Kumar oynuyorlarmış 

Sonaıye.. me ı Ul.I:!anında 1 çakla Aliyi yar~lachktan sonra, onu pu mebzul muhrib" le " torpido' bahki Fransız gazetelerinde tefsirat Vek~letinin tedbirler almasını istemiş Tophanede Boğazkesen caddesinde 
Yatı ,~ bUytlk ya.ııın" f t v kurtarmağa gelen kansı İsmigülü de tüpü m~bzul muhrib,, diye biribir - 1mevzuunu teşkil etmektedir. lerdır. 233 numaralı Bağdasarın kahvesinde 
,., J anık .... · - e ... • 0 ograflan ı y ı ..+. ı · p · · d"kk t' s f rtın 1 .. ·· d b ·· ııa Par '"ıgferler ka . 

1 
• ara amıç..... rınden ::ıyrı ve tamam He müstakil iki Petit arısıen nazarı ı a ı şu on ı a ar yuzun en aşgoste- kumar oynandıgı- haber alınmış N. _ 

ça, elb· ' nca ar par A · .. · cd' kli gU l"kl · '--b· ' -
1 

Va . ıseler.. ' • yşenın ınuhakeme~ine, dün, ka- sınıf harb teknesinin ehemmiyetli bi- nokta uzerıne çeltmekt ır: ren na ye ç u crı seı.r- ıle rnev- koli, Suad, Arrur ve Mihalidis adınd 
iııiını z~e. uğrunda öle 'tf . . til kasdile yaralamak suçundan rer mevki .\lac~ğına muhakkak naza- "Gcç:en zaman müttefiklerin lehine cud stokların da mühim bir kısmı eri- dört kiı:ıi kazıklı f't'l d .1 d a 
h . erını .. h n ı aıyecıler· b' . . - .. k" . t . - d buh b' ':I ı ı enı en oyun an 
"1lt Y ~şıyan taş • h ın ırıncı agır ceza mahkemesinde ha _ r~·e bakabıliriz. olmakla beraber, bugun ·u vazıye · mış oldugun an ra.nm uzun ır oynarken b' .ktar 11 b be 
lart:naakngı~da ihtiyar·b~re ku~uet d~ kılmış, kocası Ali de. kendisine bıçaı'h De:ıizler.n h~.kinıi Büyük Britanya Almanya. ordusunun benzin iaşesini müdd~t devam edeceği söylenmekte- yakala"'"""' ılr mclıı para e era r 
1 hn acım kul'- ve kl · · 0 • " - H'tl · h" b' · .-r t k li 1• • ~ •• ş ar r. an 8ilk ~. Yıkılan enk ltı rme e sHça ıfltırakten Ayşe ne be- zaferi dev cUsseli dritnotlardan, eks- ı teşkılatlandırmaga ve ı erın ıç ır dir. :rvıın a a man ıncrnczı vapur sa- • 

llQ Şu~,. çavuşdan ba~i;e .. ~da ka.- rab~: ~n~at~ edilmiştir. prc~; katarı süratindeki hattı harbı~~man .. v~z geçmediği to~~ek~ h3:b hibl~rin~n bu dilehleri.ni Münakalat Sol A ehn_den ~~ralanmış 
leyb

1 
U çavuşun hikA . . . Dun ıddıas:ru yRpan nıHclrl{'iumıımi kruvazörlerinden ziyade "topu çok ıçm mühım stoklar tesısıne ımkan Vekaletıne arzedeccktır. M:evlancka.ı:-ıd:ı. I{atib Murad soka,.. 

all··h· . Yt'Bını dın - Ayşenin, hadi~ede kati! kasdi ~öıüle~ n tıhrib lerinden bekliyor. 0 muh-•vermek surctilc planlarını kolaylaş - ~ - - ..., • ·• ğında 9 numaı-n.da oturan Nezihe ip· 
~anlık ı~aye dtği1 destand k ~ediği. i:in, adi cerhten mahl~iım e- ribl~r 1;i hem anavataııa erzak ve as- tırmaktadır.,, baş vurarak tedarikine çalışıyorlar. lik se.rma makinesile iplik sararken 
t~n itfa· es~ı, yenilik des~·· a~a- ~lmesı~ı ve kocası Alinin ber~etini ker taşıyan nakJiyelcri muhafaza e-I Ordre gazetesinde Emile Bure de Berfaı bu_ petrol mcıkezlerile alc.ka makaranın çıkması neticesinde sol e
~ıfe~ıye~~l.erin kahrarnanl~ı. - ıstemlştir. diyor, hem de durup dinlenmeden bugünkü harbin bir petrol harbi ol- dar olı:naga. başladığınd2nberi, B:ı - tinden yaralanmıştır. Yaralı Nezihe, 

erligme ınisal olan d~~ Muhakeme, karara talik olunmuş - geceli giindtizlü bir didinme ile düş- duğunu kaydettikten sonra diy<,. ki: t~~'. ve P.r.kl!.C!an çok bahsedildiği gö- Yedikule ~rm"'ni hastahanesine kal-
tur. man denizaltısı .ve tayyare.si avlıyor. "Petrolü olmıyanlar her va::;ıtrrya ruluycr... dırılmıştır. 



• 

lülfe : 1 YENISA.B.&B 
. -• TUNGSRAM KRiPTON ampullaırı 

imal eclilmektedir. 

'FUNGSAAM ICRIP10N ıambalarını 

ısııc temaıoz ettiren 
burada vazedilen 

parlak ve beıaz 
11Ukselc randımanlı 

aıatı dalfllca ile ltususf mal«lneler ve 

lsllllsall l<abll oımusıur. 

fiOUfl loA ili-RJJD-ER LEfl iSTANBUL ANKARA 

30 bin kilo keçi kıh alınacaktır. 
Pazarlıkla ekı>iltmesi 29/ 1/ 940 pa

ıartesi giinü saat 14.30 da İstanbul 
Tophanede Levazım Amirliği satın 

alma komisyonunda vapılacaktır. Nü 
nıwıesi komh;youda görülür. İstekli
lerin tcminutlarile belli ,;aatte komis 
yonn gelmeleri. "607,, ''567,. 

• • • 
Beheri 10 metreden 16 aded rekor· 

larile beraber hortum alıııacaktır. Pa· 
zarlıkla eksiltmeAi 29/ 1194.0 pazarte
si günü saat 15 ue Tophanede Leva· 
zım amirliği satınalma komisyonun-

da yapılacaktır. Nümwıelcri komis -
yonda görülür. İsteklilerin teminat -
larile belli saatte komisyona gelme -
leri. "610., "598,. 

••• 

Baş, Diş, Romatizma , Siyatik ve Kulunç 
ağrılarını geçirir. Gl'ipe ve soğuk aJgınhğwa llar)fı iyi bir 

i!ftçtır. Günde 2 • 8 adet alınır. 

Sıhhut Vekaletinin ruhsatını haizdir: 

"616,, "667,, 1 1 1 
İstanbul asliye albncı hukuk hi -1 Devlet Demiryollan nanlan 

kimliğinden: l.m••••-------•••t•ı•a--m•-•-•lıl-
Davacı Rami Yenimahalle Abdiağa 

sokak 14 . No. da oturan Makbule 
tarafından kocası ikametgahı meç-
hul Mehmed aleyhine ikame eylediği 
boşanma. davasının müddealeyhin 
gıyabında yapılan muhakemesi so . 

1 

Muhammen bedeli 1600 lira olan 2000 kilo sikatif 12/ 2/ 940 pazartesi 
günü saat "11., on birde Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon 
tarafından a~ık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 120 liralık muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona mü
racaatları laztmdır. 

Bu işe aid sartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
"679,, 

n unda karı koca oldukları resmi ka · ~- !!!!!!!"!!!!!!"!"!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

yıdla anlaşılan iki tarafdan müddea- şa~asına dair verilen 2sı;1~939 lırAli•-•ANAPIYOJEN ••ııı.. 
leyhin evipe ve karısına karşı 18.kay- tarıh ve 939/ 575 No. lı gıyabı hük • Dr. İhsan Sami 
diliği yüzünden müşterek hayatın mün müddealeyhin ikametgli.hının 

nekilmcz bir hale gelmesini mucib o- mcçhuliyetine binaen tebliğ yerine 
l ııcak derecede şiddetli geçimsizlik geçmek Uzere on beş gün müddetle 

leri ve mUddeateyh kocanın evi ter • mahkeme divanhanesinde asılı tutuı-

!streptokok, ista.filokok, pnömo· 
kok, koli, piyosiyaniklerin yap
tığı çıban, yara, akıntı ve cild 
hastalıklarına karşı çok tesirli 

keylediği usulen sabit olduğundan bo- masına karar verildiği ilan olunıır. .. __ _ taze aşıdır. . 

• 
Et ve sebzelerin iyice pişmemesi.nden, meyvaların güzelce yıkanmamasından, içilen suların temiz v~ ~ 

olmamasından hasıl olan solucan dediğimiz barsak kurtları en muzir hayvanlardır. Bunlar, ince barss.gı.ıı 
arına yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler, Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

Halsizlik, Kansızhk, Hazımsızhk, karm ağrdarı, karan şişmeleri, burun, ma~fr 
kaşmması, ishal, oburluk, - baş dönmesi, salya akması, sar~aya benzer sı~ 
halleri, gece korkuları, görmede ve işitmede bozukluk ... Hep bu kurtların tesirid•'' 

Bir 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına dalına 

KREM 
PERTEV 

sürünüz. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve akmasına m8.ni olur. Yağlı 

ve yağsız olan tUp ve vazoları 
vardır. 

Or. ~1azhar Tan 
Merkez hasta.hanesinin eski ku
lak, boğaz, burun mütehassısı 

Cihangirde Üdeba sokağında 
açtığı muayenehanesinde çar
şamba ve pazardan maada her 
gUn saat 2 den altıya kadar 
hastalarını kabul eder. 

kutu 

Sahlbi : Ahmet Cemaleddin SARA.ÇOOLU .. ...ıf# 
Neşriyat müdürl\: Macit ÇETlN BuıldJia J.flll Ka.tbaal ~ 


