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~~·t~limizin hemıı
ı erı vefat etti 
et ·ı 
~~k Bilşvekililiz Dok· 

ltıtı Saydaman sayın 
ntele • 

iıı rı Bayan Vasfi· 
:,i ~•tanhulda vefat et
ttıaıi'Gyiik bir teesdrlc 
.... ık. Bı L·ı· . ,..,lllJ • Şve .. ı ımıze en 

a, tıaıyetleriıuiıi su-

-1 
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1 GILIZ ~Bnf a Kralı 
DON NM 1 Tahtın Oğlu~ıa 

~n hücum hakkın. 
~temmım maıomat 
eti ' ' (A.A) - Royttrin 
~il nuıbitbiri bildiriyor 

•nttl . 
'ııt •nııı en ziyade 

Memnu 
mıntiıkal 

h v 
rımız 

~ '"111 askeri kale ba-i~~!~rık ioşaatlaruu937 Ankara - Mil1i MüdafRa Vekaletinin gösterdiği lüzum 
illi( ettikleri ve Kıbrıs• lzerine Trakyadan KüçD.k Çekmeceye kedar, Çanakkale~ 
'd• uzakta bulunan La- den Band1rmaya ve limit mıntakasından Sapancaya kadar 
, 9111daki askeri üsleri olan sah•ların tevaian "Memnu hava mwtakalan olarak,, 

l,~~· tahrip etmiştir. ilinı Vekiller Heyetince karar altına alınmıştır. 
iı 1 faıetesinin muha· ---- .... ••-----

~~:•ııları bildirmekte- VALi MUA- lngiliz'tayıyare-
'titiı·ttlamı~ •e destro- VINJMIZ lerİ Hamburn 
dı~ı dilıman aramağ'a "1\:. 

',!·,~~n ı~::0~!1aşt:t~ EMllYET--o-- u ve Torinoyu 
~.:ar• en nihayet saba· UMUM MU b b ) d ] 
. 1.~ 1afa1cı. işe başta- 00 .. R M . .. · , om a a ı sr 
~. ,:İ.P~to ada•ıoa yak· UAJINI OLDU ~onra (A.A) - lng:iliz 
lıtıe~ ı111n beyaz konağı tayyareleri kara ormanlara 
•tr

0 
ge baılandı. --o--- gizlenmiş Alma o aGkeri mev · 

, Yerlerimiz ateşe baş- lımire geldiii gündenberi kilere ve Hamburgtaki pet-
k. ii Adı da başta vali yorulmak bilmez gayreti dü- rnl tasfiye f bı ikası ve Ital· 

da. Ôere herkes uyuyur- rüst ve sağlam seciyesi, te· yada Torinodaki Fiat fabrika· 
ti büslerimiz tam bir mi.z ahlakı ve halkımızın sı bambalanmişhr. Bu bü · 

l,ti~· Patladıklarını dilr· işini bir an evvel gö. mek cumlarda 3 tayyare kaybet· 
,1 ~~ .. •ıle g6rüyorduk. için sarfettiği mesai ve fa- tik. 

>'re 111,. '~ubuda bulunan aliyeti ile kendini herkese 
~ti u uısunü de tahrip sevdirmeie muvaffak olan 

---o---
l G. Veygand 
tayyare kazası 

geçirdi 

Qİle kutmadık. ltalyan- Vali Muavinimiz Bay Emin 
t •t arp tek bir top K 
dilt lllak cesaretini göster· mş terfian Emniyet umum 
b r. 

1 
müdürı ük muavinliği .e tayin 

'"• lld 111Jl•mız muzafferen edilmiştir. Değerli muavini-
er· •tt• •yeye doğru bare- miıi terfilerinden dolayı teb-

dtı/ Yolda iki defa de- ril.: eder ve yeni vazifele-
Vişi ( A.A ) - General 

Veygand bir tayyare kazası 
geçirmişse de aai salim kur· 
tulmuştur. 

d~ ~~llh alirmı verilmi~- rindede ıonsuz muvaffaki-
ırıey olmamıthr. yetler dileriz. 

( T6rlr Kork11tıılamCM) 

'~•t gene bekleriı ıiıleri... Dedi. 
, ' etti: . 

~ li ~ ~r ne kadar nzımııla bışıaıııı 
tı 1'e ide kusura bakmayın ... 

~-p verdim· ' . t~~staiiirullah .. Bilakiı seni seYkle 
~,. amca ... ikinci reliıimizin yarııı, 

oı kı' . • • 1 k ıenın ve sazın ıçın o aca tır. 

~ ~'t r, bizimle ta Pınar baıına kadar 
o . 

\ ç dlrt - · ' d b' b" · · k ltı gun ıçın e ır lflmııe 0 a· 
'di~llııttık ki... Yolda filuet funluı 

'B 
l h· ayıe köylüsü olan bir milletin 
~ ıç Yere ıetirilebilir mi? 

'4tı :·. her köy seyahatımda bu kana

~'" 1
' kerre daha tazelemiş olarak 

ıoru-
~ -u.,, 

~t~ ıeae eskiden bir iki defa utra
~ l rabzoaun bir k6yilnde do diale

"tt 161Dmle ar6rdilj6m para9IUçft 

(63) (Ttrk Korkutulamıu) -----
hikiye Ye vak'aları bana Törk köylüıil

ı1Gn biç bir suretle ve hiç b:r zaman 

gafil avlanamıyacağını ve en kurnazca 

kurulan bir tuzağa bile düşmiyecej'ini 
adam akıllı ispat etli. 

Bu kftydek vak'a şu surttle cereyan 
etmiıtir: 

Ben erkenden hemen şofakla bera~ 
her köyün biricik k!ihvesi buluna a çay 

kenanndaki çioarlı kahvenin önünde 

atımdan indim. Henüz ocağını üflemekte 

bulunan kahv ci koşarak yanıma geldi 

ve hayvanu.oı alarak buyurun bey diye 
yer gösterdi. 

Sabahın latif :1erinliği içinde sandal
yamı çayın kenarına çekerek oturdu;n. 

Biraz sonra eskiden tanışıklığım~buluaan 
ve bu köyün ilel"İ gelenlerinden bulunan 

yetmişlik ihtiyar Ali Pala karşıdan gö
züktü. Kahveci bağırdı: 

- Ali dayı, bak kim ıeJdi. 

--o--

On iki adada i 
askeri hedef
leri bombar
dıman etti 

--o--
Lendra (A.A) - Rados· 

taki düşman tayyare mey
danlarına deniz kuvvetlerine 
mensup tayyareler tarafından 
yapılan hücumları müteakip 
Sydncy ve Orion kruvaslSr · 
}erinin dahil bulun uğu bir 
deniz kuvvetimiz lhtlyan 12 
adalarında muhtelif askeri 
hedefleri bombardıman et
miştir. Markiyalo ve Escar
parto adasınrn Pegadia li
manında tayyare meydanla
riyle mücavir binalar bom
bardıman edilmiştir. Marki
yalo tayyare meydanı 155 
milimetrelik obüslerle kap· 
Janmıştır. Mücavir bindar
dan hiçbirisi sağlam kalma
m,ştır. P~gadia limanı Eı· 
carparto adasının Italyan 
makamatınıo itzsl ettiği 
mevkidir. Limanc. o çıkarak 
logiliz kuvvetle•ine hücüm 
etmeğe teşebbüs etmiş olan 
torpilci beş Kaoo otomobil
den üçü hı.giliz llekı gemisi 
tarafından topa tutulmuş 

ikisi batmış biri hasara ui
ramıştır. Bilahare 12 ada 
mıntakaıında bulunaıo deniz 

kuvvetlerimize düıman tay
yareleri tarafından neticesiz 
hücumlar yapılmı' bunların 

ikisi di\türülmüş ve en az 
üçü hcsara uğratılmııtır. 
---~--------

Fransız nazır
ı rı istifa ettı 
kabı e iden 
teşekkü etti 
Vişi (A.A) - Fransız na

tırlar meclisi dün toplanmış 
ve devlet ıefine istifalarınl 
vermişler ve derhal kabine 
yeniden teşekkül etmiştir. 

Yeni hükumet bir beyan
name neşretmiştir. Bu be
yannamede hükumetin icra· 
ab t"5kviye etmek üzere Ma· 
reşal Peten bu işi sekiz ar· 
kadaşına tevdi eltili bildi
rilmektedir. 

Te it Etti 
Bük re~ ( f .A )- Kral Ka· 

rol dna sabah oğlu veliaht 
Ptens 'vtihail lehine tahtın· 
dan feragat etmiştir. 

· Karol neşrettiği bir be
yannamede demiştir ki: 

Romanyalılar: 

Büyük gaileler ve fellket
lerlc dolu bir devr~ memle
ketimizin üzerine yüklenmiş· 
t\r. lOseııedeoberi vicdanımın 

emrettiği dairede Roma aya aın 
lehine ne yapmak kabilse 

hep,ini yaptım. Bug6o ma
t~m memleketimizin üstline 
çükmüstür. 

Bundan sonra omuılanna 
yüklenen ağn mesuliyeti idare 
için muhtaç olduğu muhab
bet ve sadakatla oğlumu 
ihata etmelerini biltün Ro· 
manyahlardan talep ediyo
rum. Allah memleketimizi 

muhafaza etsin. Ve ona ifti· 
bar olunabilecek bir iıtiklt•I 
temin etsin. 

Yaşasın Romanya ... 
Bükreş (A.A) - Yeni krml 

Mihailin tahta geçifi mem· 
nuniyetle karşılanmış ve balk 
Hrayın 6nüade giderek kralı 
alkışlamıştır. Bükreıte aikt
net avdet etmi9tir. 

Hele s~ğuklar başlasın ••• 

Görllyorınusun, dükkanına kömür parçalarını çiçekler 
gibi sıralamıf. 

- Biraı ıoğuk başlasın, bunlarla biz de aalonlarıaıaı 
zarif tablolar imiş gibi ıliılemeje hıvH edecejiı ... 
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. 
Gazi Antep saylavı 8. Nu 

ri Pazarbaşı Aydına, Ame
rika sefareti atatemiliteri 
B. Erkner Rişar lstanbula, 
ıabık Yemen erkinıbMbiye 
reiıi general Vasıf lst.ınbu · 
la, Aydın mebusu 8. Şakir 
Şener Ye Erzurum mebusu 
ıeneral Zeki Soydemir An · 
karaya gitmişlerdir. 

--o--
At koıuları 

15 EyJ61 Paxar günü Kızıl-
9allu koşu sahasında son 
bahar at yarıılarına baılana· 
caktır. 

--o---
Orman yangını 

Buca civarında dün ak
pm bir orman yanrını çık
mıı, yetişen halk tarafından 
söndürtilmfiştür. 

"Aramak'' Mecmuası 
Mümtaz yazıcı ve miite

fekkir ark&daşlarımız ta.ra
fından çıkardan "Ara mak,, 
adlı çok değerli fikir ve 
k•ltlr mecmııa11nın lS inci 
sayısı pek zeapa ve faydalı 

mündericatla Jntiıar etmit· 
tir. Herkese hararetle taYsiye 

ederiz. 

Kiralık Depo 
Basmahane Gaziler cadde i 

1~70 No.lu Rina sokağında 
3 No.lu, demir kepenk ve 
beton zeminli, içinde suyu 
mevcut bir depo ehven fiatla 
kiraya vetilecektir. 
Mtiracaat yeri: Gaıiler Kemer 
cad. 118 No.lu Bahtiyarlar 
D.l-1 Giteıine 

MüJDE! 
ııııım ıınu datauısllı 

UBUZIUk 
Birinci kordonda "YILDII,, 

[ Eıki Siimer ) gazinosunda 
btıtlla rakılar ucuz ve meze 
ıiyl.:dir. Arı.u edenler meze· 
siz de alabilirler. Porsiyon
larıauz temiz ve çok ucuz
dur. Ayni zamanda yUzde 18 
karıoniye dahi yoktur. Kor· 
donun temiz havasını ve 
Egenin litif 8"1P dlınzara
lanndan istifade etm.tc, gii
nla yorpnlafanu gedirmek 
ancak burada kabildir. Ga
zinomuzu kıtında açık bu
Juaduracatımızı sayın mftı· 
terime müjdelerim. 

Yıldız gazınoıu müsteciri 
Muharrem Ôzkardeşler 

lenitli nalları 
•• en ba11aıidir. 

lzmir ıatıı yeri: 
Yol bedesteni No. 67 

1 

"Amerikanın 
ha. b~ doğru 
.. ittiğini gör
miyenler kör 

olur'' 
Nevyork (A.A) - Burada 

çıkan bir mecmu ezctimlc 
Rudarı yazmaktadı. 

lngiltereye 50 torp!to mub 
ribi verdik. lBu lv2iltereye 
yapacağımı z yardımların bir 
başla nğıcıdır. 
Amerikanın büyük adım

larla barba doğru sıittiğini 
glirmiyenler kör olur.,, ---·--
Italyan zecri 

tedbirin! 
imzaııuan nazırlar 

tevkil adlldl 
Bükreş (A.A) - ltatlyan 

aleyhinde zecri tedbiri imıa
hy.ıo nazırlar da te9kif edil
miştir. 

--o,--
ı~mir sıtma 
ınıntaka\tJrı 

içine &liitıy or 
An"'sra - Sıbhı.t vekil~. 

ti, bu sene 5ıtma hastalığı 
nın _.ımaaı üzerine çıık c!d
di tlilbirlor almııtır. Baıta 
lzmir Viliyeti olmak lzıare 
yeniden bazı viliyetlM uıt· 

ma mıntakası içine alınınıı
h!'. 

---o---
Ordu yemin 

etti 
Bftkreş ( A.A )-Yeni Ro

men Kralı Mişel dün saat 
on sekizde sedakat yemini 
yapmıştır. 

Biikref (A.A) - Eıki kral 
Karol tayyare ile Belırada 
kız kardeşinin yanına ıit
miştir. Oradan nereye ıide-
ceği meçhuldur. 

(SYiçrede oturacağına dair 
haberler çıkmışsa da heniz 
teeyyüt etmemiştir. 

..... --o---
BERLINDE 

Alarm iıareti 
Stokholm (A.A) - Diin 

Berlinde 80 dakika siiren 
biı alirm ııareti verilmiııe 
de top ve bomba sesleri işi· 
tilmemiştir. 

(11 .. IHn •-'J 

Dünkü Hava jTebrik ve tak-/f ZAİITA HABERLERi t' Eski nazırl 
IMuhar~beleri 1 · din~ liyik Hırsızlık tevkif edil 

72 
~ ESi 1 hareketler Kahramanlar mevkiinde o---ALMAN JAJJAR o-- Veysel karısı 30 yaşında Bükreı (A.A) - Baıf .:• • • o 1 Hatice, Davut kııı Safiye ge~.er~I An~enesko. dl•,- Llt. DH'UllULO Geçenlerde 30 Ağustos, 5 ve Mehmet kızı Ha1ibenin dıgı bır emırle eıkı bat,... 

Y Eylül tayyare bayramı haftası T t k ·ı J ı• ff evde bulunmadıkları ıırada a ares o ı e nazır ana ---o--
Londra - (A.A) - Dün 

Londrada beşinci alarm iıa
reti saat 19,55 de verilmit· 
tir. Bu muharebede 38 Al· 

Karşıyakada çok parlak ve kapılarına a'.lahtar uydurmak b6yli~ endlistrtl mlldlı~ 
eğlen-:eli bir şekilde geçmiş- ıuretile içeri gire?ek: ikisine evlerınd~ mevkuf tutala•~.ı 
tir. K~ycüler komitesi ve t 8 ı lek .. 
muzik kolu Örnek köyünde ait 42 lirasını çaldıiından ır. u nazı~ ar m•m ır# 

yakalanmıştir. harabeye çevırtmek ve _ 
alaturka milli havalar ve )anmak için ve.rilen parlla 

man tayyareıi düştlrtllmüş 
ve 15 hyyaremiı üılerine 
d6ı tmemişlerdir. Pilotlarımı

:un sekizi sağdır. 

rakıslarla çok ıüzel bir gece Taşla yaraladı rın yerine sarfedilmedijİ i~ 
ve çok neı'eli bir bayram lkiçeşaelik S65 inci so· mahkeme edileceklerdir. 
yaşatmışlardır. kakta Ahmet oğlu Bakkal ---o---
Karşıyakaya Tayy•re cemi- Mustafa aiız müaakıaıası 

Londra ( A.A) - Büyük 
hi.r dftıman hP.va file su Kent 
mıntakasında bir kaç gruba 
ayrıluak bazı tehirlerimize 
hticumlar yapmışlarsa da şid
dıtli bir muharP.beden sonra 
püsktirtfthııftf!cı·dir . 

Dilşmau tayyareleri Tay
mis civarında Mı fabrikaya 
bomba atmışlar. bir kaç kiti 
yaralanmıştır. 

Bu muharebede de 34 Al· 
man tayyaresi düşürüımtış ve 
9 ta)·yaremiz üderine döl\
memiş ve 6p' lotunıuz saidır. 1 

Londrs. {A.A) - ı\lm2n· 
ların dün lngil~ereye yaptık· 
ları blicutilda attı klan hem· 
balar bir ııiınağ'a, Loudra 
civarındı. bir istuyona 'e 
Kenette bir bastahnneye dü
şen bombalardan bir kl'ç 
kiti yaıralanmııtır. 

---o,--.---
Fuar için 

yeti şubeai faa•iyete ıeçtiii yll:ıündeo Mustafa etlu Azi .. 
ıiindenberi Karııyakeıhları zi başından taıla yaraladı-
barekete getirmiştir. ğıadan yakalanmııtır. 

"Karşıyaka,, adlı sen __ _ 
ıiıtem bir harp tayyaresı 

alınması için Karııyakalılar 

büytık fedakirhklar ı&ıter
mekte ve içten yardımlarda 
bulunmaktadırlar. 

Bu cümleden olarak iJk 
önce manav Bay Tevfik ev· 
lenme yüzBj'ünü vermit ve 
ayrıca da para yardımında 

bulunmuştur. Bu hamiyetli 
ve yurdıever vatandaşlan

mızı öıyürekten tebrik ve 
takdir ederiz. 

---o---

ŞARKİ 
AFRIKADA 
Kahire (A.A) - Sü'feyş 

ilzerine diln birkaç bomba 
dOımtıııe de hasar olma
mıştır. 

Ksbir~ (A .A)-~Dün iece 
netredilen bir tebliğde: in · 
ıiliz avcı ve bombardıman 
tayyareleri !...ibyalla hava 
meydanlarıaı, Tobruk, .. Der
nedeki askeri mevkiler ve 

demiryolu bombardıman edil-
ArlVİDde miş ve Dernede biiyük yan· 

Y 
gıalar~ çıkmııtır. Ve yerde 

angın bulunan iki tayyare tahrip 

-o- edilmittir. 
Artvin (A.A) - Şavıahn Ve hava muharebeslnde-

mirba nabiyeıinin Alaca kö· de 3 tayyare dlltllrülmtlıtlr. 

yüı.ıde 3 4 ey:6ı gecesi 39 G f k eu··k
ev t::mıımen yanmıştır. Fe- 1 8 en 0 

.. lktiıadi YOrGyüı,, Mec- lak~tzedeler civar köy ve 8"' )d 
nıuası, Fı: ar açılırken bmi· mah~llelera yerleştirilmiş reşe Ç 2rl 1 
r"miz için feykaldde bir ıayı ve iaşeleri temin edilmiıtir. Biikreş (A.A) - Roman-
çıkarmıştı. Ôğrendiiimize Evlerin kıttan evYel yapıl- yanın Moıkova bily&k elçisi 
göre bu mecmua bu haftaki ması için icap eden tedbir- pay Gafenko Bl\kreıe çağ· 
sayfsını gene fuf\ra tahsiı lere baı vurulmeıt•r. 1 rılmışbr. 
etmiştir. iki renldi oir kapak ... w !!!!''!!!!l!!l!!l~~~!l~!!!eı .. 
içerisinde nefis bir kağıd• 1.-~E·L··H··A··M···A·~A··s .. l• .. Eı·A·s·ıı·o·ı·1 
basılmış olan bu sayıda iz· n ı 
mir Parti başkanı B. Atıf ı BugUn matlnelerdan itibaren ı 
laan'ın glizel bir yazısile, ı F evkalide nefis iki bil yük film birden ı 
bırçok değerlı profesörleria ı 1 - SKALA operasının 120 kişilik m~şbur orkestrasının ı 
ve muharrirlerin lzmire ve ı iştirakiyle dahi bestekar PUÇÇINl'ain ölmez eseri ı 

!:;~~r.ait müstesna yazıları J Madam BUTTERFLA y i 
Her lzmirliyi heyecanlan· ı 2 - Bütün gönülleri coşturacak şaheser bir komedi ı 

dır~cak olan bu ·~Y1• birçok ı Görünmiyen adam aramızda ı 
reaımlerle süslenmıştır. Şeb- ı _ ~ . = ı 
rimize gelmiı olan illbsadi ı Seanslar : Görüaiyea adam 3-6 30-10 da. ı 
yürüyüş mecmuası sahibi t Butterflay : 4,45·8, l 5 de başlar. ı 
Aslan Tufan helediye rtisi ı Cumartesi ve pazar 11.30 da ve hafta arasınde her ı 
Behçet Uz tarafından kabul ı gün 3 de UCUZ HALK seanslaıı 29-~5-30 ı 
ed imiştir. Reis, mecmua sa- ı filmi ile başlar.. ı 
hibine lımir için vaki çahş- , ............... ~~~4:ı~.:::~~=.:.:.~., 
malarından dolayı kendisine 
teşekkür etmiştir. 

edilmiıtir. 

o 

1 ~GILTERE 
---e 

KRAL VE IRALiGE 
Londra (A A) - lnıU. 

Kral ve Kraliçeai dla b~ 
ge:ıinti eınaııada hır•k;. 
halinde bulunan tayyarel 

ıörerek ıeyretmitl•~ 

Amerika ye,. 
lerinin il111i 
Kolombiyab yerli ka•.;.r 

lerin gayet ıarip ve eır~ 
bir bilgileri ••rm•t· G.
dııarı çıktıkları vakit~ 
rine yage dedikleri bir un· 
tan bir kaç damla da..ıa:: 
yorlarmıf. Bu illcıa gll 
nirlerini tenbib etmek b-' 
sası varmıı. O kadar ki ,. 
karanlık ıecede bu i•~ 
her şeyi ince 16ıebiliyorll' •. ,. 

ederim. 
Darağacında süvari 1 

4 No.da Vehbi kıll 
Emin karısı Zeklbl1' 

• Altın Damlası (64) (Türk Korlıat•l.ıma:s) (61) ( Ttrlı Korlcut11lama:s) _,,}!: 

Bol çeıit, uygun fiyat, 
temiz, k:atıkııız.ve iyi mat. 

Ahıverişte sayrı, doğruluk 

ve inen. Telefon :3882 30-1 

Bütün Türkiyedn çok se • 
vilerek kullanılmakta olan 
b'l enfes kolanyayı yalnız 
S. Ferid Eczacıbaıı yapar. 
Taklitlerini almamak. için 
etiket ve isime dikkat. 

Depo : Şifa E czaneai 

Ali Pala batını kaldırdı, beni görln· 

ce, sabahın lllaca karanlığı i'inde 11Syle 
yüzilme dikbatle baktıkta• ıonra: 

- Oooo... Bey beş geldin. 

Dedi ve hemen elimi tutarak hatan· 

mı sormağa başladı ve hasır üstüoe geç
m~mi, daha ziyade rahat edeceğimi söy
ledi. ikimiz de hasıra kurulduk. 

Hoıbeeşteo sonra Ali pala, kuşağının 

a• asına sıkıştırdığı yaş be:in içinden bir 
tutam tönbcki çıkardı, kahveciye uzattı 
ve şu sözleri söyledi: 

- Doldur Cafer, ıki de okkalı kahve 
yap. 

Yarım Hat sonra baıırın üıtinde 
iğne atacak yer kalmadı. Zaten mabdud 

ğimiz her şahıı hük\imete haber ver 
ve hareketlerini takip ettirmektir. 

şütçlilere 1ıelin'=e, onları da indiklert 

den kıpırdatmamak ve atq açmal 
fırsat bırakmadan yakalamak lisllll 

Hüseyin Korkmaz atıldı: 

- Allah bilirya... Böyle 
herifin gllya bir ıeyler yapacatu• 

şemsiye ile iadiiini ':glrtırsem, •1 
yere değmeden keklik •ibi •• 

Yağmamı Yar? .• G611ıt&k ... 

Bu sözler, bana Tllrk ıenciaİD 

dine itimadını ve enıin yurtıever 
bir kerre daha anlattı. • 

Artık k6yden ayrılma zamanı 

mitti. 

Atlanmızı da huırlamıtlar• ~ 
Milli Piyaneonun Aı::.a. Biletlerinizi (SAADeT) 
111 .... lnclen •rınız)Çoraklrapa Pollımerlred lrarıı11Wo.864ffH•• Tallıl• Ô•d•ıT.lefoal497 

ı olan köylüler gelmitler, merhalıalaımıı
lar. Bazıları aarğilelerini kururdatıyorlar 
ve bazıları da köpüklft kahvelerini ho
purdatıyorlardı. 

- Ali Pala muhtar kitibine fU ıuah 

tık, hepsine ayrı ayn veda ettik. 

Kör Halil bizi teıyi ederken: 

· •ordu: ...J 
- Yoluauz açık ola... ekıik • 


