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-- 1 ._ %5 te kadar kupon toplayıp 

lılanımlse cetıren okuyuc:ulanmıs ıa 

• lnıratluk alb Jdtabıl 60 lmruı mukabl· 

melNlr. 

lbade alaeaklardır. T8fra okayueolan:mn 
9J'1'IC9 JS lmnlt )Ml9ta OettU stJIHkr

ı••• laaruu ıızeaıır 
lzmir, 11 ( A. A.) - 10 uncu entemasyo-

nal İzmir fuarmı pazar günü gece yansma 
kadar syarct edenlerin sayısı 636.604 kişiye 
YanrtI§tit'. 
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laöal Aallarada -
Türkçeyi 
müdafaa 

'Yazan: Fazıl Ahmet Aykaç 
Ciddi '1eğt-n1Pn mn.hnım :._l:ım

l&ını toiu prtp bir inan ta.'jtr· ıosa
llar ki dllayaoın en ileri akıllılığı 
e.rıa&anbkta 'e hll~tirbktaclır· 

Bu llO~'Suz dll"1nllıc, ba:ıan xck3 
)oksaUupndan doj'pl r hazan da 
l'lh dermansrzlığmdan! O zama!l 
leretııb bir tkarct bs'ladığını ı;ö. 
l'\trtlz. Tahıo b:t.§knlanm a1dııtma1' 
~ tzerlne kurulu bir tlt'aret· 
Gerek kalem alt..'lllnc!I', ~ettk dl. 
ier alanlarda bunun misali çoktur. 
\'.) 1UJk ki günden r;ilne artm&:r· 
fedıi- dal Aneal' l~i dlikat etmeli: 
\·aldlle (Göte) ne gttzcl tıöyl<-mi!:I: 

''kma bir möıldct için bütün 
c1"1a11 alclatablttrlz; her zaman 
._ ulll" 

itte lıbde mücadelo sahur ol· 
llıak l6am gelen blj ~! \ 

Genç ruhlara en mb~lft.ğah lf. 
'tatlar- dalll Jaft~IUrl Da,Ja,-ere. 
- btiyen ı Adi 'e .em egoist
• Jtae kaUyeal Hele (!ilnlk) 
~ )"alancı ma\-affaluyct hınız
lir ille bir zamanı 

........ ba temayülleri ~imdi 
-....10, dellllz t E' et itiraf ('C)e. 
1111; lekesb ve muhterem ldt>allst 
~ tenzih llc itiraf rdc)im 
.. ima clütJlbıeell Qf P 'kö

lllliMl .... IL.1'1~· ..... ""- 'e ._..,. lalla ,_..1ıar. -..... 
l'alaD, hile ~c bayağı t.eıabe11lk, 

4llldan 80nra da bumn ha' ada ar-
111 ~lık z.amannnızrn her pi. ,...._da arttı· İrfan &lemi m\i."· 
ıe._.,. olauyarak ! 

Milli Şef 
•••tal Ça•••" 
De veklller, mı· 
baslar taralıadaa 

llarıdandı 
Ankara, 17 ( A.A.) - Rci--icum

hur hmet lnönü bugün "'aat 13 te 
§ehrimizc d.lnmü~ler ve Gcnelkur. 
may Ba~kanı Mareşal Fe' zi Çak. 
mak ile \'ekillcr, parti genel !.öt'krc: 
teri Ye parti umumi idare heretı 
azalan, mebuslar. gene'kurmaY ~·e 
milli müdafaa , e~lcti erkanı ıle 
vekaletler mü teşar 'e müdüriı 
umumileri, mert~cz ı omutanı. ve 
tmniyet rnüdiııiı tarafından selaf!l. 
lanmı~lardır. Vali ve beledı~·.e ~ı;ı 
1\ezvat Tandoğan Milli Şefı vıla. 
yet hududunda karşılamıştır. 

Başvekil 
Dün akşam 
Nazilliye gitti 

lzmir, 11 ( A.A.) - Baışvekil 
Doktor Refik Saydam bugün 
öğleye doğru Demir konakta 
istirahat ettikten sonra öğleyin 
C. H. Partisi tarafından şerefle. 
rinc J{t;ltürparkta fuar ga.zino
ıuııda \'eril~ z\ydette ha&tt b\r 
'lulllllutlar ve .qam &iMi taeL 
raJtma. giderek bir gainti yap
mışlardır. 

Avam kamarası dün 
toplandı 

Çörçil bir 
nutuk söyliye
rek dedi ki: 

tngilterenin istilası 
maksadiyle 

Alman gemi ve 
mavnalarının 

yapılması devam 
adıyor 

Uzamakta olan harbin 
sonunu mütezayit bir 
emniyet ha vaıı içinde 

bekliyebiliriz 
l..ondro, 17 ( A.:1.) - 5 E) lıi! 

tatilindenberi Avam Kamara<:.ı 
bugün öğleden F<>nra ilk defa ola
rak toplanmıştır. 

Mecli,.te bazı tadilat yapıldı~ı 
görülmüştür. İki taraitaki kıymetli 
camlar kaldınlarak ) erlerine Mi 
cam konulmuŞtur. Tavandaki elek • 
trik tesisatını tezyin eden kıymetli 
mermerler de kaldırılmı,tır. 

Celsenin başında rahatsızlığın. 
danberi ilk defa olarak eski ba~e
kil B. Çmıberlayn gelmi~ ve hara. 
retle alkışlanmıştır. 

Alinna nim~n-
Londra, 17 ( A.A.) - A\am 

Kamarasının içtimamdan az son
ra Londra mıntaka mda alarm işa. 
reli verildiği i itilmistir. Mecfü 
celseye ve sorulan "Uallerc nazır. 
!anıl verdikleri~ dinlenıc· 
~ne~:aınetın.i ce~sat 
~ ftl!!e tettl . 9ıl es. 
ısada Londranih ban mabıtlleltrln.. 
de topçu dafı batan atarımn ateşi 

( DtfHlmı Z incidt) 

Ruzvelt 
16 milyon Amerikalıyı 

alüadar eden 

' a erlik 
kanununu imzaladı 

"Zayıf milletlerin 
uğradıkları müthiş 
akıbete bigane 
kalamayız,, 

\'qlnston. 1'1 (A.A.) - Amerika 
Bırle,tk devletleri re.lal Ruzvclt, dün 
16 mılyon Amerikalıyı ıatıhdaf eden 
Arnerikıın mecburi askeri hJ.zmet ka· 

Mısır 
hududunda 
muharebeler 
şiddetlendi 
Dun Kahire ve 
ıskenderi yede 
alarm verildi 
italJU 8l8Dll 

dlror ld: 
nununu lmznlamıttrr. 

nuzvelt, bu mUnasebeUc yaptığı Biz lngilizlerin intihap 
beyanatta doml&ıUr kt: ettikleri bir toprakta 

'•Amerika Btrleıtk Devletleri, mu· 
kadderat yollan Ü7.erlnde en yUkaek münhasıran İngilizlerle 
chemmJyette blr dönüm noktuında döğüşüyoruz 
bulunmaktadır. Fazla zayıf oldukları İskPndt-riye, 11 (A·A·) _ Bu 
ltfn tecavüze kurban gllml§ olan blr. sabah İBkenderiyede 30 dakika 
çok memleketlerin uğradığı mUthl§ deva mft~(' b' al' ti 

•:u n ır arm işare ve· 

' 

.\ftk soyllJ elim; be7.an makale 
hıanıara rutbyoram ki adaDL 
~ bir lise mezuna kadar türkçe 
..... yorla.,. Ve hiç ınkılmadan fii,_t Tlnlığı ediyorlar, llMn cla
"-1.11 gtldllyorlar· Helo bir h~yll 
~ ..ııtfealn dJI feraati lğttnl· 
leeek teY! Denilebilir ki, bunlar 
-.._;kıyma tahta~11 olmaı, tttrl<(C· 
... larfmclu nah\inden, Nlebha. 
~ haberl olmıyan kalem biça. 
"'-t o tahta iberiııde lisan doğ· 
~ .Bu .uretle blltlln memle
~ •er da üba karışık her gün 
-- -.ıtat bir ifade bozgununa 
~. Yazık şty, ayıp 
leıt 

"-1 ahlatı7oraz? , .c ne cüret· 
~ 8'ttttn ba ifade katliammın 5<.-. 
~ •eillrr Cehil kadar Jaka)tlı.';(! 
--,.. 'bir llüballllk !(iade hUek&r 
::-. ..... !" Ne dikkat ne öğren. 
......_. ~' ne ele okuyana hUr
~~ 8'a itibarla mU.tehllkl, yalnız 
~ eCllJmeio mu.tabak bir malt-
8' l&Jaa bur nankör ta.clrlerden, 
""'-.,,,_,_, Wup süpribltttsil A"* tllıkçe kalllı kalemlerini fark· 

Dolnuranrn Bulgnristona gcçmcfi müna~ebtliyle Sofyodo lıalk krnl 
sarayı oniinde tezahürat yapıyor 

Akıbete blgllnc kalamayız. Kllletlmlzln rilnilişsl" de h' b' , _ lm 
ıç ır """'~ arc gc e-arzıısu, zulmetin memleketimiz Uzcrl· ıni§lir. • 

nco çökmeııfne mani olmağa her ı:a· ı Kahil'(', 17 ( \-A·) _Hemen iki 
mandan daha ziyade azmetml~ ~ıun. aydanberi ilk d e-fa. Qlm:ık u7.erc 

IOnnek'prdU... 

~ S&leymu Nazif; '-aktlle --= lanmi• lnnnlı hlr ,-azana 
...:.._~ olaıak (Tangm , .... !) maka. 
~ hamt, lnmclan sonra da 
~ ~· hayli zaman 
~ IJmr' ceruma upatmı,h· 
~ 1d timdi aynı Umma 
~ i&ltennl!lfrl Fakat yal
--.,...,... ...... de cleill, her türlö 
~ +e ldlekir tajNçlllk kar· 

t~ ~ bir huusl· '":!:: Onda 'bllbusa yeni '.f ._.,. kendini bilen 
~ele 1ılr millet milrebblAI 'a· 
~ ............ Guetcıdn mad. 
~ ~ ....... lobiı okuma \'Wta-s-- olaa _.,1e1ret1m1se. llwı, 
~ ~ ve irfan mocleWil 
tfi .... Ve blyle olunca ela :ra 
., >a .... 1lllDaae olacaldır- Dil 

'' SCrA halana t& lıafmda ge.... , JIM7...W , e 1'ylk bir 
~ 4 llllllJetla en hayati mlh· ı•:-:1'9!:• 
~ ma ona her gün bir ta· :••N 
~ tıeimwılenek ı..u,etlmh 
~ -.,., Ve o samaa bir çok ..... .,. ,_..bldanmma .... 

...... f 

/.Dlfltlfln z iftridı) 

Sof ya, 17 ( A. A.) - Stefani 
ajansm<lan ~ 

Bug!.iıı ne§rolunan bir karar. 
name ile mebWIB.n meclisi 20 cy
lfilde f evkallde surette içtimaa 
davet edilmi§tir. 

Roma, 17 ( A.A.) - Stefani: 
Romadaki Bulgar elçiliği, 

1920 doğumlu Bulgarların tim 
diye kadar askeri hizmetlerini 
ifa etmemiş olanların bu huam. 
ta yapılacak muameleyi öğren· 
mek ii7.ere 25 eylQle kadar elçi· 

( Det•amı 2 ıncıdl') ( IJeı·amı 2 incidt) 

Yaran başlıyoruz 
#'t N t 

life müracaat etmelerin.l ilAn et. ~·M-itıMl!liı4~.-.~~~~~-------mittir. 

lngiliz 
tayyareleri 
Maaı ..mDerincleki 
Alman semilerine 
faıılaıız hüeum 

ediyorlar 

Anvers Uç saat, 
Ostend dört saat 

bombalandı 
Mavnalarda bulunan 

binlerce Alman askeri 
öldü 

Londra, 17 (A.·A·) - Resmen 
bildirildiğine göre, İngiliz hava 
kuvvetleriııin harbin idaresi nok • 
taamdan büyük ebemmiyfd aa 
dil§manm aakerl hedefieriıie kal'l1 
hUcumlan gittikçe §lddet keabet • 
mektedir· 

Puan pazartesiye bağlıyan gece 
zarfında İngiliz bombardıman tay• 
ya.releri. belçika, Holanda ve Fran 
y. sahı1lerindeltl Alman iat.ill UI. 
Jerini mermilerle adeta deUlı: de. 
&ik et.mitlerdir· 

Kuvvetli tayyare teıukülleri 
Alman arazisinin çok derinlerin• 
girmiflerdlr· • 

Dllşnıan bahriyesine de muvaf • 
fakryetll hücumlar yaptlmı&tır. Bu 
hücumlar esnumda bir dill1Dan 

(Devam' 2 incidı) 

Günlerin Peıinden: 

ıctimat vurdum 
duymazhk 

Va • Nu arkadaşunız günden gtl. 
ne muhtaçlara yardmı hislerinin 
etrafınu?.da aza}dıjmdan şikayet 
ederek kendi bapna gelen bir iki 
vakayı misal gösteriyor ve "içti. 
mal vurchimduymazlık,. tabiri ıle 
tavsif ettiği bu hallere OOkmca 
"anJamalJ, diğerbinlikte ne derke. 
lere indiğimizi!,, demekten kendisi. 
ni alamıyor. 

Bu müşahede ve teşhis yerinde
dir. Yalnız öyle ıannediymmı ki 
bunu Türkiyeye ve Türklere mü. 
sus gibi telAkki etmek yanbl oıar. 
Maalesef hastalık daha ~· 
adeta cihaD§WDül bir niahi,ett.edlıdol 
ve kaynafı da Avrupayı ft . BYL 
sile bütiln dünya mDietJerinİ ka-

üddfı aıp kavuran harp a· ·-.:.8 ,., 
l~ Snw«flJ', 
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. ! Londrada 1 An1~rika Bahriye )K k •• ı ·· ı • • H· -1 Hadıseler ar~sında J Dün beş defa 1 Nazırı dıyor ki : o o ya oy u e rı o 1 o ava 
Gaz harbrne mı alarm verı·ıdı· İngilt~~cnin galip Kurumuna yardımları 

·d·ı· ? gelecegınden dolayı -
gı 1 ıyor . Görbıg tayyareslle . bahtiyarım . =================== A~ra. 11 <A·A·> - Hava ku. 

ltalya \'e Amerika ~ıııctelcrinin 
~on ı;iiolerdeld ncjriyatlannda.n 
öyle llissedlliyor ki Anupa harbl 
yavaş yaY:ış gaz lın.rbinc dönecek· 
rtaJyan ~azc:ıclcrine göre 1ngiliz. 
lcr Almanya üuırlne fo-.fı-rlu, ya. 
kıcr ,.c ruU:harrtŞ bir mn.dde atmı!f, 
hu gaz harbinin ba.,ta.ngıcı demek
miş; Alınanya buna mukabil tngfl-
1 creyc gaz harbi yapma.6-a hak ka
tnnmış. Amerika gazetelerine göre 
ingilb:lerin sebebi.ret '\"Crdlğl lı;ln 
ıteğil, fak.ıı.t AI.nuınya harpte sıkı,. 
tığı i!;in gaz Jıa.rbine bnşlıyar.ak.. 
mı,. 

Bu rh·ayetler doğru mudnr, de
~il midir? Şimdilik kati . bir bil· 
li:üm '\'ett~ck ,-atlyet ~·oktur· An
ı..:a.k Alınaİıla.r ta.rafmda'n İngiltere. 
ye yapıla<'ak ib~ hareketinin 
.;ok gedkmf5 olması, fazla olarak 
lngillz tı.ışyarelcrlnln licr törlü 
ı ahmlnler hllafma. Almanyaya. mu.. 
kabil hü~om1arda buJunınası zlhin. 
ine şUplıc \"eren bir noktadır· 

Hakikaten İngiliz tayya.rclerl bir 
hrJta en·eı Almanya.ya fosforlu, 
~ :ıkıcı ve muharri~ bir madde :ıt· 
ııı:.,tır; bu maddenin bllha.ssa ta.r
l:ılar, ormanlar üzerinde tahribatı 
biiyük olmuştur. Faka.t bu madde. 
ıı · n bir günden fazla kullanddığr 
i• itUmemistir· Acaba bu tarzda bir · 
lı::ıreketıe inglllzler A.1.c:ı.a.nlara. kar • . 
~ı: ''Siz hM·a ta:ı.rrnzlarmda gayri
insani şekilde hareket ederseniz 
h iz!nı ellerimiz a.rmut del'!jlrmJyo
cc ktlr· İşte misali·" mJ demek ls· 
tcmJ,terdlr? 

Eğer Almanya İtalyan ,.e Amo. 
l'ikan gazeteıcrtnln dediği gibi İn.. 
:dlt.ereye gaz hücumu ya.pacak o
lurlarsa tolipheslz buna İngilizler 
a~'llile mıüa.bclcde bulunacaktır 
\o bu hal İngiliz milleti için olduğu 
k:ıdar Alman mllletl irin çok elim 
olacaktır. Bn takdlrde efkinumn· 
miyenin ,·ereceği hUkUnı tngllf.ere· 
ılı'n ziyade bu işte Almanyayı mesai 
·~orccektir ye herkes: "Almanya. 
EritanJııy::ı i~ lıl\rekett yap. 
rwtkta mın-affak olamlj"a.cağını an. 
laymca i~i ~ııı: harblne çc,·lrdl-'' dl
yccclrtlr-

Mısır İtalytıya ne vakit 
lıar~ iltin eder?. 

Libya hudııdanda SoJJunı•un ital
,·:rnlar tarafından işgali üzerine 
'\Jı<;ırıla luısıl o'a.n llk tntıb..-ılar an• 
ı <::ıhlı; Jiıstr hükfımeti şiındJllk 

!1 arl> iLinına. lüzum s-önnuyor; 
'olluııı daha on·eJ Mısır askeri ta. 
rafmdan tabliye edllml~ oldoğım. 
ılan böyle bir yerin İtalya hırafın
drn işgali Mısın tehdit eder blr 
'nz.iyet teşkil edemlyeceği ileri 
:.liriifüyor. 

Da müts.Iea. hukuki kıynıeti haf:ı 
olmanı:ıklıı. beraber l\lısmn hususi 
\"aT.iyetine uygundur. Mısırlılar an
cn I• Italyanın taarruzu kendileri 
i~ln tehdit mahJ~ otlnl ahlı,.,. zaman 
l:ıırp ilan ctmcl; istiyorlar· 

O halde at'Aba İtalyan ta.arrum 
no nldt Mısır için bir khllke ~k· 
liııt abeaktı! 

llıı hususta. şöyle bir tahmin ya. 
pılabilir: Mıcımn Libya hududa tıo 
meskfuı olan kısmı a.rasnıda. 200 
kilometrelik bJr uzun çöl Jwımı 
°'\ar.1rr ki; bu c;öl Jrumı tamamen 
m"'•1:ıfa.a tcşkUitmclan mabnmı ol. 
dnğunda.n lUısırldar ihtimal k1 t
i :ıl,ranlar bu mınbkayı ;;eçinceyo 
l.aı.lar bekleyecekler ,.e Mısırın a
sıl meskiın olan yerlı>rino gelcliktcn 
sonra .harp ilanına. karar ,·erecek· 
JcrdJ.-. A· 

ictimaı vurdum 
duymazh~< 

(Baş taraft 1 im:ide) 

E\·et, her gün gazete sayfaların. 
da gördü~rü.müz, radyoların sesle. 
rinde dinlediğimiz muharebe sah
neleri ve faciaları gittikçe insan. 
iarda merhamet, yardım hislerini 
bal~ıyor · kalblerdeki insanlık 
duygulan~ı nasırlaştırıyor; fikir. 
lerdeki iyilik temayüllerini körleş
tiriyor; hayvanlık aleminin keyfe 
ve kuvvetin galebesine müstenit 
kaidelerini adeta insanlar arasında 
normal bir münasebet şekli imiş 
gibi görmeğe al151yor. 

Demek oluyor ki harp yalnız 
muharip memle.'i{ctleri tahrip et. 
mekle kalmıyor; asırlardan beri in. 
.;anJrğm iyitik ve terakki namına 
tahakkuk ettirdiği manevi fütuha
tr imha ediyor. Harbin maddi za. 
rarlarıoa nisbetlc bu manevi tahri. 
b.1tı daha elimdir. 

/ HASA..~ KUl\IÇAYl 

L d 
.... ı\ cı;yorl•, n ( A .ıı.) - Bah1T rumuna ~·apılan yardımlar hakkm-on ra uzerlade ye nnzı:rı albay Kooll bt.gün \'er. "Normandi,, da bugün bizs veriien malümata 

d · v • r. · be 1 I • w • • gtir.,, Konyada bir hafta içinde ya· uçma, 1 ıgı •lr yanatta ıtgiltercnin transat antıgının pılan toberrüe.t miktarı 3-500 llra· 

L J . . Alma.-ıyayı mağllıp etmesi ibti- mu·· rettebatı "'I bulmuştur. Bu arada Konyanm on ra, 17 01..4.) - Bc...mcı malin.i Al 1n ·ıt · "' 
alarm Grerwiç s~:ıtile 17.59 da ni. ma.vıu· n t m~:,ih:aıt1.m l:gdı ercdy: General do·· Go. l 'e Yarma nahiyesine bağlı Ya.rma.köy 
hayet bulmuştur. l"> P e mes! ur~ ~n ~n . a. hana 192, Ova kavağı köyU 130, 

Lomfra, 17 ( A.A.) - tngi~terE.' ha ~azla o~~ugunu bıldirmışhr. Şa.tır köyll 82, Sakyatan köyü 145, 
kraliçesi \'indsör sarayı mobılya. N3.2Ir, böyle olmasından dola. ·ıt hak attı İsmail köyil 123, Bakrrtolu köyü 
!arının hava akınlarından mütees- yı çok bahtiyarnn, demiştir. J 1 113. Divanlar köyü 147, Gene k5. 

lm N · · . , · ü 1H. Tai'!.ıkuyu köyü 37, Hayroğ. 
sir o~an fa.kir halka dağıtı asını ~ azır, 9'Unlan iliı.\'e etmıştır: . NecıY_ork, 17 / A.1.J - H::ı_rbın !u 132, Kara.kaya lBO, Küçük kö-
emretmiştir. Bu mobilya krali_çe lrıgilt.erenin istilası im.kanı bıdayetındenben Nevyork l!rna ı .. u 100 lira vermiştir· 
Viktorya zamanından .kalma bır. her gün daha zayıflamaktadır. nmda demirli 1:-üyük ":--;ormandi, 
çok eşya meyanı~da gıyece~ •• ):a. Alman~nın e\.'Yelce bire karşı 1 Fran5ız Yapurunun rnuhafaza31 ilf 
tak takımları v~ ıskem!e . \esaıre Uq olan hava faikiyctl ba.:;ı ~ı mükellef mürettebattan rüzde sek 
gibi şeyterden milteşekk~ır. . . olmuştur. Alman zayiatl kati· se.ıden f~.lası hür Fransız~arın şef 
.. J.,ondra~. ~7 ( ~.A.) .· Ç.örçıl dir. Halbuki düşen bir çok I:r General do ~l safında mücadeleye 
ogıe yemegını bugun Bukingam sa- . . . . . karar vermıo::tır. 
rayında kralla birlikte· yemiştir. g_ılız .. pılotu te:trar harp ıçın ge. " --------

Yemekten evvel Çörçil l\·fajeste. rı donmc\:tedirler. .. •

1
. 

leıile ~zunca görüşmüştür. Çorçı ın nutku 
Berım. 17 (A.A.J - Nonnan. arıs•r hududunda 

diyadaki karargahından Londraya Hl 1 (Baş tarafı I incide) 
karşı yapılan harekatı idare et- - b I 
melı:te olan Mar~l Cöringin dün munar 8 9 6f işitilmekte idi. 20 dakika sonra 
uzun müddet İngiliz hükfunet mer. alarmın devamına rağmen mecli~ 
kezi üzerinde kendi kullandığı tay. (Baş tarafı 1 incide) tekrar içtima etmistir. 
yare ile bir uçuş yapmıştır. Kahirede saat 2,30 da alarm işa- lf.~:f. 

HAVA NEZARET1NIN reli verilm.111 ve 45 dakika sürmüş. Londra, 17 (A·A·) - Bugün öğ. 
TEBLICI tUr. Bununİa beraber şehrin ü:ı:e. leden sonra. Avam kamara.smda 

Londra, 17 ( A.A.J - Ha\'a ne- tioclen hiç bir t.ayy:ı.re uçmamıştır. söyledi~ nutukta B- Ç0rçil demiş. 
zaretinin tebliği: İ1alyad• bir mahal, 17 (A·A·) - tir ki: · 

Dün gece başhyan hücumlur bu R~mi tebliğ: Umumi harp \'aziycti hakkında 
sabah erken nisayet bulmu~. f 1k:!t Dün gündüz Sidi Barranide kıta- mufassal beyanat.ta bulunmayı Jü. 
daha sonra daha kilçlik mikyasta !arımızla İngiliz zırhlı nıllfrezele- zumlu addetmiyorum· Hadiselerin 
oiarak tekrar başlamı~tır. Londra. ri ara.amda çetin muharebeler ce- hepsi neşredilmiştir denilebilir· 
nm bazı kısımlarına V(' civarına rcran ctmlıjlir. Muharebe çöllin Trablu~gnrba. İtalyan ordusunun 
bambalar atılım~. bir ka~ yang~n !)idilctli rüzgarından tcvcllilt eden ileti hareketi vardrr· Sollumu tut
çıkmış ise de süratle söndürülmüş. kum bulutları arasında devam et- makta olan iki İngiliz milfrezcsi çe
tür. Evlerde ve bazı ticarethıne- mektedir· Dilşman Mfla.n an.sın • k.ilmiştir. Düşman hala müdafaa 
lerde hasarlar vardır. Bir hastaha. da buhran alametleri g1>riilmtkte. mevıilerin)lıden bir mikar mesa.fe-

ı · 1 d k cllr. de bulunmaktadlr. 
neye de isabet va a 0 mu~sa a ço İtaJyıın ajansına ı:;örc 1ı1gilterenin ve lrlandan.m istila. 
ı;ükür ölen veya yaralanan yoktur. Roma, 17 (A·A·) - Etetani ::. sı maksadlle Alman gemi ve mav_ 
" Londra etrafındaki kontluklara · jansr neşrediyor: nalarmrn yayılması devam etmek-
bombalar atılmış, bwılo.nn eksen. İngiliz propaga.ndn.sı, ttatsanla - tedir· Fırsatın müsait olduğuna 
si kırlara düşerek hiç bir hasar nn Mısır ar,.zisinde İngiliz üsleri. hükmettiği anda Bitlerin bir te-
yapmamıştır. ne ltarşr yapmakta oldukları ha~ şebbils yapmasını . beklemeliyiz. 

Orta lngiltere ile batl • ~imalde katı Mısrr milleti aleyhine mtite Düşmanın gemi tahşidatma. ve baş-
bazı şehirler de taarruza uğramış. ''cecih herhangi bir hareket gföi lrca askeri hedeflerine her gece ya
tır. Bir miktar hasar \·e imanca gibi gösterml?'ğc çalıı;mnktadır. ptlan şiddetli bombardımanların 
zayiat vardır. Bu münasebette mesul malıafil düşmana iras ettiği hasarları değe. 

Galle'in cenub kısmında ~ehirler de ltaJyıı.nların bir tek Mınırlrnm rin:ien a.z tahmin etmemcli)i.z· 
dışında küçük bir mıntaka ile bir bizim kıtaatımıı:m lıa.rckıi.tı yilzlin· DUşman gemilerine ve mavnaları. 
şehre bombalar atılmışsa na hasar den t.elef ofölB.Sina veyahut yara- na in.kar edilemez bir surette cld· 
hafiftir. lruımnsma müleessir olacaklarrnı di hasarlar verdirilmiştir. Avam 

Doğu•. şimalde karanlı~ basma- te~idı>n beyan olunmaktadır. kamarasını tem.in edebilirim ki ge-
dan biraz önce bir kaç bölgeye Biz, bizzat fngili::;lerin intihap çen zaman zarfında kuvvtlerimiz 
bombalar atı!mrş, f~kat ha~1r !ı~. etm.i'4 oldukları bir toprakta miln- denizde, karada ve havada knti p.. 

Türkçeyi 
müdafaa 

(Baş tarafı 1 incide) 

lşt.e teklif n rica ediyorum· Jliç 
olmazba temiz lisan düşmanı olma
yan gıızetf>lerimiz bir {türk~Cl i 
müdafu..a) l<öşcsi ııçsınJar· Bur::.d:ı 

hallmnıı:ı hem her ı;ün yapılan 
yanlışların, z~yksizW•lerin bir kıs· 
mı ~iisterllf'billr· nem de dilı.ı;üo 
dil nfununelcri· Çüıf.di nic.e sahife 
~ünden giino bir nahfr mezbahası 
oldn- Dllhnizi f1ısfi~·c için hayU 
lüzwnJu \ 'C' giizel kf'llmeyi fedıı et· 
mlşken ~imdi ıı.dmı başında ı;üllin9 
,.e ma.nnsJz frenk tabirleri ~örüyo
nn;. Rastge1ıtiği ecnebi kelimenin 
l<a.r,ı11;.;;'"ll\1 bllme;ren ve ara.mağa 
~enen lı<"r iktidarsız kalemin ten. 
bel züppellği L'lnlllı turkçeyo her 
glin <:içek <:ıkartıyor !· 

Unutnuıyalml; bir ~azet.enin ki.· 
ğıdr, mürekkebl tertibi knilAr tiirk· 
~en.in de haysiyeti \ "C şerefi , -ar. 
dır· Bu kıymetli unsur, cimrl bir 
kayıtsızlığa. feda. t'dilcm~:r.- reda 
edenler dc~J Türk karlloln cebin_ 
den kazanç teminine, ha.tt& onun 
~~mıı ı;ıkınağa bile Hiyık sııyı
Ja.mazlar· 

Evet her aziz şcyiml.., gibi li.,a.
nnnızı da. müdafaa edelim; yurdn· 
muzun a.n:ı sesi \"e nılllctinılzln can 
dili dJyel 

F8l.ı1 Alunct Al"IL\Ç 

Ruzveıt 
. (Baş forafı 1 incide) fif olmuştur. Heyetı uınumıyesı ı- hamran İngilizlere ka~ı harp ed.L !arak inkişaf etmiştir. 

tibarile insanca zayiat yüksek de. yoruz. pazar günkü harekat, bugüne ma!ltır. Vazifemiz, mcmlcketı.nılzin 
ğildir. kadar İngiliz hava kuvvtlerinin bir tec:ıvUze kurban olmasma mani 

Gece yarısından biraz evvel bir B k .
1 

. 
1
. yaptıklarının en parlağı ve en faz-

düşrnan tayyaresi bir bara~. b~~O- aşve 1 Nazıl ıde la semere vereni olmuştur. Düş -
nunun halatın:ı çarparak du~muş- . ma.nm adet faikiyet.inde büyük ra.b 

olmaktır. Çocuklarımızın ve torunla
ru:ınzın mukaddes mira.slarmd:ı.u nıa.h 
rum edllmElerlne bütlln vasıtalarla 

tür. (Baş tarafı ı incide) neler açıidlğıru tahmin ettirecek mani olmak vazifeı:ııl..zdir.,, 
Başvekilimiz, bundan sonra bariz sebepler vıırdır· Uza.makta 

s:ıat 19,30 da Alsancaktan hu.su· olan bu lıirbin oetlcesini mUteza 
si trenle Nazilli istikametine yit bir emniyet haNast içinde bekıngıliz tayyarelerı 

(Ba§ tarafı 1 incide) 
kruvazörü lizerinc bir tam isabet 
kaydcd.i lm.iştir· 

Anveu üzerine y:ıpıl:ın hücum, 
3 saat sürmüş, bliyük yangınlar 
vukua gelmiştir· 

leyebiJirz. 
hareket buyurmtı§lar ve ista.s.. TeUıiş ile sa.I;inlorini l"ıata al -
yonda vali Fuat Tuks.'.tl komu- mak ve kargaşalığa. sevkct.ınek ü
tanlar, 'l:elediye reisi Dr. Uz, mid;ıe ve bu suretle bunların hil
Parti müfett~i Galip Bahtiyar kilmcte tesir ederek sullı yapması 
Göker, şehrimizdeki mebuslar, vahimesilc Alman hilcumlan bil • 
P:ırti erkanı v~ askeri rical ta· hassa Londra sivil halkına tevcih 
rafından uğurlanmışlardır. edilmiştir. Buk~a.m sarayına ve 

Mecbur! a.sk~rt btzı:ı1et · hakkmdakl 
kanun mucibince, 400 bin kişi stı!h 
altın& çağırılacaktrr. Bunlarm ara:ım
da 36 bin de zenci vardır. 

Harbiye nczareU, mllli muha.1'aza 
kıtalarma mensup 35.700 sut.ay ve eri. 
nizamı orduya dahil olmak üzc•·e ııs 

'l'eı:rinlevvelde mUracnatc davet et. 
ıni§tir. 

Giresunda Boncuk orman şirketi 
200 lira vermiştir· 

Kuruma. aza yazılan vatanda.-,
larm sayısı Bismilde 1.100 il ve h
m.irdo altı bini bulmuştur. 

Piilü.mürde 133 liralık tebe.rrü 
kavdolunmuştur. 

islrnnderunda bava kurumu 
menfaatine verilen baloda bin kil. 
sur liralık hasılat elde edilmiştir. 
Diğer taraftan İzmirde Kadriye 

Gonlilr-ıen, Bursada telgraf memuru 
Celal Baykar ve eşi evlenme yU • 
zilklerini kuruma tcrkeylentişlcr -
dlr· 

üsküdarda bir 
facia 

Ana oğul kuyuda 
boğuldular 

Evvelki akşam Üsküdarda fe
ci bir kaza olmuş. bir a1111e oğlu 
ile Oera.ber boğulmuştur 
Paşa limanında oturan eczacı 

müfettişi Macidin üç ya.~mda.ki 
oğlu Yük~l. oyn~rken mutlak
ta bulunan kuyuya düşmüş. 
yaYrusumm çığlıklanru duyan 
annesi çılğm gihi kendisini kur_ 
tarm'.lğa koşmuş, ve kuyuya at
lamıştır. Fakat kuyu <lerin ve 
tutunacak yeri olm:ı..d.ıgnıdan 
anne ile çocuk boğulmuf$lardır. 
Çağmlan itfaiye, her ikisinin 

de c:e-;edlerini çıkarmıştır. ---
Lalelide 

Zengin bir kadının 
n-ı ücevher leri çalındı 

E.....-velki gün Lalelide kurnaz
ca işlenmiş bir htrSıı.lrk vaka.sı 

olmuş, zengin bir kadmın daire· 
si soyulmuştur. 

Soyulan ev ~itpaşa cadde. 
sind~ "Ilikim Rıza,. apartmanı
nın 4 üncü dairesidir. Burada 
Münire adında zengin bir kadnı 
oturmaktadır. Milnire öğleden 

sonra ge.zmeğe çıkmış, yoklu
ğundan istifadeyle apartmana 
giren hırsızlar 3000 lira kryme.. 
tindeki mücevherlerile 290 lira 
parasmı çalmışlardır. 

Zabıta tahkikata. ba.şlanuş, 
hizmetçi Bedriye zan altma a
lınmıştır. 

Tarlabaşmda bir 
dükkan soyuldu 

Tarlabaşı caddesinde 104 nu
m.ıırada tütüncü lu..etin dükkanı 
dün gec.e kepenk açılmak sure. 
tile ~oyulmuş, hırsJZlar elan 
ya.kal anııma.nnştır. o~tand 4 saat bombardıman e

dilmiş ve' Bulonradıı. mendireğin 
cenup kısmındaki yangından başka 
bir çok yangınlar zuhur etmi.ı;tir· 

İngiliz bombardıman ta.yyarelc~ 
rl Berlinin şimali garbisind&kl as. 
kerl hedofleri de bombardıman et. 
mişlerdir· Bir e...-velki altın esna • 
smda. hıuıara uğratılmış olan De • 
tempellıof tayyare meydanına. ve 
bir elektrik santraline yeniden hil· 
cum edilmiştir. 

sevgili kral Ye kre.Fçemi.zin şahıs_ 
Başve-kil, İzmirden 3.)-Tilırken larına tekrar od.ilen hücumlar, 

İzmir halkının göstermiş olduğu barbar evsafla.rmdan maada efka. 
srcalt Ye sıuninı.i teşyi tezahür. n umunıiyeyl teşviş gibi bir mak
leriııden çok nıUte-l1ae.-;is olduk~ sa.t ·istihdaf r:tn:ı.ektedi:-. Tabil bu 
larnun ve teı:ıekkürlerinin sev· hücumlar istihdaf ettikleri gaye
gili !zmirlileı=e iblağını belediye lcr:n aksine bir aksüia.mel doğur· 
reisi Dr. Behcet Uman rica. et.. m~lar, kral ve kraGçeyi müşte • 

LA~~ .. ~~~~ 
Pipo içmeli mi ? 

İngiliz tayyarecileri demiryolu 
iltbak noktalarına da. hiloum et ; 
mişlerd.ir- Osnabruk ve Soeat,'te 
emtea istasyonlarında İnfilaklar 
vukua gelmiştir. Alman aahili ö • 
nünde 7000 tonluk bir ia§e gemi • 
sine hücum edilmiıjtir· 

Tayyareciler u.zaklnşrrlarken ge
mi batmakt.:ı. idi. Griıı-Nez burnun.. 
da.ki top mevı:ilerine de bir hilcum 
yapılmış ve c.ivard&ki onı1anlarda 
yangınlar c;ıkarılm~t.ır· 

Amerikalı guetttllcre gö~·· 
Nevyork; 11 (A . .A.) - Nev 

york: guet.e&nin L<redra.da.ki 
muhabirleri çektikleri telgraf. 
larda, "şimdiye ka.dar misli gö· 
rülmemi§ müdafaa. baraj ateş.. 
lerinden,, bahsetmektedirler. Bu 
telgraflardan birinde ğehriıı ü· 
rezindeki baraj at.eşlerinin 
''gökte &kan bir ateş neh~,, 
bel12'ıediğini bildirmektedir. 

Nevyork Herald Tribune gn.· 
z.etesinin muhabirine na.za.ran, 
Fransa.dan a.vdet etmeıkte olan 
Amerikalılar, lngiliz ba.va kuv. 
vetlerinin yaptıkları hUcumla· 
rın Alman ta.arru.z pl8.nmı altüst 
ettiklerini beyan etmektedirler, 
Z~nnedildiğine göre, bu hücum· 
lar esnasında atılan bombalar, 
maynıtlarda. bulunan binleree 
Alman askerinin ölm~in~ selle. 
biyct v~rmi~tir. 

miştir. reket\ maruz kalman tehlike gibi 
B.\ŞVEKiLl.N FUARD.\Kİ yeni ve mumaddes bağlarla mille. 

ZITARETLERİ te bağlamL-,lardır. 
Bu lıüeumlar, badl'.'nıa bir düş • 

İ;mıi}·, 1"'1 (.A.A.) - Ba§vckil mana arın yapılan ııar;)i sonuna 
Doktor Refik Saydam diln fuar kadar takip etmek :-:mini bUtün 
daki tetkikleri esnasında yarli \:alı:;lerde kuv\'etlcndirmişlerdir· 
pavyonlardan mada. İran, M.a.ca. ~~ylullin birinci ya.rI111nda er -
r1sta..n ve Yugoslavya pnvyonln· kek, ltadm ve çocuk olarak talırı;ıi
rmı da tetkik etlllİ{l1crdir. Refik nen 2000 kişi ölmüş vP yine lalı· 
Saydam, ecnebi pavyonlarını zi· mimeu 8000 kişi yaralanmıştır· Ha .. 
yaretinıdo pa.vyonla.nn mensup va bombardnnanla.nnm ı:ıebrp ol _ 
olduğu devletle:in konsolos ve duğu bu zayiatın lıeştc dördü Lon

drada verilmiştir· Eir çok hastane
müınessilleri tarafından veril.!:ı ler, kileseler, abideler hasara. uğ~ 
izahatı dinlemişlerdir. Başvekil ramıştır. Fakat hnrp kabiliyetimi • 
akşama. doğru da belediye reisi ze iras edilen zarerlar havret ve. 
Dr. Behcet Uz'la :birlikte Kadife recek derecede az olmuşt~. 
Kaleye kadar çıkmışlar ve ~le· Harbin bidayetinde başiana.n 
diyenin orada in,,a. ettirdiği ga. büyük programlara göre, imalatın 
zinoda bir mUddct istirahat et- muntazaman artnıasınt ancak şiJn_ 
mişlerdir. d.i idrak etmekteyiz. Dliı:manm 

gayreUeıine rağmen bu tezayil • 
Ba.~ekil dlin ~irdeki gezin' dün deYa.'ll ettiı(ini görmek mem· 

tileri esnsmda imar sahasındaki nuniyct ''crici bir hadisedir· 
yeni mahalleleri ve açılan cail. Ordu teşkilıitmdo. ancak 25-0 ki· 
deleri de tetkik eylemişlerdir. ı,ilik bir ıaJ.iat olmasına. mukabil 

Meclis Reisimiz ha\•a hücumunda sivil ahali ara. • 

Çankırlda sında 10000 kişinin ölmüş veya ya.. 
ralanmış olmas1 bunların ne derece 

Çanlı.'1.TJ, 11 ( A . .A.) - Büyük ka.sdi ve hedef ceçmeksizln yapıl
Millet Meclisi Rei~i mebusumuz dıklarnu isbat eder. Hava milda • 
Abdülhalik Renda rehrimize faa teşkilô.tmuı: da tesirini isbat 
gelmi~ ve istasyonda halk tam. etmi~tir· 
tından sevgi tezahürat ne kar- Meclise bir Çl)k §eyler söylemek 

arıusun<laymı. Bunun için hafi cel· 
şılanmıştrr. AbdUllıalik Renda ee akdetmekliği.mizi teklif ediyo _ 
şehrimizde kalacakları iki gün nım· 
içind..! ·lalk :ıc ttmaslarda bulu· Annı kamarası b~\·ckil!n bu 
nac::ı!~!.n·, teklifini kabul etmiı;tir. 

ŞEVKET Rado arkadaşımız, okuyucularından bir bayanı~ görüş 
birliği ederek, Pipo içmenin aleyhinde bulunuyor. Pıponun 

bilhassa bol dumanından şikayetçidirler ... Şirket vapurlarının fayrab 
ettiği bir saatt.! köprüden geçmemiş, sisli bir günde sokaf.ra çıkmamı, 
\'e "Aile Sofrası .. kitabının gösterdiği tariflere tamamı tamamına uy. 
gun pi~irildiği halde yine dibini tutnı.~ş tatsız bir yemeğin buram bu. 
ram dumanlarına bobrulmuş bir nrJtfagın kapısından olsun bakmamış; 
hü!aş:ı aileleri içinde hiç duman savuran bulwınıa.mış insanlar gibi 
konuşuyorlar. . . . 

Fikrimce "Pipo içmeli mı?,, diye bır sual ~ormamalı. ' 4Nargile 
içmemeli!,, diye bir tavsiyede bu. 
lunmahdır. 

Zira biliyoruz ki nargile. tirya. 
kilerimiz arasında ötedenberi pek 
çok taammüm etmiş, daha da et. 
mek istidadını gösteren bir keyif 
aleti idi. Muharrir, şair. tacir, sr. 
nayici; siyaset ve diplomasi erba· 
bunız arasında sık SJk nargile 
içenlere tesadüf edilirdi. Pipo, 
nargilenin küçültülmüş ve bir yer. 
den bir yere kolaylıkla nakledilebi.. 
lir şeklidir diyebilirim ... 

Ya maazallah, nargileye olan 
iptilamız durma~ da, her yerde, 
her 'duman açlığı,. duyduğumuz 
vakit onu içmek itiyadı kökles
seydi ! Memleketin o zaman alaca. 
ğı manzarayla insanların "taşıya. 
bilmek,. hususunda göstereceklen 
maharet, kimbilir neye varacaktr? 

Pipoyu, az veya çok zararlı 
keyif iptilfilannın, bence ~hveni 
s.1ymalıdır. 

Hem biz, vaktiyle pipo da içer· 
dile değil mi? Alasrnı içerdik. Anti. 
kacı dükk!nlarınm vitrinlerine. 
m~erin camekAnlanna bir göz 
atacak olursak, inci işlemeli ka~ 
ğılar; mercan saplı, sedef ke~ 

hoşaf kaşıkları; ödağacı tesbih ve 
gümüş enliye kutuları arasında; 
dolgun kehirbar ağızlıklariyle tür· 
IU nefis :ığaçlardan yapılmı~ uzun 
çubuklanı da rastlarız. 

Pipo. ~~klen, onun da bir ihtisar 
edilmiş ömeğidir. 

Pipo yerine, eski bir ananemiz 
diye çubuk içtiğimizi tasavvur ede. 
lim: O mübareği bir yerden bir ye.. 
re nakletmek icabedince nerene 
sokarsın? Beline soksan zahmet v~. 
rir; cebine koyayım desen girmez .•• 
En muvafık tarz olarak bir silah 
gibi dipçik yerinden h\-73YJP 
omuzuna yüklemek icabcdecektir 
ki, bu manzararuzla beşinci kolun 
yeni bir huliil sistemini temsil et. 
tiğinize hükme.dilerek başınıza bir 
derd açılması da mümkündür. 

Aman pipo, hepsinden hayırlı
dır Şevketciğim. Usul usul içmek. 
ve okuyucularmmın tanıdıklarına 
da ayni itiyadı öğüd vennek üzere, 
sana bile bir pipo tavsiye edeceğiın 
geliyor.. Küllüğün nargilelerinden 
çok daha keyifli Ye hele ecliblerin. 
den çok daha feyizli bir pipo! 

HiKMET l\lO~tR 



. -
............................. ___.,~~ ............... ""'"" .............................................. _..._.._..,_. I" T ~ T T ...... • r ... T ~ •• T ...... T ••••••••••••••••••••••• , •••• 
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İ Tş.şdrlen t:ı.raflnnnıı, Ahnıed MltlıA~ 

çok · o~i!endım; Yunan hu·lud;.ında 
\~.eıfr:el~ir Fener dahilinde e~kiya 
turcdığınden bah' ile 'fıkıfane, ha
miyetKarane \"e3ayada bulunuyor. 
du .. \yne~ kabulü pek müna-ip o. 
!araktı. <.,azcteyi 2ldım; ıçeri go
tiirdüm. ··~unu miilalea bururur 
mu~umız?.. Hadc:oiyle ~adr.azam 
Pa~aya uzattım. Ben dahi, ıntital<>. 
a ... ının netice,ini beklemek üzere, 
ma:;anın üze:-inde bulunan evrc1kı 
p:?ri ::anı <lüze:tmeye koyuldum. 
Paşa. dü~mcre ba;:,tı. Bir if içın 
hirini ça{rırıyordu. Gazeteye elini 
stirmemi~. ba~ka bir kaitrdın mu. 
talea<:iylc me§gul olmaya de\ am 

Romanya buhnı.nı sanıyorum ld 
artık hedefini bulmak üzeredir. 
l\arolün istifası, mcmlckettcıı u
Uililaşması, nUaht ~lihallin tahta 
geti~, Antoncskunun de\'lct :d· 
tna.mtlan Unvanlle Jigurtu'dıın son. 
tıı. kn.blnc~i kurması Tltlileskonon 
l:rtırasmılnnbcrl Romanya siya.~. 
tinde görillen istikamet tebdil et
tnenln yeni bir merhalesini t~kll 
lldlyorclu· Son gUnlcrdc ,·uku:ı ge
len bazı hii.dlseler bu istllı:ılcyi da
ha bariz bir hnle koymu5tur· 

Yak a 1 a n d ı ! Tehlıkeli binalar ! ::;~;:~';,.:~::'~·~.~:~"·~:~~,~:!:: 
: : . m~ bir hlklyesinl yRrın ( VRkıt) la 
• . : oku) acaksınız n h . 
: Ilır kac gün önce İstanbul- j . . . ·• a mctlı Muıad llcy, 
• , • • btlırııınız, na '•ı:oıtıı 1 d 
; da hissedilen hafif tir u lzc· i ıibrt bil •ilk " · ~ 1 ır . \'e o zamıınlllr 

Demlr muhafız teşkilatı resmi 
de\·let organı olma tur. •l'eni kral 
lllih:ı.ilin inıuı..sile neşredilen bir be
l"annamo ile l\omıı.oya. artık tota.. 
li~r bir dc\'let olmuştur- :Slrast"ti 
1.anınmen mihvere ayarlan~ ıştır· 
lluı;ünkü slynsi istiluuııetlo '.l'itü. 
lesı,o devrinde takip olunan slya-
8Ct arasında yüz sel< en dert".c<'lik 
hlr farl• \'ardır· Ilu tahavvül Ro· 
tıı:ıny:ı i~in ~Jylo hulfı a e<li1cbl-
11r: Arnzl terki \'e rejim tebdili 
litıretııc me\'cUdil etini muhafaza 
taJ retl! 

1 
Romanya Ilüyük Jlnrpten onra 

Uzerinde Milli Müdafaa 
Vekilinin üç kartı bulundu 
Zabit elbisesi giymek sureti" 

le bazr genç k11Jarı iğfal ile pq... 
ralarrm dolandıran Şükrü adın
da birisi, hapse mahklım olun· 
mu~. 10 gün ewel de müddetini 
bitirerek serbest bırakılmıştı. 

Şükrü diin Beyoğlunda gezi. 
nirkcn zabıta memurları tara
fından şüphe ü1.erine çe\'rilmiş · 
üzeri arandığı zaman Milli ~ m'· 
dafaa Vekilimiz Saffet Arıka. 

nın üç kartı bulunmuştur. 

Şükrü bu sefer ismini de cle
ği§tinni§, Ahmet olmuştur. üze· 
rinde bulunan kartlardan bir ta. 
nesi İstanbul valisine, diğeri de 
İstanbul maarif müdüıi.ine hitap 

etmekte ve Ahmcdin herhangi 
müna::ıip hir i~c yerleştirilmesi 
yazılmaktadır. Diğerinde de: 

''Oğlum, Ahmet, ablana mek· 
lup yazmıyorsun. merak e<liyor, 
ihmal etme!,. denilmektedir. 

Bu kartlardan başka Ahmc 
din iizerinde sahte bir subay hiL 
viyf't. varakııı-ı ile sahte bir nü
fus örneği bulunmu~lur. 

Şükrü. ı;imdiki adiyle Ahmet. 
bunlardaki mühi.lrlcri bir sabu. 
nu kazıy;ırak atmıı;tır. 

Ahmc geç va.kıt adliyeye 
teslim olunmuş Ye ikinci sulh 
cezada sorguya çekildikten son
ra tevkif olunmuştur. lıı3 lılt II:ırp galipleri safında yer 

; lııııc; 'c ~ı~:~setini ?n:ı güre n~ ar· 
:ınw .. t •· Blit un d:ılılh \ 'O hariri mc. 

Fiı:1r1~~r~e~ :~~r;ö~~ıl:~::~i ~~~: 1 t h a 1 a" t eşya s, n ı n m a 11· -
" :ırı mulı:ıf:ız:ıy:ı çalışıyordu· 1 

1 
l':ıı.n t Romen hl'l'ki ı.lyn<ıcti ve ~:ı.!ı l.~i polili'c:ıqı 22 sene :r.:ırfınılı\ yet" ı n "ı ucu z 1 atmak. 1 c· ı n 
1' UI< Hnrı•ten sonra Jı:ısıl olan 

~nzi~ eti ınuh:üaı.a. i~in nıii<;Jıct tccl· 

:İrl e r a!ın~•d:ı A,ı,ıpnnın bihiık 1 Tı" caret Veka ... let"ı tetkı"klere başladı 1.~' 1Ptlrri nıik~ nsrnda hatalar i~lf'-
~: < .~inldi Bii~ ük Harpten oıırn hü· 
~. 1 il" ol.m Romnnynııın C'trafınd:ı 

'

re, İl~ on'' belde\ <'11 lıir sürü ı.ıı\' 
(' I J • • 

"r 'ardı· Ihınların ortasında 

lı;IJlh '<' sükiın t c i'I etmek irin ,.:ı 
l•f :. .,.T • 

t\ r:ık lıurı'l;ctler mutlal<a bü~ ül• 
" 'rup:ı de\'letlcrinln siro.sctl~rlni 
• \il 1 • 
1 

rn .op::ı. etmel< olaına1.ch· Fa-
(' 

1 
t 1: ı~ tik ll:ırp onrasında ortaya 

cı' •:ın ~eni \':ızi;rctlerdcn 1.-üı;ük 

el 
\Jr fl <'r r<'Rlİ! t titr sl\'ns<'t takip e-

" r 1 • ,.
1 

('' fn~ clalı garantiler ehle t>dc-
" (' ljı 
11 

rr. l\Ic elfı, Polonya. bn~ta ol-
kıak uıc:·o Ila,hk dC\'lctlerl, Bal. 
c::ııı ~uliıı zümreye men up olan 

ıl:ıl:ın, aynı hatal, işlediler· 

t ~cfoııy:ı, hayatl:ın her zama n 

1 
lılH,ryc maruz olan küı;ü'iı: dc' ·

ctıcrlo nnlaşmamanm ceznsmı ~e
~cn ene eylülünde hayııtilc ödo • 

erci< çekti· 

1 
:nalhk dc\'letleri kii~ük cleYlet o

~raıt biribirlcrilc nnlaşma~·ı bile 
• !'5kn. <le\ !e tlerin büyük kunetle· 
>ın ı ' · bıı· H~ :ıbm3 ancak fasanur ede. 
'a~~lerll!. fl<ımanya dc,·Ieti aynı 
haı?ette idi· Onun etrafmclııkilerle 

etlebilccel,i meseleler \nrdı· 22 
il: ne l~i~clc daha dost şnrtlar l~ln. 
ııe 

1 
Piıruzlerl temizlemek, kü~ük 

ıı~ etı~~I~ lşblrlll:rl yaparak Auu
ku a huçuk de\'letlerfn niifnzunu 

'\'etlcndlnnek lmkfını ,·ardı· 

ılı~~akat l:mumi Harbin galibi hak· 
ıuı:u tnsıyıın bu de\'letler bu yolu 

Aldığımız malClmata göre. Ti. 
caret Vekaleti idhalat cşyasmm 
maliyetini ucuzlatmak Ü7.ere mü
him tetkikler yapmaktaclı r. Bu 

arada normal zamanlarda. ihraç 
maddelerimizin dünya piya.~· 
smdaki yüksek fiyatlarını dü • 
sürmek ürere verilen primlerin 
kaldırılmrını düşünülmektedir. 
Çünkü bugün ihracat maddeleri· 
miz çok kıymetlenmiş ve artık 
ihracatçılara prim verilmesine 

lü.zum kalmamıştır. Di~er taraf
tan ihracattan prim kaldırıl • 
dıktan sonra idhalat eşyalarm -
d:ın alınmakta olan prirnl<'r kal
dırılacak ve bu suretle idha lflt 

eşyaları ucuzlamış olacaktır. Bu 
hususta yakında kat.'i karar ve. 
rilecektir. Böylelikle fiyatları 

çok gösterilmiş olan bir çok 
maddeleri hariçten bugünkü fi
yatlarından ucuza maletmck 
mümkün obcaktır. 

Kömür fiyatları hergün 
biraz daha yükseliyor 

Mangal kömürü fiyatları her 
gün bir parça daha yükselmek. 
tedir. Alakadarların bu açık ih· 
tikira karşı lakayt duruşları 
ise her tarafta hayretle kar§r 

)anmaktadır. 
Belediye iktısat müdürlüğü 

iki aydanbcri halen kömür üze. 
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rindcki tetkiklerini bitirememiş
tir. Bu ylizden fiyat murakabe 
komisyonu da har('kcte geçe.me· 
mektedir. 
Alakadarların bir an cwcl kö

müre 1ızami satış fiyatı koyma
ları beklenmektedir. 

l le münasebetilc iıliın profesör : 1 .· . tt)• . hanlıkio. bır ı~ıtımi cum. 
: I•' t ' b 1 "d : ıuıı,>c ~n tercl•klıp cdrn bu idari H' 
: a ın. azı apartman arın şı - : slyMI kılanı c • 
! <lctli bir sarsl.ltı ile yıkılabi- i 1 • Ali . n ıımhurlyct lusnıındım· 
• • \ ıı . esı, - Yfınl Ttıh" • il i 
: lcccğine işaret ctmi.şti. 11 ırurnkldc 0 " zaa,. a "" -• • tuıur \'e bu Cumhıırlyclte 
~ İstanbul, çok sakin günkı .. i o.~manlılık taraftarlarını temsil ede . 

~ de bile yı~ılıın ve feci .~ ~ib<>t. ~ 1 di. Bu ylizden Uç yıl Slblryo. ııUı ~u:. 
: lern sebebıyet veren lııt<lısele- : lti~ü <;cknıışti. 
i re sah it olmufltur. Demek l \ Kcndi~i Mo!'!kovatla hukuk tahsil i "khlikeli. apartm~nlar" bir i eJer ,.~ bu Alemin siyaııı fuliyeti ~:ı.· 
; dert \'C bır mcscledır. Bunları huın•Ja emeklerken Mllhat Pacanın 
! siiratle tespit ederek \'akıt ı .llaıirar.amlığrnı işltcr,.k, ı2ss (11;;2) de 
! ~cçinneden yıktırmak, il.tide lstanbul& hicret clmi§tl. lııtı1nbııla. 
f korkunç tehlikeleri önlem<'k 1 gelince .Milhat :Pa3a. kP-nti!~l sadra. 

. . 1 k .. . 7.am F.:~ad Pıı§ıt'-' F.. : ıçın yapı a<.'a • en muessır , •. . .,a, .ıonn f•a,a dR o 
: t-·ıb· d' n-l <l' · · va.-ıt nıaıirc na.:ı:ı 1 : "-"U ır ır. ı.x: c ıye. yem ınşa-

1 
· rı o 11n Şirvan! ı:a· 

! atta hinaların inhitlama karşı c eyt"h "c' kctmi;,, 0 yoldan da P.uıı<;a 
• k 1· 1 . . . bc<l mR ııatı tal, ip cıle 1 . : 11\'\'cl ı olma arı ıçın ıca en 11 1 re< ıcab..,den hu· 
: hassasiyeti göstermektedir. n' l!ll lllrını J<'ransmç:ı. - ı;ilnkU Murad 
1 'r:' •

1 
. . d 't l k . . e:,• atanbulıı ~etdi"I : J'~kı crrnı c tcspı c mc ıçın bil . ., ., r.aman Türkc;,49 

i aynı derecede hrınsasiyet gös· ti mıyordu - olarak hariciye n~r.arc. 
• . .. ne m!ldUrlU:C ,·~·ır 1 : tc.rcmcz mı?. Gııç olma"l:ı be· . ... .. es yle ml\lbuat 
: .. .. ~ · -.: kalemin!: ı;ırml"ti 
i rnbcr mumkun oldugıına k<ı. Murad ll • b. · 
: niiz .._f ahallc te.,,..kkülleri hat- d 'b . e; u kaleme ait hAtıralıı.· 
• • J• ·r- • rm an lrınl •· ·ı : ta polis amirleri, kendi \'::\Slta· , •• ŞO) C anlatıyor: l ııırilc bunu kontrol edebilirler. . ~aföur yoktu-; liıkin tabolunnm~ 

etm işti. . 
Hu ~ırada: :>.1atbuat mua\İni 

t-.lchmcd Şc'ki Efrıxli '!irdi. Pa~a 
ona hitaben dedi ki: - Alın şu ga. 
zeteyi .,imdi kapatmızt 

Gösterdiği ~azete hcnim Hrcii. 
~im, J'.;endi!;inin henüz elini r::ünne. 
di~d (~irac) gaz~te ~i idi. Kendimi 
kaybettim. i\lehmcd Efondinin hu
zurunu unuttum: 

- ı\man efendim. niçin ~apalı. 
yorsunuz? Bır kabahati mi 'ar? 

Sadı-dZam - Sen bana onu ni. 
ı;in \:erdin? l 

Dıyerek taaccublc bana döndü. 
Yliziimiin pc.ri~an halini ~ömıü~ 
olmalı ki kız.ardı, ~a-:ırclı . i\ lcl1nıed 
Efendiyi -a,·dı. Sebebini anlattım; 

: Bu suretle hiç olmazsa ~aş. gazeteler muayene edilir, ı;iddetli 
! lan~ıç olarak gö1.J", mimar ol- cez.:\\ara çarpılırdı. ~ - Ya, öyle mi? P~ki! 
l mayanların da bir kanaat edi · ı B~~ matbuat kalemine mcn;;ub Dedi. 
! n:?cekleri dl"reccdc J1arap olan ~ima •a <lc\'am etmekle beraber Yani bir gazetenin l'adrazam eli-
: b ' ı b . ı · t · \..~1 d" Sadrazam Sin·an·ı 7.ade,· ··h- k ·· ·ı · · ı il : ına arın ır ıs esı µ\; e ıyeye d ·• . ·• .. J e mu ur. ne anca· mura7.at ı tımar::1 e vcrı e. 
i arzc<lilir. Bu iR.. kontrolde a. ar olm~~tu~. ~ır J::un sabahleyin bilip ba~ka türlü verilmek .caiz ,~ 
: 7.:ımi sürııti temin C'dcbilece- ~~ele~c.n mut~.ca ederken galiba münar::ib olamıyaca~mı fiilen an-
i aindcn tehlikeler önlenmiş o· i w uz:-.1) a Beyın çıkarmakta oldu. latmı~ oldu. i hır. i gu (~ırac) 1:azcte">inin bir bendini CMilcahedei Milliye 2, s. 42) 
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Kesik baş vakası 

Dört erkek ile 
bir kadın 

Eroin satarken 
yakalandı 

Emniyet kaçakçılık şube.cı.i me· 
murları dün Çenberlit~ta lsma. 
!1, Galatada Nuri, .i\ lustafa, Se· 
lim ve Uzunçarşıda da İkbal a· 
dmda bir kadını eroin satarken 
cürmüme}hut halinde ya.kala_ 
mışlır. 

Suçlular beııinci aslive ceza 
mahkemesine v

0

erilmişlerdir. 

Şifa Yurdun dan kaçan 
bir haıta 

Ortaköyde "Şifa yurdu'' nda 
a~abi bir hastalıktan dolavı te· 
davi altında bulunan t<;:el ~e~u.. 
su Ha.sanın kızı 25 yaşlarında 
Saadet tedavi evinden kaçmış
~1~· !.lasta kız polis tarafından 
ıkı gundenb~ri arandığı halde 
buluna.mamı~tır. 

;.cndi~i idareye başladıktanberi 
~r ç? para i"raf ettim, fakat 

h~.; bır faydalı i§ yapmadrm .. Kenf ımd('n utanıyorum .. na bam bana 
ıer. ~ene ic;in bir mih"on ta.h11i11at 
vcnyor B'I · · k 

11 
·· 1 mıyorum hu parayı n· 

1 '.ea ~aı1ıl aarfetmf'li ! 

Jiletle yüz kesen 
deukanh 

Sevgilisi mahkemede 
§İkayeti olmadığını 

söyledi 
lhsan adında bi~isi, dostu 

1:~mziye Kar ile kıskarı~lık yü. 
zunden kavga etmiş \·c: 

"- Benden başkasına yar 
olma bari!'· diyerek elindeki ji-
letle yürunü kesmiıtir. " 

İhsan °dün adliyeye \'erilmiş 
ve ikinci sulh ce1.a mahkemesin. 
de muhakeme olunmlJiitur. Ya· 
ralanan Remziye Kar mahkeme· 
de İhsandan hiç bir şikayeti ol. 
madığını söylemiş, bunun üzeri
ne İhsan ~a<lece 29 lira para ce· 
1..asma mahkum olunmuı?tur. 

İplikler Halk Sandığı 
tarafından tevzi 

edilecek 
Pamuk ipliği buhran ve ibti· 

karı Uzerinde tetkiklere devam 
edilmektedir. ::'\ ltntaka ticaret 
müdürlüğünde sanayi birliği u. 
mumi katibinin iştirakiyle bir 
toplantı ya,pılmrn şimdiye kadar 
dokumacılar kooperatifi tara
fından esnafa teYzi edilen iplik· 
le,rin bundan sonra halk sandı. 
ğı tarafından tevzii muvafık gö
rülmiiştiir. · 

l"r adılar! lfoınn.ntik siya i gaye- \ 
tıı 111rknsınclan lıo~tular kendileri· 
l'Uı< C'V :ıynalanncla gü;cliilcr· Bü. 
<'ltıt~ <lc\'leUcrln kendileri l!;in ı;lz. 
taıd~ri hareket tan.lannı aynen 
:tlnc]ıt ettiler· Iln taklit harekellc
te k e?ı en mühimi lıaldki lılr surct

Size söylemiştim. babam o kadar 
kuvvetlidir ki, inı:ı:ınların 11dal~ti 
omın için hiç bir mana. ifade et. 
mez .. Daha bunun gibi bir çok mi· 
sallcr sayabilirim· Milyarları olmn
sa hayntının sonuna k~dar ha~isa. 
nelerde çürür·· Halbuki o simch ak
sine olmak üzere l;eref kazanmak. 
ta, bUrmet görmekte, itibari\ maz· 

ııu.11 ~\"\·etlerini teksif etmek h u u
tıı.:ı.;.ıa. gö i.ercliklerl liikaydi, düJ:i. 
~li~ nrı dost, dosthın müttefik 
ı: 11lı r1e~Ine sokmakta. gösterdikleri 

Aşk ve macera roman ı P Şı!11dı size babamla niçin kavga 
tmış oldıı<>umu h' .. 1 • • . ,.., ve ıç şup ıel'ız sı-

Tramvay para11nı 
vermiyenler ... 

adı. • 
.Uu kU •. k hl'! tııı çıı de,·lcflerin )!:lcdlklcri 

ıiııın nr~ı .~n mühimi garı1 cle,·lctl&-
11ah J;uııu gelip to basknları he-

ına • başı l"C\ izyonlzme 'J ann~nya 
l:ı.rı :ıdıkl:ırı zamn.nlnr<la dahi on-
""1tı:ıbu . ~l~kl i~i <le fıdetıı. benim· 
h~ crı ıdı· Roman~ a iyaseUnin 
itte hon senelik i tlkn.met değiştir. 
h:ı.rp ~reketi böyle başladı· ISon 
de~1.,1 ~0nıanyndııki \'ndyı·Uc bü~ lik 
hllltıı.: rnıcleri fieklcn yaptı. J•'akat 
lı;ı11d nttc l?omanya son be sene 
llolıt~ her snniyc dahlli 'e harici 
1'~a :ı. halummclan rnth\·erc doğra 

rn<Iun1n. ilerledi· 
bcnıı 

lloınıuı r muhafızlar ba urctle 
ııı haıı~anrn resmi hükumet pıırti

~ı aldı. 
'J ınııı 3or: Sorulacak bir sual kalı. 
l) 

ta ~ nıuhafı:ılar mc\ kli ikfü.Ja· 
1113 t\sct olnıakla lınıici ' 'e dahili 
'~la ınlb, ere göre tnn1Jm olun
clır? n lstihalo tamnmlnnmış mı· 
de ınu ıuuı. ccvıq, Yermek iı;ln elde 
ınııı,c~~t ınlkyn.<J yoktur· Çünkü 
dünyl\<ı: bir memlekette ,-~ hatta 
llıc-ğ0 1 

n~c ile U.tlfn. cdcccl:rinl blL 
Uılur: ~kan ? 'oktur. Ynlnrz bilinen 
~aUp roı?ln~ca n~rilen nimetler 
~Yade 

1 
ilndekllerln hırsını daha 

>abartır! 
SADRİ ERTEM 

• 

bar olmaktRdır· 
Babnm tacsız bir hükümdar. vic-

danll\ rı önünde eğilten esrl\rcngiz 
bir diktatördür .. O bir nd:ım dn üL 
dürebilir fakat elektrikli sandal -

' ya onun için değildir· 
BC11 babamın altınlarının kudret 

hudutlarını aradım. fakat bulama. 
dun·· .Alimler sorarım siıe, ne der· 
siniz? Hımci' ilim adamı vicdanın
dan bir kiic_;iicük ft:'d3kiirlık ynp -
mak mukabilinde kendisine. eseri· 
ne ulasmak. gayesini tahakkuk et. 
tirmek için teklif edilen liizumlıı 
bir laboratuvarı reddeder? Hnngi 
doktor, bir ilmi kütüphane kurul • 
mnsına, bir gram radyuma. binler
ce hayat kurtaracak bir serumun 
meydana getirilebilmesi için lazım 
olan milyonlara karşı, küçiik bir 
şn.hadette bulunmaktan, t..ılep edi. 
len bir raporu vermekten imtina 
eder? Siyaset adamlarındnn bah
setmiyorum·· Onların da vicdanları 
otomatik bir tevzi makinesi gibi· 
dir· }~n hiiyük liıtfa, en geniş kapı 
açılır .. Peki geriye ne kalıyor ki? 
Baham ilmi, <llişiinüşleri, kanaat. 
leri. kanunları. aşkı . do!!lluğu . ııe· 
refi hepsini satın alahiliyor .. Yalnız 
sıhhat satılık değildir· Fakat ba -
bamın sıhhati de yerindedir, vo 
maden s uyundan ba§ka hiç bir şey 
içmez·· 

Yazan: 
Moris dö Kobra 

Tekrar ediyorum: Babam, dün
ya denilen bu kfışane harahrsindc 
her ~P.yi yapmağa muktedirdi· For. 
dun rakibi olan babam, her sene 
fabrlkalnrı. mndrnleri. petrol kıı · 
yulan \'C ticaret ı;emilerilc en nz 
tiç milyar kazanır .. 130 bin i~c:ı O · 

nun kolunun altında yo.ı:;nr .. ıfiO hin 
k.i ı:! ! Il<'rhangi bir .Avrupa devle· 
tının sulh znmnnındRki orduc;u kn. 
dnr .. Thhnm eğ('r ist,.r~e cliinro'lın 
bnlli h::ı.filı borsalarmrla j!; ' 'ı>nnn on 
n:'i~yon boN!a oyuncusuıı~ı ifla!'I et· 
tınr veya ?.rngin eder. Babamın aL 
t'.nlnrı hf>r r;cyi yRpmaj!a k nnirdir·· 
Fakat sadece beni mesut ee• mi • 
yor .• 

Çünkü b"n mesut dc~ilim .. Krn
dim.i bildiğim yaştan beri~ ''i'.'lltemck" 
kclımcsinin manasını hir tiirlfi ö;;· 
rcnemcclim. Ve hiç bir ıı ey için de 
~11.u • . du.ymadnn, c;iinkü babam he r 
ıstegı?'ı ~~elden ye rine getiriyor. 
~u· Hıç hır zaman için bir o\·unca
gı uzun müddet ı:ırzu etmek. bir sc. 
::rahat yapmak, kıymetli bir şeye 
~av~§mak için uzun müddet siddct· 
lı bır arzu duymak zevkine malik 
ola~adıın. Her ne islcrsP.m dcr11RI 
~alık oh~yordum. On he~ ynşında 
ıken bcnı nr:ıkdaşlarım (.inlindc <'!ö
ven ''~ t:ı~klr eden bir arkadnşa kar 
~ı dcnn bır kin ve nefre>t bcslemc"''3 
başl:ımıııtıın . 1ı;imde intikam n;u. 

ç,c,·iren: 

Muzaffer Acar 
su yaşıyordu. Fakat babam derhal 
io:c müdahale etti ve bir hafta ı;on
ra bıı arkadaşı h:-ııık:ı bir memleke
te naklettiler. On ııekiz yaşına gri_ 
diğim zaman kendi yasrmda çok gii· 
z<'l bir mektepli kız:ı tutulmuı;tum. 
Fakat kız benden nefret eflivordu. 
Bu brnim için büyük bir kaİbi fa
cia idi .. İlk sevgim bir çıkmaza gir· 
mlıı ti· Ben. şımartılmı~ ~ocuk, ilk 
defa olarak bir mnni ile karı;ılıııııı _ 
yordıım · Fakat a z sonra gl\;ı:cl nı,.,k 

tepli kızın banıı karsı hRre1<P.tleıi 
tamamen değişti. Fevkalade s e-

vimli, candan davranıyor, büylik 
fe>dn.karlıklar yapıyoı·du. Böylı>ce 
aylarca se,·işlik .. Sevincimin azami 
haddi bulduğu bu zaman l:ırda b:ı· 
bamm bır gevcz~ liği ile benim de
rin !lcvgimln elde cılemediği bu kı· 
ıı babamın altınlarının elde <'lmİ-i 
benim lrnynuma atm•ş oldıı~unu 
ö~rendim .. }.tcğc-rse bi:o:im her gez
mc~e g-idişimiz. her dans ccli11im 'z. 
g-ccirdi~imiz her giin, bab:ım tara . 
fından bir kiirk, bir elbise, bir is· 
karpin veya bir pırlanta ile ödeııi· 
vormuc:. 
• tık .... c11çlik aşkım bu şekilde 
,·aralan~ıı;tı.. Artık bir dahn gü
;,cı ma\'İ gözlü, nıt>nfnııtpe;P~I sev· 
gillmi gönnc~e tövb" rtınıştım· 

• ı;: et 

~imdi ~ irmi dort yıışındayrm .. 

ıe ı;r.1np ,..·· .. 
nl 

. ,..onınecek olan kararmıı 
çın ve · b . ğ ~~ ulunduğumu anlatn· 

ca ım .. ~ete k. . b det .. r ı sız u k11rarı "n-
e tuhaf'' olarak k:ıbul <'din··· 

ııı 

n 
28 :.\layıoı 

·ahamıa ne b" 1 l' . .. ır zr ıvnç projeme 
~ı.zn gostermemlş (<;linkli P\'knm<:> 
ı:b~ aki'lla dii~ünmii · d<'ğilim. ) ne d~ 
ır umar b - · ' • • orcu vermegı reddet-
~~~., oldııg-u için darılmış değilim·· 
lerd'.r.~ bunlar sebeı• teşkil l!tmez· 
<'tm~m ,~hamla ~iithiş bir kavga 
d e neticı>sınne mem!Pketinı-

en anılarnk p . S('bep! . .' .arı!IP kadar gelmem 
· erını asla tahmin edemez:o1i· 

nız .. 
Ge~en !ll'ne A "k . 

nı alt'' t · men ·an pıyasa~r-
ral us ı>cl"n ikh<1adi buhran ı· 

arıncla n f d -mali M' . .aı; or fRbrlkalan (~t. 

tıl ' ı'ŞJJ:anda) am<'lesi gre\' vn~ 
n r.. !I 11 t• . • " 

h 
. " · aa t ücretlerine rok e-

f'mmıvP.t iz . • 
İ!lti~·orİa ·as . bır ~arı1 yapılma~mı 
ı':i ile . 1 r. ~endıkaların hnkemli· 

ee 
~ anılan bir toc::ebb\is tc neti 

\'Crm d. . 
Bolivva C' .. 1•• Babam ve direktörleri 
t:ı oldukhukümcti namm11 ynpmal:. 
lne>ni .laı-ı .ı 50 milyonluk mıılz0• 
... 

0 
.. ·il n "adesındP veı ilt'mİ\·ece<:rini 

., ı ncc> f • ~ 
, .,. bUt"" ena halde hiddctkndilcr 
tili f 1;~ nac:: ford fnbriknlannın tn· 
ci'! na l\'Pt rtm !'lel'İnP karar \'er-

i~ ~r·1· 2? bin grr>wi ve ;}O.CQO am"· 
1'1 "rınd 7.Rbıtnn "" çıknrıldı. fabrikalar 

du.. 111 muhafazasına terkolun. 

( n,.ı·amı rnr) 

~a.hsi tanınmı bir zattan ~1· 
dığımız mektuptur: 

Hatırlıyorum ki müdekkik 
bir 7.at, tramvayın belccli\'eye 
intikalinden sonra, bilet a

0

lma· 
dan seyahat edenlerin miktarı 
çoğaldığından !;ikayet etmi!'ti; 
hatta mlet almaksızın Harbi;·c· 
den Taksime kadar gelip, orada 
tra.·ıwaydan inmek üzere olan 
bir R&h!'la bilet parasını verme·. 
:;i liizumunu ihtar eylemişti. 

Bu ~abah ($. J0,15 de) l'l)prü 
durağın<lan binip. t~m biletçi 
nin: ''Yeni gelenler?" sözü le bi· 
lctsizlcri yokladığı sırada Emi
nönü durağında arabadan inen 
\'C köşeye. kadar yürüdiiğü gö· 
ziimden kaç:mıyan (Bay) ın 
\'az'U hali o acı hatıramı taze
ledi. 

Şık W! zengin bir avukat \'e 
ker.<lisinc karşı bazı ~cnçlcrin 
~nygı gösterdikleri bir öğretmen 
olan. bu itibarla hakkı bilmek \'C 

hfümete istihkakın birinci şartı 
clo)iruluk olduöuna kani olmak 

~ 

lii.zımaelen bu ''Bay" cirkin ha· 
reketini gördüğüınii elb~tte fark 
etmistir. Pasosu olmadığını da 
biliyorum: Yapurda -bir ~tli 
olduğumuz ic:in· gider gelirken 
bana ne yü1.lc bakacak. acaba ? 

• 
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ilk ok utların 
. talebe vaziyeti 1 

Irak demiryollarında 
Ticaret eşyası nakliyatında 

tenzilat yapıldı 

K0.'14 YUIUFl 
'(.;::j z·a Oh.iSKE_~ÜER.f!SERTEli:i' J Müfettişler tarafından 

sınıf adedi tesbit 
ediliyor 

İstanbul Hk okullarında. yeni 
talebe kaydına devam edilmek· 
teclir. 1Jk tedrisat müfettişleri 
kendi bölgeleri dahilindeki okul. 
lann talebe kaydına ait vaziyeti 
dünden itibaren tetkike ba§la
mtşlardır. 

Bağdat ticaı·ct :ıtac:emi1.den 
ticaret odasına bir mektup gel~ 
miş, bunda Irak demiryolların· 
da itcarct eşyası n:ıkliyatmda 
yapılan tenzilat bildirilmiştir. 

para ile J2 lira 15 kUr\.!'O. nak" 
ledilebilecelttir. 

Bunılan başka m'cktupta Ira. 
kın rncmleketimizder. mühim 
miktarda kuru meyva ve içki 
istediği bildirilmektedir. Irak 
ile ticari miinasetetlerin daha. 
fazla genişletilmesi için Irakta 
bir ticaret mUr:.essili bulundu· 
rulması da tav!ıiyc edilmekte· 
dir. 

Bu bir güreş değil, müthiş 
Meydanı Ekbczdcn B:ı.ğdadn ka· 

dar olan nakliyatta ikret ton 
başına 5,5 sterlin ir.dirilmiştir. 
Bağdattnn Bosraya kadar da 
malın nevine göre ton h'lşına 
:15 - 25 şilin ücret konmuştur. 
Böylelikle bir ton eşya bizim 

bir boğuşma idi 
Tetkikler neticesinde her oku· 

Jun yeni sene sınıf ve şube faa. 
Jiyeti tespit edilmiş bulunacak
tır. • 

Maarif Müdiirlükleri 
te§kilatı tevsi edilecek 
Maar if Vekilliği vilayet maa· 

rif miidilrlü.klcri çal~ma teşki. 
latı etrafmdn tetkikler yapmağa 
Jrn.rar vermiş ve tetkiklerine' 
ba5lamışt:r. 1, 

Bu.c.~nkü mevcut teşkilat gün
den güne artan okul, öğretmen 
vo talebe sayısını önliyecck ve 
it.lcrini kısa bir zamanda teshil 
edecek durumda değildir. Bil· 
hass:ı. lstanbul maarifinde teşki. 
Jfi.t ihtiyaca kifi gelmemektedir. 
Vekalet memur ve yar direktör 
memurları Uzcrinde bazı ila
veler yapacaktır. 

Belediye kooperatif 
hissedarları toplandılar 

Belediye kooperatifi hisse<lar 
Jarr evvelki gün fevkalade bir 
toplantı ye.pmışlnrdrr. Bu top
lantıya. ancak 16 aıa gelmi§tir. 
F...ski idar~ heyetinin hcsabatma 
nit üç kişilik bir heyet tarafnı
do.n tanzim edilen rapor okun~ 
mu§, ancak bu rapor evvelce ha· 
zırla.nnuo olan rapora istinaden 
tanzim olunduğu iddiasiyle ka
bul olunmamıştır. F.aki :idare 
heyetinin hesaplarım :yeni baş· 
tan göulen geçirmek üzere ida· 
re heyetine sal6.hiyct verilmiş
tir. İdare heyeti tetkiklerini bi· 
tirdikten l>Onra mesullerin ceza.
la.ndırılmasım jstiyc-bilecektir. 

Y eşilköy nahiye 
müdürü 

Kıymetli idarecilerden Yeşil· 
köy nahiye mUdürU B. Muhlis 
Tura.soy Kumkapr nahiye mU. 
dürlUğünc nakledilmiştir. Bir 
sene gibi kısa. bir mUdd t zar
f md:ı. Y~ilköy nahiyesinde lbir 
çok hayırlı iı-ler ya.pmağa. mu· 
vıı..ff a.k olan B. Muhlis, nahiye 
ile bUtUn köyler a.rasmda. tele_ 
fon sebekesi kurdurmuş. nahi
yenin tcnıizliğindc, balıçe ve 
evlerin ta.nzimlnde esaslı ısla.hat 
başa.rnuştr. Cknç Yô kıymetli 
idareciye yeni va.zücsinde de 
muvaffakıyeUer dileriz. 
Şoförlerin yeknesaJC 

kıyafetleri 
Şoförlerin yeknesak albifie 

giymclmi lbclediyo zalbrtasr ta.· 
lima.tna.mcsi alıkA.nundandır. 

Altmcr şube müdürlü.ğii ye~ 
nesa.k elbise jı;fJı ikoyu gri renk· 
te bir ceket ,.e ka.sket kabul et· 
miş, lbelediyo daim! oncUınenine 
ecvketmi§tir. Ceket ve !kasket 
ketenden olacııktır. 

Zaten söz söylemenin sırası de. 
ğildi. l{ara Said, kud4rmuı:; bir , 
kurt gibi, Yusufun boynuna kr. 
yasıya sarılmıştı. 

-7-

terscn o sün bulu§alım da gL 
delim. 

, Dış ticaret da!resı re:sı şehrin1izde 

Bu, bir güreş değil, müthiş 
bir boğulima. idi. Herhangi bir 
ısirkte \'cya dövüş müsabakala
rında binlerce lira bahse tutu§
salar, bu derece ciddi ve teh!L 
keli bir dövüş yaptlrmnya mu. 
vaffnk olamazlardı. 

Şehrimizde bulunan rlr~ tic::ı: 
ret dairesi reisi Servet Derkin 
dün takas J(nıl Led şırketindc 
meşgul ol mu§; Ank.ırndan ls.. 
tanbula gelen Romen ticaret he-

Adliyede süratle iş 
görmek prensibi 

lstanbul adliyesinde de mün- il 
!erit ha.kimlik uı;ulti ihdas olun· 
~foktan sonra, eskiden mevcut 
bulunan asliye ceza \'e ticaret 
mahkemeleri eski davnlarmı 

görmekle meşgul olmakta, yeni 
te.skil olunanlar dn. yeni dnvaln.. 
ra bnkmaktaydılar. 

Geçen mliddct za.rfınd:ı eski 
mahkemeler, ellerindeki işleri 
bitinni.)crdir. Aybaşından iti
baren biltün asliye cezn Ye tica· 
:ret mahkemelerindeki iş hacmi 
muvazi bir şekle girecek, her 
mahkeme mli:JaYi miktarda da. 
va görmekle meşgul olacaktır. 

Bu suretle adliyede ideal ola.q 
"sür'atle iş görmek prensipi,, 
talıakuk ettirilmcğc çalı§ılacak· 
tır. 

yeti reisi \'C fızalarilc görü müş· 
Hir. Servet EC?r·kin müzakerele. 
rin normal bir şekilde devam et
tiğ'ini \'C bugünle.-dc ncticelene· 
ccğini söylemiştir. 

Yeşilkö~ ve 
adalardaki 

Kömür depoları neden 
açılmadı? 

Belediye Ycşilköyde ve ada· 
larda semt deposu nçılmruır
na müEaade etmişti. 

Seyirciler: 
- Aman, sesiniz çıkmadan 

dövÜ $lÜll ! ~imdi ncredevse J'nn-
~ . 

darmalar gelir .. 
Diye söylenerek, dövüeçüleri 

teşci ediyorlardı. 
Yusuf tehlikeyi görünce, bel~ 

ki hayatında ilk defa böyle lmv. 
vctli bir saldırış yaparak, Kara 
S:ıidin belinden yakaladı, havn. 
ya kaldırdı \'e Uç metre ileride
ki çakıl taşlarının iisttine fır
lattı. 

Kara Said de öteki gibi, hatta 
ötekinden daha perişan bir hal. 
de yere serilmiı:;ti. 

Yusuf clleriai kalçasına daya. 
dr .. Bir müddet etrafımı bakı. 

narak bekledi: 
- D:ı.ha niyetlisi var mı? 
Bandırmalı Hiiscyin pehlivan= 
- Bırak artık, nslaıv.:ığmı! 

dedi. Bunlarla dövüşmek sann. 
yaraşmaz. 

Ve ceokcnini alıp mrlo. kahve. 
den çıkardı. 

Yusuf, göğsünü şişirerek ge
niş bir nefes almış \'e sanki ibu 
kavgaları o yapmmmş, bu adam 
ları o yere sermemi~ gibi dııv~ 
ranarak, yohımı. (ı..,vam etmi§ti. 

••• Fnk:ıt bural11.rda depo nçrlma· 
mıştır. Balk bıı ycrlcı <la kömü· Yusufu kah hece 
rün tonunu 28 liraya almakl!: yenmek istediler 
dır. Belroiyeye bu hususta ya· Yusuf, Çamlıcncla yapılacak 
pJlan şiklıyctlcr iizcrinc tetkik" bUyük sünnet düğünür~ ha.z.ır
ler ynpılim~. burolnra nakliye lanıyordu. nu diiğünde ciddt gii. 
ücreti olarak verilen 1 O ktı.ru· reşler yapılacaktı. ı 
5un azlığı yüzUrı:lcn de semt Yusuf, siinnct düğüni.inii hn. 
deposu açılmadığı nnlaşılmı§lır. zırhyan ev sahibinin, Hnlim pa
Bir ton kömür ancak üç liraya. şanın deUtlct ve ynrdımiylc A
nnklolunabilmcktcymlş? Beledi- nadoludan birçok pchlivn.nlar 
ye bu vaziyet ka~ısındR nakli· davet ettiğini de duymuştu. 
ye fiyatlarının arttırılması yo-- Hir gün J!'atihtc dolaf'lan Yu. 
lunda incclcmc!er yapmaktadır. suf. Malta caddesinde Dandır. 

,-------------~------.;;.;;.;;;;;- mah HiiEcyinc rastladı. I<üçUk 
•••••• "Mucize Yaratan Adam,, 1111 bir kııhvcye oturdular. " 

Sinent."\ Alemine ctalm.,, phcserler yaratan hll.\·lik Htıji8(ir Hüseyin sordu: 

ATLAS 

CECiL B. DE MlLLE - Halim paşanın son güreş 
müsabakalarından sonra, bir 

" T Ü R K Ç E ,, yerde güreştin mi? 

E K S P R E S 1. I I - Hayır ... 
Fi mi e - Güreşmek niyetinde değil 

BARBARA STA'I\"\VYCK - JOEL J.ic. CREA 

Mtıdcnlyet dilrıJatrna ıuıırl:ınn nıırurıu a<indılrcmi.)eoc-~ bir san'at 
~nlcıı.I yakmı;,tır. Bu c~r. harll l\ 3ıann ak:)am 

mi.sin? 
- Bu iş niyetle olur mu, usta

cığım? Meydan lazım.. Güre5çi 
lfıztm. 

La ıe Sinemasında 
Ycrlcr!nlr.l ev\'clden aldırınız. •rcıcron : .c:ı~ııs 

- Meydan ela \'ar, güreşçi de 
var. Birkaç gün sonra. gelccc.ık 
ibayramda Cinci meydanında bir 

1 güreş hazırhğı var. iyi, nn.mu.slu 
•ı••• • •••••••••••••••••••• gi.irc.şçiler gelecekmiş oraya. !s-

hakikat var mı? 

- Ne o? Sen de c\ireş:mcK 
fikrinde misin? 

- Hayır. Ben güreşecek hal
de miyim? l{olum hala geçmedi. 
Yukarı bile kaldıramıyorum .. 
Sancıyor. Hekimler, böyle gider
se hiç bir zaman güreşemiycce. 
ğimi ıoöylüyorlar. 

- Çok fena. Kolu işlemeyen 
bir pehlivan ölmüş demektir. O 
halde başka bir iş tutmalısın! 

- Ben de o fikirdeyim. Birkaç 
ay daha bekliycccğim. Kolum a
çılmazsa, bir kömürcü clUkkfLnr 
aç;acağım. 

O gün, Cinci meydanında bu· 
lunnıak üzere sözleştiler ve ay. 
nldılar. 

••• 
Yusufun lst.Jnbulda Bandır

mahdan başka samimi dostu 
yoktu. Pehlivanların hepsi Yu
suf a dtl§man olmuştu. 

- Bu herif de ncrden çıktr 
geldi? Ekmeğimizi elimizden a. 
laca.k ... 

Diyor aleyhinde mütemadiyen 
atıp tutuyorlardı. 

Yususf, Cinci meyda.nnın git~ 
meye karar vcrınişti. 

O, Cinci meydanında yapıla
cak gUre"c kimlerin if)tira.k ede. 
ceğini bilmiyordu. Sadece ştı 
ma!Umatı cdinmi5ti: Cinci mcy
cla.nınrla namuslu pchli\•anlar 
gllrcşccek. 

• Yusuf kime so1•tm, bu c<ıvabt 
alıyordu. 

Bayramın birinci günü Yusuf. 

7.ZO: Program \ 'C memleket ııaat 

ayım, i.3:5: MUzlk: Hafif program 
(Pi. ) 8.00: Ajımıı haberleri, 8.10: Ev 
l<ndıııı - Yemel( tiııtO!ll, 8.20/8.30: 
MOzlk: Hııfif programın dc,·amı (Pl.), 
12.30: Progrnm \'C mcml~ket ıııuıt 

ayarı, l:?.::5: Milzilc şıırlnlıır, 12.M: 
.Aj3n:s haberleri, 13.05: Mllzlk: Şıır. 
kılnr. J3.:!0/H.OO: Mllı:lk: Hadyo ısa• 
lon orkestra.sı, lS.00: Pros-ram vo 
memleket saat ayarı, l8.0~: l\fDzllc 
Cazbıınd (Pi.) lS.40: MUzlk: Faaıl 

hcycll, l9.l:'i: Jfonu:;mıı (Dış polill.ko. 
hO.di:sclen). l0.30: 1.!Uzlk, l!U!\: Mcm· 
lckct sant nyarı, ' ' C Ajans h:ıbcrlcı1, 
20.00: Milzlk: Şıııkılnr, 20.15; l!onu~
ma, 20.30: ?ıIUzlk: Anny \'c ltıırry O.ıs· 
tcn'ln Kabare proı;ramı. 20.50; Mllı:lk: 
Gcı:lt konseri, 21.l5: MUzlk: Sinema 
Seııl (Pi.) 2l.30: Radyo gazctc,,t, 
21.M: MUzlk: Rly11Bcllcumhıır bando• 
.su, <Şet: lhsan KUnçcr), 22.30: lıfem. 
lcket ıaat ııyan, Aja.mı lıabcrlcrf, 

Ç'.arşamba ~ünü, Ç.-ırş:ımba günü ... 

Çeviren: Suat Derviş '!.1 -

- Hayır Mösyö. Mister J3run. 
tondan kocam para çalmadı. Art
h~r. b?Yle bir şey yapmaktan çe· 
kınırdı. Bu pek rezilce bir şer o. 
lurdu. Affedersiniz yine dilimi tu. 
tamadım. Fakat bu öyle rczi1 bir 
yalan ki.. 

J\rthur'u yukorı çai:ırdı. r\Iisler 
Jiarrisonun ne anlattığını bilmedi. 
ğimiz için ben de kocamla birlikte 
yukarıya çıktım ... lfü hizmetçiler 
Mi ter llarrisondan nefret ederdik 
, .e Misler 13runtonun onu niçin 
tuttuğunu, kovmadığım bir türlii 
anlayamazdık. 

- Kendinize geliniz Misters 
Ycnnings ... Efendill'r bu şahitle de 
chcnımiyclli noktaların hepsini 
tetkik ettiğimizi zannediyorum. 
Artık soracak ba!\ka bir şey kalma. 
dı~ım düşünüyorum. ~iz de böyle 
mi düşünüyorsunuz. Te~ekkür c. 
derim. Mi. ters Y cnningc; çckilebi

1. 

Cinci meydanına gitti. Oradii 
kendisinden önce gclmi olaJl 
Bandil'lllahyı buldu. 

- Kimler varmış .. Öğrenebil· 
din mi? 

- Hayır. Fakat, biraz sonr~ 
ilan edcceklcnniş. · 

Cin.ci meydanı mahşer ı;ibf 
kala:balıktı. O devirde tsta.nbU· 
lun en meşhur ve en eğlenceli 
bayram yerlerinden biri ola.ıt 
Cinci meydanında birçok çadır
Jar kurulmuştu, 

J 

Bu çadırlardan birinde vah ı 
ha.}"\·an]ar teşhir ediliyordu. Kıt" 
prya bir beyaz .ayı, bir buğa. )'l• 
lam, birkaç maymun resmi a!' 
mıı;lardr. 

Yusuf bunları gözden g~ir• 
<iiktcn sonra, bundan dahn. bU• 
yük bir çadırın önünde durdu. 

Bandırmalı Hüseyin: 
- İşte burada. güreşecekletı 

dedi. 

Kapıdaki çığırtg:uı şöyle ba. 
ğırıyordu: 

'1Türkiyc1ıin en 7cıwvctli pch
livanlanntlmı Sarıyerli !::::etle 
Arap Hakkı, Çana7c1"1.lcli Mch .. 
metle Makarnacı Ahmet pchli" 
van'lar bir def aya mahsus ol mal; 
1ii::crc iddialı gürcş1cr yapacak. 
lar ... '' 

Yusuf bu sözleri dinlerken: 
- J{ula.kla.rıma. ina.namıy~ 

rum, Hüseyin pclllivan ! öiyor• 
du, sen ne dersin bu i§e'? .. 

· Bandmnalı HUScyin pehlivan 
da ~a.ştrmrştı. Aza.plrnpıh Arap 
Hakkı, Sarıyerli lzzet pehlivan• 
la nasıl güreşebilirdi? 
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- Ne zamandanberi bu i.;;te bu-

lunuyorsunuz?. ~ 
- Üç aydanbcri. 
- Evdeki i~;~iz, sizi sık, H~ 

Mösyö Br.unton'la karşılastmr 
mıydı? . 

- Evet efendim .. Hayır, yanı 
sık, sık diyerek ne kastediyorsU· 
nuz?. - Peki efendim. Mister Brun- iyi hir insan olduğunu anladıktan 

ton i~ne girdi:imiz zaman bir ~y. ~nra sırrınızı ona bildirmek mec
ler bilmiyordu. Fakat bir sene son- buriyetindc olduğunuza karar ver· 
ra onun ne kadar iyi bir efendi ol. di:ıiz ve kocanızla siz ona her şeyi 
duğunu gördüğümüz zaman ben bildirdiniz? 

- Demek Jeannctte Bocguet'nun 
anlattığı hikaye uydurma öyle mi? 

- Hayır hunu da söylemek iste
miyorum. Vakn n:ısrl oldu size an. 
latayım. Bir ~ün, bu ayın ortala. 
nna doğru Yennings'lc ben eski 
radyomuzu değiştirmek •rzusuna 
düştük .. Ne ise sözü uzatmıyahm. 
Giinün birinde l\ tistcr I Iarrison 
koca.mı odasından bir ~ey almağa 
yollamış ve o zaman Arthur bir 
masanın üstünde para ~örmü~ .•• 
Hem de garip bir tesadüf eseri ·o
larak bu para tam yeni radro al. 
mak için bize lazım olan para imiş. 
Yennings bu şekilde ona bir ~ey 
SÖ)'lemeden l\Ii ter llarrisondan 
bir nevi ödünç para almış .. Fakat 
elimize para g~er geçmez; hunu 
iade edecekti. 

- Mi ters Yennings l\Iister 
Br.unton ikinize ne dedi. lirsimz. 

"Sahit Violct hthcl 
çağırınız. - Mister Brunton bize bu me

se.lc hakkında düşüneceğini ve he. 
nüz bir karar vermemiş olduğunu 
söyledi. Yennings hakkında ne ra. 
paca&rını bize daha sonra söyliye. 
ceğini bildirdi. Fakat ne karar · ~ 
verdiğini öjrenemcdik. Çünkü er. 
tesi hafta ... Mister ... Mister Brun. 
ton .... 

- Sinirle11mcyiniz kızım. Etr.t· 
Burragc'i ' fmızı unutmağa çalışınız ve yalnıı 

· benim karşımda imi~ iniz gibi s.'l· 
'

1 
kin, sakin cevap veriniz. 

Ycnnints'e: "Ona her şeyi söyler. - Evet efendim, bu hakikattir. 
scl\ daha iyi yapmış olacağız. Çün :Yalnız hakikat ve bütün hakikat. 
kG böylelikle daha rahat. olu~z.. tir. Eğer yalanım varsa §Cytan ru. 
eledim. Başlangıçta Ye~nıngs ı~te. humu götürsün. 
miyordu. Fakat onu ıkna ct.tım. - Demek vaka böyle cereyan 
Ve birlikte giderek 1\1ıster etti? 
Brunton'u gördük ... Anlarorsunuz - Evet. Bir sene çalı5bktan 
de"il mi? Arthur'll valnrz gönder- sonra Arthurla ben gittik Mister 
mck istememiştim. Cünkü ona ~ir l~;unt<?nu bulduk \e ona her ~eyi 
sö;ı; bile söylemediği halde gelıp soyledım. Daha emin olmak \'e jı;j 
hana kendisine her ~yi anlattığını daha iyi Yapmak için Yenning;.i 
söyliyebilirdi. Arthur bütün erkek- yalnız bırakmadım onunla bcra-
lerden kötü değildir. Fakat bu çok berdim.. . ' 
iyidir demek değildir. Affedersiniz - B.ır sanı>:e Mıstcrs Ycnnings 
efendim. :rabit ben Arthur seviye.. bunu bız~ d~mın de s6ylediniz. Fa
sindeki erkeklerden b:ıh3ettim, si. kat şimdı dıkk~t ediniz Mis Je:ın. 
zin gibi Mösyölerden değil... . nette Bocguet'ın. son zamanlarda 

- Demek Misters Yennings bir Yennings'in Mıster Brunton'.un 
~nnc çah,.tıktan ve efendinizin tok parasını çnldığını söyleme~inde bir 

"Maalesef Mister l larri on biz 
parayı iade ede.rnc;!cn alındığını 
farketmi~. ı !emen gidip l\Jüsyö 
Bnıntona anlatmı~. O da hemen 

- Haydi l\Iisters Ycnnings sü-' 
kOnctinizi muhafaza ediniz ... Bize 
Mister Bruntonun bir daha bu 
meseleden size bahcetn,edi~ini mi 
söyleme!< i tiyor unuz? 

- Hayır! Birkaç giin sonra ne 
de olsa biraz sinirli olan Arthur 
;vrn~yönun ranına çıkarak hakkı. 
mrzda nasıl bir karar \'erdiğini öğ. 
renmck istedi. :rı.tistcr Brunton ona 
henüz bir karar Yermemiş olduğu
mı sövledi ve ona bu kararı Cuma 
günii ·bildir<'c<'ğini \3:tdC'tti . Fnkat 

-14-

VlOLET ETBEL BURRJ\GE 

nulrrşıkçı J\ız 

- hminiz, ~oyadınız. 
- Violet Ethel Burrage. 
- Yemin eder misiniz? 
- Kadiri mutlak olan Allah 

namına vemin ederim ki rnahke.. 
me huzurunda hakikati, \'alnız 
hakikati \'e bütün hakikati · (iyli. 
yeceğim. 

- Siz bulaşıkçı olarak mı çah
~ıyordıınuz? 

- E\·et efendim. Bundan ma<ı. 
da öteki hiz.:netlere de yardım roe. 
rim. 

- Peki cf cndim .. Teşekkür ede. 
rim efendim. 

- - Şimdi size son süalimi birsr. 
değişik o1arak te.krarlayacağnl'I· 
Mister Brunt<;>mı haftada kaç defa 
görüyordunuz?. 

- Bunu kati olarak söyliyemctrl 
~ma bana öyle geliyor ki onu g<t. 
liba günde bir kere görüyordum. 

- Evdeki fl.detlerin de biraz far
kında idiniz değil mi? .. Yani efeıı .. 
dilcrinizin ne tarzda hayat geçir. 
dik:erini bili}·ordunuz? 

- Evet efcndm. Oyle zannedi
yorum. 

- Mister Brunton katlcdilınt· 
den bir gün evvelini hatırlryor mu. 
sunuz? 

(Devamı uar) 

• 
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~dauası: 

Bir halkevi gezinti
sinde neler gördOm? 

Sivasta yardımcı has
tabakıcı J<u rsu acıldı 

~ - ~~, 

Par isi Almanlardan önce 
kim .işgal etm · şti ? 

~ Bir F ransu askerı muharririnin romanından 
- 6 -

İııılam askerleri bütün istih
~i.mlara, köylere, ~atolara, çift. 
l ı.~l:re yerlt'~erck içeri gin .. ~t'k 
butun delikl<ır kapattınldı. 

ölmtiştü. 

Sultan Eliza sarayına. girdi. 

ideal amir, Bakırköy kaymakamı köylü 
ile neler konuştu, neler yapmak istiyor? 

.. Yirmi dört saat kim.senin dı
~rı çıkmama.sı omrolwıdu. Bu 
gelişi güzeı bir tedbirdi. Şcfak 
sökmeye ba.şlaml§tr. Vclo balo. 
nu_ lı~\·aya yükseldiği zaman ha. 
vaı f ılo da. İslam askerlerinin u. 
zerine gelerek zehirli gazı dök
meye başladılar. 

Bir dostum, beni Bıılarköy hıılk· 
evın1n köy tetkik gezilerine davet 
ett1 \"e geçen pazar günü lstanbu· 
Iun W. köyilnll, halkcvi heyet! 
ile gezmek fırsatmı buldum· Bu 
gezhıtl~1. halkcvt gıbi köyde çok 
ınllhlm bir rolil olan ve olmhSt la· 
:ım gelen mllll blr tc§ckklı! men· 
ıroplarilc yaptığım için edindiğim 
fotıbalar dA çok kıyın.etli ,.e istifa.. 
deli oldu· 

Tetkik se)'ahatino Bakırköylln 
~·eni kaymakamı d& ifUrak etmişti• 
Bu da, benim iç~ bir idare ltnlrl· 
nln köy ve köylU ilo olan alakasını 
tctk.ik etmeme imkAn ha.zırladr. 

Bir günlilk köy seyahatinde t.cs· 
bit ettiğim notlar pc-k 90ktur· Bu 
notla.mı bazı ncı t.ara.flannı orta
Ya koymak mccburiyetin~e l:aldı· 
ğnıı için de memnun oldtığumu n· 
çıkça söylemek isterim· Çünkü 
'IUrk münevveri, ·'köyil" en büyük 
bir "dava" olarak bcnimseml§tir· 
Ve bugün ~özümüze bir diken gibi 
bat.an şeyleri yok etmek için çalı~ 
~ıror. Fakat bu dikenler nelerdir'? 

Nnsıl yok l'ldlU~·or? Halkevi na· 
flıl mUc:ıdcle ediyor \'O n:ı.sıl mUc:ı· 
dele etmelidir? 

13ur:!dn sunu da kavdetmek iste. 
:tin:ı, ki ltöy davası iÇ°in ynzacnğrm 
Bıı.lırlar, y:ılnız bu bir kaç köyde 
l'tıptığım b' r günlük gezintinin in· 
tlaaları değildir· En uzak vilayet
lerin en ilcra köylerini gezmif!, köy 
1-alkrnıruı davasını hnssasiyeUe ta. 
kip ctm~ bir gazeteci stfatile ynzn· 
~b'Im sutırlann bir gUn yolu kö· 
l·e düşecek her vatandaş iı:iıı is. 
tifnd~li olacağına kanlim· 

:ı~ · 

Bugünkü yuımı. lıanıı gurur ve 
lı~yecnn veren Bakırköy knymnka· 
lnttun kövlll ne temıı.sındn şnbit ol
<hıfum ı;adLSelere ha.srodeceğiın· 

nuııu, köycülUk da\'a!'\J ile meş· 
hu kıı.yrnnknm B· Bahir, bir pazar 
RiinU bu tetkik gozislnc işt.lrak c· 
diyordu· Yani bir i~ti·.,hnt gilnü· 
l<iMü ile b!r nğnbcy samimiyeti 
il(' · konuşmasında bir tek kendini 
Zorlayış \'c intibak etme güçlüği 
göremiyorsunuz. Meyvadnn, su
dan, toprnktnn, arpa, buğday, scb. 
Zeden hayatı tarlada &eçmiş bir zi 
l':tatçl gibi konuşuyor· KöylU. ken
<llnd n biri ile konuııuyor gibi de -
föı, hasretini çektiği biri ile karşı 
karşıya gelmi~ olmanın hazzı için
de olduğunu ri)·asız, npaçık yUzil· 
ne karşı söylllyor: 

- Bize güne§ glbi doğdun" di
~·orı 

l{aymakam soruyor: 

1 
- Dcrdlnlz çok mu büyük·· Ne· 

er istiyorsunw:? 
d' köylUler evvela ne yapmak iste
~lertnı anlatıyor \'e sonra iste. 

t1
1 

iltleri bir tek şe)i tekrarhyor
ar: 

- Pulluk·· Harcınn makinesi .. 
l\a)'?naknm: 

l - Gelecek sene tarlanızı pul
_,tıltb ekeccks!ııiz.. ''aodinde bulu. 
·•U)·or. 
s I<öyIUler bu \'an.din se\'1nci ile 
arhoş olmuş gibi dalgalanıyorlar· 

\ - Bizim bu ~ iı;in bin lirAmız 
ar.. !<'azla parayı biz blr senede 

cıkarınz .. 
b Gold "ği gUndenbcri Bnkrrköyün 
,.~ttin ltöylcrlni birer birer gezen 
.,,_ eksikleri görUp tcsbit eden kay 
"'alt:un: 
.., - Size djyor. daha çok !ieyler 
ı:~ceğiz. Fidanlar·· meyva fidan· 
~:-'., tarın ve köyilnilze dikeceğiniz 
ıtaliptUsler··· 
Sonrn, bir hatırasmı anlatıyor: 

dik Şarkta bazı köyle rde nğaç 

8 rnc adanır··· "Bir çocuğum olur. 
').~ lilz servı dikeceğim,, diye nda· 
l>~ar. çoeukla.n bUyUdilğO vakit 
~a fletvete knvu§url.nr· O serviler 
• 1~~rtnayc veya cclıiz oluyor· 

\oylUicr: 
eıb;tl Bi.ı de yapmak isteriz .. ama 

I< ıdcn tutan olsun .. 
ve .. · ayma.kam bu arzuyn §U cevabı 

~•Yor: 

cci" Ben sık sık köyünüze gele-
1\tk ll:n. Siz de bir nrzunw: olunca 
l\l , Sık b:ın:ı gcllniı· Elimden gele. 

ll nanın. 
ıltt u köy, RüçUkçckmccenfn sut. 
ı.'ir:~a. sc~iz sene evvel kurulmuş 
vıı .. köl1idur. Yolda, köy evlerine 
ı'l;1lldan UzUm bağları ile karşı • 
hu 1°ı:unuz. Bir kaç sene sonra 
<'"'· a~tar bir misli dahn ~ğala-
...,ll'ıtş. 

ı:; ·~· t?ıdi bu köydeki lconuıımalarm 
c.. t ~ n koyduğu dn.vaları ınralayn.-

Jnn: 
1 - Köylün Un pulluk ve har. 

man makinesine olan ihtiyacı· 
2 - Köylilyü sevmek ve ~nlı~· 

maya tc.svik etmek. 

Zira.at Vekaletinin yeni kombi· 
nalan, btitUn Türk k8ylilsilnü mU. 
sellah bir ordu gibi pullukla tech.iz 
etmek gayesi ile kuruluyor. Fakat 
kombinaları bütün Türkiyeye tc.5· 
mil etmek bugUn mUınkUn olma· 
mıştır. Vekaletin bunu pek yakm 
bir !tide tamıımlryaca~ı umııblli. 
riz. Zira işo başlnnmııştır. Müsbct 
neticeleri n.hnm.ı§hr· J<öylU diyor 
ki: 

- Fenni vasrtnlarh ziraııtte 
bugUnkUnden beş misli fazla mnh· 
sul elde ~deceğiz. Bize verilecek 
\•eyahut bizim nlncnğnnız aletlerin 
bedelini en çok ilti senede tama. 
mile ödcml!j olacağız. 

KöylU ile yalnız oralarda mu· 
v:ızzaf küçük memur d<'ğil, en bü· 
yük lımir meşgul olmnlıdrr- En. 
kırköy kaymakamının Mylü ile te· 
tnııst, onun arzu ,.c ihtiyaçlarını 
hcnimscmesl knrşrsmc!:ı köyde do· 
ğ:uı nikbinT!k ve f:O\'k hunun <'n 
canlı bir tnlsaliuir· Bu yazılara de
vam edccc>ğim ! 

N'iynıi A hml't 

Bursa mebusları 
K azalardaki 

t etkiklerini bitirdi 
Bursa, J'i (:t.A.) - Gruplar 

halinde vilayetimiz kaz::tlarında 
yapmakta oldukları tetkiklerini bi. 
tiren mebuslarımız dün dönmü~ 
lerdir. l\Jebuslanmız akşam bele. 
diye salonunda milııtcl1iplcrinin de 
hazır bulundukları bir toplantı 
yaparak vilıiyeti alakadar eden 
umumi i~ler üzerinde görüşmelerde 
bulunmuşlar ve dilekleri tesbit ey. 
lemi~lerdir. 

Sit-as, (llu.ımsi) - Şehrimiz 
Aks;a:1. Kız San'at Enstitüsünde 
Sivas J::ızlarmı memlc.kr.:t müda· 
faasma h:ız.:rla.mak ~yc~ilc gö· 
nüllü ve yardlDlcı b!r hnstab~. 
kıcı kursu açılmıştır. :Kurs Si· 
vas valisi Akif Aydoğan1n artan 
faaliyetleri arasmdg, yer almak. 
tadır. Kusu vali namına \;liı.ye-

tin t'fenç Ye ·çalışkan seferberlik 
me;uru Salih .Ba.tmönlü kısa 
ve veciz bir söylevle açmıştır. 

Her sa:lıo.da. memleket vazife
lerini büyük bir önemle b~~r· 
maya çnlı;ian Sı~·~slıların . b~ 
mi.ihim mCll'Jekct ışu.dc de ılcrı 
bir hsr.ıle gösterecekleri mu. 
haJ.tkakt1r. 

Paraşütçülerimiz 
M"ersin'de 

Mersi11, 17 ( ı1.A.) - Ha,·a ku 
rumuna mensup tayyarelerimiz 
dün buraya gelmi~ vali, komutan, 
belediye ve parti rci !eri. ha\a ku
rumu frzalan, ve milli te5Ckküller 
men.;upları ile onbinlerce halk ta. 
rafından hararetle karşılanmı~ır. 

Para5ütçülerimiz atiama göste. 
rilerinden önce Emin Ali Yaşın ta
raf mdan havacılığa ait bir söylev 
verilerek diinva hadiseleri önündE' 
Türk milletinin havacılığa ,·erdi!;,ri 
önem \'e bütün memleketin . arsıL 

rnaz bir kütle halinde MilH Şefin 
ctraf ında teşkil eylemekte olduğu 
birliğe iştirak edilmiş, kurum genç. 
terinin yapmakta olduğu bu seya. 
hatlcrin gayeleri anlatılmıştır. 

Bundan sonra tayyareler uçuşla. 
ra başlamış, paraşütçüler halkın 
coşkun tezahüratı arasında muvaf. 
fakiyctli atlayı~lar yapmı~lardır. 
Atlayıcı bayan Muzafferle Edibe. 
ye gö:.terilen takdir hic:leri çok iç. 
ten olmu~tur. 

Bu sırada hava birdenbire kn. 
rar~ı. Şiddetli bir rüzgar birkaç 
dakika. zafmda z.ehili gaz bulut· 
larını önüne katarak Parise do''· 
ru sürilklüyordu. Vclo balonw~. 
dan bu hali gören sultan ile ma
iyeti ellerini açarak duaya. baş
ladılar. Mclval ile Çalıner biri. 
birlerine baktılar. Şimdi uzak· 
ta.n hayali görünen Paris bir du. 
man içinde kaybolmuştu. 

Balonlar da bu rüzgira kapı
la~ Paıisc doğnı gitmişlerdi. 
Muntakim balonu l:ı"'lire sara
yında 'Ma.reşa.I ile maiyetini kur
tarmaya çalışıyol'du. 

Zehirli bulutlardan bir kısım 
garba doğru giderek Biniumma_ 
me ve Hacı İbm.him ordusundan 
bazıları şehit olmuşlardı. Bir· 
denbite Muntakim balOI'lfWlda. bir 
iştial oldu. İp merdiven kopa.. 
rak tayyare havalandr. 
Artık her şey bit.mlşti. Henüz 

dökülemiyen gazlar diğer lbalon. 
larda dahi tazyikin şiddetiyle 
tutu~uşlardı. 

Ortalıkt.a derin bir sükunet 
hüküm sUrüyordu. 

Aradan 24 saat geçmi§ti. 
Güneş milyonlarca fosa.na ibir 
:mcdf en olan sahayı yaldızlar· 
ken jsl8.m ordusunun tekbir ses
lerind~n ta.Şka bir §eY işitilmi· 
yordu. 

Velo balonu yere inmiş ve 
Rül.sa ordularına. iltihak ederek 
lalam asker lerinin ahvalini tcf-

M ü , teri yüzünden Sokaklara halkı tiş etmi§ti. Göriilcn manza· 
kavga alakadar eden afişler ra ~k fed idi. lslim. ord.usun-

aaılacak dan bir milyona yakın insan 
Kalamış iskelesinde Hn.snn, §ahit olm~tu. Btllutlar dağıl-

Osman ve Hnyclar adında üç Belediye, zabrta.i belediye ta· dığt zaman istihk8.mlarda hiç 
sandaJcı müşteri almak yüzün· limatnamesinde halkı alakadar bir a.sker görillmedi. Yavaş ya: 

O eden maddeleri tı.fiıı halinde 'bas· vaş llerliyen lslam ordusu istlh. den kavgaya tutuşmuş. sınan -..{ Kayseri mebuslarının tırıp sokak duvarlarmn ast.ıra - ki.mlan girdikleri zaman gör· 
kaptıgı~ sandal kiireği ile Hasa- 1 t ş dUkl · tetkikleri ca ~ ır. imdiye kadar 30 nümu· en manzaradan Urktiller. 
nın kafasnu ya.rmı§tır. ne lıazırI:ınmıştır. Müdafiler oldukları yerde can· 

J\.oyseri, 17 ( A.A.) - Develi, Sandalcı Haydar ela kavgnua Vali bu nümuneleri görmüş, sız bir halde yatıyorlardı. Bun. 
tnc~u ,.e ürküp kazalarındaki ı · beğenmiştir. Yakında basılmaya dan sonra geçllen bütün istih-

"~ Osmanı elinden kesm1ştır. 
tetkiklerini bitiren mebuslarımız ba.<jlan:ı.cnktrr. k8.mlarda aynı mam.ara görü· 
dün ele Bünyan ,-e Punarba~ı ka- Yaralılar tedavi altına. alm- Bundan başka. sinemalarda lUyordu. 

mışlardır. güst.erilmek üzere küçük film· Öğle vakti Sultan Parise gir. 
zalamıa giderek halkla temasa ler de hazırlanacaktır. mişti. Parislilerin onda dokuzu 
ba~lamışlard~----------·------------------------------------

re:ui 
Hintli işçiler, Randolf Sorcbj:'n~ 

yu biQ bir zamnn unut:ı.:nıyacaı;~. 
Bize bu eski kuyuya ınmcme~~zi 
tavsiye ettikleri zanıan. ~iz. doz:t 
beyaz mühendis ycrıu:ı::n tizen
mize saldırncaklarmı duşuumU~ .• 
tUk! Faknt Dorıing onlnrı tcskın 
elmeğc muvaffak olmuştu. Ceııedl 
muayene cltiğinıiz z:ımnn ba.5mda 
bir kurşun yarası bulduk· Dorrlng 
boğuk bir sesle: 
man düştüğilmUz hayret ve korku· 
cesedini kuyudan gıkardıklnrı za-

- Bu dördüncüdür. ya bumda 
tabiatın fevkinde bazı ş~yler. ce
reyan ediyor, yahut tn bız deliyiz. 
dedi· 

Mühendis Hovles; 

- Hayaller tabanca. atam~!
Hiç değilse ben uiındiye ~dar böy
le şey duynıadtm· diye söyl~n~rek 
etrnfınn bakındı ve işte ihtiyar 
Troos yine geliyor; bakalım bu se
fer ne yumurtlayacak!" diye de. 
vnnı etti· . 

Bize doğru gelen adam, eskı 
bir mnden amelesi olıuı Hubcrt 
Troos'du ynkmınm:da ahşap bir ev· 
de otuıııyordu· Saçları bembeyaz 
ve beli bUkUlecek kadar ihtiyardı· 

Ölfiytl görUnec Dorring'e: ''Ben 
size bu kuyuya innıcmenlzi söyle: 
mistim· Şimdiye kadar dört ki§} 
kaybettiniz. Beni dinlemezseniz 
daha on kişi do kaybedersiniz! ... '' 
diye bağırdı. Dorrlng hiddetle: 
''Ku}--uya. lnlp inmemek blzlnı eli -
rnizde değil bize no emrederlerse 
onu yapmağa mecburu%,, Ce'\'&bmı 
verdi· 

Evet ihtiya.rm hakkı vardı· Biz 

iki nv evvel bu maden şirketine 
intiı;,;p etml.~tik· Bize burada gali· 
b:ı (;Vvelec Hintlilerin nçtıklan ve 
sonra da bıraktıklnrı dört ('Ski ku· 
:'>'UYU tetk!k ,.e Mmizc gelirse iıJ· 
letmeğe açmak vnzüesi ,·critnüı:. 
tı. llk üç kuyuyu karlı görerek nç. 
tık, dördUncüsilndc !elıl.ket ~M
lndı. Evveliı. mtihcndi'I gcnvy'yı n• 
ı?nğı indirdik, yuknrı çektiğimiz za· 
man ölü <'ıktr· Tabanca ile vurul • 
muı::tu. O~un arkasından d31u:ı. aşa. 
ğı üç kişi gitti· Bu iş bir muamma 
idi. Çok eski olan kuyu takriben 
iki yüz metre derinliğinde idi· Des· 
tekleri ve kapılan yıkıldığı için .o 
kadar darnlmıı;tı k! ancak bir kişı· 
yi aşağıya sarkıta.biliyorduk· Biz 
bu işe başlamadan ewel ihtiyar 
Troos'un fikrini soracn.ktık· O işin 
kar vereceğinden çok ~llphcli idi 
ve bırakılmasını tnvs·yc ediyordu· 
''Sizden evvel de buraya bir çok 
kimseler geldi; talihlerini denedi: 
hiç kimse muvaffak olamadı· Ku· 
yuları açrunadr. Sizin de olacağınız 
budur. Bann innnınra ocı:klardan 

bazı~n tekin değildir·,. diyordu· 
Dornng o zaman bu işe gülmUştU· 
Fakat şimdi artık gülmüyordu. So· 
reby'yi gömdükten sonra biriblrl • 
mize baktık: Şimdi sıra kfmindi? 
Kimse gönüllil olarak rnzı olma· 
dığı için ynzı mı. tura mı attık! Kıs
met Dorring'in inıf.'.l ; o inecekti : 

''Şu hayali bir kere de ben gö
reyim .. diyordu. O cesur bir adam· 
dı: 1 "Bcn daha C\'ı.-el davranıp onu 
öldürilrüm,. diye meydan okuyor
du· 

Onu bir ihtiyat tedbiri olmak üze-

ölüm kuyusu 
Tercüme eden: Hatice Hatip 

re iple bağlayıp a.5ağıya .sarkıt.n
cağımız zaman elinde tetiği c;ekll· 
miş bir tabanca tutuyordu· Çcy~k 
Faal Eonrn bize birinci gnlcrlyo u· 
la.<:tığı i&arctini verdi. Bir dahn 
kendisinden işaret alamn:-'tnca o· 
nu yukn.rı çektiğimiz zaman ölli 
gör<hik· Onu da ,·urmuşlnrdı. 

Aynı akşam otuz iııçi bizi hıra • 
kıp gittiler! Sadece dllrt kf~i ltal· 
dık· ~irketten de mUtemn.d.iycn acı 
mc>ktuplar alıyorduk· Dorrlng'I ı;öm 
<lUkten sonra sıra Hovlcs'c gel
mişti· 

O teklifimizi reddetmedi: Bogo. 
ta'dn yapılacak ufak bir işim var. 
Onu bitireyim bazının·,. dedi ,.c 
Uç glin mühlet istedi. Sonrn Bogo. 
tava ... itti. Biz UçUmUz onun kork
tuğun~ ve bir daha dönmemek U· 
zere gittiğini zn.nn~ttilt· 

Fakat, ilç gün sonra onu tekrar 
aramızda görlinco hayret içinde 
kaldık· Bir mUddet ~onra onu da 
kuvuya indirdik· Az sonra birinci 
va~ galeriye vasıl olduğu i~arctlni 
~Idık· Fakat sonra hiç. bir haber 
çıkmadı; ipi yuk~n çektik· !P ge'·; 
ek gelivordu· Bır de ne gorcllnı . 
~'"hendis llo\'ICS ipte yoktu. İpi 
.ı.uU • l 
muaYene ettik: bır şey an ayanın. 
dık· "ıanmıda son ka.ln.n bcynz ~r. 
kadaşnn artık bu. işdt:_nil. vazglieçdı • 
,·or; ve: ••Ben delı eg ım Y z o
İar için hayatımı fcd.a edle;nfelm:·ı dl-

rd G-ı·u·m dllşilnce ı en ere 
VO U• o . d. H • 
doğru bakarken mUhednl;;.ı~: ~,. -
les'in bize doğru ilerle 6 ..... g r -
dilm· Hiç bir §eyl yoktu; sapa.eağ. 
Jamdt· _ .•• 

Ona doğı·u koşlugunmzu gonın· 

ce: "Aman telfı.ş edip te nazan 
~i:l'knti celbetmeyinb.,. dedi· Ve 
ılave etti: ".Mesele gayet bruıitti 
her halde aşağıda birisi vardı ve 
nrkadaşlarınuzı o öldUrUyordU· Bu
nun için de bon Bogotnyn gidip 
kendiıne ku~un işlemez bir kalkan 
aldım." Bize saç bir levha göster. 
di: ''Birinci galeriye yardığım zn
mn.n hu celik levhayı yukarıya kal
dırdım. Tabancaınm tetiğini nçum. 
Daha elli adnıı bile ıırrlemcmlstım 
ki b!r t.:ıbanca sesi işittim ve mer • 
mi önümde tuttuğum levhaya çarp. 
tı! Derhal kendimi yere attım, si
per aldnn; ve at.eşe başladım· Kar 
5ımdaki ateşi kesince koşabildiğim 
kadar süratlc ilerledim yerde ha· 
reketsiz bir ndam yatıy~rdu. Gale. 
rİ.l' i ta.kip ederek gittim· Bir mer. 
dıvonc rastladım ve tırnınnmağıı 
başladım. Bir müddet vUkseldik ... 
len sonrn ba§un bir k~pağa çarp· 
tt. füıpağı açtığını zaman kendimi 
muntazam döşenmiş bir oda.da bnl. 
dum. Odayı ar%tırdım· Kimin oda. 
sı .olduğunu öğrenmek için mcrnk 
e~·ordum. Masa ilzerindc ynzılı 
kagıtıar buldum. :Kağıtların biri • 
sinde ''Bu maden benimdir, oııu 
ben keşfettim. Hiç kimse onn sahip 
olamaz.,, diye yazılı idi· Dcmok ki 
bu adam bizden birisi nşağıya inin· 
ce derhal bu merdivenden bizden 
daha çabuk aşağıya ini:>·or, arka • 
da.snnızı öldüriivor; sonra da evi. 
ne dönUyordu.._.. 

. "~eki ama bu katil kimdl?" "Ta
bil .ihtiyar Troos! O en llfa~ otuz 
kişı öldürmUı:;fü. V" :ı'lnnedt ı·lm ki 
deli idl! ...•• 

Yavaş yavaş ordu dahi Paritıe 
giriyordu. 

Ömer büyilk bir tehlike kar· 
şısmda bulunduğunu hissetti. 
Öl illerin bir iki gün sonra kokma 
sı müthiş bir felakete sebep o
lacaktı. Ordunun §clırin hari
cinde konaklaması ka.rarlB§tı. 
Yalnız bir kısım askerler fennin 
kurbanı olan askerleri çukurla· 
rn doldunıyorla.rdL Mar~al, 
Gotye ve arkadaşlarmdan bir 
eser görünmüyordu. 

:;.*:t-

Zavalh Paris, 7.avallı medenL 
yet menbaı! Akıbet felakot cu
kurunu kendi eliyle ka.zııuşb. 

Melval ile Çahter. Forsiye, 
madm~l IJ{ristiyan Buluvar 
Hosmandaki apartma.na girdi· 
ler. 

Bu felaketten kurtulan pek 
cüzi Parisliler henüz zaı1 oinu
yan sersemlikle pencerelerden 
tek tük başlarım uza.tarak gör-
diikleri manzaraya. inanmak is· 
temiyorlardı 

Şanlı lslim bayrağının dalga. 
la.ndığı Elize sarayındaki evrak 
tetkik edilerek mühim bir vem• 
ka. clegeçirildi. 

Zehirli gazla 1slim ordusu· 
nun helfiltini müteaıkip Avrupa;. 
nm sureti taksimini gösteren 
bu plan karşısmda. Sultanla ma
iyeti nefretlerini izıha.r etme-kten 
kendilerini alamadılar. 

Bu pl8.n mucibince .Avrupa· 
dan nesil nokta.inaza.rmdan üç 
birleşik hlikamet bulmıacaktı: 

Greko - La.tin. 
Sllav. 
Jcrmen birlefik hiilalmetleri. 

Bunların nüfus mikta.n şöyle 
idi: 

Greko - La.tin 110 milyon. 
Slav 101 milyon. 
Jermeıı 123 milyon. 
Ele geçen bir harita mucibin· 

ce Greko - La.tin birlefik hUktl· 
meti: 1spanya, Fra.ma, ltaıya, 
Yunanistan, Romanya, Belçika . 

Sla.v birleşik hilkfunetl: Bul· 
garistlll\, Sırbistan, ~ 
Hırvatistan, Lehistan, Rt.mya.. 

Jennen hükUmeti: .Almaııya, 
Uıviçre. Felemenk, IS\oeç, Nar 

"~··· 
~$..\~ 

Sultan İalam imparatorluğu. 
nun izmihla.Ii ile ortaya çıkacak 
bu yeni hükt1metleri öğrendik
ten sonra vakarla aynğa kalka· 
rak: 

- Allahın büyüklüğüıji in. 
kir edenlerin akıbetlerinin bu 
olacağı z..ı.ten belliydi. Allah 
taksiratlannr affetsin. 

-SON-

Motosiklet kazasında 
bir genç öldü 

Beyoğlunda oturan İskan adın
da birisi satmak üzere olduğu 
.motosikJetile ewelki gUn son 
bir gezinti yapmak istemi§ ve 
arkadaşlarından Mihran ile Ar. 
tini de yanına alnrak Büyükdn
r ye doğru yollanmıştır . 

Fakat tam Zincirlikuyudan 
geçerken Artin direksiyonu eli 
ne almak istemiş, ,.c motör 
bütun hıziyle çeı:rneye bindir. 
miştir. 

Kaza sonunda Artin ağır ya
ralan~:ık hastahanede ö!mU~, 
Mihran b~ından. İskan da nmh" 
telif yerlerinden y:ıralnr.mış. 

lardır. 

Bir kapıcı ağır 
yo.r~.ı.landı 

Beyoğlund ı Samanyolu so!-ta· 
ğmda "Dimitriyös" apartmanı · 
ıım kap1cıs1 Koı:u. cvYelki ı;ece 
yarısı bir gürültü işiterek mcr. 
dh·enlcrc çıkmış. bu sırada üze
rir~ birdenbire birLi ntılıırnk 
elinô0 ld bıçakla gözünü yarala 
mıştır. 

:\leçhul şalııs buııu müteakiP 
knçmı:s. Koçu'nun foryatıarınn 
~ c:tişenlcr kendini ha.:rtn.hanc.rı.: 
kaldırmışlardır. 

Carihin bir hırsız olduJ;'U w 
l\oçuyu göriince ya.kıı.Ianmamnk 
i •in ''11:-duğu sam!m:ı.l•t~ ..l ;:'" 
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Ntıantaşmda Karakol 

• Kım kimi dövdü? Jr Türk Maarif Cemiyeti -")"'--
Ankara Kız ve Erkek kollejlerile F~;~i~e IŞIK 

Barıı~ında 

Yatılı 
Yatısız 

.. 
Kumkapıda balrkçılık yapan 

lsmail, yine balıkçı lrfan ile re. 
lcabct yilzlinden kavga etmiş, 
kendini öldürmekle korkutmuş
tur. Muharrem adında lbir polis 
k:ı,·gaya karışmış ve lsmaili ka· 
ra:kcla götürmek istem~tir. An.. 
c.ı.k İsmail bu sefer de polise ha
karete başlamı§ ve üstelik de 
yumruk savurmuştur. 

İsmail ha.kkrndn tutulan za: 
bıt ile dördüncü asliye mahke. 
mcsinc verilmiş, muhakemesin
de asıl dayak yiyenin kendisi 
olduğunu, polis Muharremin 
kendini karakola götürürken 
dövdüğünü söylemiştir. 

Mahkeme lsmailin hakikaten 
dayak yeyip yemediğinin tespi· 
ti için muayene edilmesine ka. 
rnr vermiştir. 

Şube! e Davet 
Kadıköy A1'kerllk Şobeıdndon: 
Şubcml.ı: 188 icrasında kayıUı Hak

kı oğlu 826 doğumlu Osman Sadlnln 
muamelc&nl ikmal ettirmek üzere 
acele 11U°bcYO müracaatı, aksi halde 
haklrnıda 85 incl madde ahkAmı tat· 
b1k edıleceğl 114.n olunur. 

*41-* 
Beşiktaş Askerlik Şubealnden: 
Şubemizde kayıtlı Piyade Teğmeni 

(23:>03) kayıt NoJı Süleyman oğlu 

Tabir Çağatay \'e yedek Topçu Teğ
meni (41003) ka .t No.lı Mehmet E
ı:nlıı oğlu Abdullah RO,tü Gözmcn ile 
Enıckll Topçu "Ostcğmcnl {331-N·82) 
kayıt No,lI Mustafa oğlu Naci la tem'. 
in acele §Ubemize mUrıı.caatıan, etme
dikleri takdirde 1076 ı;arılI kanunun 
mııddei mabsUml mucibince haklarm· 
da luuıunt muamelenin tatbik edilece. 
ği il!n olunur. 

Tebliğ 
tı;ta.nbul Boks AJuılıtmdan: 
Boka seçme mllsabakalan 21/9/19(0 

Cumarteai glinQ aaat 20 de SWeym.a· 
niye kulllbünde yaptlacaktır. 

Tartı: Saat 16 dan 17 ye kadardır. 
TebUJ olunur. 

Çocuk Kurumu için 
piyano aabn alınacak 
ç. E. K. Eminönü Kazamulan: 
Divn.nyolu Çocuk KUtUphaneal Ç.O· 

culc koro.ru fçlD. piyano atm aiaca.. 
ıtız. Satmak fatıyenlertn Dh'anyolu.nda 
QoCuk kütophancai ııckreterllttne mn. 
rac:ı.:ıt etmeleri. 

Bir kitara hocası 
aranıyor 

Metod üzerine ders verebilen 
bir kitara muallimi aranmak· 
tadır. Gazetemiz idarehanesi· 
ne müracaatları. 

Meclis-i Meb'usan 
1293=1877 

1 

Hakkı Tarık Us 
ilk DeVTenin müza. 
kereleıi: 

toO bGıW& eahUalık lllr ~1ab. 
Her kitabcıda bulunur 

BORSA 
- Ankara17·9·940-' 

•--ÇEKLER 1 
1 SterUo 

JOO Dolar 
100 Fro. 
100 Liret 
100 tn·ıçre Frc. 
100 l!lorln 
100 RaY1elDIU'k 
100 Bclıa 

100 l>rabmJ 

1 
Bursa kız ltsesi ve ızmır Ege ANA • iLK • ORTA • ~isı < Kız • 
lısesi 'alebe kaydına başı anı ıştır t .::ı~i;;_onlp "' <,>1 hU>u~ ll'<•ldlr. !<a_y,t "" tc.c:d.ldl_k.ayı-t : hc:r gün mUracaııt olunabilir ~!:::~~79 

Erkek) 

Ucler aşağıda yazılmıştır. 

A nkam kız \ 'e 
crl>ek ~oll<:jlcri 

jJ,K 

Gündilz Yatılı 
Ura Lira 

'iO 240 
Bursa. kız lisesi 00 00 
İzmlr Ego lisesi 00 00 

},az1a. bilgi edinmek 1 1eyen1('rin 
'unnaları· 

Ol!TA 
Giindüz )'atılı 

Lira JJlnı. 

110 27.3 
50 185 
GO 200 

USE 
Gündüz yahlı 

Lira Lira 

13~ 300 

6~ 200 
Sa ~20 

mektep müdürliiğünc hac: 
(449!)) (;I"i'O) 

_........ __ .... ................. ..,.: .. ._.,,., ,. ... . ' . "" -==-
lstanbul Vilayetinden: 

ı - \'llfıyctımlzdc parasız :yatılı ilkokul yoklur. Ancak çocuklannın ilk 
1.8.~llcrlhi az UcteUc yatılı olaralt yaptırtmak istiycnler için nçılmı;, lUt. 
okul pansiyonları \'aTdır. 

Bu I'aruılyoolıır da: 

Yıldız ı inci yatıoı.:uıu 
Çocukları Kurtarma Yurdu 
KAğıthane 2 fncl Yatıokulu 
I<Uçtlkyalı 3 üncU Yatıokulu 

Ko.) IU Çoctıklan için de: 

- ' 

Ayda 

" 

13 Lira 
l!!,5 J..lra 
7,5 Lira 

10 Lira 

Çatalcl\ - BUyUkçckmecc köy yatıokulu )• 
Beykoz - Bozhane köy Yatıokulu ) .Ayda. 5 Lira ( veyıı 

mukablll çiğ erznk) Şile • Teke köy Yatıokulu 
Ucret alınmaktadır. 

2 - Bu yatı okullarına her ~,l Pansiyon ücreUeı1 \11Ayct tarafından 

verilmek üzere n.lınmaktıı. olan çocuklar tamımlilc lmyıt ,.e kabul edilditjl lı;ln 
yeniden Vil!yet hcsnl>ına talebe kayıt ve kal.ıul olımınamakUı.dır. 

3 - Çocuklarını paralı yatılı okutmak lstıyenıcrln bu okul Ba§öğrcl· 
meniiklerimı ınllrncaaUan l&.:ı:ımdır. (8839) 

lstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: 
Kapalı za.r:C wıulUe Şarköyclc batık ;Hanefiyo \'O Pilevnc vapurlan mıka.· 

zmuı çıkarılma.sıpa talip çıkmadığından keyfiyet bu günden lUbaren bir ay 
zıırfmda vo ayın §erait dairesinde pazarlıkla talibine Jbale edilecektir. Talı· 
ıni.n bedeli lG.ISOO lira ve % 7,5 teminatı muvakkate 1162,5 liradır. Tn.llple. 
rin 8/10/9j0 Salı gUnU saat 15 de teminat ve vesaik mutcbcrclcri ile b.rllktc 
Galatada nhtıın Uzerinde mıntakıı. L~mlltl Rclsll~i S:ıtınalınn. komisyonuna 
mUracaaUan llln olunur • (8840) 

6/a------------------.-.------------~, 

'KENDiN BiR1KiiR 
___________ ,_ ıu.ao IRRMDYEIXRI:-

T. iş Bankası · 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 

ikramiye Planı 

ı adet 2000 UrL • 2000.-llra 
a • ınoo • - sooo.- • 
" • rıoo • - aooo.- • 

12 • 2:ıo • - sooo- • 
40 • 100 • - 4000.- • 
11) • 00 • - 15750.- • 
ııo • 2!\ • - n200.- • 

Keşideler: 1 Şubıat, 1 ML 
yıı, 1 Ağuıtoı, l lkindte,rin 
tarihlerinde varıılır 

:...-. .......................................... ~ 

l,.E~k~L~eni Kolef ~hari ~ 
iLK • ORTA _ LlSE 

Taksimde Sıraserviler 86 - Yeni açıldı 
IHUdllrü: FAıkl şı,u Tcrakkl DlrektörD M. Ali Hatmet Kırm 

Husus1yetıeı1: YABANCJ D!LLER ôGRETIMlNE gem, mlkyutlo 
1 

1 
ehemmiyet vermek, emınarmı az me\•cuUa te;,kll ederek taıebMlnlD ça 
tışma ve lnk~arı. aıhhat ve tnzlbab Ue yakından allkadar olm&ktır 

ı.tektebln denize oazır kaloriferli tcnetll18hane ve jlmnutlkhaneal ftrdrr 

::..::n saa~:.:: ısı arasında taıe~ ka;>-,t ve kabuı olunur. Tel: illfl9 

Beyoğlu Halk Sineması 
Uugüıı 11 de: 1 - ı<:ııııırga: Tllrkçe 

Sözlü, 2 - Hudull ı..:ahramnnları, 

3 - Mikl. 

,,.-------~ 

VAKiT 
Gazetede çıkan oUtUn yu.z.ı ırı 
resimlerin bukuku DUtlıfuzdur 

AUONE 1 AltlFE:.-1 
Memleket t.femleket 

lc!nde cıışmda 

AJ'lık Yj iM fh 
:S aylık ~ılll t\!.; 
6 aylık 47~ ımı • 
l ),llık VOO ltiOO 
l'arUeden Balkan Blrllğf lc;ln ay. 

da otuz kuruş dUşlllUr Posta tılrll 
ğtne glrml.ıen yerlere nyda ~·ctmlt 
beşer k'nruş zaınmer1lllr. 

Atı0ne kaydın. tıildlren aıektuı 
ıre telgraf Ocretlnl abone parasının 
posta veya banKa ile yollama ı.c 
retlnt idare kcııdl 11.zerlne alır. 
Ttlrklyeııln llcr p<>Mta nıcrıu.>Und• 

VAKIT'a abOne yazılır. 
Adre:ı değtşUrme llcreu 2:1 KJ'1 

lLA!ll OOJtP:rt..r:KI 
Tıcaret unıııarınm eanllm - sa. 

tm sonda:> itibaren llll.o eayfalll 
rında 40, iç sayfalarda 00 kuruıı. 
dördüncll ıruyfada ı: ikinci ve O· 
çtıncllde 2: birincide 4; tıqıık yanı 
ke.<ımece " liradır. 

Bllytık; çok devamlı, ktı~ıı 
renkli 119..ı verenlere ayn 'yn ın. 
diraıeler yapılır. Kesm! flAnıann 
santim satırı ı:m kuruotur. 

rı.~.-1 111utıtyett .. (,lmıyan 
K llçilk llı\nlar 

Bir defa so: iki defası M. ne ~e 
fası 6~. dört defası 7:, ve on defllSı 
ıoo kuruştur. Oe aylık Udıı veren 
'erin bir '1efa.sı bedavadır. Dört ııa. 
tın gecen ıııınıann fazla ıratırlan 
beş kunışta!l hesap edlllr. 

KAYIP~_AR 

İstanbul lthaUl.t GUmrtlğünUn 

38717 No. ve 20.1.39 tarlhll bcyannn· 1 
mesine ait N. D. ma.rkıı. ve 153!J/ö.<ıı 1 
60 1540/61/63, lG!l 1/64/65 ııumııralt 8 
balya kanavcçclcrln 25/l/3!J tarih \"C 

1047 numaralı teminat makbuzunu 
zayi ettim. Yenisini al'acağımdan es 
kisinin hUkmU olmadığı 110.n olunur. 

Tütlln tll<'t'.ıın · Jw.ccp KUkrn 
\'e Hü!M'yln 1.'~k:ı (3347i) 1 

••• 
Eczacı mcltteblndcn aldığım hllvl. 

yet cUzdanunı kaybetUğ1mden hllk· 
mü yoktur. 1%2 nnvcydıı ıı:rı,,ır 

(3J470) 

'Oaküdar A!lll,-e Hukuk 11.aklmll 
glnden: 

939/777 
H:ıml Dtlndar, Ulvi DUn<lar ve J<'a. 

tlııe tar.ıfınllan Fuat aleyhlrıc açılan 
tel•ki haciz clnvr.ı.smın curt tahkikat 
ye mubnl,emest netlceslnuo <lavacıla· 

rın murisleri :b~ahriye Şcrl!enin gayn 
mübadil koınJayonundakl iatlhkakı 

üzerine konulan haczin fekkine 
10/6/940 tarihlodo lto.rar vcrllml§ 
mUddcl.ıılcyh I•'lıadm jkametglhı 

mcthul olduğundan lllm sureti tebllğ 
edllememl§ ve tebliğ n1akamına kaim 
olmak Uzere mahkeme divanhanesine 
t.ııllk ve ilı\nen tebliğine karar verrı
miıı olduğundan müddeialeyh Fuadın 
mo.1Qmu olmak Uzcre keyfiyet llAn 
olunur. (33481) 

lııtanbu1 5 inci tem .l\lcnıurluğun. 

dan: 
938/45<:2 

1 

... ::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::: •• :.::::"·• 
im ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• ··············::-·· .. ················::a ... i!· 
mı .. iSii" ........................... iJ ;e-s·-; ... ·ı~ 

-~ . ~ 
11!1 Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari~ 
:::: Talebo kaydına devam olunmaktadır. fi: 

::::::::::: Şetwıdeba:ıı polb karalcolıt arlcasmda. a..,Jeton: :%634 .. ~ilHHH' •
............ -. n:ın • .... . ... . . ... -·;:;;;;&. 

Devlet Demiryoltan ve tJmanları 
· işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli ı 16851 Urıı olan 10 adet Manyetolu maaa, 4 adet man
yetolu duvar telefonu ile 14 adet Manyetolu portatif telefon (215.9.lHO) Çar. 
şamba günll saat (11) on birde Hnydarp8.§llda. Gar bln~lllndeld komta
yon tarafından açık cka!ltme usullle satın alınacaktır. 

Bu işe ı;irmek istlyenlcrln (126) lira (38) kuru§luk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği ,·esalkle birlikte ek3lltme günU ııaat.bıe kadar ko
misyona mllracaatıan llzımdır. 

Bu l§e alt şartnameler komlsyondr-n parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(8141) -

Türkiye Çumhuriyeti 

aat Bankası 
KuruluR Tarihi: 1888 

Sermovesi: 100.,..,,0.000 Türk Lirası 
Sube ve Aians ~rtedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktırenlere 2 8, 8 O O Lira 
ikramiye Veriyor 

' 

lıraat l3ankaS1nda kumh:lra!J 911 ihbarsız tasamıt be1&plarmd& ea p 
110 lirası bulunanlara senede t defa cckllecek kur'a ile qatıdakl 

pıa.na ,ııre lkranılye dağıtılacaktır, 

• 
40 

100 
ııo 

160 

Ade' ı.noo Ural ık t.000 
• 600 • !.000 
• %50 • 1.000 
• ı 00 • 4.000 
• ti O • 15.000 
• 4B • 4.800 
.. 20 • s.ıoo 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

DiKKAT: Hesaplarmdald paralar blr sene içinde> ~" Uradan apfı 

dU,cılyenlere ikramiye cıktığı takdirde % 20 tazlaıriylt verilecekUr. 
Kur'alar senede t dc!a: ı EylQl, ı Blrlnclkl.Dun, 1 Mart " 1 Bazlru 
tarl?ıler!nde cekllecektlr. 

100 ... , .. 
100 Çek Kronu i 
100 ~(' 100 

Pencö/ 

(1.0075 
J.62~ 

13.90 
1 p---_.:;____.---

· I VAK iT matbaası 
............ ~ .. -. : ....... ;• ..• '* • .. ..... 

Bir borçtan dolay1 mahcuz olup pa· 
raya çevrllmeıılnc karar verilen Hca· 
f'lefeld marka ve 4'202 sayılı bir adet 
§ekcrc:l \'C bakkaliye tcnu:lslnln 
19/9/040 Perşembe günU Galatada 
Agopyan hanı tinllnde saat 4 - ~ Jw.. 
dar btrlncl açık arttırmıuıı yııpılicak, 
,·erilen beclel muhammen kıymcUnln 

yUzde yetın~ beşini bulduğu takdirde 
mUgtcrls1nc ihale, aksl halde satış 

temdit edilerek 21/9/940 Cumartesi 
gilnll saat 12 - ı e kadar ikinci art-

inhisarlar umum 
müdürlüğünden:ı 

J. - Şartname& mucibince ı ıı.det Dizel mot6rü açık ek.sfltme USllllle 
satın almacaktır. 100 

100 Ley 

100 Ol nar 
100 reo 

ı 
%U32;s 

0.625 
uııs 

:n.uı~ 

ıoo bveç Kronu St.003 \ 
100 Ruble 

- Esham ve Tahvilat _t 
Merllıı& Banka51 P'Dln 102.SO 1 

Kitap kısmını yeniden 

K • t tırma surctlle en çok artl.trana satı· 
1 ap, mecmua, gazete basar. lacakltr. Almak istlyenlertn mC%kCr 

Tabiler n11ımına di7.aİ i~leri alır. l mahalde gösterilen ıaaatıcrde hazır 
.,................. bulunmaları 114.n olunur. (33488) 

tanzim edip açmıştır 

. ~ .. '~ . 

JI. - :Muhammen bedeli 1900 lira, mu\·akkat teminatı 142,50 llracbr. 
IIL - Elcalltnıc 3/X/940 Pct'§embe gUnU ııaat 16 da Kabatafta Leva· 

znn ve M.Uba~at Şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV. - Şartname ııözU geçen §Ubeden parasız almablllr. 
V. - lsteklllcrln eksiltme :için tayin olunan gUn ve saatte prbıamenlrı 

• 10 uncu !ıkrasmda yazılı vesaik \"C % 7,G güvenme para.lame birlikte mez. 
kQr komlByona mllracaaUarr. (8830) 

Sahibı: ASIM US 

Umum ~riyatı idare eden: 

pasııdığı yer: V AKIT Matbaall 

Refik Ahmd S1t1mıi1 


