
1 lkinciteşrin 1939 

[ ÇARŞAMBA 1 

İkinci Yıl - No. 540 
GONLuK SiYASi HALK GAZETESi 

idare Veri 
Nuru .. manlye No. 14 l ttınbul 
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Her Yerde 5 Kuruş 

Büyük Millet Meclisi ltalyan Hükumetinde · 
Bugün Milli Şefin MühimDeğişikliklerOldu 
Bir Nutku ile Açılıyor AlmanLehdarı6NazırDeğişti 

Mareşal Graziani De General 
Parianinin Yerine Tayin Edildi 

l*. 

-------
Italyan Siyaseti 

Müttefiklere 
inhiraf Ediyor 

Roma, 31 (A.A.) - Faşist fırkası 

umumi katibi B. Starace, istifa etmiş 
tir. Mumaileyh, Faşist Milis erkanı
harbiye reisliğine tayin edilmiştir . 

.Mareşal Grazinni, ordu erkanıhn.r
biye reisliğine tayin olunmuştur. 

Kabinede tadilat icra edilmiştir. 

Altı nazır, istifa etmiştir. Bunlardan 
bazıları diğer memuriyetlere tayin e
dilmişlerdir. Bu meyanda Maarif Na
zırı Alfieri ve Harbiye müsteşarı ve 
ordu erkanıharbiye reisi general Pa-
iiani bulunmaktadır. Hava işleri ne-

1"~."Şef* "ri nıhuriyet lıayranu mtina.-v~betue Ankarapalasta verdiği ziyafette CUmhurreislml-& zareti müsteşarı general Valle de is-
':. \. . '\ Ba.~vekll ve M:Vt:)alin arasmda tifa etmiştir, (Sonu 7 incide) 

Yenl Erkanıharbiye Reisi 

Mareşal Grazyani 
Değiştirilen Maarif Nazın 

Alfl~ri 

aın .··
3
-==. m====im===i ı Parti Grupu Umumi r-,: :c---·-·-·-----x-. ·-:~X; 

l._~ uu .. ,ı. ()abld YALÇIN Heyeti Dün Toplandı .lngiltere Arnavutluk 
O •Pa. intihabındanbcri bUtün il hak 1 Dl Tanı y o rm u? 
Oıt .Katolik dünyasına hitaben 
iç- laınunini y('ni neşretti ve bunu da 
~de bulunduğumuz harb felfıketi
'Q·· 8Cbeblerini teşrilıe tahsis eyledi. 
ru~~ Katolikliğin en büyük ve la -

Londra,, 31 ( A.A.) - Reutcr 
ajansmın dıplomatık muhabiri
ne göre Britanya hitkii.meti Ar
tıavutluğun hükUmet merkezi 
olan Tiran'a, §'imdi bir başkon

solos tayini milml;füı olup ol
madığını ltalyan hiikıimetiııde~ı 
sormuştur. 

Meclis Reisliğine Çankırı Mebusu Abdülhalik l 
Rendanın Namzedliği lttif akla Kabul Edildi 

Molotof Beklenen 
Nutkunu Söyledi 

1.. ti Şefinin her tilrlü cismani ve 
•'' Unyev· · ae .. ı mcn{aat ve endişelerden aza-

ti Yuksek makaht}f\dan tekmil beşe
~~ th~ırdığı. bıı"-hakikat şudur: 

1'as bın sebebiJ\~t ırkçılara ve 
Yonalizmde ~ lflzımdır. 

•er~Yuhti bir ~~ bile insan iş
ko ltıde bu k~ w uhti bir teşhis 

, l'o~ası nadir;,g'(· ür. Hiç şüphe 
. • t~ ki' rruh~ .• apa bu fikri etra-ı 

d a <l~~· ~alıuz Katoliklerini 
~~ !etlerin mütefekkir \'C .. 

\'aff sanlarını dn toplamağa mu-
~·ak olacaktır. 

Ayni suarede Milli Şef İngiliz Büyük E lçisi \'e Hariciye \'t.ldlilc 
görü~ürlerken 

lcirn ı.r ormanın içine dalmış bulunan 
bi ~~lerin ormanı göremedikleri gi
lc~Ydız ?: beşeriyetin şimdiye kadar 
den ~!-~bri inkılabların en büyüklerin
lkıtz hırı içinde yaşama.ğa başladığı· j, 
deıı ~l~e işuı azamet ve bilhassa 
t>U:etını hakkile idrak edemiyoruz. 
•tın Yadan kavga hiçbir zaman eksik 
1Utn;11Şbr. tptidaları belki yalnız ~nkara, ~~ (Husu~i.) ~ B. M. M~- .cum~uriyet H~!k :aı:tis! Grup 
hııib·uk ve sopa ile boğuşan insanlar hsı yarın Cumhurreısımız İsmet 1no- Rıyasetmden teblıg edilmıştır: 

1 

Bu teşebbüsün başlıca scbeb
lcrindcn biri, A rnavudlıığwı 1-
talyaya ilhakmdanbcri pek fa::
la oUııı idari gilçW.k1crin haı b· 

den do'lcıyı §imdi artmakta bu -
lurımasıdır . 

Sovyet Hariciye 
Demokra&ilere 
Moskova, 31 (A.A.) - Sovyetler 

Birliği Ali Sovyetinin beşinci fevka
lade içtima devresinin halk komiser
leri heyeti reisi ve Hariciye Halk Ko-

i ::-ri Moloto\• tarafından verilen ra
' >&run metni aşağıdadır: 

"Mebus yoldaşlar, son iki ay zar
fında beynelmilel vaziyette mühim 
değişiklikler husule gelmiştir. Bu 
değişiklikler Avrupaya ve ayni za
manda Avrupadan uzak memleketle
re aiddir. 

Arnavutlukta1.:i eski elçi Sir 
;t:hıdrcvyan aynldığuıdanbcri 
bu vazifeyi tek· başına konsol.os 
vek-ili Oamlbe ifa etmektedir. in 
giliz hükıımctinin bu tcşcbbiisii 
Gamblcin yükünü lıafiflctmeye Bunu söyledikten sonra ehemmiyet 
maftt/tıır. leri kat'i bir mahiyette olan Uc esas-

'------- - - --- - .-: lı hadiseye işaret etmek icabedcr: 

Galib Ef ganinin 
Muhakemesine 
Devam Edildi 

1 - Ewelfı. Almanya ile Sovyctler 
birliği münasebetlerinde husule ge-

len tahavvülü kaydetmek lazımdır. 

23 ağustosta Sovyctler birliğile Al
manya arasında imza edilmiş olan 
ademi tecavüz misakı iki memleket 

( Sonu 3 üncü sayfamızda ) 

Halk Komiseri 
Hücum Ediy or 

\ -.. --..,, ~ -==--/ 
',I 

Rus Hariciye Komiseri Molotof ~rlerini yere sermek için bütün nü'nün nutuklarile mutad çalışma Parti grupu um~?1i heyeti ~ugün Perapalas otelini dolandırmaktan 
~~~w~~ru ~~~u;~~~~~~~Turmhl~~~15~~pre~~~w~~~~~~.Tu~cliG~~~-======================~~==== 
bayr oldurmekte hakikaten akla lantı için Meclis salonunda dinleyici- Refık Saydamın reıslıgınde toplandı. nin muhakemesine dün akşam saat o n ı• v e r s im t e· Yeni 

Girdi 
le,.;_ et verecek muvaffaltlyet derece- tere mahsus yerler ayrılmıştır. (Sonu 3 üncü sayfamızda ) 17,5 da Asliye Sekizinci Ceza mahke-

·<qe e · · d · ter k rıştıler. Gerek bu icadların, 1 =- zr= 7Jil mesinde devam edilmiştir. Müd eıu-
e Y . ' • oıllralc enı . usul teşkilatların neticesi A ı ı M 11 . mum inin "talebi üzerine kendisıne so-

bugu , ~skı zamanın meşhur harbleri man ar a arımızın' rulan muhtelif suallere Galib Efgani Ders Yılı na 
di. F'n hır çocuk oyuncağı haline gir- şu yolda ccvab vermiştir : 
b&rbt akat eski zamanlarla bugünkü 

0
. • d ı -Ağustosun ikinci haftası içer -

'lltiıı~r ve ~ilhasşa şimdi gözümüz ö- Bedeıı·nı· emı·yor ar sinde, Ayasofya kütübhanesinde bir 
"1ea· belki de küçük bir mukadde- Iraklı ile konuştum. Bu adam, bana, 

1 ce-. flrk . .. yan eden harb arasındaki benim Misbaha olan borcumu Mısır-
~alnız ölüm silahlarının çoğal - da ödemekliğimin döviz kaçakçılığı 

~~ =~~:~:.~~!ıyda ydığı1u~ndirordAu- Yugoslav Heyeti Pamuk Almak <Sonu 7 lnclde) 
~ \' ı ıgın e e0 • - • 

h,~ ?isbct fark• hiçbir mühim ta- /cin Temaslarda Bulundu 
6tllind ı!ade etmez. Bugün, gözümüz , 
~ıi e adeta hiçbir muharebe vukua - -~ ,,. .. " 
lca Y0tnıuş, iki taraf karşılıklı şa- Almanya ile aramızdaki klering an mizden peşin para ile de olsa mal mü 
~an~Yorınuş gı"bi görünen pehli _ laşması nihayetlendikten sonra mem- bayaa etmek üzere faaliyete geçme-

Kel Aliço 
2'ıUth· lnazideki kavgalardan çok leketimizle iş yapmak imkanını bula-

1 
lerini bildirmiştir. Dünyanın 

"ik 1' olması da ka\tgayı doğuran mıyan büyük Alman firmaları Al- Bu şubelerden bir çoğu şehrimiz- En Büyük 
Yetiştirdiği 
Pehlivandır 

)!:~'Ve gayelerden ileri geliyor. manyanın memleketimizden it hal et- deki firmalara müracaat ederek lı-
ltkk~~r bugünkU harbi tutuşturan te- mek mecburiyetinde olduğu maddele- sansa tabi olan maddelerimizden is- 26 8Cnc müddetle Osnıanl1 lmpa
~k .,,, er ve kanaatler taammüm ede- ri başka kanallarla temin etmek için temekte ve bedellerinin de pe§in para ratorluğunun başpehlivanlığını mu 
~k e bütün beşeriyette kabul edi- faaliyette bulunmaktadırlar. · ile ödenecef;>ini bildirmektedirler. ha/aza eden bu -müthiş adamın 
bir ••ı~~Urla.rsa binlerce senedenberi Yunanistan, Yugoslavya, Macaris- Alman hükfunet i memleketimize ih maceralarını pek yak"tnda Sami 

• ..,8.nlık tes· d · k Karayel gazetemizde nakle başlı-" ıs etmek hedefine tan ve daha bir çok memleketlerde racatını a aynı anallarla yapmak-
hUseyta Cahid YALÇIN eubeleri olan büyük Alman şirketleril' tadır. Dün Tuna yolile Macarist:andan ._Y_ac_a_k_t.ır_. _________ _, 

( Soau 8 Uacü aayfug•zcla ) bu aubelere emir vererek nıemleketi- [Soaa 1 m .,,...,nrcla] 
• 

(Y.- '1 de) 
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Papanm T amlmi Büyük M_iltet M~cli~i 
{Ba§ıııakaı~ devam> Bugün Mılll Ş~fın Bır 

~u yilriimÜ$ 
01

- beşer teki.mü· Nutku ·ııe Açılıyor 

·iktısadi Harb 
Htne devam et..mek ve manevi terak· 
kiye aid tekmil mazinin kapılarını ka- (Baş tarafı ı. bJd •)'bmnık) 
pamak lazımda. Artık kendimi?.e me- Ba§vekil; altıncı B . .M. MeclU5inin 
deni insan, vahii hayvanlardan !ark· yarın açılacak olan birinci ic;tima yılı 
lı, yüksek, mütefekkir, ahlak mefhu- lçin Meclis reisliğine Çankırı mebusu 
mwıa A1aib, vicdan mölihualarına Abdillhalik Renclanın, nıie vekillikle-

}(oS>enha 31 (A.A, D N 8 1 .. .nd .-ı·ı da k .. f 1 ç '"U riayetkar bir mahltik demek hakkını rhıe Aydın :mebusu doktor Mazhar 
.~ g, .1 _ • • • an uzerı e u14"1'. ar eşı .l u.,. k bed •. Ca 

Türk İktıaaJiyatına Bir Balııf 

Harbden Sonraki· Vaziyet 
4-

Yazan : Ralt Necdet METO 
""ftla bildiriyor: yapmıflardır. Alınan tayyarelerinden ay ecegu. Germen ve. Bursa mebuMı Refet. . -

lod.ller-lingsche Uotende gaı.etesi, 09- erı qağı bir tanetri Franaız tayya.rele- İtte ~.buradadır, ~I f~et mtez ve Sıvas . ~u ~ Harbin Türk iktısadiyatı üttrin • münasebet temin edcbHmemiı. çok 
tı n aldığı haberlere göre, Alman ri tarafından düşürülm{)ştür. b.~ur. Şimdiye ita~~~ ah· Gtinaltayın parti riyaset.~. t~· deki bul menfi tesirlerini inkir e~ gUç olacaktır. Almanya ile Türkiye . 
. htelbabirlerinin Atlas c1enizirıde ye- Fra.nSIZ .keşif tayyareıeri Alman lıi.ki ve fikri teklmülti içimizdeki vah· tından naımed g&terildiklenm ~~ • memelde beraber vaziyetin kat'iyyea arasındaki (Clearing) muahedesiıüq' 

iti lnUvaffakiyetler kaydettiklerini topraklan dahilinde çok derin bir şi &e'f'lrita.~ bir ~ ~ ~· Umumi ~ bu na.mzedleri it· ümidaiz olmadığını evvelce söyle- 31 l.ğustosda mUnkazi olması ve ye
~7.ınaktadır. Bu guete diyor 1d: balgeye nüfuz etmişlerdir. Bu auret· cmlan ehliıe,tirmek, mtimkün oklugu tifa~la ~bul ~· . mift:jlr. Bugün de bunun aebeblerini nilemnemesi en mllhlm engellerden 
l ~·eç bandırah BardaJana vapuru, Je yedi uçuş yapılmıştır. Bütün tay· k~dar az zararlı hale ~ağa doğru .Yıne ny.aset.divamnca P81~1 ~ıpulir.aha çalışalım: !biridir. Fakat A.lmanyanın serbest 
ı~ bir seyahatten sonra dün Os- yareler üslerine dönmüşlerdir. yürilyordu. B~a tamunile .?1u!'affa.k reıs vekillildcnne .na~7.ed gostenlen Türkiye coğrafi ve siyasi amiller döviz satın alabilmesi ihtimali, mev· 
t lbnanına gelmiştir. Vapur mUret - Fransa. dahilinde 150 kilometre 0~~ büe her halde ustuoe hır Seyhan mebu~n Hılmı Uran ve Trab- dolayı.aile birçok diğer memleketlere lcud olmakla beraber, bir hayli uzak 
~tı, Finister burnu açıklarmda ln- derinlikte bir Alman tayyaresi dtl • cıli surmüştü. Başı sıkıpıı hak ve a· zon mebusu Hasan Saka umumi he- nazaran mümtaz bir mevki işgal et· !olduğu gibi, Almanyanın Rumanya 

gUit band11'ah Clonchishns vapuru - §ÜrUlmüştür. Diğer bir kaç tayyare· dalet~. bahsediyor, mllteca~ ~le yet~ ittifakla BeÇildiler. . . . lmcktedir. Türkiyenin bu harbdeki ve İtalya gibi memleketler vasıtasile 
~ 37 kişiden mllrekkeb tayfasını nin de ayni akibete uğradığı anlaşıl· kend~ tecavüze uğramış gıbi gos- Bundan ~nra B. ~· Meclı~ ~dar: en büyük mazhariyeti açık denizlerle !bize makine vesa.ire satabilmesi \'e 
til~tdıklannı anlatmaktadırlar. ln-lınakta ise de, Franaız kumandanlığı termege ~yo~u. Hak ve ada~et ~lıklarile nyaset dı~anı kitıplıklen münakalesinin serbest olması Ye ka-lyükü bu memleketlerin bizimle yap
bit; ı bandıralı Clanchisholn vapuru- ı bir rakam verebilmek için yapılan taraftarbgı bır nyskılrlık olsa ~~le ıçın .y.apıla~ ~rbest mbn.~a. ~ra ra yoilarının da emniyetidir. İtalya 1 UkLuı ve yapecaklan (Clearing) 
~tarafından batırıldığı söylenmek- 1 araştırmalann neticesini beklemek- hak ':e ~dalet ~e!.bwn~a karşı o - ta~nıfı. netıcesinde evvelki ı~are a - bitaraf kaldıkça ve hat+...i harbe gir· muahedelerine yükletmeleri bir çok 
...__·İngiliz tayfası, Clanchiholn va- tedir. Bu araşbrmalar uzun sürebile. denm~ş hır vergı ~mekti; o mef~~~- mırlen Beyazı.d mebusu Hal'<l. Ba~ - ae bile Türkiye Akdeniz vasıtasile mü."külatla karşılaşacakbr. Barb do
; ... 10ıuıı 14 tşinievvelde diğer 24 cektir. Zira, tayyarelerin ormanlık ~ uu:anta.nn bir kıymet verdigıne · rak ve Mardın ~ebusu !rfan Fend bütün dünya ile münasebatını idame lıayısiıe Almanyanm bu malla.n bize 
aPtlrla beraber Cebelüttanktan ar. bir bölge üzerine düştüğü anlaşılmak alimetti. Alpaya ve Manısa mebusu doktor edcl>ile<..-ek, J\:arndenizden Rwoya, ıve herkese gönderebilmesi hatta i 
~~ söylemişlerdir. Alman tah • tadır. Bu tayyarelerin Fransız top· Şimdi ortaya ırkçılık çıkıyor ve Sa.im Uzer büyük bir ekseriyetle se- Balkan ha~·ms1 hattft orta Avrupa mal edebilmesi gibi güçlükler de 
ı.:~l'inin taarruzu ini olar:alc baş- raklan üzerinde bulunması hayatı muhterem Papanın dediği gibi, bu- çildiler. ile temasım muhafaza. edebilecektir. bunların başında gehnektedir. Al· 
~ kafileden beş gemi batmıştır. kat'iyyen bozmamıştır. BüyUk şehir- nun ifrata vardınlmış şekli görülü • Divan k~tiplikleri .ic;i? yapı~a~ sc~ Cenubda kara hmludları vasıtasile de manya ile sekiz se:nedenberi en sıkı 

hiholn bu meyanda idi. lerde hiçbir tehlike işareti verilme • yor ki en basit surette tarif \•e izahı çimde de yıne evvelkı dıvan katıplerı 1ran ve Arab menı.leketleri yani Bas- bir surette devam e<leıı alış ,·erişin 
Alman TelJDğf miştir • insanlarla hayvanlar arasındaki bil· \'edit Uzgören "Kütahya,, Bekir Ka- ra körfezi ile temasını muhafaza e- durması bidayette inkiı.r edilemiye . 

8ertin, 31. (A.A.) - Resmi Tebliğ: BİR 1NGlL1Z VAPURU tiln fikri, ahlaki ve manevi farkı kal- leli "Antep,. Kemal Ünal "Isparta,, debilecektir. cek ve tcli.fisi zamana mUteva.kkıt 
11y Garb cebhcsinde hafif topçu faa- BATIRILDI dırara~ tamanıil~ tabii ''~ ~ihanşü: Cavi~. Ural "Ni~de,. Doktor S~~\.Ko- ;ukarıda. un:umi lıatla_rı ç~zil~ _bu ~r:ı.~lar ve gü~üklcr doğurabileceği· 
or: <>hnuttur. Moselle ile Palatfnat Londra, 31 (A.A.) - 4.666 tonluk mul bır hayat mübarezesının zarurı, nuk Bursa,, Zıya Gevher Ebh Ça- cografi vazıyetın elıeınnuyetı a.şıkar- j nı soylemek lazımdır. Bwılann ba . 
~etf ru aramnda kefif kollan faali- İngillı bandıralı "Cairnmona,, va.pu· Jizım, faydalı ve binaenaleyh meşru nakkai~,, kaza~mışlardır. . .. . . dır. Tüı'kiyenin açık deniz.lt".rle te - şında hiç ş.üphesiz~ bugün ~a1l~ı· 

i 0lınUftur. ru batırıldıktan sonra mürettebatın- olduğunu iddia etmekten ibarettir. Partı gnıpu ıdare heyetı uıoehklen masının nmhara.z.ası yalnız ucuz nak- jzın da şahid olduguınuz fiyat duş • 
tt dtltnıan tayyaresi düştlrUlmüş· dan üç kişinin kaybolduğu görülmüş- Bil' kavim kendisine karşı bir teea- için yapılan seçimin usnifinde eski liye kabiliyetini ifade etmez. Bir mil- künıüğü gelmektedir. 

"· tilr. Mürettebattan geriye kalan 41 vüz vukubulup ta mağlup oldu ve e- üyelerden Abdülhak Fırat "Erzincan,, letin iktısadi biinyesindc esaslt ve • • • 
l\ . Fransız Tebliği kişi bir sandala binerek bugUn bir saret aJtına ·düştü mii, ta.kdirf ilahi- Rasih Kaplan "Antalya,, Damar Arık bayati bir rol oynıyan şu iki rükün Madalyanın ters tarafı işte bu ft 

•'lbu rıs, 31 (A.A.) - 31-10-939 t.a- tngUi.z sahiline çıkmağa muvaffak nin bu suretle tecelli ettiğini,· bina- oğlu "Seyhan., Emin lnankur "l~el,, 1 de mümkün kılar: yat sukutudur. Ve sonra da Türki 
lı[ ~ akşam tebliği: olmqtur. Bunlardan biri demi~tir enaleyh .kendisinin istiklil ve hUrri- Şükrü Ka<;ak "Erzurum,. 1.smct Eker Türkiyeye satmak Ye satın alabil- yede, hiç §Üphesiz esaslı ba7.l sebeb 

bir Of.lelle ile Se.rre arasında bariz ki: yetten mahrumiyeti haklı \•e adilane "Çorum,, Atıf Tüzün "Çoruh,. Gene• mek kabiliyetlerini de bahşeder. lcre istinad eden ve yakında tahfi. 
ıa.!laliyet olmuş, ufak keşif kolu - Evvelce hiç bir ihtarda bulu- olduğunu teslim edip oturacaktır ! 1 

ral th.san "Giresun,, Ki.mil Dursun Bugün harb saha!\ına yakrn, her edileceği kuvvetle ümid edilen (li-
e;ruılan yapılmı§tır. 30 teşrini • nulmalnlftl. Birdenbire fiddetli bir Dünyada herşeyfn ölçüsü galebedir "İzmir,, ekseriyetle seçilmişlerdir. an tehlikeye bilhassa deniz nakliyatı sans) şeraitinin ban mallarınuz içiı: 
~l g'Ünü zarfında yapılan mtlte • infillk oldu ve vapurumu& 20 dakf. ve kuvvettir. Kuvvetli misiniz? Kuv- Ruznamede b-.ışka bir ~ey olmadı- her türlü tahtelbahir harbinin dar- ihracat vesikası verilmemesi de Al· 
lll ~ UÇtışlar esna81Dda çUte motör- ka içinde ~ttı. Geminin ambaı:nda VPtinlzi daha zayıflara kar.şı kullanıp ğın?an. ~t 13,30 da içtimaa nihayet bclcı·iue ~aruz buluna? İsveç. Nor- man • Türk alış veri§inin durmag 
~ JJınan ketif tayyan"...si hatta • ,bulunan bir kaç arkadaşımızın ınfi- ta ~alebe çalmağa muvaffak oldunuz venlmıştır. \-CÇ, Daııımarka, Belçıka, Holanda· kadar değilse de fiyatlara tesir cdeı 
~ lııt diişUrülmfiştUr. DOşmruun iki ilk eenaınn<ia öldUğUnü zannedıyo - mu? Demek ki si7. hıı.kiuıınız. Beşe. NOT : nui yanında Türkiyenin coğTafi vaz.i- bir amildir. 

~t tayyaresi Sarre ~bhc~in.de nıL., ~~etin. ~tün k_ı~etle~, kıymet öl- Posta se:''İ~~nin bir ha~:ısı yüriin: ycti .. şa~anı. gı~ta ~eğil .mi~ir'! . Zamanla bütün müşküllerin hal . 
~ hatıanna d.U~Uş_tfir ... BU~Un DENlZDE BUI,UNAN ALMAN ç~ılerı ıflas etmıştır. DUnyada yalnız ?en e\rvelkı gun gaz~temıze gelme~ı ı.:urkıyenın sı~ası vazıyetiA de iktı- !edileceği muhakkakbr. Ticaret Ve. 
ttb- ta.yyarelen üslcnne donmilş· TA YY ARECtLER!NtN bır kıymet vardır: Kuvvet. Yalnız bir 

1 

ıcab eden Anadolu aJansı foto scrTI- sadı menfaatlerme de azamı derece- kiletinln zaruri bir beklemeden 8(.D· 

4\t~ T CESEDLERl ölçü vardır: Galebe. sini~ Cüm_huri):et ~-ayramı merasimi- d~. te.sir ~ebilec~k bir dcreccd~. ra yine ~eni tedbirleri tesirini gös· 
~ TAYYARELERi FRANSIZ V>ndra, 31 (A.A.) - Biri Mundes- airçok küçük milletler bu nazari- ne aıd resımlen, dıger gazetelere Ya.k Turkıyerun zengın .pazarlarla, !ngil· termeğe başlamıştır. Bazı ih . 

~PRAKLARI ÜZERİNDE ley, ~i~eri Happbbarg'.~ olmak U - riycni.n ilk tatbik sahasını teşkil ede. tinde gel~ği. halde biz~ anc~k d_ün. sa- tere, ~·ansa., ::rucrı~a, Rusya, Mısır, racat mallanmızdaki tereffü, fınJık, 
~ a, 31 (A.A.) - Alman tayya- r:ere ıkı Alman tayyarecısı cesedi dün cck bırer kurbanlık koyun gibi uzak- hah gelmıştır. Bu resımlen, elımızde ~enub~. Amerı~a'. Ş~mal mcm.le.kctıe: ilzüm, incir, tütüne dair mütevali 
~efa olarak Fransız toprak dalgalar tarafından sahile atılmıştır. tan .seyirci. Okadnr ürkmüşler ki par- olımyan bu sebeb yiizi.inuen koynma- rıle muııasebctının. ıdame etti:ıım-:sı yeni ta.lehler çok ümidbahştır. Bu 

maklarını kımıldatmak değıl seslerini dığımız için karilerimir.dcn özUr dile· d: ~şlı başına ~·: nıazhanycttır. yüzdendir ki mevsimin başında gok 

1 t f B k 1 
c:ıkarmaktan bile korkuym·lar. Hatta riz. Kcndı menfaatlcrı ık_tızasından _ola - yerinde olarak hükClmetin müdaha-

0 O O e enen işin içinden binnisbe hafif kurtulduk· ................................... __ .. ra~. ttalyanın ve dogrudaıı dogruya lesi dahi Ziraat Bankası vasıtasile 
larına hükmederlerse bir teşekkür V • f I degılse de, d.olam.b~çlı yol~.ardau Al· piyasadan mal alına neticesi olarak 

~. tk c: •• 1 d. telgrafı bile çekiyorlar! ~ ıınanrs an ~a~ıı:anın bıle bızımı:. ~lun~.se~tl~ büyük sukutlardaıı muhafaza edilen 

·~ u un u ~ oy e 1 Teşkil ettikleri büyük kütlenin lt l . A _J • ı :01 ıdame . edeceklcı l~l s_or1e se mallarımızın fiyatlannda tereffü 
kuvvetine güvenerek yumruklarını Q .) Q ue m l 1 h.ı:a ctıneımş oluruz. ~ ukaı 1 .a s_;y- başlamıştır. Bir aralık dört kuru~ 
sallıyanlar ve küçüklere meydan o- .. 1 dıgıınız me?1leke.Uere .uı:ıan~ a, ~- evet dört kuruşa dfi:.qen kabuklu fın 

•ta.11ıda (Ba!J tarafı l lndde) yük harb, bUtün beynelmilel vaziyeti kuyanlarbucebanetmanzarasınıgör- Tec-aVUZ Paktı 1 g~slavya, 1:lm~nıstan gıbı azı çkoktlbı- dık bugün 14 kuruşa fırlamıştı~ 
't seneıe ce rnUddet devam • b' tt d -· t• .... . ldilk böb. .. znnle nlış \'erış yapan meme e ere 1 . .. .. d d h fı b. r·· lıl'4 r cezrı ır sure e egış ırmı~ .. ır. çe urlenmekte kendilerini hak· Londra 31 (AA ) - ''Reuler 1 • • • • • • kle d ncır, uzum e e ma s s ır teref u 
tı.fı._ Olan ga • t b'i u betlere lı b . ' · · " satı§ kabılıyctıınızı zıkretme e k ded·ı . . 
~~et ~. a ı m nase Bidayette Almanya ile Polonya a· ulabillr. Medeni dediğimiz dünya- İyi malumat alan Londra mahfel- l· . 1· k' t bl tamamlamıc:ı ay ı mıştir. . 

Vermı§tır Bazı Avrupa hU- d b l . • .. yu ~aı ıc a. ı a omuzu -t • • • . eri · rasın a aş ıyan bu harb bılahare bir nın goze çarpan bu tehlike Ye vaziye- leri Roma ile Atina arasında bir ade- 1 . 
~111- 1 tarafından her türlü şe • tarafta Almanya ve diğer tarafta ln- tine karşı gföledni kapamag· a dilini · t .. kt . . ::-- ı. 1 · 0 uruz. Daha zıyade ihracat ~yasının u· 
41~ e kk .. 1 • mı ecavuz pa ı ıçın mW'AAere erın B' zh .· . ti ·z daha var· Gı . . .. ._ lıiss· orukJenmckte olan düşman- gntere ve Fransa olmak üzere yeni yutnıağa çalıştığı bir sırada bütün devam ettiğin· teyid edivorlar Bu ır ma ~ı l.} e. mı . .; . - mumı vazıyetım tetkik eden bu yazı 
ile 8o ı bu tarihten sonra Almanya ı bir şekle girmistir. Almanya. Polon- kuvvetlerin en kuwetsizi olan fakat paktın 1938 dı aktedilcı .Ye Lo~dra· d~ maddelerı, bugda~:· :eyt~ny~gı gı- da her şeyin mütalea edilmediği aşi 
ltı \)'etler b. r ·· d b · . . ' 1 e 1 hı esaslı maddelerle uzum, mcır, fın- kir ve muhakkaktır Zam 
1 ' ır ıgı arasın a ır ya- ya harbı, Polonya zımamdarlarıııın tekmil otoritesini ruhlar iizerindeld da bir istikrar muahedesi addedilen dık ~·etiştir'yoruz Az çok bunları ~ an. zamaı 
et ~ .. · ~Ya ve dostane münasebet - tam bir iflası neticesi olarak netice- nüfuzundan alan Papalık makamının paktın tevidi mahiyetinde olacağı bil ~~b·~ ·ı •. ı H l. Akd 'zd"ki bu m~leler ayrı bırer tetkık mev-
l~·ı .. ısı~ 1 · k lAb · t" B 1 

• • • • saw. 1 ccegız. e e cm c em- zu teşkıl edecektir Bilhassa her ma 
tnUnase 0 

una .ın ı ~ .etmış. lr.. u le~iş, hep bildi.ğin!z gibi Fransa ve beşerıye~. ırşat hususunda gösterdi~i 1 dirilmektedir. niyet devam ettikçe bu maddeleri en lımızın hususi etJ~i ve her mem : 

t~e&itıı ... b~tlerıı:. ~ıttıkce inkış_af lngıltere garaııtılen Polonyaya hiç cesaret dunyanın her tarafında taklıd Buna binaen Londra yeni anlaşma- iyi c:ıcrait dahilinde satıp nakledebile- l
1 

k ti ti ty .. 
1 

. . .. 
1 t&ı .. , ır delilını Sovyetler bır· bi rd · . . ea·ı - li k b. • ··k . 1 "' e e e care reJım enınız muta ea 

~ ~ ile .t\lın r ya ım temın edememıştır. Zaten . 1 mcge yı ır mane\·1 yu sekhk· nın akdini müsaid bir· surette karşı - ccğiz. Hele pamuk ve hatta tütün edilecek lir. 
~lldııcı tah ~.ya arasında dostluk ve bu y"gara~tiler,,. in ne gibi şeyler ol- ti~. laınakta~ır. Paktın imzasının pek ya· gibi maddelerimizden tasavvur edil- 1 Yalnız şimdiden ilave edelim ki 
•-t)g~ovl.d ~ hakk~ 28 cy:ülde dugunu bılen kırnse mevcud değildir. HüM.yin Cahid l' AL('ll'.." kın ol<lugu anlaşılıyor. diğinden daha kolaycaistifade ede • ı scrbcst döviz sistemine tamamen rü.' 
'41. buı a ınıza edilmiş olan mısak· Al ·ı t T -· B h bd b' k 1 k tl 
birli&: uyoruz. Bu suretle SO\~etler manya ı e ngı ız - Fr~nsız. blo~~ cegız. u ar ke ;rbç~ nı~m e ebe· 1cu etmemize bugün için imkan yok _ 
~ "61 ve Al .. . arasında başlıyan harb ıse şımdiki M 

1
. • • 

1 
s • 1re nazaran mer ezı ır vazıyette u- tur. Bugün hadiselere tibi olnıaktan 

'll~a hıun:a:~u::~!:r~~: halde bitirıci safhasında bulunmakta- ussu ını ita yan ıyasetini Bildi- lun~rnm~z, bli~ d~~a birç~~ f~~~.~lar;batka çare yoktur. Vak'alnr biu 
~ ~ı. tebeddillU Avrupanın en bil- clır. Bu harb, bugüne kadar hakiki ı ten:ın c ckrcb{~ı1r.T .. ı~ır;.~t .. ı~ ~ Wl • 1değil; biz onlnra tabi olacağız. Her-

~;.! devleti arasında husule gel- inl~şafını gös~rememİitir. Buna rağ recek e·ı Nutuk s·· ı · k ]Tc.:ııklC ~~1~1 la .ı • ukr .1 ~ıı kuntu a mı ~ısı, ıkes ~ibi biz de harbden müteessir O• 
~ "1Uğu . . be lmil , . . men bu harbın hem Anupada hem r oy 1 yeC?. ur w.cır erının, o a) ı ara a ı~ p, ,ıacagız. 
~it~ • ıçın yne el \azı~e - d h . . . . • l J • şimdiye kadar ihmal ettikleri Aıne- . 
11~~eu uınumiyesi üzerinde ds e Avrupa arıcınde hır çok derın ta . .,,, . . . . Bılhassa mallarımızın sukutuna 
~ ınt hiss · · · • lıavvüller vücude getireceği anlaşıl - rıka \'C Ccnubı Amcrıka, Şımal mem- şahid olacağız. 

lllıa ettırmekten bıttabı bili . Ieketlerile temasa girişmeleri Türk 
'<>ı:ı i ~ıştır. Hadiseler ali So\•yetin maktadır. Roma, 31 (A.A.) - D. N. B. a3an- 'ı ti. Bu Umid, hiç bir esasa istinat et- 11 . 1 kt Fakat harb badiresinden ve sonra 
!iti 1~ Una devresinde Sovyctlcr bi•·· Beynelmilel vaziyette husule gelen sı bildiriyor: memekte ve Fransanın harbin istik- moaı a~lna. yeııı .dpazakr ard. aça~~ k11

:· da sahnelerinden §imdilik uzağız. 
1'.._ -oe .A 1-_ - b Uh' t bedd"ll 1 b . . 1 a ıa ı erıyc gı ere ıyeccgız ı, . . ·oqt .-~ya yakınlaşmasının si· u m ım e ll ere münasebet - Roma matbuab Ajans Havas ta- ı alı üzerindeki ümidlerine uygun bu-

1 1 
. .. 

1 
. tmed' Belki fazla menfaat temın etmıyece .. 

tıı._ · a:ıı._ · t ı k k k d k ı . ıı ıudusunu ııç şup ıesız arzu e l· •. . k .""il . -.et hakkında ortaya sürmüş ar o ara ya ın zarruına u ar u - rafından yapılan bır beyanatı kay - unmaktadır. 1-· . . . l gız amma .. geçmece ve yaşıyaca· 
"1~ ~i tarzlarının yanlıf olma- landığlmız ve hepimizin alışmış bulun detmektedir. Roma malbuatmın Pa· Lavaro Fascista gazeteai Duçen.in gımt ız kb~tt'bhaı:b1 bbı.ze ~·cnıt 

1
pazakrtlar ğız. lşlerimiile meşgul olacağız. 

Lı .... _ ~ d • b k. f .. 1 1 .. ta ma ı ı an e ır nııne onca ır. 
1 

.. 1U k b. . b 2 ~le teyid etmiştir. ugumuz azı es ı ormul er kuvvet- ri.e ve Londraya verdiği haberler soz.lerinin hakiki manalarile telikki Se 1 rd bcr' .1 1 tt·-· . Başka an o r en ızım u maz· 
' ......_ l\:.x. te dü .. A • k ne c en ı ı ıma c ıgımız zen- ı . . b. . d •. 1 ı. .. ~~-ager mühim hldise de p 0 • ~ b'§mhu~ ve ~tı~·e~ ullanılanı~: Fransa.da maneviyatı daha fenalaş- ~dilmeleri lüzumunu ecnebi memle - gin Cenubi Amerika pazarlanıım hariyetım.ız hso~suz. ır ~~~=~ egı_ 
~~.:.~keli inhidamı ve Polonya ca . ı~· ~ e g~ m1?tır. ~vrupa ı tırabilecek mahiyettedir. Havas, si- ketlerin artık anlamaları iktiza et· mevcudiyetini öfircnmiş olacağız. midir? ~um uny~tın en •. u.}:u • c:se:ı 
~~ dağılması keyfıyetidir. yenı sıyası vazıyetı takdır ederken yast mahfellerin Pariste Mussolini . tiğini yazıyor. Duçe Vcnedik sara _ • • • yalnız sıyasi ve ıktısadı ıstiklalıınız 
~~' ~daranı sırası geldikçe kaba hatalara düşmemek için bu nok nin harici siyasete dair olan nutku- yının tarihi balkoııwıda gelecek defa 1

1 
~ .. ııl . , d b. h" d' . değildir. Her tUrlü teyakkuzu elden 

tlt-~dııı_ et~in, sag·1 ........ ı.~ndan ve tayı iyice anlamak icab eder. Meseli, nu 28 teşrinievvelde sôylenmesino göründüğü zaman bunun beynelmilel Tür..,okn gıu .e1~ın nFıcs u ır 
1 

~ ısesı, , bırakmıyarak on altı seneden beri 
""<l ın ., ~· . - ngı ız - ransız an aşması - ı d zd dah T h · i banşı kte kuvvet ve kudretinden,, ş~ son hır kaç ay za~fınd~ "mUteca : muntazır bulunduklarını bildirmiş • vaziyeti izah için değil, belki, tarihli ' nın iktısadi ve mali şartlan da Türk yur. umu .a 11 ve anc 

' 

pek hız etmenıi~lerdir. vız ve tecavüz,, gibı kelımeler yem ehemmiyeti ha.iz kararları teblig· et- ·ktı d' tı . . l , t" b ' h . - teının etmi§ olmasıdır. 
Poıo . . . . h'' . . . ı sa ıya ıçın lR.} a ı ır e em.mı . d-

~lt \' nyaya evvell Alman or- birer m!na ıktisab etmışlerdir. Buse sıne ve sul un ırru:a edılmenıesıoe ta· mck maksadile yapılacagıv nı İtalyan t• h . 1 1 tı B 1 Harbden evvel alınan bazı ıktısa 
e arka af .. - ~--l ye ı aız o aea c r. u an aşmanın . . . f d lan 

llıııı.. ittcl.iı-1ı~ 8Uıdan Kızılordu tarafın beble bu kelimeleri mesela üç veya r ~uu ar. milletine bildirmişti. İtalyan mil1eti b .. C .t .. 1 .. bil kl be- tedbirlenn ehemmıyetı ve ay a 
. '"'ll~ -~ birer darbe bir Ver • dört ay evvelki manalarile bugUn kul· Gördüğünüz gibi roJlcr dcğişmi§ - vaziyeti lüzum gösterdigı~· takdird:o ubun şh~ka·~ ınıt. ıcnTüru.~ k memfc tle . bugün daha iyi anlaşılacaktır. . 
Ut. · Cetıinı • . . • rn er u uıne ın men aa erı· ed beri takib edılen 
~da ek olan ve ancak idaresi lanmaga kalloşımız yanlış bır hare- tır. Duçenin bu vadini yerine getirece- nin himayesi Fı·ansa ve lngiltere ta- 1 On ~ltı ~n .en ~· 

1 
. . h 

i~1.Y~ ~Uiyctleri tazyik sayesinde ket olur. Bugün büyük Avrupa dev - İngiltere ve Fransa hükumetleri ta ğine kanidir. f d T" k nll t 
1 

ve takıb edılebıl~e t• uç ~p d 0 

'i...._, tli.b ettı~Ukfiıneti tuz buz haline !etlerinden bahsedildiği vakit, Alınan rafından bu yeni vaziyetlerini muhik - • - ra ın laakn lourd · m ~rıhnın sa. ınt a ~.n· olmıyan bu. ban§dsıylaseti ıbsaye:ınk··eı 
ı:t_ -·WQQift' . b. . . .. t k . . p lo N k . ması ı n a azamı assasıye gos· Türk milletı ve ev e u muş u 

""- \JO"'·et .... ır. Artık Almanya ya harbın ır an evvel bıtmcsıne ve gos erme ıçın o nyaya karşı yapıl evyor aUnya eerglel tcrdı'g~ı· ,c b h t k t '' Adl 1 1 
bil v. d b .. tün. 

--ı~ · 3 .oirliğt · u usus a a ı va er a • günleri ~ı ıya ecegın e ve u 
' t telikıti arasında anaııc\i sulhün yeniden vücude gelmesine ha· mış olan taahhüdlerin ileri sürülmesi kapandı dığı muhakkaklır. .. külleri iktiham edeceğinde şüp-
tk_ Usuıı~ +ft-~lunan prensipsiz o - hiager bir devlet vaziyetinde görü- ciddi bir esasa istinad etmiyen hare- Nevuork 31 (A A } NeT•york çu· k'" . kfu . k 1~ _ d k" hmuş ktur 
--ıette . ~·~ '"""na.mile lflis 1 . A • .. • • J • • • - ' n u ın · CU1ıcme ö.Lım ır ı e yo . 
a......, dır. etm ş va- nUt'. Bilu.kı.s dun~ kadar tecavüz aleyh kettir. Bugün herkes anlıyor ki, eski dünya sergisi bu akşam kapanacak. ihracatımızın yiiz<le altmışına ya- 1939 senesi teşrin ayları 1914 "a 

~\>rul>ada b tan. oldu)d~rı~ı ıddi~ eden Fransa ve Polonyayı yeniden ihya etmek mese- tır. Sergiyi şimdiye kadar 26 milyon kın bir miktarda sevkettiğimiz 1915 senelerine nazaran çok. t>ek ".le 

llllamı3 olan. bil- In~ltere şınıdi harbın devam etme • (So~" 7 •ci sayfamada] kişi ziyaret etmiştir. Almanya ile buı~<lan böyle esaslı bir ta.rk\ı değil midir? 
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hının müellifi Maksim Gorki ~~ı;. 
Bir hafta kadar evvel Bankalar Mektebinden De Kovmuşlardı cimi de Mustafa Nihad öza?d tJ,ı 

caddesinde ağır yaralı olarak bulu- "Metinlerle Muasır Tilrk Edebıyt. jJlİ 
nan ve kaldırıldığı Senjorj hastaha- Ve bunu fena halde sinirli olduğum ~e "Türkçede Roman,, il~ ~d tıO 
nesinde ölen Alinin katili olmaktan ., .oir sırada söylüyorlardı. Kendimi tu- tanıtmış olan Mustafa Nıhad JJl fı 

' eUbhe altında bulunan üç kişi vardır. tabilecek bir halde değildim. s~:ide ş.imdiye kadar i.kisi. FraD~. 
Bu müfrezenin "Yerki,, de bulunan, pek fena tesirler uyandıracağından, Bunİardan bir veya ikisinin, yahud - Padişaha nasıl dua edeceğimde dıgerlerı Rus muharnrlennden t· 

mukabil k~e~lere karşı y~ptığı bi~ va~anı~ı ve. milletini ve dinini seven- da her üçünün bu cinayeti işledikleri mütehayyirim, dedim, fakat madem- mak üzere yedi tercümesi intişal' e 
baskın neticesınde kazandıgı şereflı ı lerın hıslerıne kapılmıyarak harbe anlaşılmakta ise de, henüz kat'i bir ki bigünah olarak bana bu eziyeti ti. !simlerini sırahyahm: ~ 
muvaffakiyet, o civarın diğer sayılı ı iştirak etmiyen ecnebilerle diğer Hı- neticeye vanlamamıştır. Cinayetin yapmışlar, iftira etmişler, bir de üs- ~tepte - Netoçka Nezvanov~ • ~ t1· 
~felerini, ünlü babayiğitlerini de a- ristiyanlar hakkında müşfik davran- bir kadın yüzünden işlendiği anlaşıl- telik mektebden koğınuşlar .. ben de serıler - La Dame aux Camelıa.R 
yaklandınnış, hepsi de milli mücade· maları lüzumundan bahsetmişti. Bü- maktadır. bu hafiye her kim ise, mutlaka cC-: yandırılmış Toprak • Küçilk Rok· 
lenin şerefii erleri arasına kattlmış- tün reis ve kumandanlardan bu husu- Zan altında bulunanlar maktul zasını isterim. Yedincisi de bu "Sıkıntı,,. et· 
tardı. sa dair ayrı ayrı namus ve şeref söz- Alinin hemşerileri Azabka~ıda Rizeli - Böyle şey olmaz evladım, haydi Rusça eserlerden yapılan ~u taııı 

••• . leri almıştı. lı.zet Rizeli Mustafa ve İdristir. HA- sen git, rahatına bak!.. cümeleri mukayese etmek ıınk ıııı 
Menderes köprüsü başını kararg9.h Aydına Nasal Taarruz Edilmişti!. dise~in bugünlerde adliyeye intikal - Ne biçim iştir bu. Nahak yere yok. lı'akat mesela "La oaıne 11,·ıı 

edinen milli kuvvetlerimiz, yaptıkları 1335 yılı haziranının yirmi sekizin· edeceği anlaşılmaktadır. zulmeden, iftira eden, beni mekte- Ca~~lias'., yı bir de Mithat ~~~j;t 
akınlar ve baskınlarla civar ve etrafı ci günü sabahı idi. Tan yeri henüz a- bimden eden herif cezalandırılmaz tercumesıle karşılaştırmak ve : u· 
sindirmiş ve smdırmışlardı. Artık, ğarınamıştı. Menderes köprüsü ba - FUhf• le~vlk Rıza Te'\'fik ve refikası mı? .. Böyle şey neden olmaz? mukayese etmek tercüme edebıY~sJI 
gözleri bu sahaya dikilen Avrupalı- şındaki aslanlar yatağının kahraman .&:Y?ğlunda oturan Yorgi ve ~i- Keyfiyeti haber alır almaz, derhal Diyip durdum amma, dinliyen beri mızın kazançlarını tesbit bakkll1 

lara, milli varlığımızı göstermek sıra- ları, sabahın latif serinliğinde, zafer ; mı~rını~ genç kızl~rı fuhş~ ~eşvık fesi basıp mektebler nazın Zeki Pa- gelsin!. çok faydalı olacaktır. . ·ı• 
eı gelmişti. Bu da, ancak Aydının is- rüyaları ile süslenen uykularından, ' ~t~ıklerı zabıtaya ıhbar ~dılmış, ~u şanın Tophanedeki mtişiriyet kö~ü- O hiddetle zabtiye nezaretinden . l\~~sta~a Nih~d'ın, zann~derıı, ıı~ 
tirdadile olabilirdi. Bu ehemmiyetli hafif ve fasılalı makineli tüfek takır- 1 ık~ ada~ ya~.alan.~a.k a~lıyeye verı!- ne gittim. çıktım. Gözlerim dünyayı görmüyor- tercuıne~ı olan Stepte,, nın baŞl eri 
teşebbüse aid ilk hazırlıklara daha tılan ile silkinerek uyanmışlardı. U- ~ışl~:~ır. Dun dordilncu sorgu ?a- Paşanın kapısındaki çavuş önüme du. Gidecek bir yerim de, cebimde Maksim Gorki'nin hayatı ve eser~ 
hummalı bir faaliyetle devam edili - uınan vücudler gerinerek doğrulur -1 k.ımhgınd~ ~~pılan s~rgul.arı. netı~e- çıktı (yasak) diye yolumu kesti. Bak meteliğim de yoktu. hakkında bi.: yazı var. B~. ys:JJ ya· 
yordu. kcn, baygın ve slizgün gözler, istif - sınrle her ıkısı de tevkıf edılmışlerdır. tım, şimdi orada bir de kapı çavuşu O esnada, Mektebi Sultani arkadaş sonuna bugune kadar Gorkı den ·ıi· 

Aydının on kilometre şarkındaki hamlı bakışlarla hep biribirine takıl- Tevkff edilen hırsız ile dalaşmak münasebetsiz kaçacak, !arımdan Reşid Bey _ Şehremaneti pılan tercümelere aid bahisler de ı 
Umurlu mevkiinde bulundurulan bin- mış ve biraz sonra da, seslerin geldi- Arkadaşlarının bazı eşyasını çal- hemen cebimden bir kağıd çıkardım, muhasebedsi me~hur Reşad Beyin ve edilmiştir. u 
başı Hakkı Bey kuvvetleri ile haber- ği istikametlere dikilip kalmıştı. mak suçile, Sultanahmedde aşçı çı- üzerine fransızca bir kaç satır yaz- oğlu - beni evine misafir etti. Bir müd Mustafa Niha~ bu tarz ma.l~~ 
leşmeyi temin etmek üzere, Mende- Aydın ovası, o. sa~~h'.. erkekten ~a- 1 raklığı eden Nazif diln adliyeye veril- dım ve içeri gönderdim. Pa.cıa bent det, bu çok nazik ve temiz insanların toplama~.ta ço~ ı.sa~t e~~ktediolsJI 
r~s köprübaşı karargahı ile bu ~ev- kın~~ ut3:.ngaç .~ır ~oylu kızı edasıle, miştir. Sultanahmed birinci sulh ce- kabul etti. Hayretle yüzüme bakı - yanımla kaldım. 
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kı arasında telefon ve telgraf tesısa- henuz d~g~n ~un~.şın .. ~~~nda, Mende- za mahkı::!mesinde sorgusu yapılan yor: Bir cuma günü idi. Babıali cadde- Ser~r~lcr,, ın başında .Min 'l"' 
tı yaptırılıyor, civardaki telgraf hat- res nehrının puskurdugu buharın, ka- Nazif tevkif edilmiştir. _ Sen mi yazdın oğlum bun:.ı ?... sine vardım. Döndüm dolaştım, kol· Gorkı nın Hayat ve Eserlerın 
ları kiimilen tamir ettiriliyordu. Muğ- ~ ~ir :~1~. benziy.en şeffaf si~lerine 9C 11 ag diyordu. pan sıvadım ve orada kitabcı Oha _ rihi,, a~~ı bir krono~oji ~ar. edeJl 
fa, Marmaris, Milas, Urla kasabaların burunmuştu. Sankı, sataşkan bır çap YanJmdaki çavuş dayanamayıp 1 nese bir dayak atmağa karar verdim. Gorkı den bu serıde ıntişa~. iJI 
da bulunan askeri debboylarındaki _si k~nın si~si v~ sessiz ~·ürüy~şü ~le ken w ~~toslklet çarptı benden evvel "Evet kendisi yazdı Çünkü bana "Seni jurnal eden bu a- "Aşk Rüyas.ı1,, a~lı bir tercii~~ 
lalı ve cebhaneler, mahalleri milli ~e- . d.ıne do~ ~zlene .~ız~~me .ıle:.lıyenle-1 Bogazıcınde o~uran Ayş~ adında paşam!,, diyince paşa tekrar bana i damdır!., demişlerdi. başın~a da Gorkı v~ E~r~erı .. Jcl1'. 
yetlerinin himmetleri ve halkın gıin- ı rı o da gormüş ve ortunm~tu. O es- bir kadın lsmetı~e caddesınden ge- döndü: 

1 

Ben de bu kitabcı Ohan es efendi- lıklı bırA yazı vardır kı ?o! kı bak olı 
den güne artan gayretlerile, getirilip nada, Menderes köprUsliniln aşağı 1 çerken meçhul bır şahıs tarafından 1 _ Sen Türk müsün? nin birkaç defa zaptiye nazın Nazım da malumat almak ıstıyenler ç 
kararg9.ha yığılıyordu. Mücadele sa. yukarı iki kilometre uzağından geri- kullanılan motosiklet çarparak muh- Anlattık. Paşanın yanına girip çıktı!!ını, laüba- faydalanabileceklerdir. Jıİ 
hasına civar olan yerlerde, artık 1 sinde toplu bir kıta bulunduğu halde telif yerlerinden yaralamış, kadın _ Baf)ka dil bilir misin? li konuştuğunu gönnüştü::ı. Rus cdiple:.inin, Tolstoy ve Go~f 
ınenfi propaganda ve teşebbüsler he- yayılmış bir piyade ku\'Vcti geliyor- hastahaneye yatırılmış, suçlu yaka- _ Yahudice bilirim, rumca bili _ Hala c:ok keder ederim ki aldan • başta olmak uzere, romanlarındıı ~l> 
men kalmamış gibi idi. Milli varlığı- du. Bu ku.vvetln önünde ve ateş ~l . l ıanarak tahkikata başlanmıştır. rim, !ranice bilirim dedim. mı§ım. Zira hiç kabahati olmıyan ve le,~ir.hu~siyet v_:ır~ır ki onları utıll 
ınıza ve mukaddesatımıza karşı biri- t~da d~ rıca~ eden beş atlıdan ibaret Otomobil çarpta Büsbi.itün şaşırdı. Ve o esnada ya- bu hususta zerre kadar dahli bulun- mu~llıflerınden ~amı~~n .ayırır. l\çiJJ 
biri ardına yapılan taarruzlar, Hür- hır zabıt keşıf kolumuz bulunuyordu. Şoför Mehmeclin idaresindeki 2465 nına gelen Tıbbiye müdürü Kayserili mıyan bu adamcağızı ala melainnas tarı~ etmek kabıl degıldı~. OnUJl 1<i· 
riyet ve İtilaf fırkası adamlarının Bu keşif kolu, müfreze kumanda - 1 t b·ı A tk.. .. Rıza Pn!;aya hitaben· fena h·ılde dövdüm karılere bu tar:ı: cscrlcl'J garbııı_ .. , • _ . numara ı o omo ı - rnavu oyun , "' · • · 
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bozguncu mütegallibclerin yüzlerini nınd~n. aldıgı .emı~le, akşamdan Ay - 1 den Kuruçeşmeyc gelirken Kuruçeş- - B~ çocuk ha~kında .~ana yan- Nazım Paşaya da gayet küstah bir ere. mu a;~se e ere o u 
kızartmış ve onları halka ve bilhassa 1 dm ıstikametıne yola çıkmıştı. Şeb- mede oturan Niza.meddine çarparak j ıış malumat vermışler, böyle genç- mektub yazarak: "Hafiyelerin ceza- tavsıye ~crız. . d. ııa· 
mücadele taraftarlarına karşı malı- re doğru yaklaşı:ken, ~sızın ~~~- yaralamış, şoför yakalanmış, yar-.ılı !eri hiı:naye gerek. Çalışır, ?elki ha- 'sını Allaha bırakmıyacağımı .... ,, söy- Escrlermde umu~.ı~etle keJJın~ 
cub ve zelil bir vaziyette bırakmı~tı. laştığı bu kuvvetın ateşı ılc gerı don- tedavi altına alınmıştır. yırlı hır adam olur. Emredın bunu lem.iştim. yatını anlata~ Gorkı nın bu ro ıtlııf ! 

Halk, halas ve selametin sükfın ve milştü. Geceden itibaren kaybetme -ı tekrar mektebe alsınlar!., dedi. Bu mektubu gönderip dayağı attık- b~kahm ~anler. n~sıl bulaca i.Y'. 
&Ukut ile, merhamet dilenmek ile de- diği teması o esnada muhafaza ede- Y~ngın . İşte Tıbbiyedeki birinci vartayı tan som-a. tabii -başka ne beklenir?- Kıtabın goreceği ragbet bunun ın 
ğil, bilakis, silaha sarılıp Türklüğün rek sükun, inUzam \'e bilhassa bil - ! ı:ey~zıdda Kovacılar :addesmde bu şekilde atlattık. yakapaça Babızaptiyeye sürüklenece- rı olacak. _..,,,, 
vekar ve asaletini göstermek ile te- yük ve takdire değer bir itidal ile Asıyenın ~utasarrıf oldugu 120 nu- İkincisine gelince; takriben sekiz !ğimi bekliyordum. • ............ ---•.•c• ............... O 
min olunacağını anlamış, sarayın ve Menderes köprüsüne doğru çekiliyor- maralı evın çatısından yangın çık- 1 ay kadar sonra lstanbulda Sirkeci I H lb k. 1 d 'd Klğıdcıl•rın kontrol Ar 

tı d kt" d t' .1 k ., d.. a u ı ne ge en var ı, ne gı en... S h . . d b A.ı;..acıl""' 
Babıalinin emir ve tavsiyelerine ku- d~. erliyen bu kuvvetin gerilerinde, ~.ışs~ ~ va ın e ye ışı ere son u- istasyonuna nazır olan Hıristonun "Allah, Allah .. ne oldu, devir mi • :e nmız e . ul~nan kaw. ceıl 
laklarını tıkamıştı artık. Bu sebeble agaçlık ve sazlıklar arasında gizlen- rulmuştur. kah\'esinde bir gün aklıma esmiş değiştı? diyordu . kagıd stoklan ıle fıyntlarını bır .

1 
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her tarafta milli teşkilat yapılıyor, miş bir kı~ım kuvvetler daha bulunu- ı Vapura atlarken "En mükemmel şekli hükfunet han- K. " . . m . . vcl halinde ihtikar komitesine b
1
1

1
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k d 'f k b.l f b .. h .. d. ? d. b. k f ımsenın gelip benı tevkıfe cesa- d. . 1 <lir K .t b edve afileler halinde köprü başına gelen yor u. •t u a ı tara ın u kusta ca Eyüpt Degv irmen sokag-ında otu- gısı ır.,, ıye ıı· on erans verme- t' . k 
1 

. A ırmış er . omı e u c il . 
. • t 1 1 v k" .. b d b l e v k 1 t ff "k" d tı k re ı mı a mamıştı yoksa şerrıne la- t tk.k b l t B m JXl 

erler, ~.eyı>:kler hemen sılahlandırıla- : ıhgan ıgıi opru .k:şı~. a u unan ran Fener orta mektebi taleb~sinden lge . ?Y~ ~b~ş w:· l ~r ~ ~ osA:a,~ - net, diyerek artık' tcrkedilmiş, bıra- e ıb et'l aşt an:ış ır. a~a mite lJıl' 
rak mucahıdlere katılıyordu. ~ ram~n arı~ızı, ıl ı gun sn.m~ ya- 13 yaşında Anastasya dün Fener is- ~~ıs~ ~ t ıy; hake S~~~~ ?n H" . - kılmış mıydım? Bundan sonra ne n~s~ e ı ·~·b op an~ır.ant. o de\'~ 

Nihayet bir gün, Menderes köprü- kpı ~~sı lara: aşektın an taa.rruz are- kelesin den Haliç vapurwıa atlarken a 1 Ae'ı'· e .'b. s ak d ul utı, d useyınd yapsam, ne etsem göz mü yumacak- gud n eknt· ı ı aren aa ıye ıne 
8u başındaki erler karargahı tarihi etını tez eştırm zaruretınde bırak- ayag-ı iskel •yle vapur arasına !;ıkışa- zac e ı gı ı ar a aş arım a ora a 1 • • kl rdi e ece ır. d& 

. • t c ~ .d.l •" ar, sıneye mı çekece e ? K ·t s·· .k l f" atıarıJl . 
bır toplantıya sahne olmuştu. Bütün mıı;ı ı. rak yaralanmış, derhal Balat Muse- ı 1 c.. . • Akşam olunca kendim kalktım . . o:-mı eye ?.mı .. 0 c 1Y. i bildi' 
milli müfreze reisleri kumandanları Fırka kumandanı dC'.rhal harh emri- vi hastanesine kaldırılmış ve orada Gcnçlık bu. Hele serde ezelı haşa- N. . 'tt· 

0 
d k, ıhtıkar yapan uç tuccann ısın -", 

' ·1 k . d. 1 1. d k azım paşanın evıne gı ım. ra a ı .1 . t• K •t b t'' 1 r ]llV' 
arasında Aydına yapıl:ı.cak taarruz ni vermişti. llkönce köprü ilerisinde bir müddet sonra ölmüştür Tabibi . rı ı ve nızam ın emez ık e oldu - h M h h , . rı mış ır. omı e u uccar a. 

' ' · it be k' dti meş ur e med pe lıvana bır mek- k d t hk"k t b 1 t r 
konuşulmuştu. Elli yedinci fırka ku- bulunan .nizami~e kuvvetimi: silah- adil Enver Karan cesedi muayene ~~ s~nra, , ~ san. ı . . ny~ı:11 ~ tub verdim: "Götür bun~ Paışaya tak- ın a a ı a a aş amış ı · 
mandam miralay Şefik Beyin reislik b~şı etmış ve suratle hazırlıga geç- etmiş, ölümü şiiphcli görerek cese- h~: bır muh.~tınde. ı~ışım gıbı, kım dim et!,, dedim. - • - .,

0
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ettiği bu toplantıda, kumandanlar, mışti. O sırada, evvelce Erikli baskı- di morga kaldırtmıştır. bılır ~eler soylemışım... ~ . ~ . . Bir iki dakika snnra Nazım paşa O.af• mecll•I toplan~~ lJıl • 
reisler Yürük Ali efe ve emsali zey- nını yaptığını bildiğimiz mülizim Kad Meger mal bulmuş magrıbı gıbı be . v t . Ticaret Odası umumi mecJısı 
bekler' fikirlerini söylemişlerdi Aydı- ri Beyin kumandasındaki milli müf- Çarpıfma bizim lafları kapmışlar, sıcağı sıca - nı yRanına !çağırta· ı. lı tt• b gün bir toplantı yapacaktır. _,.jıı 

· v t M h ed. ·d · d k. - · ı d ı - ıza e en ı yan ş e ın ana Jel"' na dört yandan yapılacak bir hücu- reze ile diğer kuvvetler de ileriye sil- ~ man . e ~ ın 1 ares.ın e . ı gına Jurna ı a u aştırmışlar... d b .. 
1 

f b. ' kt b ' Toplantıda mUhim mese ııt· 
mun muhakkak bı·r galebe ve şeb . rülmüştü. Biraz sonra karargahın Yedıkule - Sırkecı tramvayı Sırkecı- Ben o sırada yersiz yurdsuz oldu- a oy e ena ır me u yazmışsın, müzakere edileceği haber alınJllış 

' rın ' d Y d'k l .d k K k d w • • A dk.. .. t ·1 oldu mu bu? zabt ve istirdadı ile neticeleneceği, u- yakınındaki Gölhisar köyünde ko - en e ı u eye gı e~. en. 0~ a a gum ıçın . rna~ oy~nd~ . smaı · ·· 
mumi bir kanaat şeklinde tebarüz et- naklıyan YUrUk Ali efe de müfrezesi 3~0~ numaralı Bakırko~ Sırkecı oto- Kemal Beyın ~v~~e .. mı~ırdım. . Diye ~ze başlayınca, ben de du- Ayak blle§I çıkfl ~·· 
mişti. Birçoklarının muharebe başlar ile birlikte gelmiş ve cepheden, muka- busıle çarpışmış, traım ayın camları ~em~n er~esı gunu D~gıs~ Zı: ramadım · . Kalyoncukulluğunda Simitçi se:~ 
b&3]amaz, Aydın muhitinde bulunan bil kuvvetler üzerine yUklenmişti. kırılmıştır. ya ı~mınd:kı maruf ~o~~s hafıyesı --: Paşa •. ~edim, ~u~aya tekrar hap ğında 15 numara!, evde o~uran ~ çi' 
bütUn eli silah tutar babayiğitlerin Tevfik ağanın müfrezesi de ilerleme- Kazaen yaralandı g~l~ı, ~nı . Arnavut~oyunden aldı, se ~rmek ıçın g~~dim: . . . .. oğlu Spiro Kostantin dün sa~ tJD' 
tnUcadele meydanına koşacaklarını ğe çalışan kuvvetin sağ yanını teh- Cibalide lskilib çıkmazında oturan gotilrdu. pohs n~zar~tıne tıktı. . . Nazım paşa gozlerını dikti, ~: vid fabrikasında elektrik t~~;,,J 
•öylemeleri, hazır bulunanların zaten did edecek şekilde bir cephe almış ve 28 yaşında Bedri evinde silahını te- .. ~~'.. Zı~a dedıklen ge~_çle, ~k ıyı me baktı, .baktı da dışarıya 8.~lendı.: söke~ken. m~dıvenden dUşmill ~ 
yüksek ve yerinde olan manevt kuv- ileriye atılmıştı. mizlerken tabanca ateş almış, Bedri goı uşurduk: Meşhur Koçekoglunun . ---:- Pehliv~, al Rıza efendiyı ... Gö bacagı bilegınden çıkmıştı~. '1 ~ 
vetlerlni, cilret ve cesaretlerini bUs- Bu suretle ba.şlıyan taarruzumuz, sol elinden yaralanmış ve tedavi için d~ çok ~m~i arkad~ı, ~e ~nede- türün haps~! lspiro Beyoğlu hastabanesıne Jc 
bütün arttırmıştı. bütün şiddet ve hırçınlığı ile devam hastahaneye kaldırılmıştır. rım, hafıyehkte de yam~~ ı~. . ·-Oo~h .... Bır ferahladım: Sanki de- nlmıştır. 

Bu tarihi görüşme, cenabı hakkın ediyor, mukabil kuvvetler kademe kaj Tramv•y çarph Uzatmıyayım, kırk ikı ~ beni lı~~ gırmeden rahat edemıyormuşum ·•-
muavenet ve mUzaheretine, Türkün deme '' bittabi telefat vererek Telli-• Boyacıköyünde otudan tsmail Hak tıktıkları yer~~. salıvermedıler. gıbı. . DVZELTME ~ol 
ezeli asalet ve necabetine gUvenile- dede v~ Telsiztelgraf sırtlarına doğru l kı Yenicamiden köprüye doğru gider- Tophane muşın ~azım .Paşa o sı· Mehmed pehlivan da şaşırmıştı: Dünkü sa~zda, Bey fY>ıJ' 
rek taarruzun yapılması kararı ile çekiliyorlacdı. ken Eminönünde Şişli hattına işliyen ~~da pek parlak bır zaptıye nazın - Rız~ efen~ bu kaçı.ncı böyle? .. Bostanbaşın~a bır ~aza netlcet'~ 
neticelenmişti. Fakat, kan dökülme- Mukabil kuvvetler, çekildikleri bu Hüseyinin idaresindeki tramvay çar- · . - 119.hı pehhvan, dedim, onu da 17 yaşında bır çocugun 15 ~rf' 
sine meydan verilmemek üzere, işgal- sırtlar üzerinde, evvelce tahkim edil- parak yaralamış, yaralı tedavi altına ~akıl p.ek :-rıf, zeki, münevver, mı ben bileceğim, hesabını olsun siz ark8:.daşmı Flober tabR..YJcas:ıse, 1': 
etlerin iki güne kadar Aydından çe- miş olan menilerine girince, muhare- alınmış, vatman Hüseyin yakalan- ~.ıb ve şaır o ~ bu adam bana çok tutun şunu!.. ladıgını yamuştık. Bu h ,.,.ı,ıJ 
kilmeleri lUzumunun şehirde bulu _ be geregı-· gibi kızıamıştı M .. dar· k mıştır ıyı muamele edıyordu. Hakkımda pek Soluğu yine Zaptiyede aldık ve tı- ralıyan Adnan yanlışlıkla Y" r 6' 

' ~ · u 1 uv- • büyük il h l besl. l Şükrü -ı 0ıt1e.:.4.t-nan ve savaş esnasında bitaraf kala- vetler gerçekten görülm · d DU tU ş P e er ıyen saray mu • kıldık hapse! mış, yara anan og u . J:V" 
cak olan Rumların ta d d b. in d · enuş .. er~e- f bitini tatmin ve beni çok müdafaa . . . yaralamış olarak gö'iterilmiştir· _J 

va n aş tamna- e ır a ıle mukavemet gosten • Aksaray tramvay deposu atölye- . w. • bil~ ı. Hal.d Edibin ba Hapıs ıyı amma, pek uzarsa fena buk. 1 dı ~B>" 
rak mal can ve ırzlan h f ta d Uf . ettıgını ~uare ı e - 1 N't k. .k tim' Udd ı, yara ıyan A nan, Y . • nın mu a aza yor, arruz en m rezelerımize a- sinde "alıgan İdris tramvay arşları- b h Ed.b B d d . 't o uyor... ı e ım ı ame ız m e- ö di ~ 
ve aksı harekete cUret d l · d t ·· kil ·· 1 dı F 1 ~ ~ ası mer um ı ey en e ışı - ti .. .. . b. ık mer r. ~ 

. . -· . e. en erm e eş. p~s ruyor ar . a ca~, 8:8lan ~r- nı muayene ederken ayağı taşa takı- miştim. on gunu ?eç.ınce ... ır can s mtısı ~ ....ııııll 
.füşman addedilecegının bırer beyan- lenmız1 kahraman efelcrımız, yigit l larak """"' metre derinliğindeki kana- bb. kt b. d t k başladı. Ban bır gurilltü çıkarayım, Bayaalara yenı· teoıilit 

·1 lak d 1 . k .. ıuı . . h l f ""'~ Tı ıye me e ın en e rar ko - d d. b. k tf k -
nt amede .ılme a. d~· üar.~ran~vsıbye ve ih· _oy. erığmız ~e e el edak~r za~itle· la düşmUş, muhtelif yerlerinden ya- vuldum. Ve bardağı taşıran bu acı l.eh ımd ve rtalır _ ıyaır;tak~ llakopartd~m, devam ediyor 
ar ı esı u.'.ı nu m\49 ve uda mu rımız ya an urşun ara, bır yagmur ralanarak Cerrahpaşa hastahanesi- d 1 eık·ı ·b· ··kA ti a za a. 0 ıgı a u etim. FERAH Sinemada 
afık k .. 'b ··rulm·· . kada d h . t . am ayı, evv ı er gı ı su une e, Hak h t lm 1 1 k k rt -v ve ço munası go uştil. r a e emmıye vermıyor, yürü- ,ne kaldırılmış tedavi altına alınını<>- kal d h ed ed' sız apse a ı ış o an arı ış ı - Tel •• .2fS5Pf" 

y d . .1 r • ~ en erce azm em ım. akl dırmı tım Y k "' 
Beyannameler yazılırken, fırka ku- or ve aıma ı er ıyordu. tır. itiraf ederim ki bu hadise beni çok ~ş, ay an ş · eme te ye- BlugündKenEŞil~fibaArleAnY3I T(üTrU.~rçke S) 

mandam da hazır bulunanlara hitab . O sırada, müdafileri sarsmak, ge- rahatsız etti. Hatta Sıhhatime de mıyorduk. ÇI 
He, ehemmiyetli v~ ~ok ltizuml~ ~ir rıye doğru bir a~ evvel. a.tmak ve Ay- ı lade şecaat ve ifa ettikleri fevkalA.de halel getird.i, asabımı bozdu. Nihayet, ~eni zorla hapishaneden 

2 
_ OEN'ıZ ALTI O, 1 (Türk~} 

nıevzua temas etmışti. Herhangı mı!- dı,nn heme~ sarkma~ ıçın, fırka ku- hizmetleri ile, layık oldukları şeref Beni hem mektebden kovuyorlar, çıkarıp sokaga attılar. ,,.r 
Jetten olursa olsun gayri mUslimler - mandam mıralay Şefık Bey, ileriye a- ve §Ohreti kazanan zabitlcrimizden bi- hem de Hıristonun kahvesindeki kon Yirmi sek.iz yaşında id.im ve ken - 3 - Sinem mız hS• o-
den ~uharebcye iştirak etmiycnler a- tılan müfrezelerimizi kuvvetlendir - ri olan mülizim Şerafeddin Beyin feransımdan bahsederek: dimi bildim bileli yirmi sekiz dakika bina Marmara Stlld(ı: 
Ieyhınde vukubulacak düşmanca bir meğe lUzum görmtiştil. Bir nizamiye kumandasındaki makineli tüfek bölü- - Beraet ettin, kabahatsizliğin sa- olsun rahat bir nefes alamamıştım, İsun9'a çevlrttl!)l"1 ıctl 
muamele veya taarruzun, cihan efka- tabunınu ve Aydın müc:ıdele ve mu- ğünü de ileri sürmüştü. bit oldu, ı:;erbestsin Rıza efendi, var alacağım da yoktu galiba... Cümhuriyet Bayramı resıni geç 
numumiycsinde Türklük aleyhine harebclerinde gösterdikleri hariku·. (Devamı var) Padi~aha dua et. di.Yorlardl. (Devamı var) Türkçe -
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MEDDAH 
Berber Mehmed Hikayesi· 
Mebmed ağa: 

·-Ulan o ne o ... 
- Dondurma i-

-llanım. " J 
- Kaç para o .•• 
- Kaç paralık 

isterseniz... O ka
dar olur. 

- Şu onluğu aı. 
~er bahalım. 

lılehmed ağa mtld 
deti hayatında af
~•na hiç dondur
~a koymamJ§, so
fuk olduğunu da 
bibniyordu. Don .. 
durmacının verdi
diği bir tabak don 
durmayı olduğu 
gibi ağzına atar. 
bi§leri ve ağzı don 
trıağa başlayınca: 

- Tu u u. .. Al .. 
lah nıüstakkmı vir 
sun, ulan bu yay
lanın karı bu, in
sanın ağzunu, di
tini donduruyo ..• 
ier. 

- Vay enayi 
vay... Tabağın i
~erisine kaşık koy- Modern Meddah 

dunı. Onu ufak u' .lk yiyeceksin... - Hanımın verdiği para. 
Sana kim dedi alayını birden ağzına - 1mUğlh11J k~karım ... Sen küçük 
tık diye.. barumı kandırmışsın, cebindeki pa-

- Sen bana dimedün kü bu ağız 1 ranın hepsini almışsın. 
donduru diye.. Küçük hanım: 

Büyük hanım: ı - A a a Mehmed ağa ne yapıyor-
- Mehmed ağa... Adamla ne çe- sun ... Ben ona isteğimle verdinı. Ba-

ltişiyorsun ? na dua etti. 
.. - Bahsana ... Yaylanın karını ge- Allah seni sevdiğine bağışlasın 

l~tmü.ş satıyi be ... Ben de bir tabak l dedi. 
ağzıma tıktım ... Ağzımı, dişimi don-, Mehmed Ağa: 
dtırdu. - Ben de sana dua ediyom anuna 

- Aman Mehmed ağa, çok rica e- sen bana hiç bir şey vermiyon. 
~erinı. Böyle bizimle yolda giderken I Malumu filiniz camiin avlusunda 
0te beri alıp yeme. güvercinler, kumrular, şadırvanın 

A.z ileride çiçekçiler. Bahariye ful- üstünde... Camiin üstünde leylek-
.Yaları, zerrenler, sümbüller, menek- , ler ... Onlara darı ekerek (meddah 
~ler, şebboylar.. burada güvercin, kumru ve leylek 

Az ilerde sağ tarafta kebabcılar, ltaklidi yapar) geçerler. Türbeye gi-
eoı tarafta kaymakçılar. derler, ziyaret ederler. Küçük ha-
I<ebabçılar: nım, btiyük hanım birer tesbihten 

. - Buyursunlar beyim, yoğurtlu, geçerler, tekrar döntip kayıklanna 
Pıdeli, sade kebab yapalım, kebabı- binerek Kağıdhane yoluna koyulur· 
lkı1z pişkindir. lar. Berber :Mehmedin sandalı dahi 
l{aymakçılar: arkaları sıra yola çıkar. 
- Buyursunlar efendim, sütümüz Kağıdhanede Silfilıtar ağaya çıkıp 

lazedir. Kaymağımız nefistir. Çağlıyan köşkü önünde bir sakız a-
Can:ıi kapısında dilenciler: · ğacının altına yaygılarını sererler, 

- Fukarayım efendim, fukarayım 
~-fendim, sen bana beş para ver, Al
«th sana çok versin. 
biğer bir dilenci küçük hanıma 

~kularak: 
- Allah gençliğini bağışlasın .. . 

"-~!ah seni sevdiğine bağışlasın .. . 
Gönlünden ne koparsa hanımefendi. 
>.t·l<üçük hanım elini cebine atar. 

1lctarı belirsiz beş on kuruş verir. 

b· .t\rkadan Mehmed ağa dilencinin 
lleğine yapışır. • 

\\ - Ulan sen ne istiyon küçük ha
tndan? 

irs - Fukarayım efendim... Bir şey 
teıniyorum. 
- O avcundaldler ne? 
bUenci avcunu açarak: 

"-, 

, llu -;;etle, güreş kırkıncı da.kika
fl~tu bulmuştu. Yani bir saate yakın 
\>' lln bu mtisa.raada Veliahd çok azılı 
~~ eztci harekette bulunduğu halde 
ti~avutoğlu daha. güreşe yeni girmiş 

1 terütaze idi. 

~~ eliahd, ezici ve kırıcı güreşinin 
\Pi 1~eaini daha ziyade müdafaaya çe· 
d:di .. Çünkü; Arnavutoğlu, durma -

il hır çılgın gibi salıyordu. 
~~t'ttavutoğlu, bu seferki güreşinde 
q·· 

1~ efendiyi çarçabuk yenebilirim 
~~Uıı.cesile hareket ettiği cihetle hü

~~larını her güreşinden daha ziya-
Yapıyordu. 

lı.t li'akat; Veliahd, her ne pahasına o

"-~a olsun güreşi müdafaaya döküp 
.._ avutoğulunun ilk hücumlarını kır 
"<llllt 
v~. \re Yavaş yavaş hasmını. ezerek, 

Cltl ıtten ve zamandan istifade ile beş 
\~ saat sonra yorgun hasmını mağ-

etrnek maksadını güdüyordu. 

otururlar. Diğer taraftan berber 
Mehmed onlara yakın bir ağa -
cm altına oturur. Berber Mehmedin 
oturduğu yer Silatar ağa çeşmesine 
üç dört adım mesafededir. 

Beri taraftan aşçı l\Iehmed ağa 

zembildeki yemekleri birer birer çı· 

kartır, bir kenarda ateş yakarak ye
mekleri ısıtmağa hazırlanır. Büyük 
hanıma bir kahve pişirir. Arada ken 
dini de unutmaz. Mehmed ağa lstan
bula geleli ve Hasan Efendinin ya
nına gireli böyle seyir yerlerine hiç 
gitmemiştir. Hanımlardan ziyade Ka 
ğıdhane alemi Mehmed ağanın çok 
hoşuna gitmiş olduğundan yapmış 

olduğu ocağın yanında hem kahvesi
ni içmekte hem de etrafta eğlentileri 
seyretmektedir. LDcvam1 var] 

Boğuşma, ayakta devam edip dur
du. Güreş bir saati geçmişti. Böyle 
olduğu halde Arnavutoğlunun bir 
türlü hızı dinmiyor, ilk güreşe gir -
miş gibi geniş ve nefesli hücumlarına 
devam ediyordu. 

Bir aralık, Aziz efendi, hasmını ön 
çaprazına aldı. Arnavutoğlu, fena bir 
kıskaca girmişti. 

Veliahd, hasmını silrüyordu. Arna· 
vutoğlu, tehlikeli vaziyete girdiğini 

anladı. Çaprazdan sıyrılmağa çalıştı. 
Fakat, sıyrılamadı. Hasmına yanbaş 
atıp meharetim ibraz etmek istedi. 
Buna da muvaffak olamadı. 

Nihayet; iş çatallaşmıştı. Arnavut
oğlu, yüzde yüz mağllıb düşecekti. 

Veliahd, hasmını demir gibi kolla
rının arasına sıkıştırmış ha bire sü
rüyordu. 

Arnavutoğlu, tam yirmi beş, otuz 
adım kadar geri geriye uçtu. Hemen 
hemen çengellenio düşecekti. 

f'll!HI SABAH Sahife : ft -- ---
Asfalt Madeni 
Bulduğunu iddia 
Eden Adam 
latanbula Klloaunu 3,so 

Kuruta Taallm E~ebl
lece§lnl SöylUyor 
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1 Türkçeye çeviren : HÜSEYlN CAHiD YALÇIN ! 
~ = 
- § 

~ Paniermanizm Meselesi ! § ~ ~ = ..... 
~ - 32 - lakki verebilirdi ve yalnız en iyi- yapmanın ve onları kazanmanın ~ = Yalnız, böyle bir ihtida. hareketile l~r, en .c~url~r bu hareketin şefle- yegane vasıtası olan, büyük t~teb- ~ ! yeni bir intihab devresi için me- n o~abılirlerdi. ~ . . .. bil gittikçe arka plana atıldı. ~ 
3 busluğunu kurtarmayı Umid eder- Bır felse~ t:lakkı lehınde muca- İçtima yeri hizmetini gören bi- 5a! 

e se 0 başka. Onun için bu hamiyet dele f edakarb~a hazır. kahraman- rahane masası parlamento kilrsli- ~ 
~ nümuneleri intihabatta muvaffa- lar tarafından ıdare edilmeı.se, çok sil ile kat't surette değiştirilince ve i 

kiyet ümidleri daha iyi gibi görü- geçm~en, ölüm tehlike~ini ~öze nutuklar halka irad edilecek yerde ~ 
"-Geçende gazetenizde memleket e nen yeni bir parti yahud yeni bir almaga cesaret edecek mucahıdler bu forum huzurunda gO.ya halk a 

te asfalt madeni bulunmadığından = t k bul ı K d' h = ~ temayül aramağa kalkmak için, ar ı ~ unmaz 0 ur. e~ ı ~y~- müntehiblerinln kafasına boşaltı]· ~ 

Geçenlerde, İstanbul asfalt yona 
rının, piyasada asfalt bulunmaması 
yüzünden, yapılamadığından bahset -
miştik. Birkaç gün evvel matbaamı • 
za, Bolu vil8.yetinin Merkez kazasına 
tabi Merkezler 'köyünde simli kurşun 
madeni sahibi olduğunu ve Samatya· 
da Davudpaşa tramvay durağında 11 
numaralı evde oturduğunu söylüyen 
Bay Mehmed Yerebatan, müracaatle 
§U beyanatta bulundu: 

bahseden bir yazuiızı gördüm. Bugün e:;:: eski partinin yakındaki intihabat- tı ugrund~ kavga eden. kı~e ıçın mağa başlanınca, panjermanist ha- := 
lstanbu~da kuUa~n. asfalt ~~n'idir. ta fena bir mevkie düşebileceğini cemaat ugrunda kavga ımkanı pek reket bir halk hareketi olmaktan ~ 
Halbukı, memleketımızde tabu asfalt = h. tıni lm 1 1 ~ d B azalır. çıktı ve az vakit içinde akademik E5 

· d B f lt · t' := ısse ş o a an azım ır. u == 
madem mevcud ur. u asa ın ıs 1 

• ı = · t d -· t' 1 · nl Bu elzem olan şartı elde etmek münakaşalara mahsus az çok cid- 55 
mali bir çok cihetlerden faydalıdır. = vaz:;.: .. ~m ı~me er~ehl·~· ::ı üzere herkes yeni hareketin ahlaf di bir klüp seviyesine düştü. ~ 
Bugün caddelerimizde ku1lanılan as - tarnuk ı gobs brlecde gay~ akkab 

1 
b ır huzurunda şan ve şeref arzede- ili 

. . . k·ı - 1 = ım se e er en mure e a· ı . Matbuatın tevlid ettiği fena in- 9 faltlar şehır belediyesıne ı osu aşagı s k'k" b' t f t k dd.. d M ı bileceğini, fakat zamanı halde hiç tıba artık içtimalar esnasında me-- 53 
yukarı yirmi kuruşa mal olmaktadır. 1 5!§ ıdıb_ır urt~n ~ .ab. ulm ~ erte. :_v bir şey vermiyecegı-·ni bilmek la- 5!!i 

. . . f ltı k'l ak = cu ır pa ı ezıcı ır ıezıme ug- buslardan her birinin şahsi hare- = 
Halbukı, elimdekı as a n ı osu, n ı:::: - t h . tt' k d zımdır Bir hareket kolayca geçi- ketile tashih edı.lemedı' ve "pan- ==~ · · · 1 b 1 r =: rıyacagını a mm e ırece ere- · 
lı!esı ıle be~a~~ stan k u: tes ım e~ cede ha.Ikın gözünden açık bir su- 1 lecek makam ve • vaziyetlere jermanist,, kelimesi halk muhitle- -
dilmek ~tıl~, uç buç

1
:1 f' utruşa ma rette düşerse daima büyük bir ne kadar çok malikse harisicah- rinde nihayet çok fena bir şöhret ~ 

olması ıtibanle, evve a ıya ça ucuz· ::= h t b 
1 

p 1 t ların istilasına o kadar ç<Jk ug~rar kazandı. :=i d ;;; mu acere aş ar: ar amen o s1- . .. .. . . . · 531 
ur. ~ çanları partilerinin gemisini ter- t Bı~ gun,. ~~ tesadüfi sıya.set ış~ı· Zamanmuzın züppeleri ve kalem ~ 
Sonra, mukavemet itibarile elimde- = 1 d 1 lerı partı ıçınde sayıları dolayısıle h d dl bils' 1 ki b = 

ki asfaltın kuvveti sun 'i asfalta naza- ::;::; <e er er. h • ı · k · k ı B' ay u arı şurasını ın er u == 
Fakat bu değişiklikler daha ay- alkı:ı.m mev kı~ çı ~r ar: ıraz ev- dünyanın büyük inkılabları hiçbir 

rao yüzde seksen daha fazladır. Suni = dınlatılmış bir fikir ,.e mütalea ile v~ ı nam~s ar mucahıd artık es: zaman bir kaz kalemi bayrağı al- ~ 
asfalt sıcaktan çatlar ve yumuşar. § yahud daha iyi bir şey yapmak kı hareketi tanıynmaz olur. Yem tında yapılmamışlardır! =:ı 
Halbuki, elimdeki tabii asfalt yarı ya-

1 
yolunda bir irade ile kntiyen mü- gelenler de onu "arzu edilmez,, bir H ln h d f d 

ldı - takd. d k = • . d. dded 1 0 ayır ya ız er e asın a o- = 
nya kumla kanştırı gı ır e a- § n:ıscbcttar defüldirler. Bunlar böy- muaccız ıye re er er. zaman . ' • bebl . . d t k ~ 
· t1 d B' =: t:> d b" 1 b. h k t ' "k d i . nun na.zarı se erını ser eme Eli 
tıyen ne ça ar ve ne te Y~t~buş~lr. dı- 1 ~ le bir parlamento tahtakurusunu fa. oyb~t ~r alrde •0 m huksk vk·azı· kaleme tercttüb etti. ;;;;;;; 
naenaleyh nıukaveme ı ı arı e e I ikaz eden veya başka bir partinin esı,, ı mış o ugu mu a a tır. . • . .. .. :=a 
sun'i asfalta tercih olunur. 5 . .. . .. .. Panjerrnanist hareket icraab· Sıyası yahud dıni sahada buyük ~ 

ıs sıcak yatagı uzerıne dnı:-uren o tarih• · -1 b k t t• k ~ 
Sö lediklerimi isbat için her an el: · . . . . , .. nı parlamento kadrosuna hasretti- 1 çıg arı are e ege ıren uv- := 

Y ı e::s basıret mevhıbesının bu tczahu- -- .. · vet ta en eski zamanlardanberi § 
tecrübeye hazırım. 1stanbul belediye ;;;;;; .. d ·b tt' 1 gı zaman, şefler ve mucahıdJer ye- ' w •• .. •• • ::= 

. 1 = nm en 1 are ır er. · .. · "·nl11ız agızla soylenen sozun tıl- = 
reisinin göstereceği herba.ngı bir yer- § B"' 1 b'. f h d .. rıne parlamentocular,, elde ettı. J • s:a 

= oy e ır orum uzurun a soz o· - 1 · tam ·· b'l sımlı k11dretı olmuı:ıtur Si d r d k. .. l le yapıl k = ıger erıne aınen mu.şa ı 1 ve oy • e! e e ım e ı numune er aca ;;:; söylemek bazı hayvanların önüne · · ·· .. .. · · ;;;;;;; 
asfalt ile döş&necek caddelerin hem u- ::.:: . . . . çarçabuk geçici bir siyasi parti se· Bır kavmın buyük kutlesı daıma =: = mcı serpmek demektır. Hakıkaten . . . di .. .. k dr ti inki' d ·· t · = cuza mal olacağını ve hem de daha _ . . .. .. . 1 vıyesıne ın ve artık kurbanlara sozun u e ne ya gos enr. a 
ziyade dayanacaıhnı bilfiil gösterece- 1 ~ boş bır zahmet~ır, çunku netıce sı- mahsus meydan okumasın~ mua- Bütün bilyük hareketler halk ha-

"'. ı = fırdan başka bır şey olamaz. 1 
• • •• k tl · · 'hti l = 

ğim. Delaletinizi rica ediyorum.,, = .. . . rız nmkarrerata karşı ılerı surmek re ~ e:ı, ın~an ~. :as ~r~n ve = 
. =: Boyle de oldu. Pan.Jermanıst me- ku\'\·etindcn mahrum kaldı Müca- ruhı haletlerın burkani ındifalan ı= 

Bay Mehmed Yerebatan elınde tut- ~ b l t k .. r ·· r · t . . · Si 
makta olduğu siyahımtrak bit· made- = ~ts a~ nkudu soytlıyk~l soy ıye lıstıke- dele edecek yerde o da "nutuklar olmuşla~·~r ki bunları ya .~ zal~ = . .. . .. = dıklerı a ar gır a arını yır • söyleme yi ve "müzakere etme sefalet ılahı yahud halk kutlelen- =:: 
m gosterıyor ve tabıı asfalttan baş· = 1 h ld · 1 · h. t 'b t 1 

,. " • • • •• • ::::::::: . _ . . . _. = arı a e tesır erı ıç en ı are yi öğrendi. Çok geçmeden yeni l nın smesıne atılan sozlerın meşa- := 
ka hır şey olmadıgıru ıddıa ettıgı bu = d ' . . := 
kı tt d l b .. t.. t·t b 1 = kal 1· parlamentocu yeni felsefi telakki- lelerı kabartmışlardır. Fakat hiç .== 

yme ar ma ene u un s an u = 1. k a·l . 1 b' t tik · dibl · i!iiiS 
kakı k d .. b'l § Matbuata ge ınce, o en ı erı- leri parlamento belagatinin "ma- ır zaman es e çı e erın ve sa- a so · arının pe ucuzca oşene ı e- e . . .. .. . . . . ==ı 
-· h 1 k d k. d . . == nın nutukları hakkında bır olum nevı,, silahlarile mildafaa etmek, !on kahramanlarının limonaln fıs- ~ 

ccaı a < ın a ı erm ınancını mu - = . . . = 
h 

0 
. k d 1 t ık· çalışı := sükutu muhafaza edıyor yalıud 1 ıcabında hayatını tehlikeye atmak kiyeleri bu işleri görememişlerdir. § 

arrır ar a aş anınıza e ıne -
1 
:= . . . . _ =: 

ordu. = onları ınsıc~mdan mahr~m bıra- , pahasın~, ~etıcesi meşkuk. ve her- Kavimlerin. mUk~dderatını yal - ==: 
y 'dd' _ kacak, hatta çok kere manalarını halde hıçbır menfaat temın etmez nız yakıcı bır ihtiraslar fırtınası = 

Bay ~eh~ed ~erebat<ının 1 
• ıası~ ~ değiştirecek veya hiçbir mana bı- 1 bir kaYgaya girişmekten daha gü- değiştirebilir. Fakat ancak bunu ~ 

nın fe~m. bır ha~~~a.te n~ deıe~ey_ = rakmıyacak surette bozuyorlardı. zel - çünkü daha tehlikesiz! - bir içinde taşıyan kimsedir ki ihtiras 
kadnr ıstına~. eltıgını kes_:ırmek ıbtı- 1 §§ Bu sebeble, efkfmumumiye yeni

1

vazife olduğunu düşiinmeğe alışır. tevlid edebilir . 
s~sın:ıız dahılınde. oJma~ı~ıı~dan key· hareketin niyetleri hakkında ga- Parlamentoya yerleşildiği zaman § 
fıyetı sayın belediye reısımıze, sonra ::::= t . .. 'd b' f'k. di . ı l l k' t aft 1 .. .d Kendi sevgili kullarına bir kav- -=-
da miitehassıslar~ bildirmekle iktifa 1 ye gayru~usaıd ır ı ır e bnı- n~~m .. e tctte ı. ar barı ar ~ umbı e min kalbini açan o çekiç darbesi -

- yordu. Hntıbler en şunun veya u- duştuler, mucızeler ek emege aş- gibi sözleri yalnız ihtiras telkin = 
nun söylediği şeylerin ehemmiyeti ladılar. Bunlar tabii boşa çıktı. eder. a 

Şayet Bay Mehmed Yerebatanın yoktu. Ehemmiyeti olan cihet bu Çıkmamas1 da kabil değildi. Çok İht· b'l . - k 1 d e: 

ediyoruz. 

d d·-· ·b· b t b'' f it d · h ==: .. ' ~ ıras ı mıyen, agzı apa. ı u- := e ıgı gı ı u a u as a ma cm a- ' ==: soylcnen seyler hakkında okuna- ! geçmeden sabırsızlanmaga baş- . . . . • . . s: 
=:: " · · ran adam ıradesını ilan ıçın Al- =s 

kikatcn ucuz bil' fiyatla caddelerimizi bi1Pn fıkralardı. Bunlar ise nutul(- , landı. Çünkü, mebuslardan işidilen lalı tarafından seçilmez. = 
süsliyen asfaltın yerini tutuyorsa -- !ardan alınmış parçalardan ibaret şeyler onlardan müntehiblcrin bek- ~ .. kl ·. . . . b'I . ~ 
1 h.b. · ı 1 tt~ h d = · · 1 11 ·ı · ı ı d'kl . h. b. Eger gorece erı ış ıçın ı gı ve e 1em sa ı ı zengın o ur, rn. a em e oldukları 1çın o ıa erı e manasız e ı erıne ıç 1r surette uymayor- . • . . ~ ~ ~ 

caddelerimiz kolayca ziftlenir. görünürlerdi! İstenen de bu idi. l lardı. Bunu anlamak kolaydır, ehlıyet kafı ıse~ rastg:le kagıd ka· ~ 
Hatta belki de pek ucm:a mal ol • -- Hakikatte, huzurunda söz söyle- Çünkü muarız matbuat panjerma- ralıyan muharrırler murekkeb bok- = 

m:.1.R1 yüzünden l:ıtanbuld <ı asfaltsız dikleri yegane form tam o beş nist mebusların hareketleri hak- kal~rının karşısında oturarak "na- a 
bir tek yan sokak bile kalmamış olur. yüz parlamento azasından t~rek- kında halka doğru bir levha arzet- z~rıyeler,, le ı:ı:şgul _ olsunlar. O = 

J küb ediyordu. Bu da her şeyı an- mekten ictinab ~iyorlardı. Bu sı- bır. şef o:m~ ıçın dogmamıştır ve = 
~ • • latmağa kafidir. rada, yeni halk mümessilleri par- seçılmemıştır. ~ 

Trcaret v~kılı - Fakat işin daha fenası ŞU oldu: lamentoda ve vilayet diyetlerinde Binaenaleyh, büyük gayeler ta- s;: 
. = Panjermanist hareket, ancak "inkılabcı,, mücadelenin tatlıla.ş- kib eden bir hareket halk kütlesi § 
J s ti fa Etti s ilk gününden itibaren. yeni bir mış şekillerinden zevk aldıkça halk ile teması . ka!betmemeğe büyük i 

· parti sahası üzerinde vaziyet al- kütleleri arasında propaganda yap· bir endişe ile dikkat etmek mecbu- § 
Ankara, 31 (Hususi) - Bir müd· § mıyarak yeni bir felsefi telakki 1 mak gibi daha tehlikeli bir işe av- riyetindedir.. ==ı 

dettenbcri rahatsız bulunan Ticaret 5 ileri sürmedikçe bir muvaffakiyet ı det etmek için içlerinden daha az Her meseleyi en evvel bu bakım- 5 
Vekili Cezmi Erçin, sıhhi sebeblerden = Umid edemezdi. Bu muazzam mü- temayül buluyorlardı. dan tedkik etmeli ve kararlannı § 
dolayı istifa etmiştir. Cezmi Erçin bu cadeleyi nihayete erdirmek için 1 Bilavasıta ve şahsi olduğu için, bu istikamete tevcih eylemelidir. ~ 

ra~::~!11:.te gelerek memurla rJa Ve• ~ıııı~ıiımlıl;ınnınıittin~ııôınruininmnmlrnıırn:nnuinmıÜniınmnılınnnmnffiıiılııımınônıı~iillınım :nınınmnnıııııınınınillınôlıôniuimimınnımlH, 

No: as 

·SULTAN AZİZ 
sin parmaklan veyahud kolu kırıl· 

mamıştı. Fakat; sağ elinin orta par
mı. ğı yanlmıştı. 

Veliahd: 

- Of! 
NA . .:ıL PEHLiVAH ouu? Der demez, Arnavutoğlu, olduğu 

yerde dikili kaldı. Zaten; Ali pehli
l'. AZAN : M. Samı KARAYEL 

van da sarsılmıştı. Uste, başı da ağa 
Bu hal karşısında sabrı tüketen tı büyük bir çam ağacının gövdesine ca çarpmıştı. 

mabeynci Fahri bey, kendini kaybet- çarptı. Veliahdin canı çok acımıştı. Eli de 
miş bir halde iki hasmı kovalar gibi Veliahd o kadar hıza gelmişti ki, oldukça yarılmıştı. Mütemadiyen kan 
beş on adını olduğu yerden ayrılarak hJ.smının arkasında ağaç mı vardı, ne akıyordu. 
koşar gibi yürümüştü. vardı görmüyordu. Efendisinin mecruh olduğunu gö· 

Halil bey de heyecanlanmıştı. Ve- Amavutoğlu, olanca hızile ağaca ren mabeyinci Fahri ve Halil Beyler 
liahd, nihayet emeline muvaffak olu- vurunca, birdenbire sarsıldı. Ve, veli derhal efendilerinin yanına koştular .. 
yordu. O da, tıpkı mabeynci Fahri ahd de bir anda: ve ellerindeki bezlerle kanı silmeğe ça 
bey gibi olduğu yeri terkederek iler- - Of! lıştılar, veliahdin elleri ve parmaklan 
ledi. Dıyerek bir sada fırlattı. Zavallı sademeden oldukça zedelenmişti. 

Tam bu sırada çok talihli olan AI- Aziz efendinin Arnavutoğlunu kenet- Halil Bey, içeri fırladı. Hemen ec-
navutoğlunu, bir ağaç kurtardı. !iyen elleri ağaca çarpmıştı. za takımını getirdi. Efendisinin elini 

Ali t>ehlivan, geri geri ıiderken sır- :Vu~ çok müdhişti. Bereket ver - )ıkadı .. ve parmağını sardı. 

Aziz efendi, tek 18.f söylemiyordu. 
Ba.bayiğitliğe leke sünnUyordu. Fa· 
kat, ıztırab çektiği yüzUnden belll 
idi. 

Arnavutoğlu da, oldukça sarsıl . 

mıştı. Lakin, veliahdin, ıztırab çekti· 
ğine acınmıştı. 

Fakat; bu işde Arnavutoğlunun 

günahı yoktu. Nihayet bir kaza idi. 

Aziz efendi, parmağı sarıldıktan 

sonra; meydana yürüdü. Arnavutoğ
lu, Veliahdin meydana doğru yürüdü

ğünü görünce şaşırarak: 
- Efendimiz, irade· buyurursanız 

güreşi bırakalım, dedi. 
Arnavutoğlunun teklifi doğru idi. 

Parmakları zedelenmiş ve bir parma
ğı yarılmış olan hasımla güreş tutmak 
muvafık değildi. Ve, pehlivanın teklifi 
yerinde idi. 

l Devamı va.r) 
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Olmeyen Melodi Cümhuriyetin 16 ncı 

Yaz•" ; Oktay AKBAL - Belki istemekten ziyade "f'eraıe- dnkça eski bir köf!k kapıSının önünde 

Y 11 d .. u·· •• d e ğe alışmş olduğum için. böyle ha - durmuştu. 
Dalgın dalgın ilerliyordu. rini taznaınlamak içia gece gtiodia 0 n m ll n reket ediyorum kü~ük hanım. Bili- Mehmed, y\.'rind'en fırlamış, otomo· 
Elindeki eskimiş ç;mt.mra aal:I- çatx;m.~ Bu: e.;ıer de .. ~ ı,ıe.. kii bW nıemnuıa etmek benim için Difuı ka.rımm a;:arak' Halenin iuJPC· 

ğmdan bir kaç nota kiğıdı görün- lodisi,. idi. bir zevktir. Ve bo.11a Jrarşı şimdi gös- sine· :-TRrüını etıniı,ti. Ş'rmdİ her iJds.İ 
inekte idi. Onu hiç, bir müeıiseae ka- Adil döşünti:yordu, bu eSf!'l'i götü - Memleket in Muhtelif Kö•elerinde terdiğiniz muameleyi süiistimal ey- de, haralı bahçe kapumun önünde dur 
btil etmemiş, melodHt:rim dinleme - rüı> Neclaya vttme:liydi. Bunu yap- Y J.enıek iııtem.iyonım. muş. aralıktan bahçeye ve eve bakl· 

mişlerdi, her hime baş vursa onlar ması lizundı. Onun çokluk Ştk Bııra KüR.ad ResimleTi yapılan . Eserler Kftldisine iyilik yapmak iltediği. yorlardı. Mehmed iç!ııi çekerek: 
münasib bir eevabla onu atlatmışlar, geldiğini bitiyordu. O da oraya gi- Y: bir anda, Mehmedin bu şekilde hür- - i:vet. burl}(la <>lm~lı .. girip-
~tan sa muşlardı, diğer bir kısmı decekti. met.ör ve müteftzi bir kimse gibi Genç adam o derece heyecan içe-
ise yüzüne kaı~: "• • Ankara. 30 CA.A..) - Yurchuı her,yapt.ınlan elektrik: santralının., 500 konuşmasınıgeıw:hziyik:arşılamıyor ı mıın::."' idı ki: d-ıh:.ı. çula lakırdı sör· 

•·Tanmm.ı(J değilsini~ eserlerinizi Ya:groı:rr sicim gibin yağıyor, ara-~k~n almakta olduğumuz tel- metre uzunluğundaki büyük cadde -
1 
da. Birçok defalar, )(ehmedlıı kendi-.Jiyemedi. Hale, Mehmedin omuzuna 

satın alamayız,, ce•abını vernıifler- sıra şimŞ<?kler çakırornu. gı-aflar, Cümhuriyetin 16 n~ yıldö - nin, 53 bin 600 liraya mal olan Hal- !>ile kono.şmrken sanki, hakiki fikri- dolrul'arak: 
di. Şinıdi öyle bir vaziyete düşnmş.. f Adil barın kapısına yaklaştı, içeri 

1 
ni:imünün dün parlak bit' suretde kut- kevinin, 15 bin lira.ya ma.l olan. aygır ni meydana vurmaktan korkuyor - -· :Merak el!'ıcyin lıl~hn,ed, eğeı 

tii kL Cebinde paruı kalmamıştı. [firerkcn bir 5e$: lanmış old~u ljldirme.ktedir. deposunun ve muhtelif köylerde inşa muş gibi lakırdısını tartarak konuş.- sıkır.~ ise ~e:nclh;lnc y:;ı.:rdıın ede 
En soıı funidi olan melodilere bakan _Nereye? En büyük !)ehirledmiı:den en hüe· edilen 36 eğitmen okulunun küşad re- tuğunu farkeder gibi o.lmuşt~ riz., dedi. 
bile yoktu. _ İçeri gireceğim. ı·a ve en küçük köylere kıWa.r her simleri yapılmıl']1'.ır. Hizmetlerine ilk girdiği zamanlar- Şoför minnetle: 

Hali ne olacaktı, bir işe girecek - Giremezsin. yerde yapılan toplantılar çok hare - Ka.yS(>ri'de: da; onun çok daha açık ve serbest - Çok iyi kallılisiniz küçük hanını, 
kadar tahsili yoktu, hem o bir işe - Niçin? kelli ve canlı olmuş, kara, hava ve 90 bin liraya mal olacak hükfımet konuştuğunu düşünüyordu. Mütead- dedi. 
de gir&e zaten muvaffak olamazdı - Senin gibi dilencilerin orada işi deniz kuvvetlcrimi~n, gen~liğin ge_ - '-konağuun temeli atılnuş ve 95 bin clid kereler .Mehmedin, kendisine mağ Sonra kat'i bir haı·eketle: 
ki, o müziği c:ok, hem de pek çok se- yok.. çi.d resimleri alaka ve takdirle takıb lira.ya inşa edilen .lsm:et İnönü Kız rur bir tavırla. kafa tuttuğunu unut- - Bayurun. e~e girelim. vaziyeti 
viyordu. - Sen ne demek istiyorsun, hay-ılolurımuştur. Enstitüı.ıünün açtlış merasimi yapıl- ··nanı:ı,tı. ~irndi ise, hafif bir gülüm- ~ördük ;:.ı, i~(·risi pek parlak bir bal-

Yıllardanberi en titiz itiııayia ha- van herif ... Birini göreceğim. Bu merasime başlanırken Atatürk nuştır. seme ile veyahud cevab vermeden, de olcı:ıuı.tlı, dlye ilave etti. 
zırladığı .. .Aşkımın Melodisi.,. ni bil} - Defol buradan, bas bakalım. amtıarma çelenkler konularak Ebedi Kllılcabamanı'da: genç kızın tarizlerine mukabele et .

1 

Genç kız saminı.i bir tavırla şöyle 
kimse dinlemek zahmethıe bile kat- Adil kapmyı bir yumrukta yere Ştfin aziz hatırası taziz olunduğlı gi- 29 köy mektebi açılnwftır. mek yolunu tutmuştu... dedi: . 
1.anmamı~ı. sererek i~er! girdi, etrafa baktı, bir bi şehidlilder ziyaret edilmek sureti- Zoa~da.k'ta: Hatta. arkadaşlarile birlikte iten - Evvela isterseniz ben içeri gr 

Bütün ~\lzik müesseseleri.ne uğra- genç _kadın ~iki kol~nda iki şık erkek le de büyük ~~üle~mi~ hatıralarına Yeni gümrük bina.-;ınm, iyi su te _ Mehnıed çok serbest bir tavırla konu reyim! .. . . i· 
ıııış, hepsınden reci cnabı alm1'tı. kendınt: doğru geliyordu. karşı saygı gosterılmıştir. Başlıca. ~ sisatının ve soğuk hava deposunun 1 şuyor ve suallerine cevab veriyordu. - Hayır, onden ben gideyım de, 
G~lhane parkına doğr~. ilerltt~en Baktı bu Necla idi. SeYinçle yanı- birlerde ve kasa~aı:ırda, vilayet ko- açılış merasimleri yapılmış, şehir ga..İ Saadetin Mehmed hakkında göster_ çerisini siz.in. gibi bir ziyar~tçiyi kat~ 

mazıye karı.şro.ış ola.n günler bırer ııa yaklaştı: naklannda, parti binalarında, Hal - zin<w.u ile otelinin de ~mellel'i atıl _ 1 üiği vtıziyettenbeıi. gm~ kızlar ara- şılıyacak bır hale koymaga. çalı 
birer hayaliıtln ekranında canbu:n - - Necla beni tanıdın mı? dedi'. kevlerinde balolar, eğlenceler tertib mışbr. 1 ~anda soförün mevkii yükseJmi~ Ba. şayun. Hoş, bunun da imkfı.nı yo1' 
yordu. Babasının ölümü. büyük. bir Kadın döndü baktı. olunduğu gibi muhtelif yerlerde tem· Kast.anı 'da· 7.ı zınn'lnlar, Saadetin ileri kaçan şa-•ya!.. . 
mirasa konugu, ilk çılgınlıklar, :fena. - Ne dediniz, khnsiniz? sil~r verilmiş, milli oyunlar oynan - ~ Ens~ .·· •.. r . nla kaları karşısında, genç patronunmı - Hayır, böyle vazi.yetleı· beıı1 
arkadaşlar, dalkavuklar... O bütün Adil ~ırdı ~ mış ve halk böylece bu güzel yıldönü- Ç . lktwEss~un, ıııel' pavıyo ı..:_r:_- kızmasına aldırmıyarak Jıfehmed de korkutmaz. Bilakis bazı vazifeler Y~ 
bu l 1 it d . . .. N 1-"' ben" t .. .. . . d +.....:d l ..... nın ve ocu Jrgeme "uruma 1llll4- 1 - k d F-ı·-t 'hti ol -n ar a paranın a ın an gırıp us- - ee a ı anımıyor rm~;un, munu neşe ıc;ın e ~· ey emıq.ır. 1 .. ! . 

1 
cevab vermekten çekinmiyordu nıag:.ıı sev e er. dJ\o4 ı yar 

..:~-..J ık ben Adiil b tek· B 29 il . b sınm açı ış toren erı yapı mılrtlr'. • d - . . ··--~:-· . so··\]· 
ı.uuuen ç mıştı. , es ar. . . . u sene kt~şnn .ayranı~ en • . · İşte Hale, Mehmedin alnız kendi- u~~?~ı ve sızı epey gouuc:uıgını J 

Hazır para ne kadar dayanır ... Çok - Tanımıyorum sızı, benı rahat şayanı dikkat cihetlennden hırı de Ermrom da. . d • d d ~ .h . Jedıgmız bu kadına fazla heyecan ver 
1'1uhtelif ko""yl"'r',_ 13 ilk -. ... kt•• .. ı·n sıne ne en resmı ur ugunu zı mn-geçmeden para bitince etrafındaki - bırakın. Halkevleri içtimai yardım kollannın ~ ... re ·~ ... u . . dirmerueli ! 

h' d t - ed·ıen b- "k h den gecırıyordu. 1 . 1 ler teker teker uw.kra.~tılar, onu ha- - Necla aylarca beraber ya~ı • Çocuk Esirgeme Kurumu ile i5birliği ve şe ır e esı~ 1 uyu aVUZtm · _ . . .. - Öyle ise. önden giriniz, iyı ·ka -
yatın acılıklariyle yalnız bıra.kttlar. ğımızı ne çabuk unuttun, bana. etti- yaparak giydirmek, muhtaç bulun - , açılı~ yapılrnıfitır. Acaba patron o~dugu ıçın, _böyle iliniz ve muameleniz kendisine ınüS-
Babası sağken mektebe devam et- ğin yemin aklından silindi mi? dukları tedris vasıtalarını temin et - Mf'l'Zffon'da: :~~k~ ederse yen~ .. olacagım mı bet şekilde tesir edecek. 

miyordu. Çünkü Adilin müziğe oian - Neler de saçmalıyorsunuz ku - mek surelile yüzlerce Türk ynrusu- 83 bin liraya mal olan su tesisatı . _u~~~uyor, .. yok~, ~ır gun'. sabah ge- I Hale, bahçeden geçerek aralık dtt· 
büyük aşkı onu mektep sıraiannda zum .. Haydi işinize gidin.. nu bu güzel gümle sevindirmiş ve a.ç1lmrf5t1r. zıntts~n~e: Elbısenıze ve ~bar görün ran kapıya yaklaştı ve zile bastı. 
oturtamamıştı. Mektepten kaçarken - Haydi Necla etme, hani sa.na yüzlerini güldürmüş olmasıdır. Bü - .F.:laziz'de~ mek istıyen .~vnnıza.~~men geri - İçeriden gelen bir ses üzerine, ka· 
di · ·ı...: .. ..... ~ .... ...:ı. bir lod' ~ - 1 ",...#- •• • • • 40 ,_. . b .. - . den geleceksmız., dedıumı hattnndan 1 d "t k . . · d" ve 

sı gıuı moztA seven mr n.aç ;ux.a- ıne ı yazacagımı soy emı~dm.

1 
tun bır memleket hacmınde, tek bir ı 1Jın !ıraya mal olan uyuk ılk O· ' 0 pının <ana ını ı ere ıçen gır ı 

cıa.,iyle beraber giderler çalgı çalar- lşte getirdim. ka.lb heyecanile yıuıalılan bu mullu ı kulun a~ılı~ı yapılmıştır. mı çıkarmıyordu? f sağ tarafta kapısı açık duran odaya 
lar ve beste yaparlardı. Ve kağıdı uzattı, Jı:adm kağıdı A· günde gerek Halkevlerinde yapılan Yo'LJ{ai'ta.: Mehmetli': bu sôzlrn.bclki_de unut- doğru giderek baktı. Odanın içerisin-

Bu yüzden tahsili de yanm kaJmı~- dilin yüzüne fırlattı. Ve arkasına bi- toplantılarda gerek halk kürsülerin· Vali konağı, modern mezbalıa, Sur ~amış ?ldugunu tahmın ettıkçe kal· ı de hemen hiç eşya yok gibi idi. Fa· 
tı. . le ba~ad8:': _!.lirtidü. de söz almt§ olan hatibler bu kutsal' gun'da parti ve Halkevi b'iualurı, Bo-I bmde bı~· s~zı duyu~or, bt~:1 genç .a: ; kat her taraf tertemiz idi. Kena.rdıı.· 

Keskin bır korna sesiyle sıçradı, Adıl şu sozu duydu: günün büyük ehemmiyetini tebarüz ğazlıyan kazasında iki bu·'ida.y amba-'d~mın zrhnmden sılme~ ıe.,-m __ n: ~~bı ki bir masanın önünde ayakta du · 
lüks ~bir otomobil kendisinden iki a- . - Ne kü~tah şey, deli midir ne- ettiren Ebedi ~ef Atati.irk'ün büyi1k rı. Hamnm nahiyesinde p;rti binasile bır harekette bulunacag1nı düşunu -ıran beyaz ı:;açlı bir kadın gen<; bir ıcı· 
dun ötede fren yaparak dun:mıştn, dır? . hatırasını hürmetle yadedcrek Cürn- selektör binası, bir köyde nahiye mü· yordu. zın i<:eriye baktığını görünce: 
iOför bağmyoro~: . _ Adil. a~kasından fazla . bakamadı, huri yet rejimine ve :MiUi Şef İnönü' - dürlügii binası ,.e muhtelif köyde in- . ~unu~la be:~~er, Mchmedin, ken- - Bir şey mi istiyorsunuz kızını? 

- Yoldan çekil be adam, ·çıgnene- kaptcı ıkı garsonla gelmış. sille ve ye karşı bağlılık ve muhabbet hisle- ~a edilen 10 ilk okulun açılış tören· f dısıne gosterdıgı muameleden pek de diye sordu. . 
.::eksin, 'ba.1iım belaya girecek.. tokatta kendisini dışarı atıyor!ardt. rini teyid eyleıni~ler ve Cümhuriyet ~aptlnııqfrr. 

1 
şi~diyete hakkı yoktu. Adamcağız e- Yaşlı bir k0ylü kadın bulacağını i.ı-

Seri a~mlarla -~~ g~ti, biraz .. .. . ·.~ ~- . idaresi altında · he: sahad~ başarılmL~ lfüliı.'dt>: lnden geldiği kı~d.ar genç patronunu mid ede? Hale, şaşırnu~tı. Zira kat· 
?arka gırecek, duşunecektı. Yuruyordu ... Yunıyordu... Bezgın olan cser!crin dcticrlerinı anlatnuş . H lk .: . b 

1 
nıt:'mnun etmek ıçın çalııı1yordu. şısmdakı kadının hal ve tavrı ve be--

Bi-ıı- b. · '· nd" . - dı k d 1 1 ·ı 1• d .t C\ nın \'e mez a ıanın açılıs H 1 . . . kt' .. .. . . . . 
Lucu Ir sealn ae mı çagıl"' - ve gev~ a •m ara ı er ıvor u.. !ardır t·· 

1 
. 

1 
- a e ıçını çe ı. le soz soyleyışı GOk başka ıdı. 

~ y - bi k d h • · oren en yapı nu~lır. D . . . . 1 gını duydu, uzaktan esti arkadaşla- agmur r at a a artmış, hafk Aldığımız telgraflar bize dün yllr- • • . aıma yem bır şey ı~temck, haya- Ha.le acaba yanlış bir yere mi ge • 
nndan Enver yanma yaklaşıyordu:· koşarcasına nzakJaşıyorlardı. dun muhtelif yerlerinde acılıs veya I!ar~ da:. e-: • • tından asla memnun olmamak, henüz dik, diye diişüniiyordu. Nihayet bir 

- Nereye b~yle yahu? Herkes sırtın~la ince bir ceket ba- vaz'ıes:ıs törenleri yapılmış ~la~ı ba _ 11 apıl~l.ak~a ol~n .ıOO ~:lovatlık hıd 1 lanı~adığı hiskd du~mal;, ve Galib ı-:ey söylemek icabcttiğini fark ede-
- Nereye böyle yahu? şında solgun blr şapka bulunan bu yındırlık eserleri ve kültür miiesse<>e- roelek:~ık s~uılr.ılın~ yardımcı ola - ,Beyın kızının tahayyul edemiyeceği rek: 
Cevab vermedi, arkadaşı tekrar- zavallıya acıyan gözlerle bakıyor.fa. leri etrafınJa da şu malUnıatı ver _ rak t~:sıs ~d~le~ 60 kılovatlık santra - lıa.zı şeyleri takdir etmek,yk-Bücg t - Affodersini~ si7.i rahatsız ettinı. 

la.dı: Ayaklan onu bir yere götürüyor- ı mektedir: lın açılış ıe~mı yapılmı~tır. hazı şeyleri tasavvur elmck, herhal- 1 !zmirden gelen bir hanımı arıyorduı:ll 
- Nel'eler<lesin, _seni hi~ gören yok, l~~~~- Birden uza_k~an bi: ("ift p~:·~~ Tokat'ta : Kırkla~clı.ncl~: . . . .le kcndi~ine · mahsus biı· hal olma· r da... • . 
geçenlerde konagı sattıgını duymm:- gozun hızla kendısme dogru ge.Jdırrmı l'"'/\ b. 

1
. . Halkcvı hın.ısı ıle Bab:ıeskı elcktrık lıydı. - Evet ben de !zmirden geldıJll··· 

k . - .. d.. Aldı d .. üd"' 0 "' 1 w ın ıraya mal olan ve ~ kılQ- t 1 . H· Ik · b" uh 1 ı tum, ıraya mı çıktın? O evi satma.- gor u, rma 1 yur u... torr.cı - . . ·. . san ra ı ~ e a evı ınasırun ve m - _ X'''ll _ - Selim Bev isminde birisini t;:ı.-
- .1 L metre mexafeden getırtılen sehır ıç- ı·f k - 1 <l . 1 .. -· · 

mahydın, baba bucagıydı. bı aorna çaldı, aldırmadı... . . · te ı oy er e tesıs o unan dort. egıt- nıyor musunuz? 
N B" den 1 1 ld B" _ .... me suyu te~ısatıle merkez paı:ar na- k 1 1 t.. 1 . 1 M hm d" d· d t d - k" " 

- e yapayım. borçlarım vardı. b" f~ do apn a
1
_r o . u.. .. ~r gunil~u , hiyesile Turhal'da ya.pıJan ınod"'rn nıerıtJ ~ u unun açı ış o ren crı ya.pı - .. ..e

1 
~ ı~ ~l~ ısının o

1 
ur 1u~u1 u- - Tabii tanımaz olur muyuJll ·:· 

Enver çantayı um.ret. etti: ır erya .. o ısJenn duduk seslen ... 
1 

. .. . - . mış ı · çucu < e'\e og cuen e\'\'C ge mış er - Hayatta bir tek tanıdıöım ve se-vdı-
. ~ . . .. . H lk ı ı k mekteblerın ve uı; nalııvede tesıs a· "" . . ·t r . . 0 

- Galıba eserlerını gosterdın, ne a top andı. . .. . - . - Gircsun'da: ı . .61ıcy araş ırm:ı aıd:ın sonra nı - ğim varsa o da Setimimdir. 
d~-1: B" k t olunan pan.sıyonlu uç ılk okul ıle muh c·· . h· . t • b"I ı. h · · ·nd l J Clliler. ıra2 sonra can ur aran otosu ya- . .. . . umhurıyct anıtı !le 10 dersaneli • .ıye O corıo ı ı~ çc ı<;trısı e, o - (DeYamı , ·ar 

- Hı"mse b .. kmadı bile.. ralıyı ha"tahanev d • -t·· . k telıf 13 koyde yapılan ılk okul bına- b" .. k ·ık k t .... "' • c ogru go ttrme . .. uyu ı o u un açılı~ı yapılmıştır. 

- Nasıl? Çok fena .. Bu aksam bi- üzere yola çıkmıştı. larınm resmr kuşartları yapılmıştır. s D b d ı 
.ıe gel. bir davetimiz var, viy,olonı'st • • • Gazfautep'te: • iirt'de: iyar akır a Etrü · k 

Yeni ilk mekteb binası ile aşri fırı- o 
Cemil Bey de gelecek. Ona göste - Zavallı ınüzis,·enin arkadaQı En- Belediye tarafından tesis edilmiş 

J ~ ı nm, va[ konağının açılış merasimleri ---·- ~ ı · 
rl'rsm· belkı" bı'r çar~nı· bul....... V"'r bu melodilerı· vı'yo1 onı'st Cemile o an mezbaha, soğuk hava deposu, 1 ap ır..ıa ı ...... .... "' ' bağı akh yapılmış, hükumet konağı ile Siirt'w Ply~sa Vaziyeti Va Ekim Urunun 7j 

Ba.c::mı salladı·. gösterdigı-· zaman, o bunları fevka- . rs.. ane. ve şehir fidanlığı ile 
:.1 b iyi suy'l kavu~ma~nnı temin edecek o- Fa•li i l 

_ Yo .. Ben gel--P-m. Al sana 18de beğenmiş ve son konserinde f>A}- ır kili teşkıl eden hayvan pazar ve • ye Bazı tamiratı yapılmak üzere ha· 
........ • :ıı~ lan büyük su havuzlarının vaz'ıesas- 11 

vereyim zaten iki kopyesi var, a1 bi- malc istemi§ti. Tiyatro hıncahınç ka- deri: satış binalarının aÇ'llışı yap1lmış- Iarı yapılmıstır. Diyarbakır (Husuı::ıi) -- Bugünkü vuza ahnmı~ olan Etrüsk vapuruntt 
rını.. labalıktı. en aihide simalar kolaylık- tır. piyasaya nazaran borsanın zahire !esaslı bir tamir ve tadilata ihtiyaç 

e- Trih·e'de: -d "st d·-· ·'1 Çanta.yı açtı. bir çok kiğıdlan ka- la seçilebiliyordu. Enver de localnr· 'Iire'dfı:: "' pazarında bug ayın kilosu 3 knrnş go er 1gı anlaşılmıştır. Etriisk P- -

rıştırdıktan sonra birini çekti ve ar- dan birinde arkadaşının eserini diı:- Belediye tarafından 250 bin lira İı;J.icle ve 4o metre uzunluğundaki 42 santim, arpa 2 kuruş 22 santim, manyaya gönderilemediği için yine 
kadaşına uzattı: lemeye hazırlanıyordu, zavallı arka· sarfeJilmek suretile getirtilen şehir nh. •mın açılışı yapılmıştır. nohut 4 kunış 3 santim üzerinden iki kaz:ınla çalışm:ık mecburiyetinde 

_ İşte üzerinde senelerce uğraş- da.şmın başına gelenlerden haberi içme suyu ~isatıwn belediye ınües- Çun~l,kale'd:: .. _ muamele görmektedir. kalmış ve kru-..an boruları bozo.Iduğd 
dıktan aonra tamambyabildiğim ese- yoktu. O gün Adilin evine bu miij _ seaeleri müdüriyet binası ve hayvan Ye~ıce kaz~sında ya~ılao hükumet T~i kısım~ satışlar orta dere- için sünıti 8 mile .kadar düşmüşf;Üf· 

· "Aşkı lod" . deyi haber ~tınişti. Likin evde olma- pazarının açılışı yapılmıştır. konagımn. Ezme elektrik santralının cede gıtmckledır. Haber aldığımıza göre Etrüsk vapU-
rı~ k~~ın~ük ımek ehin k d.ığını pansiyoncu kadından öğren _ Bayfıart'ta· resmi küşadı ve Hamdibey, Kalkım Bu bsımda bugünkü piyasaya gö- ru Haliçte yapılacak tamirattan son .. 
d . ver agı er c e 0 Y' mişti. Konser muvaffaki·-'etl"" b~~ıa.dı B"'led"ye t · fmd 

55 
b" li :nahiyelerini Balıkesir - Çanakkale ~o- re yağ kilosu 70 kuruş 75 santim. ta. da matlub sürati yapmazsa. )ter' 

u. ., "" ~ ... ı aı-a an ın raya . b -ı .. ,.1 ft_ 

0 
. · 4' 

1 
. ye 

_ Sık sık bize gel dedi. ve zaferle bitti. St.'Sıne agııyan yol uzerindeki büyük .ı.u~ı 1 kuruş, kitre 15 kuruş, fa - ı.-ın se.er enne çıkarılmıyacu.k .. 

İn 11 Alkışların sonu alınmıyor ve her- Ad'l' köpriiniin temel atma merasimi ya- sulye 7 huruş 75 santim, tatlı badem muhacir nakliyatında kullanılmnk u-
- şa ah. ı ın mezarını ziyarete gittiler. 9 k" 
Ayrıldılar Ad·ı d .... _ d B kes bu genç sanatkarın kim oldugu~ • E h k ak _ pılmıştır. 5 kuruş 50 santim, yün 27 kuruş zere ıraya verilecektir. Esasen "a· 

ı uş y nvcr ıç ırar aglarken söylü- k : ... 
' unu or u. u u merak edi b. yordu: Vilayet merkezinde de büyük par- kuru koza 80 kuruş üzerinden mua - Ptnll iralamak istiyen firma :oen~· 

ne i~ yarıyaeak? Cemil Bey buna n . . yor ve ır an evvel an- Jınn açılması yapılmıştır. mele görmüştür. yollarına müracaat etmiştir. tdaJ'e 
bakmaz bl.le Duş·· ·· d.. b · · 1ama.lt ıçm sabırsu:lamyordu. Onu insanlar o··ıdu"r·du·· onun kıy 

··· un u, u eserını M ı a· · · - · ' Çarşı piyasası da normal bir va- tamirattan alınacak neticeyi bekle • 
ilham olarak aldığı Neclaya verme - e o ıyı bır kere daha çalmaya melini anlıyama<l1lar, o takdir edil - Ka~'ta: ziyetteair. mektedir. 
liydi, bu eseri yaratmaga.- ona _,_ başladılar. . . . medi. Eğer yaşasaydı, kim bilir da- .\kşrun Kız Sanat mektebi açılmış-

w.u& En ti tır Yalnız çay ve kahve fiyatları ü- -·-aşkı sebebiyet vermemiş miydi?. ver memnumyc e gazetesını o- ha ne kadar şaheser yaratacaktı. O- . Q d d C f 
. kuyordu. Birden gözleri J:ıU satırlara nu biz o··ıa·· d""k Sauısun'd:ı: zerinde yükselme vardır. r U a ÜffihUriye 

Senelerce yorulmadan niçm - ~ ur u · ç k ·ı 4 ı · d · 
. tı b" t k . . ~aş- takıldı kaldı, kekeliyerek yanında - Uzaktan karsıki köşk<len radyonun 170 bin liraya mal olacak Halk.evi ay ı osu ıra an 5 lira 20 ku- Bayramı 

~ışı-' ~. e şey ıçın, onun ıçin~. kilere okudu: çaldığı "Aşku;ın Melodileri duyu - binasının temeli atılmış ve Hava ku- kuruşa, kah.~e kil~u _ ıoo kuruştan 130 Ordu 31 (Husu.si) - Cilmhuriye-
ec ası ıçın... "Fec· bir k Adil j · . d k. ı " T"' kk b. ruşa yukse1mıştir , 
Onunla mirasa kondu v •• 1 . ~ _ a~, ı sının e es ı luyor, hazin bir ses, sanki onun sesi rumu, ur uşu ınalarmın küşad D" - d · . . . tin on altıncı yıldönümü dün ve bU .. 

fınrla tanışmı~tı O giinfer::nk:::: tib.ır v_alindeo~lu, .~ı~.otomobil kazası ne- gök yüzünü çınlatıyordu. r ·simleri yapılmıştır. yok~:;r ~~~a~~~d~=~kn:em:~tseliş gün coşkun tezahüratla ırutıa.ndl-
. · cesı 0 muştur Enver ilave ett" · Trah:va•da · ':ıl ~a ve Mektebl'l ı halk d" do· zengindi, her istediğini yerine geti - En · .,, · .. .. . ı. .J : sanayie en lüzumlu olan demir fi _ ı er, sporcu ar, un 

riyordu, . ve~. ga~teyı elinden duşurdil, - Artık bu melodinin i.emi değiş- Liileburgaz'da otel ve sinema bina- lan üzerind b"' .. k ilk 
1 

yat kuzda büyük alanda Atatürk'ü an • 
Necla ile ayla berabe sonra _gozlerınden akan ya.şiarı za.p - sin, "Ölmiyen Melodi,, densin artılr ... lanrun:, Gelibolu'da asri mezbahanın, dır. e uyu y seme var - dılar. Hitabeler söylendi. Gece fener 

lar ..... ımnca se:;:.,i-L,.._dir yaşamış- tedemıöyer~k hıçkırdı: . ÇUnkU bu hiç bir zaman unutulmı - Uzunköprü ve Yenice hükumet ko - Diyarbakır h lk . . h alayı yapıldı. 
' ~...... ..,...._~ • - lmUş bu şahe.serın sahibi öl- k z·h· ı d T · a evı yenı ma sul ~ 
Fakat para suyunu çekince Nec - müş. ya~~· ~- ın be~ ~~ ~ ınmıyecek. naklarının .~e Sa.ray ile Kırklareli a- devresinde ekimin artırılması için il~-temas etmesine karar verrni.Ştir· 

Ja da ondan ayrılmıştı. Onu bir daha • • • Ml:ş "Ô~ . u u ~ ı ap.~ı§, rad- ras~da dö~. beton arme_ köprünün köylere irşad heyetleri göndermeğe Bu kararın tatbikatından olarak J>eŞ 
rörmemiş fakat ona ithaf ettiği eae. Bir kaç gün BODra baver ye Cemil ;:rd mıyen e odı:, ~ çalı - ve bır çok koy mekteblerıı:ıin açılıt- ve bu maksadla halllevi etrafında irşad heyeti Diyarbakır mer\teziue 

l.l, lan yapılmı.stır. wplanan münevver gençliğin köylü 1 bağlı köylere gönderilmiştir, 

No. so Nakleden : 0LVİYE SAKAR 
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Üniversite Yeni 
Ders Yıllna Girdi 

Alman yadan 
Kaçan Nazi 
Şefleri 

nahiye 
Kongreleri 
Listesi 

ltalyan HükOmetinde Mühim 
DeQişikllkler Oldu 

Paris, 31 (A.A.) - Petit Parlsien C. B. P. İstanbul Vll&yetDha 16 (Baş tarafı ı incide) Korporasyonlar Nazırlığına Ricci,. 
gazetesi, General Von Brautschitsch kazasında 4/11/939 da baŞ)aJ1p Roma, 31 (A.A.) _ Reuter muha- Maarif Nazırlığına Pavolini, .. 

Bu Münaaebetle Universitede Dün in istifa ettiğine dair Zürih'de bir§&· 19/ 11/939 da bitecek olan n ıye biri bildiriyor: Mübadele ve Döviz Nazırlığına Ri· 
ktadı kon'"'elerinln tarih ı:;ımsile tertlb cardi, yia dolaştığını yazma r. ,.,. • Kabinede yapılan tadilat ve bu a-

Bü .r.,k Al im yapıldı Bazı gazeteler, Budapeşteden al - edllnllJ llstesl tudur. .. .. rada bilhassa Maarif Nazırı Alfieri Ziraat Nazırlığına Tassinari, yu ır~eTQS dıklan bir habere atfen Dr. Schacht 4/11/1989 cumartesi ~u: . ·ı F · t Partisi Genel Sekreteri Sta- MünakaJat Nazırhğına Ventari, 
----- c:::-. ile Hugenberg'in Alınanyadan kaç - Beykoz "Kazası,, Ana~oluhisa.r ı e .~ıs . tifası dipfomatik mahfe!- Nafıa Nazırlığına Serana, 

· · ·· 3486 Ü · ~ · i · Saat 16 da Nahiye mer- race nın 18 ' latanbul üniversitesi yeni tedris babetinden olmak uzere nıver- bklarını yazmaktadırlar. an yesı,, • . . , "S terde manidar görülmektedir. Filha- Ordu Genelkurmay Başkanhğına. 
l'ılına dün yapılan s-1mimi bir mera- siteli terfii sınıf etmiııtir. · kezinde, Beyoğlu' K.,, Şiş~ı 'N.,, .,, kika, bu devlet adamlannm her ilcisi Afrika Nazın General Graziani, 
llinııe başladı. Sabahın çok erken sa- lıluvaffakiyet nisbeti 'l'ıbda 'cı92,3, Al 1 Malları 15 de Şi§li Rumeli caddesınde, ;a:;ı· de Almanlara karşı büyük bir sem- Afrika Nazırlığına General Ter • 
•Uerinden itibaren merasimin yapı- Diş tababetinde %80, Edebiyatta man ar • ~ "K.,, lstr~ca "N .... "~·Ü~; e Aa~ pati beslemekte idi. ruzzi, 

~konferans salonunun bahçesi %75, Hukukta %74, Fen, Li..ctansda mızın Bedeı·ını· hiye me;,kezın~~· ~~n Al ·k-~kü Starnce'nin yerine geçen Mutti, 37 Harbiye Mliste.~lığına General 
'k:eeif bir talebe kalabalığı ile dolmuş %53, Fizik, Kimya, Tahliyede %83, l~mdar N.,, .. ·11

.. Ke a~ O:.gaz yaşındadır. Roma tizerine yürüyüş Soddu, 
bu.ı d lktısadd %56 dı bınasında, Eyup K.,, emer ur . . .. - G l Pri 

unuyor u. a. r. . . . . .. 0 .. Je ·ıyorlar "N "S.,, 14 de Nahiye merke1jnde, kıtalannda hızmet etmiş, Habeş mu- Hava Müste§Rrhgına enera • 
Saat 9 da talebe ko~er~ ~o • Bu ve:mı nisbetlennı ıftiharla soy- 11 m Fatlh "K.,, Merkez "N.,, "S.,, 20,30 harebelerinde pi~ot olar~ _b~unmuş colo, _ 

lluna alındı. Fakat Omversıtenın bu lemek bır borçtur. ( Baş tarafı ı incide ) JT k . de Kadıköy "J{ ve İspanya harbme de gonUllii olarak Başvekalet Müsteşarlıgına Gene · kü .. tal beni ö .. . da ~aza mcr ezın , .,, . • • . 
suk salon~~ ed~ . e n Y~- TER~'l EDEN PROFES R~ limanımıza gelen Tuna vapuru. külli: Merkez "N.,, "S.,, 15 de Kaza merke- ıştirak eylemı§tir. . . ral Russo. . 

l'laını ancak ısti~b.edebıldi. Taleberun üniversite kadrosu_ da şu ~e~ık- yetti miktarda makine aksa~ı ıl~, ~a zinde, Kartal "K.,, Şamandıra "N.,, Diğer tar:Utan gerek ~razıan~ ~e- Ziraat Nazırlığı şimdiye ka~ar bız-
!llrısı da m~asımı konferans salon~- tiklere uğramı~tır: Ha~~n 53 u Türk, ğıd ve elektrik malzem_esi g~tır~ıştır. "S.,, 16 da Nahiye merkezinde, üs. rek_Te~, Ha.beş k~rbınde.m~ zat B. Mussolini _ _:arafından .ıdare e .. 
lln. bah~m~en, . yapılan hoparlor 38 i mukaveleli olmak uzere 91 profe- ttalyadan gelen eczayı tıbbıyenm de küdar "K.,, Beylerbeyi "N.,, "S.,, 16 vazıfelcr ıfa etmış!erdır: Grazıanı, 1- dilmekte idi. Dıger taraftan sabık 
tertibatı ile dınledı. sör vardır. 12 prof. daha bu kadroya Alman malı olduğu anlaşılmaktadır. da Nahiye merkezinde, talyan Lyautey,, ı adı ıle tanınmış - Genelkurmay Başkam General Pa -
. U?iv~te rektörlü~ ı:rıe~imin i- iltihak ~~ştir. Gene ~eçen. yılda Alman Tüccarları MallarJIDJzın S/ll/l939 paz.ı.r günü: tır. . . ~ani, aY"?~. zama~da, B. Mu~oli~inin 

)'~. bır §Ckilde cereyanı ıçın ıcab eden İhsan Hilmı Alanta, Akıf Şakır, Hu- Parasını Ödemiyor ,,A _1 "K H k .. y "N. "S. 10 İtalyan Kabinesı ıdare ettigı Harbiye Nezareti Muste-
bur b 1 d · h Al' Fu d B il Ömer .ı:x.:yog u .,, ns 0 

" " ~ dak" N - "d" 
l>- :un tertibatı alınış u unuyor u. lfısı Be cet, ı a aşg , D' - taraftan RPhrimizdeki alaka- d H 1 -ıu iskelesinde Çatalca Roma, 31 ( A.A.) - .Aşagı ı a- §aI'lıgını da yapmakta ı ı. 
l\.Oll bend bul b" k Celfil s rd" ·· r·k payesine ıger ~ a a ıcıog ' d ı U . arı~da pazu . . ~an u- ç~ .. a:c, ? ınaryus u darlara gelen haberlere göre Alman "K.,, Karacaköy "N.,, "S.,, 13 de Na- zırlar istifa etmişler ir: . . Paris, 31 (A.A.) - talyan kabine-
ed~versıtc talebelcrı ıntizamı temın y~elmişlerdır. .. • hüküm.eti Türkiyeden evvelce Alman biye merkezinde, Eminönü "K.,, Kum Korp?rasyonlar ~~n Lantini, sinde yapılmış olan tadilat, Fr~a, 

Yorlardı. _ A • Zıya ~~tem, Suheyl. Ünver, Ka.z:m yaya giden malların paralarım öde - kapı "N.,, "S.,, 20 de Nişanca caddesi M~anf Nazırı ~l~ıen, • İtalyanın başlıca kaygusunun bı~as-
~akat buna ragıncn bazı hadiseler İsmail Gurkan d~entlikten profesor- melerine mini olmaktadır. Alman nahi e merkezinde. Kadıköy "K.,, Kı Mubadcle ve Dovız Nazırı Gagnen, sa Almanyaya karşı çok sıkı sıyasi 

0hnuş ve bilhassa gazeteci arkadaşı- lüğe terfi etmişlerdir. g\imrüklerinden çıkarılan bir çok zılto~rak "N.,, "S.,, 11 de Kızıltoprak Münakale Nazırı ~nni, bir istikl5.l muhafaza etmek olduğu-
~ haksız bazı müdahalelere maruz Fuad ~öprülü, 1.sma~~ Ha~kı, Şem~ Türk malının bedelleri Türk - Alman nahiye merkezinde, I{adıköy "~.,, E- Nafıa Nazın Giglı. n?11 yeni bir emaresi addedilmekte· 
alınışt.u.. _ . . seddin Gunaltay _ve dıger uç ecnebı klering hesablarına yatınlmanuştır. renköy "N.,, "S.,, 15 de Erenkoy n~- Ayrıca, ordu. ~nelkun_nay ~~ka- dır. . . . . . 
.. Saa~ 10 a dogru Ümversıte prof~ - profesör Üniversıteden ayrılmışlar • Halbuki 31 ağustostan sonra mem- biye merkezinde, Kartal "K.,, Pendı~ nı General Parıanı, Harbıye Müstc • . ~~solımn~ eksm:ya b~ kabil ~· 
~lerı merasim salonuna gelmege dır. leketimizc ithal olunan Alman malla- "N.,, "S.,, ıo da Pendik belediye bı· şa..:-1 Genera! . ~alle ve Başvckfı~et dılat ıc~a etmiş olduguna .ış~et.~· 
""§ladılar. Geçen yıla aid Universite neşriyatı nrun parası kamilen Merkez Banka- nasında, Sarıyer "K.,, Bilyükdere musteşarı Mıdıcı del Vascello da ıs- mektedir. Yalnız bu defa ıstifa e~ 

lier profesör salondan içeriye gir- verimli bir şekilde inkişaf etmiştir. sına yatırılmıştır. "N.,, "S.,, 10 da Büyilkderede Piyasa tifalarını vermişlerdir. · olanlann kiffesinin !taıya ile Alman 
diıtÇe talebe tarafından şiddetle al - FAKİR TAI..EBEYE YARDDI Yugoslav Ticaret Heyetinin caddesi Parti binasında, Yalova "K.,, lstüa eden Nazır ve müsteşarların ya arasın~a en sıkı bir a~aşma mev-
tışıanıyordu. ll.ESELF.81 Temaslan Çınarcık ''N.,, "S.,, 13 de Köy kona- ve ordu Genelkurmay Başkn.nının yer cud oldugu zamanda. vazıfe başınd~ 
~ilıay t t tam 10 da ""'niversite F k"r talebe için yardım faaliyeti . . gın-da. terine aşağıdaki zevat tayin olunmu~- l bulunmuş oldukları dıkkate §ayan go 

~ e saa u a ı ' E ık· ·· hnmıze gelen Yu - 1 rülınekted' ~ktörü alkışlar arasında kürsüye devnm etmektedir. Şimdiki vaziyette 1vveT_ı gunt h§e ti .,,,hriınizin ih- 6/ 11/1939 pazartesi günii: tur: ır. 
ıteiın· d sık sık b 'lmi ti gos av ıcare eye ~ ... _ "K K .. ük "N.,, aı ış ve talebe tarafın an 4750 liralık ırs ven § r. , t . .1 akından alakadar Emınonu .,, uç pazar 
~lanan açış nutkunu vererek ez - Bu yıl Üniversiteye 2228 talebe r~caakp;asas~ ı eJann mübayaası i- "S.,, 20 de Vefa Katip Çelebi cadde- G ı • b Ef • • M h 
~e demiştir ki: kaydolunarak me~cud 7335 e çıkmı~- ~~\etki~l;r~c ~ulunmuştur. Bu te- sinde, Fatih "K.,: . Şch~emini "N.,, a ) ganının u a-
ler - Genç arkadaşlar ve profesör - tır. ~vrupadan donen 165 genç, Ünı· mastar bilhassa pamukçular ile zey _ "S.,, 21 de Şehremını nahıye merkc • 

• Atatürksüz olnrak ilk defa Üni- versıteye kabul olunmu~ur. . . tin a - ve zahirelerile olmuştur. zinde. k • D Ed • 1 d • 
~?'siteyi açmış bulunuyoruz. O'~un Sözlı;rime nihayet. ven~.ke~ siiler~ Al:k~arlar bu malların ihracının 7 / l ~/-~9~9 .. s:ı-11 giinü: " ., eme S 1 ne ev a m 1 1 
ıı·· llrası önünde hepinizi beş dakıka e~ denn ~~ygı •. s.evgı ve uını.?1~. se . memnu olduğunu kendilerine bildir· Emınonu K.,, Merk~z N.,, S.,. 
Qkfııa davet ediyorum lamlar, sızın gıbı, yarının buyuklen . terdi . 18 de İstanbul Vilayeti karşısında, 
bün d t 1 . ·. k d 1 olacak olan kıymetli gençlere hizmet mı~ ta·· akşam Ankaraya git _ Fatih "K.,, Sama.tya "N.,, "S.,, 20,30 (Ila.~ tarafı.linci sayfamızda) dava ile alakası olmadığından redle-

duğu hya a 1°pdsesü~nın ~toel'l uyuk • etmekte bulunduğumdan dolayı üti - . .,.~ye un dn Samatya nahiye merkezinde. olacağını söyledi. Bunun üzerine, Mis rine; 
ıl:1 • u sıra ar a, nıversı ı er en mıt?.ır. .. .. d d -·ı b d 4 p rt k d azılı · 
~tine düşecek vazifeyi örnek ola - har du~a~ım.,, .. . Ahiren akdolunan Alınan - Yugos- 8/ 11/ 1939 ~rşarnba gunu: baha, parayı Mısır a egı ura a ve - asapo ar asın a Y ı-
Calt bir şcloıde başarmağa daima ha- . Rektorun nutkunu mut.eakı~ Tıb • la,· anlaşmasında Yugoslavların Al_ Bakırköy "K.,, Yeşilköy ''N.,, "S.,, receğimi söyledim. Kredi mektubunu barelerle suçluda mevcud olduğu id-
~dırlar. Her Türke olduğu gibi, O- bıyeden Muzaf~er ve Samıye bırer nu manyaya pamuk vermesi kararlaştı- 10 da Yeşilköy nahiye merkezinde, E- da. bundan bir kaç gün evvel Misbah- dia olunan 1000 liralık çek muhtevi-
tı.i\'-... tuk vennişlerdır 1 1 k ti · ·· il "J7 Be t "N "S 20 de la da görüşerek Yemene yolladım. yatından 50 lirasının lsviçreyc gön • , ~·ı:ııteliye de kendine düşen vazife, 

1 
• ,. rılmıştı. Yugos avyanın mem e e • mınon "\,.,., yazı .,, ...... " p 

C\lı~nnak düşer. 1 31' F..RSİTE NE..5RlYAT mizden pamuk talebi Almanyaya ya- Letafet apartımanında, Sihvrı h.,, 1stanbula, Semplon ekspresile ge- derilmcsinc müsaade edilmesi hakkın 
. !lektör, bunu müteakib üniversite- S"f~RGtst AÇILDI pılacak ihracattan sonra hasıl ola - Merkez "N.,, "S.,, 14 de Kaza merke- \irken, hududdaki gümrük memuru - ~aki rnuam.elenin ~ureti ;e:,eyanı :ak· 
~bu seneki tedrisatının verdig-i veri .ö. ğlc.den sonra Bey .. az .. ıtt .. a .. tnkılab cak ihtiyacı ka.patmak için olacağı zinde. na elimdeki kredi mektubunu göste - ında malumat a ınma uzere am· 
"' De 1 d . . biyo dairesinde şef Namık Duranın tenıas ederek demi§tir ki: Muzesınde reme mu urunun gay- zannedilmektedir. 9 Jl / 1939 pe~he g\inü: rerek pasaportun arkasındaki kaydi h"d larak clb" 
··- Ü . 't 1 328 . '-·b retile meydana gelen Üniversite Neş- Dün Yaınlan İhracat l"atih "K li'encr "N.,, "S.,, 20,30 yaptınnışUm. Bunu, Qek yazmışlar. şa ı o c ıne; 

~ nıvcrsı e geçen yı • 1 
u. • · t s · · 1 t .,, · d . 5 - Efganinin Pcrapalasa yerleş 

.:._e, 101 i Hukuk, 79 u Edebiyat, 79 u rıya ergısı açı_ m~§ ır. .. İngiltere için mübayaatta bulunan da Fener nahiye mer~.e~~n e. Bunun ~ebcbı, çekle k~i mektubu. - mcsi sırasında Misbahla aralarında 
~cı, fen, 23 ü di.~ tababetinden ol- Açılma merasımı gayet guzel ol • firmalar dün piyasadan 100,000 kilo 10/ 11/1939 cuma gunu: nu tefnk edememelerı olsa gerektir. 

1 1 
d . had tt bu 

lla]c Ü?.ere 610 mezun vermiştir. muştur. Bu eserin hazırlanmasında tiftik mübayaa etmişlerdir. Beypaznr Fatih "K.,, Karagümrük "N.,, "S.,, 937 yılında Adenden aynlırkenlfue:na:~::eo~~ ;~:hd~le~-
ll.267 si Tıb fakliltesindcn, 642 si ~~k. ya~~~?1~rıŞe gö:~n G~nkıla~ maJları 103 ve oğlaklar da 117,5 ku- 21 <le Nahiye merkezinde,lile ·:{.l, muhtelif loymetlerde muhtelif kredi den Mantero, Niko, Tanaş, Yordan 
,ttltuktan, 292 si lisans ve 573 P. C. .kuzest ı m~ b~ zifmsbe.li 

1~ Nune~entı ruş üzerinden . ~u~mel~ gö~üştür. T~ke "N.,, "~.,, .~2 de 1:_cke '~Nme "tSe l mektublan aldım. Bunlardan diğerle- ve Antuvanetin ve Tütün Limited şir 
\ 01~ •• • zı re meyı ır va e ı rız. eşrıya Fiyatlarda hakıkı bır yukscklık baş- bmnsında, Şıle K.,, Agva .,, .,, d k 1 ~· ıuıak uzere 874 fenden, 428 ı E- Sergisi Üniversiteliler tarafından rağ lam tır • '.15 de Ağvada mckteb binasında. rini Avrupada muhtelif yerler e u - keti müdürü Saffetle ayni şirket mc-
1~attan 211 ikt:Jsaddan 64 dit? ta- bet görmektedir ış d · başk b" k 1 k tl . .. .. landım. Bu 1000 İngiliz liralık olan murlarından l{emalin, tacir Sez..ai Ö· 
~ , 

1 

• Bun an. tlia ır r memılıne ::ı e- 1l/ ll/ H>39 cumark'ISI guou·:s 15 en fazla kıymetlisini kullanmamış - mer ve Hayri İparın celblcrine; 
re ehemmıye satış ar yap ı!> r. Beyoğlu "K.,, Galata "N.,, ' .,, tını E lüld 1 Ad d e-

l t f B k 1 Rumanynya susam. lekerda zey • d K rak"' . k l . Kredi Liyone . • y en evve en en para g 6 - Evrak arasında bulunan Vt 

O O O e enen tinyagı- İtalyaya susam yu~urta, be ka doy ısEe.~ı "K Rami ''N. tirt.mck kolaydı. Sonra müşkUlleşti. Efganinin Yemen hükumet reisinden 
' , an asın a, :.oyup .,, ., ç·· ü Lo dr . . b ed' cld·W· . .. led·-· l t b 

balık tsveçe tütün fındık Yunanis- "!=; 14 d Ram" h" , rkezind" unk , n adan gcçmesı ıca ı- g ıgını soy ıgı arapça met u un , , , ..,.,, e ı na ı~ e me ...., .. . . . . 

t k S - 1 d • tana balık, Mısıra tütün. Üsküdar "K., Kısıklı "N.,, "S.,, 14 de yor, Prens Seyfülislamdan ilk defa 3 1 t~~~me ~ttinlmcsıne karar verılme-u u n u oy e 1 Kısıklı nahiye merkezinde. eylfıl tarihinde çektiğim telgrafla pa- sını ısterım. Rusyada Amerika 12/ 11/ H>39 p:ı:r..ar giinü: ra istedim. Evvelden hnrb olacağını Mahkeme, bu cihetleri karaı· nl~na 
S -~ . . . Beşiktaş "K.,. Arnavutköy "N.,, bilmediğim için, paranın gelememesi al~ak d~v8:1'ıın devamını başka gune 

ov yet Hariciye Halk Komiseri Aleyhıne ınfıal "S ... 10 da Nahiye merkezinde, Bey- hususunda endişem yoktu. Ben eğer talik etmıştir. 
't\. koz "K.,. Ömerli "N.,, "S.,, 11 de Ö· Mısırda para tediye etmek hususun-vvvv """'"'""'vv"'v"'v"'v""v""v"'v""v""v""v"".,,."".,,."".,,."".,,."'.,."'.,."'..,..,v.,,,.,v..,..,v.,,,.,v.A""~ 
Vemokra silere Hücun1 Edivor Paris, 31 (A.A.) - Havas bildiri- merli nahiye merkezinde, Beyoğlu da.ki anlaşmamızda St!hat etmİ§ ol - H d F A e· K 

J yor: "K.,. Kasımpaşa "N.,, "S.,, 10 da saydım, dönfü: paramı da Misbah ve· , opa a ec 1 1 r · aza 
~ (Ba.s tanüı 8 ünc .. de) ıvaki olmuştu. Şimdi Fransanın ve İn· Moskovadan gelen müteaddit ha· Yahya Kahya Bostan sokak numara recek, hatta b.iletimi de ~ ?ıacru::ı. Hopa, 31 (A.A.) _ 

23 
saattenberi 

lf..:~~ev~uu bahs bile olamaz. Bu gilterenin mütehakkim sınıfının yeni- herler, b~ ka~ günde~beri orada m.at "5,,, Çatalca "K.,, Boyalık "N.,, "S.,, Ben İstanbula ış yapmak ıçın değil, denizde şiddetli bir fırtına hüküm sür 
~)eg~e .§ını~ki harbi ~olonya~ ihya den yaptıktan da bizleri bu eski din bua~ın .~ırl~.şık Amerıka~a kaı:_ş~ şui- 13 de Boyalık nahiye merkezinde, Sa- gezmek için, seyyah olnrak gelmiş - mektcdir. Etibanlnn yaptırmakta ol
~u~ takıb ederek ıdame ettirmek hurafeleri ve kültür yıkıntıları devri de~ıtcdbı~ mucadele açbgını goster · 1·1yer "K.,, Yeniköy "N.,, "S.,, 10 da tim. Misbah bana tütün, zeytinyağı -duğu iskelede çalışmakta olan bir 
~ ı. ane bir hareket olur. Fransa k ta d w •• "'kl me ır. y .1 •. h" k . d Ş'l "I{ 

l\.. ~gilte kta ne ve urunu vus ya ogru suru e- R fk. . . ·ı b enı rny na ıye mer ezrn e, ı e .,, ve sabun işinde fazla kfi.r edeceğimi Türk tercümanını ani olarak deniz tıt!\. re hilkumetleri bu no yı ek d -·ı ·a· ? us c anumumıyesıne verı en 11 .. .. 
1 

k 
~ ı. 1~ anı d kl h Id · uh _ m egı mı ır · yeni direktjf}eri izaha yanyacak bir Alacalı N.,. S.,, 12 de Alaca 1 me · söyledi. Bazı kimseler çağırarak be- almış, Türk tercümanın kurtarılma-

"\lh n 1 arı a e, yıne m a teb b' 1 · l ·· ·· t" d" B d b ta · ~e netice vermemek ve sulbü ~~ cok faraziyeler ileri sürülmekte ise ınasınc n · .. .. nım c goruş ur u. en e, u :vsı- sına imkan hasıl olmamış ve dalga-
lııııe a~ak için hareketlerine yeni Prağdakl hAdlaelerden de, Pittman projesinin ~abulü keyfi- 15/11 /~.93?, '-'.arşamha gunu: " ye.~e~. ~.zerine Tütün ~imit~ Şirketi Iar arasında boğulmuştur. Bütün 
~~deler aramaktadlrlar. Son za- sonra flddetll tedblrler yeti aranılan sebebi kafi derecede .. Bakırkoy .K .. Mahmud ~ey N.,, ~uduru Saff.~t .. ve .. tacır Sezaı ÖmerlelH?.pa h~lk~ bu feci hudiseden dolayı 
~ İarda bu iki hükumet zimamdar- Aınsterdam, 31 (A.A.) _ 28 ilk • aydınlatmaktadır. Sovyet Rusya, S.,_. 10 da Ma:ımu;~ Bey n~~e ~er- bırer defa gorüştum. mutecssırdır. 
~Q4 ltendilcrini demokrasi hukuku - teşrinde Pragda vukua gelen hadise- Bir~e~ Amerikanı~ ~m bir !~~inkaf ~ezınde, Beyoglu K.,, ~tıklal . :1·•: Bundan sonra müddeiumumi mu - Limanda bulunan Tan vapuru iı; 
t~ ~~piyonu olarak ileri geçirme- ler neticesinde bir kişi ölmüş, 6 kişi vazıyetı a~ası.na ıntızar ettıgındcn, }·11 l9 da Ka~ m.~~c~?c, Sıhvn nvini Fethi Türkmen şu taleblerde yapamadığından. denize açılmışbr. 
~ ~IYorlar. Bu cümleden olarak ağır surette yaralanmıştır. YaraWa- A!~:?ya ıle bır dereceye .k11.dar. el- ~.,, ~anta: Sıneklı ~.,, S.,, 20 de bulunmuştur: Denizde yıllardanberi görülmemiş az-
t~)~l'e hUkfuneti kendisi için harb nn ikisi Alman, dördü Çektir. Bu ha- bırlıgı yapmayı kabul etmışti. Bı~a- Sıneklı nabıye merk~~n~c. 1 - Efganinin 930-31 yılında ta- gın bir fırtına bütün şiddetile devam 
~ 0~a_.rak "Hitlerizmlıı yok edil- beri Telegraph gazetesinin Prag mu- e~aJeyh~ Sovyet ı;ıatbuab?ın ~u?'111· l?ll~fl939 cuma gu~,u: 

11 
tanbula gelerek halıcı 'Madmazcl Pi- etmektedir. 

llq 11 ilan etmiştir. habiri vermektedir. Çeklerden birçok k~ ne~yab, ~kan~mumıyeyı ş~m. - §ıle K,,, Akçekese ~.,, S.,, 12 yosyan, otelci Osman Belir ve balı -·-~~!dan anlaşılıyor ki, gerek İngil- hafif yaralılar da vardır. Kahve ve ?i~e kadar takib edılenden gayrı bır de Akçekesede mekteb bınasında. ressamı İbrahim Naciyi dolandırdığı-
a.ı.b ta.ve gerek Fraıısada bulunan lokantalar kapatılmıştır. ıstikamete sevketmeye matuftur. 18/11/1939 cumartesi günU: na dair İkinci şube müdürlüğünce tu- Çek Lejiyonerleri 
~ıl.in raftarıarı ~nyaya k~ı Pa7.artesi sabahı hayat normal Rooseveltin Bir Mektubu .. Çatalca "K ..... ~.üyükçekmcce ·~.,, tularak gönderilen tahkikat evrakile Kurşuna Dizilecek 
~~~ ~~debel::rınıuhandırı..~kı: manzarasını arzetmiştir. Beın, 31 (A.A.) - Meue Zürcher S.,,kl~ dde Büuyuk"'kdçek!!1ece nahiye iddianamenin, asıl dava ile alakalan Budapeşte, 31 (A.A.) - "Reuter,, 
t;;:~ln ı eoloJı m are~ · Çek hük' • tini" b" k . Zeitung'un Helsinkideki muhabirinin mer ezın e, s u ar K.,, Merkez 
~ıııı. "l'dir E ki nl d d ume n ır ararnamesı, _ . -· . ''N "S 15 d K k . d olmadığı için bittefrik kanunen ge- Almanlar, Çek Jejiyonerlerini bul-t_"<l~İllı • s zama ar a mo a milli . mi . .. t ögn:ndigıne göre, Moskovadaki son .,, .,, e aza mer ezın e. 
~~lı ... d.e .bulunan dinsizlere kar§l Im-~~anınbü:.est·· Çekill§3.Jll·.,.~~ esna toplantı sıralarında Amerika sefare- 19/11/1939 pazar günü: reği yapılmak üzere müddeiumumili- mak için hapishanelerle temerküz 

"l>lltitin bildi-· · "b" h Ik t 0 
- uzere un nı~annın ğe iadesine; kamplarını aramaktadırlar. Buda~cı.. ~t ~ i . . gı~z gı ı _a a- takılmasını menetmiştir. ti erkanından biri Finlandiya murah Beykoz "K.,, Merkez "N.,, "S.,, . . . . W• ı·"lll-

~ . ç!11 fccı neticeler dogurmll§ . . . . .. has heyetine reisicümhur Rooseveltin 10,30 da Kaza merkezinde, Çatalca 2 - Davacı vekılının verdıt,'1 tev- teye gelen bir habere göre, naziler, 
~~ lflasıara ve milli kültürlerin . Ay~ ~uhabır, cumaıtesı gunU tev hususi bir mektubunu vermiştir. "K.,, Merkez "N.,, ~·s.,!..J-3 de Nahiye sil tahkikat istidasının 1, 2, 3, 4 nu- bu lejiyonerlerin Alınan tebaası ol -
~"hı~ e sebebiyet vernıi§tir. Bu kif edilmiş olan eşhasın eiddetle ce- B. Roosevelt bu mektupta müzakere- merkezinde, Sarıyer "K.,, Kumköy maralı bendlerinde yazılı talcblerin duklarını ve binaenaleyh kendilerine 
~i 2:una~ b_aşka b~er netice ~dırılaca_kl~nnı, .f~t um~ l~ tehdid ?~c.i bir şekil aldı~~: "N.~, "S.,, 10 da Kumköy nahiye mer- reddine; vatan haini muamelesi yapılarak kur 

l. ~a.kateıı ımkan dahilinde de - m~ye~e. ~~bır ted~ır ıttihaz edil - ~de kendisı~ haberdar edilmesını kezınde .. 7laıova ~·K.,, Kılıç ''N.,, "S.,, 3 - Ayni istidanın 5 ve 6 ncı ve şuna dizilmeleri lazırngeldiğini beyan , 
t bunlar kurunu wstada mıyecegını ilive etmı§tfr. nca etmektooır. 13 de Koy konagında 10 uncu maddelerindeki hususların etmektedirler. 
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Tepebaşı Dram 
kısmında 

BAŞ, DİŞ ağrılarını, ROMATİZMA ı !111111-----• Ş E K E R C 1 
sancılarını, SİNİR rahatsızlıklarını H. MUSTAFA ve MAHDUMU 
DERHAL geçirir. GRİP, Bu akşam 

Auall Tatil Yapıyor NEZLE ve SOGUK Bayram için nefis Şeker, Şekerleme Ye Çikolatalarını 

l/11/939 ÇARŞAMBA ALGINLIOINA kar§l müessir ilaçtır. Her gün taze çıkarmaktadır. 
12.30 Program ve memleket saat l'ttlilal Caddesinde Komedi İcabında günde 1-3 kaşe alınır. - latanhul Bahçekapı No. 90 - 92 Tel: 21t94 

• • • 

cLyarı, 12.35 Ajans ve meteoroloji ha- Kı mında Her eczanede bulunur. ==============:::=============.;:::::::;= 

berteri, 12.50 TUrk müziği "Pl.,, Gündüz saat H de Sıhhat Vt>kfıletinin nıhsahnı haizdir. İstanbul Defterdarlıg .. 
1 

Muamele ve İstihlak 
13.30/14.00 Müzik "Küçük orkestra - KEL OGLAN Çocuk oyunu 
Şef: Necib Aşkın., ı - Becce - Sere- Gece saat 20·3() da vergileri merkez tahakkuk şefliğinden: 

HiNDiSTAN CEViZi 
nad, 2 - J. Strauss - Bahar Sesleri, İstanbul Sultanhamam Haçoplu han 6 numarada manifaturacı Tu~: 
3 - Hcinz Munkel - Kara orman pol- • • • Karionun 934 takvim yılına aid alış satış faturaları ve ticari defterlerı 

HALK OPERETİ b • h oırı· kası, 4 _ Ziehrer _Aşık "Romans.,. irlikte 6/11/ 939 pazartesi gününe kadar Galatad~ Hüdavendigar a 1.l 
Bu akşam 9 da ilk defa da 3 No. lu vergi itirazları tetkik komisyonuna müracaat etmesi liiztıJJlr 

18.00 Program, 18.05 Memleket ::ıa- (KADINLARIN BEGE1''1>1GI) 3692 sayılı kanunun 10 uncu maddesine tevfikan ilan yolile tebliğ olunu · 
"8883,. at ayan, ajans ve meteoroloji haber- Operet 3 perde 

leri, 18.25 Türk müziği "Fasıl Heyeti,, ==================== ill••••••••••••••••••••m••• • B ==================================:;:::;;::;:==---=:::::~ 
19.25 Konuşma "Dış politika hadise- TURGUD ERGİN 4=~ ===~===================================== - - .. .. - __., 
leri,, 19.40 Tür k müziği. Çalanlar: T E R z 1 Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
Vecihe, Fahire Fersan, Refik Fersan, 
Ccvdet Çağlar, 1 - Okuyan: Melek Beyoğlundaki terzihanesini, Ye

'fok~öz 1 - Kürdili hicazkar peşrevi, 
nipostane cad. yanan Ata Refik 
hanı yanında Ksantopulo han 

2 . Cevdet Çağlar - Kürdili hicazkar. 2 nci kat No. 12 ye nakletti 
şarkı - "O yar bir gece geldi,, 3 - Bed· ~ ' =============' 
rite - Kürdili hicazkar şarkı "Mıdrap 1 Fatih Sulh Oçiincü Hukuk Hakiın
ta mı,, 4 - Boğos - Kürdili hicazkar liğioden: 
~arkı "Güller açmış,. 5 - Sadettin Kay Vefat tarihi Adı, babası adı 
nak - Beyatiaraban şarkı "Dağları --
hep kad aldı,, 6 - Cevdet Çağlar - Ke- 7 /1/ 939 
man taksimi. 2 - Okuyan: l\lefharet 5/ 1/ 939 
.Saı'.;•ıuık. 1 - Ali Rıfat Bey - Suzinak 27 / 2 939 
~arkı - "Kar etmedi zalim,. 2 - Latif 25 2 939 
Ağa - Hicazkar şarkı - "Yoktur za - 25 2 939 
man gel,, 3 - Cevriye - Muhayyer şar-

1112 939 
kı - "Bahara bak gönül gibi,, 4 ·Halk 

11121939 türküsü - "Ay doğdu batmadı mı,, 

20.20 Temsil, 20.50 Konuşma "Hafta- 9/ 2/ 939 
tık posta kutusu,, 21.10 Müzik "Riya- 8 ' 2 939 
seticflmhul" bandosu - Şef: İhsan 7 2 939 
Küncer,, 1 • Becthoven - Marche 6 2/ 939 
Turque, 2 - E. Gillet - Loin du Bal 1 6/ 2/ 939 
"Vals,, 3 - F. Listz - Tassa, Lamento 27 / 3/ 939 
e Triunfo, Symphonische Dichtung 21 3 939 

No. 2, 4 - H. mose - Hclcna "Klarinet ( ı9 '3/939 
için melodi,, 5 - Cari Goldmark - Aus 19 3/ 939 
der Oper: Dic Konigin von saba, 22.,

1813
,
939 

Memleket saat ayarı, Ajans haberleri, 
513 939 

ziraat, esham - tahvilat, kambiyo -
nukut borsası "Fiyat,, 22.20 Serbest 29141939 

saat. 22.30 Müzik "Ravel Piyano için 29/ 41939 
sol-el konsertosu - Pi.,, 22.50 Müzik 2014 939 
"Cazband -• Pi.., 23.25-23.30 Yarınki 19/ 4 939 
program ve kapanış. 12/ 4/ 939 

Hasan Abdullah 
Kemal Şaban 
Hızır Mehmed 
Hüseyin İbiş 
Mustafa .Mehmed 

Suad lskender 
Hüseyin Hasan 
1\lustafa Mahmud 
Nafiz Tevfik 
Said İsmail 
Mahmud Musa 
Mustafa Mchme 1 

Nedim İbrahim 
Cemal Raif 
Boğos Karabet 
Necib Edib 
İbrahim Ahmed 
Osman Turan 
Rafael Mişon 
Müştak Hakkı 

Hasan İbrahim 
Mahmud Scı.id 

Hatice Arif 

===================== 10/ 4/ 939 Siroıki Mikoliy(. 

Askerlik şleri 
1 [ ı ] 1 /4/ 939 Gaffar Aırehmed 

_ 23 5 939 Hüseyin Mehmed 

Kaaa hizmetli.eri a vet 2115/ 939 Abdülkadir Mehmed 
Fatih Askerlik şubesinden: 8 5/ 939 Fettnh .Mehmed 

Madde ı - Kısa hizmet şeraitini 5/5 939 Abdülgani Mehmed 
haiz yiiksek ehliyetnamelilerin ikin- 28 6 939 Şevki Mehmed 
ci teşrinin birinci günü Yedek Sübay 24 6 939 İsmail Tevfik 
okuluna gönderilmeleri mukarrer - 23/ 6 /939 Cemal Mchmed 

dir. 18 6 939 Gevork Ohannes 
Madde 2 - Son yoklamasıııı yap-

tırmış bu şeraiti haiz mükelleflerın l5 6/.~39 Mehmed Emin 
hemen sevk edilmeleri için önümüz- l5 6 939 Mustafa Şakir 
deki ikiocite.srinin birinci çarşamba 13 6/ 939 T~_ıat ~arpat . Cemil 
günü saat (9) da subeye müracaat 1 6/ 6 939 Gundogdu Alı 
eylemeleri ilnn olunur. j 4 16 1939 Zeynel Hüseyin 

Berveçhibala Cerrahpaşa hastane-

Muhammen Muvakkat 
fiyatı teminatı 

i hale günü 
saat 

.4lınncak şeyler lira lira 

Unıversite nakliyat hay -
\'anları için buğday. ke -
pek, arpa, ot, saman 
Kulak, boğaz. burun kli

680 

niğine alınacak tıbbi ahit 1490 
Anatomi laboratuvarına · 

51 

112 

6/ 11/939 14 

" 
14,5 

iki kalem tıbbi ecza 1376 104 ,, 15 
Yukanda yazılı üç kalem eşya yazılı saatlerde açık eksiltmeye ko -

nulmuştur. isteklilerin 939 Ticaret Odası kağıd ve teminat makbuzla -
rile ihale günü Rektörlüğe gelmeleri. Liste ve şartnameler her gün Re: 
törlükte görülür. "8645,, 

,;.ıtfri ·-
M L AL L CE 

Gİ Ş C.S t 
l•tanbul iş B•nkaaı Karfısında t5 Numarada 

ŞiMDİ HERKES BiLiYOR; 
Bir tek kfığtd hazan bütün bir istikbaldir. 

Uğuru denenmiş olan Gişemizdcn 

Milli PiYANOODAN Bir Bilet 
almakla kazanmak ih timalini çoğn.ltacnksıııız. 

Siz de bu kazançlı geçit len boş geçmeyiniz. 

iKAN iKRAMiYELERi TEtHiR ETMEYEN YEGANE GiŞEOiR 

Galatasaray Lisesi Alım 
Başkanlığından : 

.l\luhammen miktan 
Kilo 

Fiyatı 
Kr. 

Satım 

İlk temiııah 
l..ira 

Komisyonu 

l 000 130 98 Kaymak 
Galatasaray lisesinin mayıs 1940 sonuna kadar ihtiyacı olan miktar 

ve muhammen fiyatile ilk teminatı yukarda yazılı kaymağın 17 teşrini
sani 1939' cuma günü saat 15 de Beyoğlu İstiklal caddesi 349 numarada 
Liseler muhasebeciliğinde okul komisyonunca açık eksiltmesi yapılacak -
tır. İsteklilerin şartnamc:,i görmek için okul idaresine ve ticaret odasının 
yeni yıl vesikası ve teminat makbuzlarile belli gün ve saatte komisyona 
gelmeleri. "9015,, 

~-mr NiŞANTAŞ .... .. a _ _.,. 

iNGiLiZ HAY-SKUL MEKTEBİ 
Mektep çağından yukarı bulunanlar için geçen sene açılmış bu

lunan GECE 1NG1Ll7..CE KURLARlNA bu sene de 2 11/ 1939 
perşembe günü saat 19 da tekrar devam olunacaktır. Bütün ders - Çocuk Heximi -::ı sinde oıen1erin tarihi nandan itibaren 

r. Ahmet Akkoy·•nl•• alacak ve borçluları.nı.n b.i.r ay v.e.iddi 
.. "" t cd l d devresi 5 liradır. 

1 
· T l" 1 ı> 1 N 41 ayı vcrase en ennın uç ay ıçın e ;••••••••••• ••• • mı - n un ıane n as o. . .. 

Pa.7.nrdan lll" la h .. mahkeruemıze muracaatleri, aksi hal· 
.. a, er gun d k l · · h · d il ========== ========================= ı fi ten nr Telnfon: 40127 e tere e ennın azıneye evred ece- ~~ 

~~~~~~~~~~~~~~ğ~i~ila~An~o~lu~n~ur~.=====~3~1~/~10~/~9~39=== ~~lli;;t.::ilJ;;;:2;.:;ı~ ~,!.W ........ IBl~E:ZIESll!!llll!:!.!111~ -- -- ~ A k d ft Zührevi v~ cilt hastalıklan 
İstanbul Defterdarlığı Muamele ve istihlak ~ n a ra a ~ 

vergileri merkez tahakkuk şefliğinden : 1 B A f. 
İstanbul Rıza Paşa Bakırcılar caddesinde 93 numarada çuha ve kaz- A K ~ 

mir tüccan Mayer Eligülaşvilinin 934 yılına aid alış ve satış faturalarile ~ Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 
mezkfır seneye aid muamele ve ticari defterlerinin tetkiki için 17/11/939 n ~ 
tarihine müsadif cuma günü Galatada Hüdavendigar hanında 3 No. lu ij Kitapevi - Kô.atçılık - Türkçe ll,. karşısında No. 33 Telefon 41358 
itiraz komisyonuna müracaat ('tmesi liizumu 3692 sayılı kanunun 10 uncu ~ ve yabancı dil gazete mecmua n - . 
maddesine tevfikan ilan ' • tebliğ olunur. "8884,, 

1 
. . 'd _ ' ll 

· kitap sipariş erını en ogru ya-i I!!!!!-
............................. ~ ~::ıb~a~::~~~~ ::~~ay::i;~~aı ı Ankara J_prsasının 1 

Dr. Hayri Önıer 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırık lık YS bütün ağrıla rınızı derhal ke3er 

İ<',abında günde S ka.58 alınn.bllir. 

Her yer de pullu kutuları ısrarla isteyk •• z. 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden : 
lstanbul limanına gelen ve Boğazlardan geçen gemilerin scyrisefcrl~ 

rinin selametine mgel teşkil edecek surette batmış bulunan Ahırltap~ • 
nünde Mari Vulyano \'e Haydarpaşa mendireği açığında Margarita i.S t;ş 
mindeki vapurlaruı sahih veya acenteleri tarihi ilandan itibaren bir haf l< 
zarfında riyasetimize mürncaatlc tasarruf ve aidiyetlerini isbnt etı:t~e 
şart.ile m('zkur vapurları bulundukları mahalden çıkarmadıkları tnk~~- rı 
618 numaralı Limanlar kanununun muaddel yedinci maddesine tevfıı-ll 
muamele yapılacnğı alakadarlara ilan olunur. "9037,, ___..-::::: 

r Öksürenlere : Katran Hakkı Ekı-em szSJ 
, __ Hakkı Katran Pastilleri de vardır 

T. ........ 
1) BANKASI 

1939 Kücük Cart Hesablar ikramiye Planı 
' 

32,000 Lira Mükif at 
Kura keşide tarihleri : 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, 1 Eylfıl, 1 İkinciteşrin 

ik_ramiyeler 
1 Adet 2000 liralık 2,000 lira 
5 " 

1000 " 
5,000 " 8 " 

500 " 
4,000 " 16 " 

250 
" 

4,000 " 60 " 
ıco " 6,000 

" 95 " 
50 " 4,750 

" 250 
" 

'25 " 
6,250 

" 
435 32,0JO 

T. /~ Bankasına para gatırmakl'!ı yalnız para biriktirrni1 

olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiı olursunuz. , ____________________________ .,,, 
Bostancıda Sahilde Satılık Arsa 

=
il Paşa bahçe tal ~Telefon: 3311 sı Birincitc.srin 939 Açılı,"' ij F iyatlan Kapanıı 

~~~~~~~,}} Londra 1 Sterlin 5.21 1 
• • ı N•w - York 100 Dolar 129.28 1 1 

ı. TuQla Fab~kası =.~~u:~i ~;. E~u JE! •--~~-··-------------~~ 
1 

Amaterdam 100 Florin 69.0075 
• • İstanbul Belediyesi karşısında Bertin 100 Raytmark 

• Eakidenberi büyük bir şöhreti olan bu milli müessese ild sene- • Ayberk apart. Tel. 23212 erukael 100 eeıga 21.6175 
• denbeti yeni ellerde şehrlnüzln en sağlam ve en revaçta prese ve • Atin • 100 Drahmi 0.965 
• kerpiç tuğlalannı imal ebnektedlr. Her nevi inşaat için çok elve- • Sofy• 100 Leva 1.5775 
• PiaJ.l V8 kırıksa sağlam tugwlaV'I ancak: • P rag 100 Çek Kor. 

ı ·~ ,. 1 Dr. Hafız Cemal ::~:.:.. :: :::... 13
.
10615 

1 Paşabahçe Tuğla Fabrikasmdan 1 Lokman H•klm ::~:o. :~E:::: 2Hr 
• Tedarik edebilirsiniz. Tuğla almak istiyen incı.nt sahiblerinin • ı Yokoham• 100 Yen 30.5675 
• 

ır- • Oahlllye MUtehassısı stokhoım 100 ıav eç K r. 31.0125 
bir kamr vermeden evvel bir kere de Paşa.bahçe tuğla fabrikası • Moıkova 100 Ruble 

• mamuta.tını görmeleri menfaatleri fütızasındandır. Tu~lalan • Divanyolu 104 E &H AM vE TAH ViLA T 

• yerinde gönneğe ·akitleri olmıyan isteklilere, verecekleri adrese • Muayene saatleri pa1..ar hariç 1938 % 5 ikramiyeli 19.57 
• nüınune de gönderilebilir. • her gün 2,5 - :; sah ve cumartesi Ergani 19.40 
• T ı. ı Sivas - Erzurum 5 20.30 
' e 'on: (30 ) dan (68) ara)ıwz. • sabahlan 9 - 11 hakiki fıkara Merkez Bankası peşin 103.50 

~ •••••••••••••••••••• •••••• kabul olunur. T. 22398 tş Bankası nama peşin 8.--

ile SABAH, ôGLE AKŞArA ve 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman ditıl<>rinizi f~ 

~ 
. " .·, . , ..... , ··~"'.' ~ .. .. 

· Sahibi : Ahmet Cemaleddin SARAÇOGLU 
Neşriyat. ınijdürl\: Macit ÇETİN Basıldığı yer: Matbaai Emızı1yş 


