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Ruslar Finlandiyayı ltalyan .. Yunan 
1-tarb Etmek istemek· -Y-un_a_n ___ B_a-şv_e_k_i_li--G~l. -Mm:...e--ta_k._sa-sl~a 

le ithama Başladılarıltalyan Elçisi Arasın~a ~~k 
1 Dostane Mektublar T eatı Edıldı 

Yakınlığı 

Pravda nın Şiddetli Bir Yazısı İtalya Bitaraf Kalacağım Yeniden Teyid Etli 
F'inlandiya Kendiainden latenen Şeyleri Kabule 
~an Görmüyor. Vaziyet Çok Ciddi Bir Safhada 

------
Londra Hasıl olan 

Yakınlıktan 

Memnun ~olotof'un 
Nutkunda 

Sinyor llussolini 

İhtikar komıtcsi, yapılan şikayet
ler üzerine yeniden bazı esnafın vazi
yetini tetkik etmiş, ihtika• yaptığı 
te::;bit olunan iki tacirin cezalandırıl-

Atina, 3 (A. A.) - Atına ajansı 

bildiriyoı·: 

Başvekil B. Metnks&s ile İtalyanın 
Atina elçisi B. I<.:mmanuelc Grazzı a
rasında teati edilen aşağıdaki mck • 
tublar bu sabah neı;rcdilmiştir . 

• tliıw. JO eylıil 19.J'l 
Ray elçi. 
Eksclnsınız ta rafından 1~ eyliılcle, 

Duçc'nin t81inıatı ilzcrnıc hıl'afımu 

yapılan \'C mülhem oldu;;u ·•ıh ve fi
kir· krnlıyet hükiınıcti tarafından yılk 
sek surette takdir edilen teblign Ltan 

( Sumı 3 iincii sayfanımfa ) Gl'neral l\lrtaksas 

alka ıa ·r Ve İtalya 

lngiltere Yirmi Beş Bin 
Tayyareci Yetiştiriyor 

Pek Yakında masını taleb etmiştir. Bunlar, Talı - . . .... Urk 
miste kalay taciri Abdürrahmanla RoosenU gazetedle-rle gonı~ en 

B 1 Aslan hanında Fayans taciri Lazari-ı Va~ington, 3 (A.A.) - Senato vejfarklıdır. Dün akşam mecliı:. 
aş ıyoruz • . • dir. Bu iki tacirin müesseseleri birer meclis tarafından kabul edilen me -ısndflOil ambargonwı kaldırılma -

:...--------•·-------------------....- hafta müddetle kapatılmıştır. tinler bir tek teferrüat noktasında ( Sonu 3 ünciido ) 
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VAHiDET-TiN - ' Finlandiya Meseıesl 
No.: ea Yazan: M. SIFIR 

Meşhur Kör Remzinin Oynamıf 
Olduğu MiJ.him Roller 

istimlAk Faaliyeti 
Hızlandırlldı 

Kahve Şirketi 
Feshedildi 

Şehir Meclisinin 
Dünkü Toplantısı 

U zun bir miiddettenberi So~ 
Rusya ile Finlandiya. arılfl 

da Rus taleble~. Fin millet.iaia W 
bii hak \'C i~tiklfıl prensi pinin uJJl' 
dilmesi zannında )·aınlan müzakel" 
ler, seyahatler. de\'Am etmektedlt• 

istimlak mıntakaların- Şirket Uç mllyo11 aoo Asker ailelerine yapı- Her dr.fasında değişen bir ~ 
işte o gece de, ayni tarzda hareket kisini de birer küp lfbi iyice &işirdik- dakı" tarı·h-ı eserler bin llrahk ihracat lacak yardım hakkın- heyetle lUo:-.ko\aya gelen ve tekd 

ediyordu. Bir taraftan rakı içiyor, ten sonra: • • memleketlt'rine dönen :Finler, b1l ~ 
içiyor, diğer taraftan da Gürcü lb- - Kuzum Zeki Bey, demişti. Bu tesbit olundu J8pm•ia mecbur da bır temenni fer, yeni bir heyeti Mosko,aya gll 
rahim ile Çerkez Rızanın bütün tavır işi niçin verdirmediniz bu babayiğit- İstanbul Belediyesi hududlan da· Kahve ithali.tının serbest bırakıl- İstanbul Şehir Meclisi dün saat 14 dermişlcrdir. 
ve hareketlerini gözden geçiriyordu. lere? .. Yazık, günah değil mi, bunlar bil. d b 

1 
. t' ı·k takala ması üzerine Brezilya Kahve şirketi de reis vekili Necib Serdengeçtinin ri- Fakat son zaınanla.ra kadar, • 

ın e n unan ıs ım a mm - ı ~ Muhtelif mevzular üzerine söz açıyor böyle bomboş otursun, iki paralık Şah ·th ı·t ı ı · e nihayet ver yaseti altında toplanmıştır. Geçeıı ce miizakereJerln iki tarafın da al'ZU"""" 
rında istimlak muamelelerine ehem- ı a a muame e crın • .~ 

onların fikirlerini, mütalealannı so- 1smailin yok yere destanı okunsun?.. . . miştir Ancak hükiıınetle olan rouka- senin zaptı okunarak kabul olunduk- 1 11&-ı göre bitece<Ji ümidini izhar ,,,,,. 
ruyor, t"lakki tarzlannı yokluyordu. Yakışır mı bu hiç?.. mıyetle devam olunmaktadır. Bu ı~le · · 1:1- •th ııı.t tan sonra ruznameye geçilmeden ev-,Finlandlvada "'İmdi bir bedhiDW' W ·r d d .. t k · d h b' · I velesi mucibince Uç sene "" ı a a. J ,, 
Herhalde muhatablan hakkındaki İbrahim ile Rıza, gülümsiyerek kı- vazı c ar or omısyon an er ıı·ı • vel Şehir Meclisinin yeni sene içtimaı vası hiiküm sürmelite<lir. 

k d. tak-''-- d h.1. d k' f alı·- karş!lığını beş sene zarfında yapa • ~ emniyet ve itimadını kuvvctlendire - mıldanml§lar, bıyık bükerek bUsbU • en ı mm c:ı.uu1 a ı ın e ı a _ .. . -· . . "k' münasebetile Rcisiciimhura, Meclis Bunun sebebi. Moskovanın deJ'lll"". 
cek neticeler almış olacaktı ki, bir- tün tosunlaşmışlardı. Söz söylemek yetlerini arttırmışlardır. Eminönü is- cagı ihracatla odıyeakcegıh ıkçkın 1 1 seal~ke Reisine, Başvekile ve Parti Genel yan ettiği bazı taJeblcrin, }"inlan~ 

1 daha ihracat yapın a ına m ı --..a 
den mevzuu değiştirmiş. sözü stan- istemişlerdi. Fakat, kurnaz Zeki Bey timlak mıntakasında istimlak oluna- b 

1 
akt d Sekreterine çekilen tazim telgrafları- nm isüklfıl prensiplerine uyamıyaow 

u unm a ır. ._. 
bulun o günkü vaziyetine intikal et- ağız açmalarına meydan vermemiş- cak binaların miktarı 500 kadardır. K . il rf d ge na gelen cevablar okunmuş ve her hakkındaki lanaatlerdir. Bundan.,... 
· · ti K k 1 Cem' ti ·ı Teı:ı t• ki tk· · d b' takdi k.ı- · · ·· ·· · · • ahve şirketi ç sene za ın a • telgı·af uzun uzadıya alkışlanrnışbr. ka, bu bndbı0nlı'fri arttıran dı'g-er ti tırmış . ara o ıye ı c :ır· ı . ısme e ırer r cu: na - Bunlardan ellı üçunun ıstimlak mua- tirdi-· kahvelerin bedelini ödemek i- ~ "'" 

kilatı Mahsusanın gizli faaliyetlerin- zar fırlattıktan sonra, manalı bir ta- mel 1 · t k ··ı tti ·1 ·ş ve tak gı Bunu müteakib riyaset tarafından nokta da, Fhı murahlta.~ heY. eti# e en e emmu e n mı · . . . . . d 3 ·ı 200 b' li -... _ _. 
den ve bu faaliyetlerin memleket ve vırla gülümsemiş ve Remzi Beye hi- . - . . . çın ıkı sene ıçın e mı yon 10 • gönderilen iki takririn müstaceliyet henüz Sovvet Hariciye KoJJl)SlllP!" 
milletin ali menfaatlerini ihlal etti- tab ile: db~lrd.o~ul nan .. ~ıymetlerın sahıbl~kcrlıne ralık daha ihracat yapmak mecburi- kararile müzakeresi kabul olunmuş konuşmağa muvaffak olamamasa1' 

ı ırı mesı ıçın evraklar noter ı ere ti ded' ...-
ğinden bahsettikten sonra: - Harman sonu dervışlerindir Rem ye n ır. ve takrirler alakalı encümenlere sev- selesidir. 1şte bö)·le bir vaziyet .,... 

- Ne yazık ki, arkadaşlar, demiş- zi Bey. Bizim Damad Paşa, öteden beri ~v~ olunmuştur. Be~k: ~tinye is- Ancak hükllınetirnizin ihracatı me- kolunmuşlardır. şısında, JtinlarKHya Hariciye N.ıJfll 
ti. üç buçuk kişinin millet ve memle- Şah lsmaiJi, lranlıların Şah lsmaili timlak mıntakasında ıstimlak olun · netmesi üzerine bu ihracatın yapıla- Ruznamede mevcud maddelerden yapmış olduğu bir koaopnada, fllllll: 
kete yaptıkları bu fenalıkların bir oibi sanır ve memleketin eı:ısiz bir ba- ması icab eden binalar 91 tanedir ki b·ım · · kansız bir hale gelmi§tir. asker· ailelerine yapılacak yardım lekctinin Sov'-·etlerle muslihane~~ 

r.· :ır b 1 5 20 · 'd ı esı ım .,, 
türlü önüne geçemedik işte. Padişn- bayiğiti olarak tanır. Birkaç defa ve un a~ın 1 - tanesme aı muame- Hükfunetıe şirket bu meseleyi yeni hakkındaki talimatnamenin tetkik ve nasebetler i<laırwA, yegiae 
hımız ~fendimiz hazretlerinin ve Da-\ hatta, bu işin ona tevdi edileceği es- leler ıkmal olunmuştur. bir formül bularak halledecektir. tasdiki hakkındaki teklife dair bir <>hluğ1mu bildirmiş ve Sovyet -' 
mad Paşanın yüzlerine baktıkça u- ı nada da açtım, Şah 1smailin taş bir Kaska ve Beygzıt mıntakasında D.. k disile göri.iştüğüınUz Kah· kaç söz söyliyeceğini bildiren Kartal yanın nıakfıl telakki edilecek ~ 
tancdan yerlere geçiyorum. Alem gü- heykel gibi ruhsuz ve yüreksiz bir a- istimlak olunacak 150 parçaya aid ve ş':ke~n müdürü Azmi bize şunları azası Şerafeddin demiştir ki: ıinin hiisniiniyetle tt'tkik edile~ 
lüyor ve söylemedığini bırakmıyor dam oJduğunu söyledim, fazla olarak muameleler de peyderpey ikmal olun söylemiştir: "- Bu mesele çok mühimdir. Bu ini de işaret etmiştir. Fakat So~ 
bize. başkalarına da söylettim. Fakat, ka· maktadır. ,._ Hükfunet bugünkü şeraite na- hususta benim noktai nazarım şudur: Rusyanın krndi müdafaasına~ 

Kaymakam Zekinin sözleri bilha.c;- bil mi pagamır.a söz dinletmek? .. 1ıle lstimli.k muameleleri ve takdir 0 • zaran kahve ithalatını serbest bırak- Öyle tahmin ediyorum ki talimatna- eden noktalan olduğu gibi, Fin...,. 
sa Gürcü tbrahimin tosunluk hislerini Şah İsmail de Şah İsmail dedi. Hepi- lunan kıymetler hakkında mal sahih- mak suretile isabetli bir karar vermiş metle çok küçük tadilat yapılarak me yamn da istiklal ve emniyetini ~ 
gıcıklamıştı. Oturduğu yerde bir hay- mizin tekliflerini reddetti ve işi verdi leri tebliğ tarihinden itibal'en 15 gün- 1 tir. Çünkü siyasi ve iktısadi vaziyetin sele halJolunmağa çalışılacaktır. Hal-

1 
dııfaa zımnınclaki haklan da ~ 

li kıvranıp kıpırdandıktan sonra, ak işte. Amma, çok isabet oldu. Bu ka- b .. 1 d buki ıztırab bilhassa fakir semtlerde olduğu ve bunun da tamlması ıiflll 
gözlerini devirerek muhatabına ma - dar zaman, bir halt karıştırmadığını lUk bir itiraz hakkına maliktirler. Bu j bukadar karışık olduğu ugun er e çok büyüktür. Kanunda askere giden ı;eldig; de Fin hükiımetinln ~ .... 
nalı bir nazar fırlatmış ve sormuştu: kanştıramıyacağını nihayet anladı ve zaman zarfında itiraz ctmiyenler is- bu işi tek elden idare etmek ve bede- fakir kimselerin ailelerine yapılacak nazand1r. Yani, Finlaııdlya bflf ._:: 

- Neden be Beyim?.. kıvranmağa b~ladı. timlak muamelesini kabul etmiş ad- lini de ihracat tarikile ödemek im • yardım ile mahalle sekenesi ali.kadar meml~ketin de hak \'e menfaatıeıl~ 
- Neden olacak İbrahim. tş, ehli- - Peki, şimdi ne olacak beyim?.. dolunacaklardır. kansız bır haldedir. olacaktır deniyor. Esasen bu semtler- iki tarafa zarar ''f'nneden telif fi' 

nin elinde değil de ondan . - Ne olacağı var mı a Remzi Bey? Diğer taraftan istimlak mıntakala- 1 Kahve tirketi 7 senelik faaliyeti de mahalle de fakirdir. Binaenaleyh, mesi aıeılrtasmda ısrar etmektdlr• 4 
_ Kime vermiştiniz bu işi?.. Millet bir uçuruma doğru sürüklenip rındaki tarihi binaları tesbit etmek müddetince memlekete her cebheden 1 bu yardım mecburiyetinin hiç olınaz- g~ ~ fMJ~ 
-Ben böyle fiyakasızlık yapar mı gidiyor işte. Durulacak zaman mı hiç? üzere faaliyette bulunan "Abideleri ı faydalı ol~uştu.r.,, . . sa kazaya teşmili liz.ımdır. Bu husu- lu»~· -tok 11111 • ~ a ~ 

yım hiç? .. Damad Paşa hazretleri ver Paşaya söyleyip Şah lsmailin bağını Koruma Komisyonu,, bütün sahalar- Kahve §lrketi esasen ananım bır su, işi tetkik edecek encümenler e - Mh ~ini g"3st~ 
miı işte Şah İsmail ile arkadaşlarına. çözeceğim ve vereceğim bu arkadaş- daki tetkiklerini ikmal etmiBtir. Ko- şirket olduğundan kahve ışinden baş- hemmiyC'tle nazarı itibara almalıdır· duğumlan J'IW&diya müte~ 

Gürcü İbrahim ile Havranlı Rıza, lara işi. . b h •-Bel d. · ·· ka sair ithalat ve ihracat işlerile de lar.,, müdafatiıllılM 'lil'lttiallik huStıs~' 
mısyon u ususl.il e ıye unar mu- . . =:- ..J 

biribirlerine bakarak bıyık altından Bir taraftan kör Remzi Bey, diğer d .. 1 .. - ·· ·ı t d kti meşgul olmak hakkına malıktır. Mecfö; bu noktai nazara iştirak et- umi faaliyet sarfetmektedlr. ~ 
ur ugu ı e emas e ece r. B .1 . k t' · · · d · · k 

gültlşmfüılerdi. O esnada, Kör Remzi taraftan Kaymakam Zeki Bey, gü - vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwww rezı ya şır e mın ısmı egışeee miştir. Bunu müteakib ruznamede le, Rnslana işgal eylemek 
Bey soze karışmıştı. Zeki Beye hitab nün bu iki gafil ve cahilini koltukla - BELEDiYEDE : ve faaliyetine ticari bir şirket halin· mevcud maddeler alakalı encümenle- Bangol Hmıuuna torpil dö~ 
ile: mış, pohpohlsı.mış ve iyice tavlamış- de devam edecektir. re sevkolunmuştur. Meclis salı gü - Finlandiya körfezinde hu ~lbl ~ 

- Paşamız da, dcmi!;ti. Elinin ha- !ardı. Nihay<>t ikisinin de hisleri gı- Şehir Meclisindeki -;;A-A~l;.;;-~--- --------------- nü toplanacaktır. ler me\"Lnu bamolur ve Fin -~ 
murile böyle islere karışmasın bari cıklanmıştı. Giircil İbrahim, daha ev- münhal azahk - Rusya miizakereleri heniiz ~ 
a beyim. Şah 1smailin nesine güven- veı davranmıştı. Elini kalçasına daya· M ·ı· h I d -- Maarı·f •IJ!d'.J!rU ... bir havada cereyan ederken,!~ 
miş de vermiş bu vazüeyi ? .. Elbette mıştı. Atak bir tavır almış ve sor · Şehir meclisinde Beşiktaş azası E- aarı ın azır a IQI l~.IU U maJ memleketini, yani Finl • .., 
güler de kötü kötü söyler de halk. muştu: tem Akiften inhilal eden azalığa esa- rapor .. B. ,.,. r.t. . DIB doğnıdaıı doğruya komşusu,,. 

Tosunluk aleminde, Şah lsmaili ö- - Ne imiş Zt>ki Beycig-im şu yapı- sen bu semt için yedek aza olan avu- İs b l 'f ··d·· lu-·· ·1· nun fr 6 eT~ fJ:f \•e-.·a ,.asrta ile alika.lı bulunan,,,, . . . tan u roaan mu ur gu vı aye- l"' " 'ti 
tedenberi kendine rakib gören ve hiç lacak iıı t AlJahını seversen?.. ~~:~~--~-::~~~~~~~~!:~~ _ ------- __ ---- tin emri üzerine hazırladığı teşkilat Evvelki gün vali muavini Rifat re- lekeUenle yüksek bir alika ile 11' Si" 
de çekemiyen Giircü İbrahim, acı bir Entrikacı Zeki bey, işi tam taVtna b ·· 1 d ·ı~ te te di fakatinde maarif müdürü Tevfik Kut 1111-aJann actiee8l beklenl,·or~. DENiZLERDE: raporunu ugun er e vı aye v :r·· ,, 
kahkaha fırlatmı~ ve alaycı bir eda getirmiş, bir tezgihdar dili ile söze edecektir. olduğu halde Fındıklıdaki İsmet Pa- yet Ru&~·a - Fllllanctiya konu ~Yıl 
ile: girişmişti. Muhatablanrıda bir kin U· Lodosta batan mo- Malum olduğu üzere her bele - şa ilk okulunu teftiş etmişlerdir. nm menfi b1r şekUc1e niha)·et ~ 

- Dik ve pala bıyıklarile, demişti. yandıracak tarzda. lttihad ve Terak- diye ve vilayet şubesi tarafından ha- Mektebin talebe kadrosunun tam nor takdirinde, memlfl<ede~ 
Çarçabuk kalpağına ve gümüşlü ka- ki cemiyetinin bir terihçesini yap- törler çıkarıhyor zırlanan bu raporlar yeni "Belediye mal olduğu halde ikinci, beşinci sınıf siyasi ,.... ~ k~ 
masına kapılmı§tır paşa hazretleri o- mış, bire bin katmış. bin türlü is • Son lodos ve batı karayel fırtına- Teşkilit Kanunu,, nun hazırlanma _ kısımlarının talebe mevcudu 55 i bul- mülyet- k•ıeıle~ ve • 
nun. Başka nesi var sanki. Ona böyle nadlar ve iftiralarla bütün rüesa ve smdan sonra Karadeniz ve Marmara- sında tetkik olunacaktır. duğllndan normal miktan aştığı mü- mem•ı'8t±it öteienbl!ıll teldi'' 
işler değil, ancak kapı bekçiliği ve ka- erkinını kapkara yapmıştı. Biraz da diir Rüştü tarafından bildir.ilmiştir. tHderi ~ ..c-.......-ı, .~ 

da 60 dan fazla yelkenli, motör ve - ·--··---.-... ·---· -;y- Y~ 
vashk yakışır. memleketin o günkü vaziyetinden, mil 1 Mektebdeki intizamdan ve dersle- çok lllUlalarla kantt~· _ .. 4. 

Havranlı Rıza da, kendini tutama- Jetin başına çöken felaketlerden acık- kayık battığı anlaşılmıştır. Bu tekne- ,. • ""' 1 ~--· dan D v.a .. .ı 0 ·~ , Sadaka F t rin cereyanı uu~n vali muavini • ~ ora__,,,. mış, bir iltifat da o savurmuştu. Ca- lı bir şekilde bahsettikten sonra: lerin sahibleri kazaya uğnyan kayık-, 1 1 1 r j ve maarif müdürü pek memnun ol • - - --·· F · - · . ..... --=~ 
kalı bir tavırla: - İ§te arkadaşlar, demifti. Pacli§a- lannı çıkarmak için limanlara müra- ı __ 1 muşlardır. Teftiş esnasında kalorifer, Ank..-• bl... fabrlk ...... 

- Adam mı sayıyorsunuz onu da hımızın memleketi, milleti bu beli caatta bulunmaktadırlar. j lan bal Mü/tülüğüntlen: ı banyo ve yemek dairelerinin ihtiyaç- yeni ln•••ll ~ 
be kardeş. Bence ha Şah İsmail, ha ve badirelerden kurtaracağı, rahat 'DUn s • bahkt lodoa vapur En iyi iyi Son lan etrafında mekteb müdürü tarafın Ankara bira fabrikasının te\1Sİ r

11
• 

da Askeri Müzedeki yeniçeri model- ve sel limete kavuşturacağı şu sıralar aeferlartnl au•lb K. P. K. P. K. P. dan bazı dilekler yapılarak kabul edil jelerinin tamamen hazırlandı~-~ 
leri. Kalıp, kıyafet bir gösterişten İ· da, ttihadcılar nüfuz ve makam hır- - - - miştir. Bu meyanda her gün 300 ü karadan gelen haberlerden ~ 
baret. sile yine gizli gizli harekete geçtiler Dün sabah çıkan lodos fırtınası li· Eutdaydan: 12. 20 10. 00 9. lO ktadı 

İk d · ·· f · ak ı mütecaviz talebe.ve yemek pic:.irilmek ma r. . Demiş, hovardalık il~minde geçen tid:ır mevkiini yine kapmak, keyfi man a yıne seyruse en satmışbr. , ıi 

\ 

Arpa<fan: 16. 30 ıs. 00 O. 00 ı te olan mutfağın tanzimi ve n0 ks:tn· Projeler bugünlerde Vekfiletill ~ 
birkaç vakadan da bahisle, Şah 1s • saltanatlarını yine kurmak, d('vlet ve Lodos saat on buçuğa kadar devam lannın •ııml\H de vardır. Bu maksadla kikinden geçecek ve inşaata dd"' 
maili bir hayli didikleyip çekiştirmiş- milletin başına yine musallat ve balta etmiş ve bu müddet zarfında Şirket Üzümdea: 83. 2J 66. 30 50. 00 maarif mUJlirlüği.inUn mekteb i-ın başlanacaktır. -". 
ti. KahkabaJarla gülmüş ve muhatab- olmak sevadsına düştüler. Tabii bili- \'e DenizyolJarı vapurları iskelelere! Hurmadan: 00 00 133. 20 00 00 500 liralık bir tahsısat vermesi t: . Bu in~aat önümüzdeki rocvsiJXJ iJ.I 
larını da uzun uzun gülc!iırmilştii. Ze- yorsun uz ki, Kafkasyada hükumet teahhurla gelm:n1erdir. 1 ...~ f d ·k 1 d'l ek ı. tihsalit 

~ d b' 191 rl karrUr etmiştir. Eğer bu tahsisat ka- ın a ı ma e 1 er .ıs 
ki ve kör Remzi Beylerin ,öueaiJde· kuracagız iye ütün ° tarafları fe- - misline çıkarılacaktır. 
ri vaziyet hasıl olmuştu artık. Gürcü sa~ ~erdiler. Şu anda, oralar hep a- -- - ~ -- - r - - -· - - - fi gelmiyecek olursa munzam para-
lbrahim ve Havranlı Rızanın kurum- teş ıçınde çayır çayır yanıyor ve her ,.. · .., nın da temin edilmesi yolları tesbit · - ' -
ları kabaTDll§, tosunluklan şahlan - yanından su yerine dereler gibi kan Ok 1 u 1 H . d edilmiştir. Macellanoa va~ 
ınıştı. Oturdukları yerde göğüs ve akıyor. Yazık değil mi be canım, yok uyucu anmız su SÜZ acız en Ayni zamanda mekteb binası ar - Bundan iki sene evvel ç ~ 
gerdan şişiriyor, yay gibi geriliyor _ yere kınbp giden ehli islima ? .. Bu kasında bulunan bir arsanın da alı- bir İtalyan vapurunu çarJ>DUll' ~ 
lardı. Kör Remzi Bey,.muhatablannm d~ !e~~~iyormut gibi, ~ttılar eUe- OIJOf ki' Ş'k narak mekteb bahçesine ilhakı, bu tile batıran İspanya bandıralı 2 
bhu cakalıbahsivazı_ ·tuelyetleriniştide.n tistifk.· .ad.e ild. e nKnaırak§lmoldCeı demı·ylstanetçileri~. diğ. ·Beırr tatarafraftantan ı 1 ayet suretle binanın kapanmaktan kurtul· J~ v~~n~ havuzlarda~ 

1 ması cihetleri de düşiinülmil§tür. Va- b~ ~ı.r gordukten sonra ~~·~ 
emen em · ı_sının e Teştrı·litı M-'--·-- dediklen· ocak so-nı de t.. .. L- J ..+. Sö ~ 

- " e&.1~ li · · rif .. d .... ls t gı cegı WıLUt:r a ınmı9wr. 
kahramanlı~lanndan, ~edakarlıkla : dürücfiler giriştiler işe. GUJi gizli, sin- Tavşanlı okuyuculanmızdan A. daiına muhtelif tamimlerle ikaı mu~lkvını kvel maa ~u tin~d me - ğine göre İtalyan ve tspanyol :~ 
nndan ve biraz da padiph hazretlen si sinsi milleti padiphımızın aleyhine Adıgüzel imzam le aldığımız bir ve irşa.d etmekte ve bu gibi şikii. paşa 1 0 u unun vazı ye en son teleri arasında uzı hasıl Oll'7' 
ne olan bağhlıklaruıdan bahsederek i k-..:n .. r· bir · ~,..;_. sürük. • mektubda tahsili emval kanunu- yetleri istilzam ettirecek hareka ... - derece memnun kalarak aynlmışlar- tur. 8flD& ~ 

o.ıua uyor, ısyana WV6•.. - ı dır. _ =============== lilyoriar. Padişahımımı dUtınanlarla nun hacze müteallik maddeleriniıı tan içtinab etmeleri lüzumunu e- 1 V'V'VVvvvvvvvvvv-vv-vv-vv--~-.AJ =========== V.enl Sabah birlik olduğunu a6ylüyor, hilifet ve bazı mahallerdeki a lakadar nıc- mir ve tenbih eylemekte olduğuna IKTISAD iŞLERi : TA KV 1 M 
A • ..ıtanat mıkamma kara lekeler sü- murlar tarafından sui tefehhüm göre şikayet olunan hususların ba- -

riyorlar. \'e tefsire uğratılarak, kanunuu zı fazla gayretkeşliğe roüstenid ol- Sovyetlere satılan ' tKtNCITEŞRtN ı9Sf 

Abone Bedeli 

SENELiK 
1 AYLIK 
3 AYL IK 
1 AYLlk 

TOrklye 

1400 l(uruı 
750 • 
400 • 
150 • 

Ecneltl 

1700 Kurut 
141.• • 
IOO > 
IOO • 

~ 1ttlhadına dahil olmıyan ecnebi 
m.aılekeUer : Seneliji 3600, altı aylıjı 

1900, ilç RYlıtı 1000 kuru,tur. -
Adr .. tebdili ~ 7lnnl bet kurufluk 

pul &andenn• llznnc.hr. 

Havranlı Rıza. bu acıklı hikayeye tahdid etmiş bulunduğu haciz çer- ması ihtimallerini pek varid görür 

1 

ki 
daha fazla dayanamamıştı. Taa.-u- çevesi haricinde hareket edilmek- ve alakadarlann ehemmiyetle na yapa ar Cumartesi 
bu kabarmı§tı. Yqanuı gözlerini aç- te ve bu suretle bir kısım vat.at:- zan dikkatlerini celbederiz. Dün satıldığını yazdığımız 300 bin JSIH.Aamuan2l 

IDJf, kqlannı çatmıştı. ~ten iaş hukuklarının ziyaa uğr2tıl- • • 111 kilo yapağın bugün ihraç muamelesi 

!
korkunç bir tavır alarak hay~. makta olduğundan ve hatta bu ll· Ahmed Pınar imzasile mektub yapılarak limanımıza gelmesi bekle- . .,o_o_n_:_so_s_-~A-1_:_11-1t ......... ~-:'.:::-
tı: rada askerde bulunan efrada aid göndermiş olan okuyucumuza: nilen Sovyet vapurile Sovyet Rusya- Euai S••I 

_ Bak 111 savurduklan saçmalara. ~yalann bile satılmakta bulwı- Mütaleanız musibdir, Ancak mev ya ihraç edilecektir. Bu yapaklar İn-
duğundan bahis ile, mevzu kanurı- zubahis mesele hakkında tama • a~ı So 

Hiç padipb1mız yapar mı böyle şey- lann hududu ve hükfımeti Cüm- giltereye ..,6 ; vyetlere sablmı§ • 
ler? Ne duruyorus, kapatalım bu son mile varid değilse de müşahedeye tır. Her hafta yapılmış olan satışlar 
ağızları be Zeki Bey?.. huriyemizin arzusu haricine çı- müstenid kıymetli mütaleanızdao Rusyaya peyderpey gönderilecektir. 

kılmakta olduğundan şikayet e- ist'fade için matbaamı t 'fi 
Gürcü İbrahim de gazablanmış, ı zı eşrı - Dün yeniden Sovyetlere 50 bin kilo 

bir engerek gibi ba§kaldırmıştı. Bo- dilmektedir. nizi, hakkımızda gösterdiğiniz te- yapak satıldığı, İngilizler için de 103 
YENİ SABAH - Maliye Vekl- veccilhden cesaretlenerek, rica e-

iukt korkunç bir homurtu ile: letimizin bu hususta alikadarlan deriz. kuru§tan 35 bin kilo yapak satıldığı 
(Devamı var) ._ _________ ..... _____________ _. öğrenilmiştir. 
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Molotof'ıın Nu kunda Ithalit Ve Ihraca4- is- Büyük Matem 
T k · Günümüz 

Ü r 1 y e t . . d Tebeddu·· 1 (Baş tarafı ı· iudde) 1 . y· . B a· [Başnıal<alt>..den devam~ emımız e raber bilhassa. o şc>hir ve kasabadaki ngı tere ırmı eş ın rı yokla.manın her halde boşuna gıt- en büyük mi.ilkıye memuru b:ıştn ol-
mcmiş ve müsbct bir netice \'Cımiş r.uı.k üzl'rc. nskcri n~akam fuuirlcrıle t Y • k b" · ed" ( n '"' tarafı ı incide ) 1 mevzuu üzerinde Takas LiırJtcd şir-• te • olduğunu anlama ızı memnun ı- ~ k devair reisleri, Parti YC Hnllcc\'lcı-i 

ayyarecı e Ş ırıyor Ç .. k"' B '1 ı t. f' g~zından dellerin ve primlerin C\'\'elemiı'de Ta- keti ile bankalar arasuı_dil müz:ı e -
· yor. un u ay " 

0 0 0 
un a mcnı::ubları, resmi ve hususi lc~c~·kül-~ ·· k M k va kas Limitefl şirketince tediyesi temin reler cereyan etrnektcdır. öğrcndigimize gore, gere os 

0 
• • - •• ler~n mümessilleri hazır bu!una(;ak • 

• t;örüşmelerlnden, gerek Türk hükü: olunm.~ttır. .. . . 1thal~t ve ıhracatmıızı mumku~ ?1- !ardır. 
( 'ltnnta nfı ı inci sadamızda) tarafından Amerikaya yapılacak sı- metinin harici siyaset sahasındakı Bu ık1 taraflı ve mutekabıl hımaye duğu nısbctte kolayla~tırmal< ve ııı- T 

1 
lı ld -: • .· .. _ 

·'469 r • . . . · d ı · .. . . . b" .· t" · d h "thal" t . . -~'· . . Ti t \' k • letin· op an nın yapı ıgı } eı m rcuna llnı derpis etmekte, senato tara . parışlerın bedelı, 1.000 mılyon o ar son ef'alindcn sonra Turkıyenın sı- ted u ı ne ıcesın e em ı a ımızı kışaf ettırnR;A ıçın care e a . .h b' k.. • d" A t'H •·: b b"' _ 
fından kab~ul edilen metin ise bita- olarak tahmin edilmektedir. yaseti dostlarımıza. daha "·azıh görlin- kolaylaştırmak, hem de ihracatımızı ce peyderpey miitcmmim te<.lbirlcl' ıt- 51l.. ır 0b~~8'.'.11 ı..: •

1
tn l • { ufnt "! f~. 

' . · • · · b . . u veya uyu t nıı cvrısta o ogra tSI t\~ık hükümlerini tam bir surette FRANSADA SEVİNÇ mektcdir. Türkiye. garb dcmokrasıl~· arttırmak ımkanl:ın elde edilmış u- tilıazı mukarrerdır. . • hulunacak \'e b.ı k~şe Türk bayrak· 
ihtı~-a eylemektedir. Her iki metin Paris, 3 (A.A.) - "Havas,, rile tedafüi bir aı~la§ına yapar~cn. bu· lunmaktadır. lbra.cııt Ka~·ıdlaru~da Tadı~at .·. larile ve çiçeklerle güslcnecektir. 
de Catb and carry,, yani "parasını Amerika meclisinin ambargo bak- tün müzakerelcrı gayet samı~ı :e Son za~anlar<la ga~tel~roe ~u Avrupada harb halı dolayısıle ~n Atatürk'ün bir sene evvel öldüğü 
\'e~, ltendi vasıtanla taşı,, hükmünü kındaki kararını bildiren telgraflar halis bir Jıareket~e Sovyctl<:re bıldır- me:zu~ daır ç~l:a~ havadısler~n hak1ki m~ddet evvel bazı ~ar:1 _nıa~delerı - saatte en büyiik mülkiye amiri taraİhtıva ~tmckt.cdir. Bugün toplanaca_k geç vakit gelmiş olmakla beraber miş olma~~na ragıncn arada Sovyet- ~~l 'e -~~hı) eti budur. Bu~~ ha: mızl~ gıda. ın_ad.dclcnn:ızıı~ ıhrncının fmdan veciz bir hitabe söylcnecc!{ v.,; 
~~ bıtaraf komisyon sadece tahrır Pariste şevk ve heyecan ile karşllan· !erce gayrıv.uıh nokl.alnr kalmış ol- rıcınd~ dovı~ esasları:':1da ve klmng u men ıne daır ıttihaz edılınış olan l.~- bunu mütealtib bcs d:ıkika saygı sii· 
'azıfesilc mükellef oldug-u için, iki mı"ştı"r Kanunun kabulünde O'özüken dug-u '-'olundaJd sözler diplomatlar a- sullerınde bır tebeddul vukuunu veya rarda pek yakında tadilat yapılaca!;] k·"t 

1 
kt • 

rtı • • · t> J _ - k -1 · .liıU d · ed b" k . . u u yapı ara ır. lı l!clıs arasında bir tek metmn kola~- ekseriyeti ümid edildiğinden kuvvet- rasında dogrudan do~ruya temasla- vu uu ı ~.ti!!"a _crpış en ır a- ~e _memleketımızd~ bo.ı rnıktarda ve Bu tazim sükutundan sonra muhte-
lıfkla. ~ulunacağı ümid edilmektedır. lidir. Fransa ve İngiltere için, ken- rın ve konuşmaların !uzum ve fayda- rar ve duşu~~ yok~ur... ıhtıyaca kat k~t faık nıs?ettc mcvc~.d lif hatibler Atatiirk hnkkında hitabc-

tcllSin heyetine üç demokrat ve dı' endu""strilerinin henüz kafi derece- sını isbat ederler. Bu bakımdan Sa- İhracat 'e ıthalat tüccarlarımızın bazı maddelerın tekrar ıhracına mu-
1 

d b 
1 

kl ....ı. 
ik· k" k 1 J ki rd • t'f d tm-'· ·· er c u unaca aıuır. 1'/ cUnıburiyetçi dahil bulunacaktır. de yetiştiremedi~'İ maddeleri ezcüm- racoğlunun l\foskovadaki çok uzun \'tı ı 0 ay 1 ~ .an ıs! n ~ e ~ u- saadc olumıl'ağL anlaşılmaktadır. Hitabeleri müte:ıkib Milli Şef 1nö-
ıhai nıetin tesbit edilir edilmez se- ıe Amerikadan tayyare salln alabile- misafirliği bo~ gitme~iş demc_k olu- zere Takas ~ıını~ şırketıne mura- ı::.,·i!-rt- İle Müz'lkerelcr nii'nün Atstiirk hakkındaki bey:ı.n-

:~nun. tasvibine al".Zedil~ektir. Bu ceklerinden emin bulunmaları mühim yor. Çiinki.i, tabiidir kı Sar~cog_I~ da c~at etınelen_ tavsıyc olunmaktadır~ AHupa harbinden evvel "Bcrn,, namesi okunacak \'e Atatürk'ün büs· 
•• ~nıkı ve yarın sabahkı celseler bir itimad unsurudur. komşu ve dostlarımızın kendisınce Şır~et, ~aptı~ muamel~erden °.~ıa şehrinde bir murahhasımız ile lsviç- tüne çiçek konulacakllr. ~1hi to 1 tın 'ha t· lacaktır . · · · . hı lm labilecek hareket- yı, ıthalat \'e ıhracat mıkt:ırl:m uze-

p an m nı ye ı 0 
• Fransız efkarı umumıyesı Amerı- gayrn:azı ca ış 0 

. • • . • re murnhhasları arru::ında başlamı§ l1EK1'I•'CLFRDE YAPll \C :\.K AlıERlKADA TAYYARELER ı · ı k'·· d - hesiz tenevvür ve nnden ufak \'e nısbı bır konusyon a- • ... > • ~' ' 
ka parlamentosunun bu kararını Ro- en ıa ıun a şup . . . olan ticaret tctki~lcri, hadis olan vn- 1\IERASt ı 

HAZIR ·-· · ı · · t'f de etmiş olacaktır 1kı taraim lacaktır. Bu komısyonun. Takas Lı- . . . . . . . 
Tu oseveltin müdafaa ettigı prensıp erı ıs 1 

a. . • • . . "ted . k r . 1 . zıyet ıizcnn"' kesılmışli. Bu tetkıklere Ayni ~n saat 9 05 ele talebe mek-•,evyork 3 (A. A) - Nevyork "'daf . . ta hedef olma biribirlerini daha ıyı anlaması ıstık- mı şır e mc \azo unan sermaye o • 

l'tlıtııru d k: ln "li · · f · k • mu aa ıçın arruza - . .. ı..~tı · d h haf"f faizi He masraflara te.kabül edecek esas teşkil eden noktalar iizerinde tebin münasib bir salonunda topla-
n a ı gı z seyrı.se aın um d "lıiha sarıhnış olan Avrupa de- baldekı mu.ıa,ne.,,,; erın a a ı k k d Ti V k"l t• D Ti k · kild kta b d Ptııyaların h l da büyük A an sı .. larl t d' u -· b" haddi gcçmiyeceği temin edilmiştir pe ya ın :t czıret e n c ı ış ı- naca \'C aynı şc c aya . eş a-~ bomın b ardngar: armta 1 . mokrasileri hattı hareketinin tas~i- delku l~mask"l acdemaB. ~ \~<'leg~n~ . 

1~ Bahsedilen tedbirlerden maada a~- ean:t cf.:ıiresinde görüşmelere başlana kika saygı sükiıtu yapacaktır. Bunu 
""' n a ıman yyare en 61· b" biyetinde telakki eylemektedir. garantı teş ı er. m ır emu ıyı • . . . .. . 

11
. 

1 
f d b" '"lıtı:ınıag-a başJam•.,..,r Bunlar bi • 

1 
ma 1 1 ş lar biribirlerine kar~ı laşnıamız olmıyan memleketlerle, ya- cak ve 1svıçre ile n1emleketlruız ara- mutcakıb mua ım er tara ın an ı · tı.~ = ""9 ... • Rooııie elt'i Be at.ı an anuş tom u ' ·• · - · - · b 1 ·ı kt" H"t bel ·d --.nık kanunu nihai surette kabul ,. 

0 
yan .. _ h r e dostane lfr·siyat ile mec:bu ni alıdi takas rejimi haricinde k:ı.l:ın Rında bu- tıcaret nnlnşm:ısı akdı ıçın ta e er \'en ece ır. ı a cı en s<uı 

~lir edilmez se\•kedilecektir. Washington, 
3 

(A.A:> ~ Reıs.~cu~ b~l:.:ukça, karşı -~raf için h~şa yerler tacirlerile yapılacak mu::ımele- icab eclt~n tedbirlere tevessül oluna- ra Milli Şef:in. At~türk hakkınc~ak. 
~a ta yare endüstrisi halen hur Roosevelt, gazetecılerın .b~~nku itmi ccek hareketlerden müclenib lerde bir takım kolaylıklar ihda.:;ı caktır. beyann:ı.me.sı dınll'nılı>rek merasıme ~ "eriml y lı k1a be ber toplantısmd&, mebusan meclisının am g Y · nihayet \"erileccktir. 

"llhiYett e c:ah~llama . .raalA~ bargonun kaldırılması için büyük bir davranırlar. f Tü k" . . 

1 1 
y y k 

1 
l'tlATRU,\'l'TA \'1'~. RADYODA 

~ ar ma ~e er serı ım • . ·-· d d 1 Bay Moloto r ıyenın sıyase- t v .. .. .. b 
n_ . abe t·-· takd"rd da eksenyetle verdigı karar an o ayı l d - .1• a ya- unan a ın ıgı Ayni gün butun Turk mal uat ıL._ "" ıc t ıgı ı e ay . . . . . • tini vazıh surette an a ıgını ı an e- . . 

~ ne"iden b" 1 ta k nl memnumyetını bıldirmış ve şu beya- d k .1 .1 k • birinci sayfaları sıyah çerçevclı ola "-Slııa . . ın erce -~are çı _a - nalln neşrine müsaade etmiştir: derken, garb cmo rası erı e .a. - rak cıkacaklardır. 
di 1 llllka.n verecegı kanaatmde- .. B k B" 1 .k A -k dettiğimiz ittifak munhcdenamesının ~ 

r er - u anumın ır eşı men a d h" 1 • ı Bundan başka Ankara radyosu sa-
. t "hi bitaraflığını iade etmiş ol- hakiki manası hakkm a a a yanış {Baş tarafı J iaci sayfamızda) !bildirmek liıtfunda buluıımuştm ki, . · 

9 0
_ b 

1 25000 TAY.YARECI ya ardanı dolayı fevkalade memnu- bir fikir beslediğini de göstermek su- kraliyet hiikümetinirı alm walüınat bu siyasetten mülhem olan ve lt:ıl - ba.h ncşrı~atma saatl '. ~ deerda~kıya-
T!Rtı:. ma.sm · · · b' t k d" .. · · cak ve aJans haber erını \' ı ten Ot YETtŞ ECEK retıle ıfadesınde ır ena uza uşu- etmiş oldnğunu ekselansınıza bıldır· yan hükümetinin bu siyasete tama - .... , .. .. . 

lta.ı lawa, 3 (A.A.) - Ambargonun num.,, yor ki ileride bir yoklama ameliyesine mekle kesbi şeref eylerim. mile iştirak cttiğinclcn emin bulunanlsonra fnonu_ıı~ın Ataturk hak~ındakı 
ltlJtı~ırıtnıası Kanadada büyilk mem- Reisicümbur, k~nunu im~~~k~an daha hacet kalmamak için buna işa- İtalyanın Yunanistana karsı olan Elen hükumeti cnternasvonal vaziy - bcya.nnamesını o~uyara~ ne..c;rıyallna 1Yetıe karşılanmıştır. Zira bu ka- sonra, bunun tatbıkatına _aı ~r . uç ret etmek faydasız olamaz. dost ne temaytillcrini bildiren bu tcb t' - k"L_,. ' "ki h"k: l k n nihayet vercccktır. Öglc ve akşam ~ 25 . m de imzalıyacagını bıldır . a ın ın ı.,_...mın, ı u ume e, ya ı . t 1 • in . haber ~ bin tayyareci yetiştirilmek e~ır~a e - Bay Molotof'un telakkisine göre, ligatta mündedç yeni teminat, en ha- bir istikbalde biitün snlıalar·da iti - ne~rı_ya ınc u 1~ ya ız nJaııs • 
~ te İngiltere ve dominyonlar tay- mıştır. . . .. . . yaptığımız muahedename ile ihtiyat- raretli bir memnuniyetle kar§!lan - madh ı·e scm~reH bir işbirliği için a- lerını vereceklır. "•~u . K d Bu hususta reısıcumhur hancıye • . . · · k t•· tt . 

1 
'. -----------"- h erıne mahsus olarak ana a- _ . _ _ _ _ . . kar bıtarafhk sıyaseUnı a ı sure e mı§tır. Yunanıstanın talyaya karşı ralarındaki münasebetleri daha mtis 

ir .... . . h kk dak" musteşarı ıle goruşmuştur. Harıcıye · · A h b" · h . · · B lk ı V ·ı ı \.._. ınerJ\eZ: tcsısı a ın 1 pro- . .. .. . reddetmışız ve vrupa ar ının ma - olan lııssıyatın:ı tamamıle tetabuk e- bet bir şekle koymak fırsatını vere - a an ar e 1 a ya ~llı tabk'k" . t . ed kti nazırı Hull ıle de yarın goru.şecektır. k" · d hil 1 1 •• .k. . 
ı ını esn ece r. . . .. A • re ıne a o muş~~: . . den bu dostane tcm:ıyullcre ı ·ı nıem- oeğinden kat'i ümid beslcmektcdır ye . . 

ALINACAK tLK MALLAR l_leısıcumhurun mezkur .~mırnamc - Biz A nupa harbının ıçınc karı~- leket arasıııda, kraliyet hükümetinin buna intiz.ırcn, Elen hükumeti, ltal- ( Ba~ tarafı 1 ıncıde ) 
~aşington, 3 (A.A.) _ Silah ih- lcrı ~n veya paz~r günu H~depar- m:ık istemedik ve istemeyiz. Harb hassaten memnuniyetini mucih olan ya ile Yunanistan arasmda 23 eylül menfaatlerini, 2000 sene evvel Akde 
il~ tına konan ambargo ilga. edil - ka ~tmeden evvel ımzalıyacagı za~- bizim ü~tü_miize ~oğru geliyordu, ~iz bir samimiyet havası yaratmı~tır. t- 1928 tarihinde Romnda im?.a1amm niz lıa\:za.~ına _ge~uiği kültüı;ü ink~ı 
'4Ut takdirde Amerikan fabrıkalan nediliyor. Heydeparkda çarşamba:vu. buna manı olmaga çalıştık. Y~ptıgı- talyan hükfımcl reisi:ıin Yunanistan- dostluk, uzlaşma ve adli mfü:aherct e~cmıştir. H.tç. !?~~~~-yok kı, bu ~~: 
ıı~lefikier tarafından ısmarlanmış kadar kalacaktır. mız şey bir tedafüi misaktır. Rıze ta- Arnavutluk hududundan ltalyan kı- hakkında ifade edilen dostluk ve iş- kil'lcr, Mussolınıyı, onune geçemedıgı 
ttı. 800 tayyareden bUyUk bir kıs - ı:~osevelt ~eb~~n meclisi .lider- arruz vaki olmaz:a kimse ile dostlu- talarını uzaklaştırmak hususunda birliği prensiplerinden mülhem olma- h~ı-biu ~kdenize sir~y~t etmesine ma-> ~ 8evkedebilccek mevkide bulu - lerının, fevkalade ıçti~a _devresı ka - ğun:uz sekteye ugr~mıyaca~tıı:. ~u kendiliğinden yaptığı jc.'lt, Duçenin ğa :ızınetmlş bulunmaktadır. nı olmnga SC\•ketmıştır. 
lt!l~rdır. p_andıktan sonra da huk.~m.e~ ~~rke- ha~ıkat _meydanda ıken, ,:urkı):~ın sulhün idamesi bahsindeki gayretle- Hükfırnetiınden aldığım talimat ü- :Afossolini temmuz ayında Cham -

blf t:ltuınet mahfellerinde gelec~ zınde~ a~rılmıyacaklan umidinı Wıar ihtı~·at_karlıkt.an uzaklaştıg~nı so~le- rini çok samimi sempati ile. takib et- zerine, ekselansınıza şunu bildirmek- bcrlain'in tabirini aynen tekra:ıamış 
ta.Iar zarfında Avrupa devletlerı eylemı§tır. mcgc ım1din olur mu? İhtıyatlı d,ıv- miş olan Elen milletini dcrın surette ıe kesbi şeref eyl rim l<i. Yunanistana "Avrupada sulh:ın halledilmıyerek 

b . . . . . . ranacağız diye kollarımızı kavu§tu- miitchı:ıssh; <'tmi15til'. Bu jesti ilham karş1 nyni hissiyatla mülhem olan 1- hiçbir ihtilaf olmadığını,, söylemiş-1\USlar F ınlandıyayı j ıngıltere Bır Milyon rup istila ordularının lıu~u~larım.~a eden hissiyattan hassaten mütchas - t.alyn. derin surette bağlı hıılunouğu tir. Mussolininin yuknrıda fikirlerine 
lJ . w dayanm~sıııı r:1'ı bekleın~lı~dık? _Boy- sis olan kraliyet hükümcti, mümasil sulh siya. tini takib etmek niyetinde bakın en, şimdi başlıca iki Akdeniı. 11arb Etmek ıstemek- Ton Harb Kaçagı le bir. sıyase:ın .. adına ıh~ıy~~arlık- askeri tedbirleri cmrctmcğc müsar - \'e Yunanistan ile ltnlya nrasmdn ldcvleti olan İtalya \'e Türkiyenin bu· 

1 ' tan zıyade korluk ve mıskınlık de- at cylemiştiı·. dostluk devresinin \"e karşılıklı en bü Balkan ittihadı teşkiline muvaffak e itha Başladılar Malı Zaptetıı· mck dah:: n~ğru ol~r. Yalnız başına Kraliyet hükümeti, derin surette ytik itimada dayanan bir ant:ınlın olacaklar! ümidini veriyor. Sin u-ma kalmış Turkıyeyc kmu•e <lokunmı):a- bağlı kaldığı sulh siyasetini lakib et- başlamasını görmek bahsindeki sami- ınanlarda Londrada Türkiye Büyük 
ılıttt Olaş turalı ı inci snyfam~zda) ( Baş1 taraf.• l incide.) cnk ~diy~~ k.m·vctli O:~t.tcfi~lerle bı:- rnek niyetini ve ayni zamanda .lt:ılyn mi arhusunda hemfikir bulunmakta_ Elçisile diğer Balkan memleketleri 
~~lnaııık edemez. Finlandıyanın ta bulunarak B. \on Rıbhentrop un lcşmıı:l Turkıyeye tahudır kı dnha Juç ile Yunanistan arasında yeni bır dost dır. sefirleri ar sında cereyan etmekU: IttJ' ~tedbirler, ancak hurb yapmak 21 mart 1939 tarihinde Bcrlinueki dokunmazlar. luk devresinin \'C kar§ılıklı en biıyiik İtalyan kraliyet hükümeli d kcn- olan müzakereler de bu gaye ile aUi.· 
ı ... ıgi takdirde kabili izahtır. Polonya sefirine Almanya ile Polon Bay Molotof'un bizim hesabımıza itimada dayanan yeni bir antanlln di tarafından, şu kat'i ümidıni 'ifade kadar ol:ı.bilir. Bu kombinezona Bul-
1ııinncliyada l\lilli Müdafaa 1~in yanın Sovyet Rusya aleyhinde mesai endişeye diişcrek yaptığımız hare- başlamasını görınclc bahsindeki sa - eder ki enternasyonal \•aziyetin in • garistanın itirazı \-aki olursa bir hat 

li . 1stikrnz ~irliği !apma~ını n:ıtık bir .Pl~n tek- ketten bir gün n~amet ~~.eceğimiz- mim( aı-aısunu yeniden tcyid için bu ıkişafı, iki hükumete, yakın bir istık- çaresi bulmak için İngiltere ve Fran-
fta ~ls~ki, 3 (A.A.) - Milli müda- lif e~ış oldugunu. ıfşa etnu~tır. d?n. kork~~sı ~elal~t. cttıgı ~.os~c fırsattan irtifade eylemekle mübahi- baldc. bütün sahalarda itimadh ve se sa ellerinden geleni yapacaklardır. 
~l lSUkrazına şimdiye kadar 500 Dıger taraftan 26 llkteşrın 1935 hıssıyat ıtıbarılc hızı pek muteşek- dir. Bu siyasetten mülhem olan \'e bu mercii bir işbirli.Yi için, aralarındaki Balkan devletlerinin harbe katıl -
l:ııı ~?n tnnrk miktarında iştirak edil- de B. Von Ribbentrop, Polonya scfi- kir ve nıülehassis bırakmışsa da kcn- siyasete İtnıyan hükiım tinin tama - münasebetleri daha müsbct bir şekle malan, lngilterenin ne anusu, ne de 
ı.:r. llu_ rakam, her tilrlü tah~i~- rine ~üstemlekelere . aid mutalebat d!_si~i d'.""hal_ t~•kin \'C _tatmi? _i~~n men iştir".1' ettiğinden emin bulunan koymnk fırsııtını verecektir. Btuıa menfaati ikt:17.n':"~': lnll!lt~i? mok 
~k fcvkındedir. Her taraftan ıştı- sah~sı.nda ~manya. ıle ~olo~yan_ın soylıy~lı:" kı ~u:k1cr ıyıc~ duş~ı·:- Elen hükumeti, enternasyonal vazi _ intizaren, ltalyn kraliyet lıül<ümeti, sadı, demo~ası fıkırl~•~. mln§af~nı 

taıebleri gelmektedir. teşrıkı mesaı etmesıne daır hır plan rek. butnn mazının derslerınden ıstı- yetin inkişafının. iki hüki'ıınetc.. yakın '-. . tan il 1t.aı arasında 
23 

ey- temin edcbılccck şcrnıt ''ucude getir-
t kl ·r ı · · k • .1 . db" 1 · ı unanıs e ya 

l( Sov-yet Ta.lehleri e ı ey em.ıştır. f~de etlere . :u:a~ı ı ttıyııt tc ır. erı- bir istikbalde, bütün sahalarda iti - lül 1928 tarihinde Romada imzala - ~ek _ve büt~ .de~•le.!~r;:n daimi en -
~nı:>enhag, 3 (A.A.) _ Scandina- . ~- Zaleskı, Polonya~~ A~~ ha- m ~la.rak ona gore harc~e~ e~şler madlı ve semereli bir işbirliği için, a- nan dostluk, uzlaşma ve adli müza- dışesı olan _ıstıkl~lennı kaybetmek 
~'l'~~egram ajansının Helsinkiden rıcıye na.?Jrının her ~k1 t~ı~me de ve ıttıfnk muahcden~nı:sını ımzala- ralnnndaki münascbclleri daha iyi hcret palctmdn ifade edilen dostluk korkusunu ızalcclır. 
~ dıgine göre rusça, Molotof'un k~la~ asmamış oldugunu ılfıve et- mışlardır. Bundan h~çbır zaman ne- şek!~ !,m~mak f1rs:ıtını .vereccği~de~ ve işbirliği prcnsiJ>lcrindcn mülhemj Almanlar Bal~anlara taha~k~e 
'tlnda Finlandiyadan istenenler - mıştır. . • damet duymı~aca~laıdır: T katı umıd beslemektcdır. Bunn ıntı- olmağa azmetmiş bulunmaktadır. kalkarlarsa, İngılterc buna manı ol-
ita başkaca Pestsamo mıntakasının . Hıtlerın T••mnsıa_rı llnseym Calııd YAi.ÇIN zaren, Elen hi.ikümeti, ltalya ile Yu - Yüksek tazimatımı kabul buyur - mak ş:ırtlannı bulacaktır'.. Balkan 
~!~rki ta.leb edilmektedir. Bu su - Par~s, .3 ·'-~·A.) _- P~ns radyosu- - Avrupada okuyan nanistaI1 arasında 23 eylfıl 1928 tari- manızı rica ederim. Bay Başvekil. milletleri kendi menfaatlerini milda-
'q_ea llusya Norvcçle de hemhudud mın ?.ıl~rdıgıne gore Hıtlcr, perşe~: t lebeler hinde Romada imzalanan dostluk, uz-

1 
Emmanuelc Grazzi fan için toplaııırlnrsa bittabi lngilte-

~.ı.ktır. Buna mukabil Rusya Fin be gunu Alman~anın Roma sefırı A k 3 (A.A) _Fransa Bel- ltı?ma \'C adli müzaheret paktında i-ı İu•ilterede Müsbet AkiSler re de yaroımını esirgemiyecektir. aıı~1.1ıya,, La - .. .. · · .1 Von Mackensen'ı kabul ederek ken - n :ıra. · ' f .1 dil d u k . · b" ı·-· ı e Ru Balk l d el • :"U() .Ja doga golunun şımalmue . . _ .. .. .. . çika İngiltere İsviçre ve ltalyada aue e en os u 'c ış ır ıgı pren- Londra, 3 (A.A.) _ Times gaze _ syanın an ar a gay erı o l'a... .~ ltılonıetre murabbaı toprak ve- disıle uzun uzadıya goruşmuştur .. ~ıt h"'k: l hesabtna tahsilde iken mem siplerinden mülhem olmağa azmetmiş tesi İtalya ile Yunanistan arasında lup olmadığını ise zaman gösterecek· ~~ ler, bundan sonra hava kuvvctlerının u ume b l ktad ' ti 
il'~ . . şefleri!e gcküşmüştür. lekete alınan talebenin okuma yerle- u .ııı~a ır. . teati olunan mektubları mevzuu bah- r.,, 
~~ rno ınıntakası Finlancliyanm G"" . Ro M oın· '> rinden hangi tarihte aynldıkJannı ve Tazımatımı kabul buyurmanw rı- sederek diyor ki: 

'
~~denize yegane mahrecini teş- R onn3g (Am&A )ya Hl ıyo~. han~ tarihte memlekete geldiklerini ca ederim, bay cılçi. "Bu anlaşma, İtalyanın, Yunanis- Polonyaya mal sev--~ek•~..:ı•- B d başk b oma, . . - avns aJansın- c J 

1 
,_1.~-- . k d I 

~ ~. un an a u mm d . açık adreslerile ve en çok Lir hafta ean e~ tanın ve Türkiycnın Balkanlarda ve e en fÜCCar ara ~ ndiyn~ ~emir. sanayi ve ~Bring'in yakında Ro 1 _ zarfında birer mektubla Yüksek Öğ- Atina, 30 eylül 19939 Akdenizdeki nüfuzlannı istikrar et - Ankara, 3 (A.A.) -Ticaret Veka 
~tılalldiyan~c.rkezıdır. Binaenale~ si muhtemel olduğuna :;:~;a ::r:~ca retim Genel_ Dire~rlüğUne bildir - İtalya el~isinon cevabi mektubu §U tirmeğe hfıdi_:n o~ ~~~- Jetinden tebliğ edilmiştir: 

~\thakk n bu ta~ebi reddcdeeegı- birtakım şayialar deveran etmekte- mel eri istenılmcktedır" dur : . Amavu~u~.?:. ışgali. uzenne Yuna- Polonya ya mal sevke tın iş olup da., 
~~~ıtak nazarıle bakılıyor. dir. kullanıfan maddeler ieŞkü - etmekte- Bay Başvekil, nıstanın ~~ugu endişeler İtalyan son vaziyetler dolayısile alacakl:ın 
'4~~~ Aland adalannın c~ - Bu münasebetle birkaç hafta evvel dir. Bugünkü tarihli notalan ile, ekse- k.uvvetlerını~ Y~nan hududun~n ge- henüz Polonya kliring müessesesince "'1,ğı ~ but~nan Utoe adasını da ,._ Almanyndnn gelmiş olan habcrlerda Almaııyaya Gönderilen Mallar !ansı~, Ele.ı_ hilkllmetinin •. her suret n alınması =:ıne esasen zaıl ol : Türkiye Cümlıuriy~ Merk~ Banka-
~iğer Ylcnıliyor. Alman Hava Nazırının faşist lider- Budapeştc, 3 (A.A.) _ Reutcr a- te baglı kaldıgı sulh sıya.setınc devam muştu. Keza_ dıger. ~lk~ de.v!e~en sına havale edilmemış olan ıhracatçı· lıı;)°' taraftan Hclsinkide beyan e- !erile mühim gör~elcr yapacağı _ jansından: niyetini ve ayni zaıııanda Y unıınistan ~c. ltnlynn ~ı~ının bırl~cı ~e lanmızın, mallan?' P~lonyaya sevk. 
~~ tlti,· ~ngeo'da bir Sovyet üs- nın bildirilmiş olduğu hatırlatılmak- Alman~-nya gönderilmekte olan er- ile İtalya arasında yeni.~ dostluk tıkrar ettincı hedefine ınannıaga ithal ve alflk~~~ ~tha.~atçı ~mdan 1 

Jt-. ~ Finlandiyanın hikimiye- tadır. zak paketleri sevkiyatı çok artmış ve karşılıklı en büyük itimada daya- başlamışlardır.,, . . tesellüm edı~dıgını mubeyyın ıhracat ti~ ihlfil edecektir. Reınni mehafil, bu husus hakkında olduğundan Macarlar, bundan mii • nan bir antanlln başlamasını görmek Y'ın~ bu ~:ız.eU:, İtalya ncalı ara - beyannamesı,. satış faturası veya mc 
\ >-to31t nuıı Geceki Müzakere hiçbir mütalca serdetmemektetlirler. teessir olmaktadır. Ayni umanda bahsi~d:k~ ~amimi arzuswıu yeniden ~~daki degışiklikler hakkında da saddak su~tı, 1?ı~tav~ssıt bank~ de· 
~~ ~"a, 3 (A..A..) - Finla.ndiya Londra, 3 (A.A.) - MuhasAınatın sevkiyat hususunda da bir takım tcyid ıcın ıkı memleke~ ar~da mev şor,Je yaz'!.o.r:. _ . kon:u _vcsaıre gıbı ~üsbet ves~ıkl:r· ~!ittn.11 ~kşam saat 18 de Kremli- b:ışınclanbcri Almanyaya aid olduğun müşkülat zuhur etmiştir. Tereyağ, cucl olan ve Elen lıilkumcti tarafın - Bu degışıklıklcr _muhı~ olmak~a le .:bırlikte de~al Ticaret Veki.letint 
\~Iştır. Heyet ile Molotof ara- dan §Üphc edilen bir milyon ton lıarb et vesaireyi ihtiva eden büyük \·e dan çok hususi bir memnuniyetle kar- beraber, o kadar. alaka go::tenncge muraca.ııtlaJıa llııındır. 

· ~ ltonUŞınaıar bir eaat sürmüş- ka~ağı f'ŞyaSl müttefikler tarafından müteaddid paketler, bunların hep- şılanan samimiye~. ha~asın~n isti. - değmez. Son ~abıne tebeddu!u .1935 . . . . . . . ~ tı konUşnıular hakkında hiç bir mtisadcre o~unmuştur. sinden gümrük rusumu alınmakta fade eylemekle mubahı oldugunu bil- d~ olmuştu. Bınnenal~yh yem hır t~: b~ında.nben . ~ı~ ettiği . sı~as~tin 
~ tl ~l'Qilınenıiş ise de müzakere- Bu eşyanın bir kısmını doğrudan olmasına rağmen, mütemadiyen Al- dirmek liıtfunda bulunmuştur. F.Jcse- beddtil her an b_c~l~nıyordu. Bu dt'gı ~ustuk~l mahıyetını umulllJvet ltıba.· 

e"\:an:ı edecc~i zannolunlıl.)'oc. d~11, ha.rb levasmıı imali.tında manyaya sevkedilmektedir. lansınız ayni zamanda baıın ~u ciheti ııikliklcr l\lusı::;olınının muhasamatın rıle teyıd eder . ., 



• 

~e : • f EN .ı DABAB . 

~IZA TEVFiKi ~~- .. 
1 T İ RAF' L R 1 tiJi~"l'· ~"' 

K 1 T Yazan : KANDEMiR 7j Türk Halk Bilgisi Tetkikleri ati Şükrü eV- Tefrika f'o. g - lstanbul 1938 - Fiyatı 100 
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1 BiBfiYff6RlF .• 
İstanbul Masalları 

ıkif Edildi Darvin, Con Stuart Mil Gibi Fi-J Komşu sütun~:":eddah tjkaYeBI 
devam ettikçe burada bahse en ut 

~amad Ferid Hükumetine Karşı Galatada Bankalar caddesinde A- lezofları Ti1rkiyeve Ben Tanıttım ~n kitab şüphesiz "İstanbul !d'.asaı: 
J liyi bıçakla vurarak öldürmekten .,, :.ı.rı,, dır. Çtinkil hik!ye bir nevı ıo•. 

yapılan isyan Hareke ti suçlu olarak yakalanan Tophaned~ Mcşıutiyetin ilk senesinde Şehzade- ,. .. _aı, meddah ta profesyonel bir ıo•. 
dikim evinde terzi Rizeli Şükrü .d~ başında Fevziye kıraethanesinde ver 1 salcıdır. Meddah hikayelerinde ~~. 

. • .. . • . adliyeye verilmiş, Sultanahmed bırın- diğim pek şiddetli nutku hatırlat • kulit aranır. Masal ise efsanevıd ti 
Bu sebeble, o gün yapılacak topçu v~~ta~a~ın~ mıh mucadele lehıne _ş.ım ci sulh ceza mahkemesinde sorgusu mak isterim. Ben orada açıkça bu fik } Masalın hatti. rüya ile bir karaflllol 

'.eşi, hiç şüphesiz ki, yalnız o günkü dıkı gıbı, ;rıne sar~a devam edecegım. yapıldıktan sonra tevkifine karar ri müdafaa etmiş ve cümhuriyete dof vardır. Nasıl rüyada en gayri ın,.kdf 
nharebenin şeklinde değil, bükume- İsyan hahnde, yerıme gelecek kuman verilmiştir ·ım k b · ı· d ld - -yler olag·an gı'bi görülürse ınasal . 

ı - .. h lid" · ru gı e mec urıye ın e o ugumu- - ., 
. siyasi vaziyetinde ve elli yedinci danın bun arı yapac~gı şu~-e ı~. Hakim Reşidin sorduğu suallere, zu söylemiştim. Bu nutkum üzerine t genç dimağlara en gayri makul ,eJ 
. anın hükumete karşı tatbik ettiği Şu halde, şahsımdan zıyade dıger bır Şükrü şu yoJda cevab vermiştir· ·c1ı ı t b"b 1 .,.._. ı · .. ı kl d . . • k • • · . yag nan ev ı name er, proıA:ın'-0- erı oy ece na e er. ·ıe 
ıl ccbhesinde büyük bir değişiklik arkadaııın ısyanı, mıllı hare et ve - Rizeliyim; 25 yaşımdayım; evh l M t" t ta ·h· 'zd k anıf Masal daha hayali olmak itibarı·" 

1 f . . . . h h ld d ha fay . ar eşru ıye rı ımı e pe m d"" 
~uuna sebeb olacaktı. Başta stan- men antımız ıçın er a e a - ve bir "Ocukluyuın Ali de Rizeli idi. b" · i · t• ~ k' ı rak bı·r nevi kadın hikayesidir. J{a ..:'..ı . . . . tın • - .., · . ır sıyas ve ıç ımaı va a o a mu- .,y 
lolmak üzere bir çok yerlerde bü- dalı olacaktır. Ben, sızın ısyan e e F.'.lkat, onu lstanbulda hlnıclım. Bır kay edd' E t t' ed ümh' urı'yet meddah hikayesi. Hikaye veya .Jr · · d ·· .. .. k ü "b ve . y ır. ve , ne ıc e c "" 

"k telaşlar uyandıracaktı. Bu mü - nızı uşunuyor ve ço m nası j tanıdığımın tavsiyesi üzerine, dikım- ı'st· d k N't k" h d 1 un öy Ba"ma olursa kocakarı masalı ,1 
f .. .. · d ··yıe ıyor u . ı e ım, am o s , - 'lj ı,.ı 

.haza, fırka kumandanı Şefik beye, mu va ık goruyorum ve ışe e şo /haneye aldırdım Önceleri çok dik - l d ld B"'t" d tl b'l' ı mez miyim? Bunu kat'ı bir .ıa. s~ır . . . . · .. e e o u. u un os arım ı ır er ~ 
topçulara ateş emri vermeden evvel, bır şekıl vermek ıstiyorum. katli ve itaatli idi. 6-7 ay kadar gu- k' Tii k' d b"lh t t b ld yapmak için üzerinde düşünilleC 

K .. ·· b ur ı · . . ı, r ıye e ve ı assa s an u a 
cıazı tedbirler almak ve yapılacak bu Umurlu ve opru aşı m reze erı-lzel güzel çalıatı Son zamanlarda ışı 1 b h f'l f bı'r fı'kir oldugu~ için kaydediyorıtı-. - . . . ~ · en evve azı meş ur muasır ı 020 - Ltt' 
tesebbüs ve hareketin uyandıracağı ni kumandanız altına verdıglmı, şım- azıtıp serkeşlig-e itaatsizliğe başla 1 ta ttı 1 1 · Şimdi "İstanbul Masalları,, na b·. 

~ . b' k ·ı · b"ld' egı··m • arı nı ran ve on arın eser erın -
uuhakkak olan tesirleri azaltmak gi- dı ır tez ere ı e sıze ı ırec · dı d dı bahsed be ı R• .... Tevfik lelim. Naki Tezel tarafından toplB,., . . · . en uzun uza ya en n o - ~ -a il' 
oi çok mühım ve nazik bir meseleyi Sız de, bu emrı aldıktan sonra, mu- Ge"en hafta carşamba günü, Alı, t H bert s D · . .. nan "İstanbul Masalları,, Türk~.~ 9

1
_, 

· k " · . muş um. er penser, arvın, " 
halletmek va?.ifesini tahmil etmişti. kabı! kuvvetler tarafınd~ çolu .' ço- dikimhaneye gelmedi. O akşam gı- Con Stuart Mil, ve daha bir çok em- s~~~· eskı musveddeler arasından o bilgisine aid marldeler ve tetk•~ • 

Cesur ""' müdebbir kumandan bu cuk ve kadınların medenıyet ve ın.sa- dip Kasımpaşada yattığı lokantada l' 'b' d 1 f"k' l . . şıırın. beş. altı parçasını çıkarıp ver- serisinin onuncusu olarak neşredU J 
~ ' . fh 1 hilAf ·ı ' sa ı gı ı a am arın ı ır erını, eser- ~ 

husus;ı. nid kararını da derhal ver - niyet kaıde ve me um an a ına 1 - aradım· gelmediğini söylediler. Ba- 1 · · .. ı · b"tUn 'dd t' ... mek ısterım. miştir. Ayni muharrir iki sene eV' 
A d"l kt Id ... t h ül e- ' erını sansur erın u şı e ıne rag F'l f k"t b d . dik D ...t rni<>U. H•. merı, ate<> hattında bulunan laf e ı me e o uguna a amm basına da telefon ederek sordum, tb t ·ı · d ı ozo un ı a o asına gır · u- "Kelog·lan Masalları adlı bir vv 

'!i bul men arasıra ma ua a emın e, so - . ,. 
müfreze kumandanı binbaşı Hacı demiyecek, kumandanız altında •ı- ondan da haber alamadım ve evime k kta r 1 d h d k'l varları boyluboyuna kaplıyan raflar daha neşretmişti. 
ŞUkrü beyin yanına gitmişti ve: nan müfrezelerle beraber isyan ede· döndUm. Ertesi sabah fabrikaya git- a . 'h mechıs erte, k"edr tmyerket nah.ı tıklım tıklım yepyeni cildlerle doldu. Naki Tezel "İstanbul Masallarlı• 

.11A k tl ,.. ·ıt·h k t ve ıza , şer ve en ı e e en ıç B .. k d . d 1 1 wıı 
_ Binb~ım, demişti, görüyorsu - cek, mı ı uvve ere guya ı ı a e - tiğ'im vakit, Alinin yaralanarak öl- . k 1 t B'Ih S ugune a ar kım en o ursa o sun, ı nı üç dört senedenberi lstanbU 

nuz ki, mukabil kuvvetler topçu ateşi miş olacaksınız, bunu kısa bir esbabı dürüldüğünü söylediler; inanmadım. g~rı kabem ... am?ş ımd. ıyaslsa fplensfe: aldığı tek mektubu, hatta minimini ı muhtelif semtlerindeki ahbablaf'I• 
b k rı ço genıyor um. a nız e se eı ,.. ... . _ at'' 

de açtı üzerimize. Biz de açmazsak mucibe ile şimdi ana yazaca sınız. Fabrikayı aradım. Hakikaten yok - t k" .. 1.. .. . . . ld ... kagıd parçasını bıle yırtıp atmaga dostları komşuları akrabaları ,; 
d b . t· "f 1. b' t 1 f .. .. . . e amu un muessıs ve naşırı o ugun k 1 R T vf"k n1 I • .' . 'kıeı· mili kuvvetlerimizin maneviyatları ü- Ben e, u vazıye ı şı re 1 ır e gra - tu. Sonra gazetelerde de gordum, ı- d d 1 d ... ·ı f k t "Hük"' t ıyamamış o an ıza e ı , o arı smda iyi masal bılenlere bildi .. 

zerinde her halde fena bir tesir ya - la lstanbula bildireceğim. Bu suretle, nandım . kan ° ah~ı Le~ı di'. ~da t . uJ'mEetae da muntazam paketler halinde san- masalları söyleterek ve söyledikler1• 
. . 1 t 11 .. d d k · arşı şa ıs,, ın vı u con re t d k . . . . ıet1 

pacak. Bunun için topçulara emır topçu ateşımız e eve u e ece sı - Hakim Reşid burada maznuna şu .1 d h k .k ı lara, doJabJara ıstıf etmış. "Bura- ni kullandıkları sözleri ve tabıt 
• . t b · tt t has ' unvanı e a a pe genç ı en yazmış d b" ta 'h 1 d' .. d • k 911· verdim. Nerede ise ateşe baflhyacak- yası vazı ye e ve u vazıye e a - suali sormuştur: ld v d" t k 1 l'k b' k"' .. ük' a ır rı uyuyor .. ,, ıye musve - muhafaza ederek aynen yazma 

··1 d k .. h l k h hü . . b o ugu or ma a e ı ır uçuc d 1 . k t d d . .. !ardır. Ancak düşüneceğimiz çok mü- su e ece şup e ere arşı em - - Sen evli bir adamsın. Alıyı u k'tabd d 1 d B k'tab h. r e erı arı§ ır ı ve ara ı; gayrı mun- retile viicude getirmiştir. tJ 
him ve siyasi bir nokta var MaIUm kümeti müşkül bir mevkie dü§mek - kadar, Kasım paşada, ötede, beride dı d"an ° ~yı ab.. du 

1 
k .kıç le ım teşir şu şiiri buldu: Bu masallar münhasıran çoculcl 

· h d 1 k t' Ih b. t h en uşmemış, ce ıın ene sı oma- · ki t ıııı· 
ya, alakadarlar, topların milli kuvvet t.en em e mem e e ı me_ uz ır e - niçin arıyorsun? . . mrntı. Onu adeta ezberlemiştim. Be- Muattar -:emenzar içinden akıp için yazılmış değildir. Bir fol o ·& 
Ier tarafından kullanıldığına hiçbir lıkeden kurtarmış olacagız. Ne der· Şükrü ~u ceYabı vermıştır: . ~ t k d b . ta ·r t Giderk .. n hurusan \"e .wn bir ha'-"a.t suru halk bilgisi maddesi olınak 1 

' · · k d ? B kill ·· ~ . _ . nım za en yu arı an erı rı e • .• :I" ., ' 

vakit inanmıyacak, ve bu hareketle.re sın ~~ ışe .ar a aş... ~ şe ere go- - Hem~erıı:ı old~~ Ye bır ahba- miş olduğum veçhile çocukluk ömrü- Bü)'iik ta.şiarın zirvesinden bakıp barile to~~anm~ştır. . .... . . ,. ııl~ 
nüklımet kuvveti olan ordunun da ış- t'e sızın mı bana karşı ısyanınız yok- hımın tavsıyesıle dıkımhaneye ben .. h' b. b k lt d b 1 Bf'n.irndir sanırdım bütün kainat Ziya Gokalp ın dedıgı gıbı Jl g.ıi· 
tirakini anlıyacaklar. Hiç şüphesiz sa, doğmdan doğruya benim mi hü- aldığım için arıyordum. Vak'a gece- mun k ~ç • 1ır da\ 

1 t ~n a ~~mı- • masalları bir milletin en zengin b r 
ki bunu bir harb sebebi ve iYi bir ve- l<fimete isyanım muvafıktır. Lutfen sinden bir gün evvel, akşam üstü, ı y~ra 1 ag ar a, ;~arta ser l;:. ~eç Gelincik, h<>cek, kuş, deniz, ~iy, nelerinden biridir Milletin eski ~ • 
.. n·~ telakki ederek !stanbulu fena söyleyiniz. dikimhancden beraber çıktık. Biraz mh ıkşk-~ maksı ve ı hra end sb~ _ı a- şafak yesi eski mefkfı~eleri masallatlfl, 

' . k f d k" b. k d . . a ume arşı ru um a ır ısyan 1\1"" ·h h ·alimi 1 k .d. ' . 'fe.ıe11 halde hırpalıyacaklar belki de bükü- Cıdden ço e a ar ır uman an, dolaştık, Tophaneye kadar gıttık ve .. .. uce" er as e ıemren ı ı mahfuzdur,,. Onun için Nakı 11 rntti atarak şehri bü~bütün isgal ve o nisbette milletine ve yurduna karşı ben oradan ayrılarak evime döndüm. duygusu .~~.anı~ bul~ması yuzunl - Çayırlarda ne\Teste nazik, ulak, İstanbul masallarını toplaJ?lsJı •. 
" f • b' . 1 H Şük' rü . . . .. den bu kuçük kıtabcagız o zaman ar ç· kJ 1 h h Ah k ·m . ,~.rte• hükümleri altına alacaklardır. ve akar ır ınsan o an acı Ondan sonra, Alıyı, bır daha gonne- . . ı-:e ere nı um ema en ı . Türk folkloruna büyük bır hµ.>'· 

b k a danının verdi-i bu izahat d' mılyonlarla halkı kendıne taraftar 
Böyle bir felakete sebebiyet ver - ey, um n . g ım. ettigı-· oföi beni de büsbütün çileden Serazad, nh~i ve merdümgiriz te bulunmuş oluyor. tı~ 

karQısında derhal ısyanı kabul et • B d Ş"k .. .. ı· t k' 1 0 "1 t b l M il da anlll memek için bir çare var. O da isyan. . '.t • • • • • .. un an sonra, u runun po ıs e ı çıkarnnştı. Türkiye devri istibda _ Fakat şe\'ld hürriyetle hep serseri s an u asa arı,, n . . ol· 
l. tan bul hükumetine karşı, bizzat fır mış, ~umandanı~ın. eskısı_ gıbı muca- ifade ve itirafı okunmuştur. Ali, bu- dında bu kitablar yüzUnden benim Geurdim o hayret~fza, şuleriz tarzının aynen muhafaza edıl~.ışl~ 
Ka namına isyan eylediğimi ve milli, delcnın başın~a a~ıl ~~ n~~~ olar~ rada, hadiseyi şöyle anlatmaktadır: başıma çok sıkıntılar geldi. Vakıa Beyaz kumlu a.'tf.ıde sahilleri. ması çok faydalıdır. Çünkü böY \" 
ı.. ti ·ıtih k ıı·-· · - b' kalmasını munasıb gormuştu. Şefık "Ali ile beraber o gece biraz iç- . eskidenberi kullanılan konuşma 
ı..ı.ıvve ere ı a e ıgımı resmı ır .. 1 ' ' ben hayat zcvkıne o kadar merbut .. ot· 

tt t t b ı b·ıa· · d .. ·· bey de bu mukaddes mucadele yo un- tikten sonra yolda yürüyorduk. Ba- .. . . ' Ufuklarda ekser - şafak sokıneden- hikaye tarzı da zaptedilmiş oluY ·'İ JJre e s an u a ı ırmeyı uşun- .. .. - ' ne de ondan o derece muteneffırım. .. . . . ..A.,.,,ı..ı·• 
.J" R k"ld h"k" t' be d dan olunceye kadar ayrılmıyacagını na yeniden serkeQlik etti. Bu serkeş- . . . .. . Temaşa ederken gunlın rengmı Bu masalların tetkik ve ~ _'1 
.ıum. u §e ı e, u ume ın n en . . . ~ IEzıyetı hıç şuphesız sevmem Fa· .. .. . _ıııv 
llacağı telgrafı alakadarlara gö!';ter- temın eylemıştı. Iikten vaz geçmesini, itaatsizlikte k t ·radet' . k t' . d. Sunuhatımm medducezrınde, ben doğrudan doğruya Türk ına~..,,. 

k t 'l ım ·· d .. ~ Günün bu iki fedakar ve cesur ku- devam ederse dikimhaneden kovdu- a ı . ım.ı, uvve ımı ~~e - Duyardım mezamiri abPngini. olup olmadıgı"' başka milletlerin v~ş me sure ı e yapı ası yuz e yuz mu .. . . . . . . mek vazıyetınde ve mevkıınde ' v ~,. 
hakkak olan müdahale ve teı::ebbüsle- mandanının yaşlı gozlerı, bınbırının racağımı söyledim. Küfretti. Bıçağı k ma çık . tl be HaYatatı cezbemde ~ok defalar sallanndan alınıp alınmadıgı, ·d·yC' 
· t J'd d -· - "'ı· tt giiler yüzleri üzerinde gezinmiş, he- çıkarıp şakadan dürttüm Şükrü be- arşı an.. ezıye er nce milletlerden bize geçenlerin aı 1 

.. 
nn ev ı e ecegı agır mcsu ıye en . . . · • sporların en yuksek ve heye - Sır demledim tuttum f'Ş'anna . tete" 
kendini ve her hangi bir felaketten yecandan tıtrıyen ellerı avuç avuca ni vurdun! dedi. Bunun üzerine kork lı ne ,. s l dı t t b ş k Düşiinmek bilir, bir hakikat arar tinin araştırılması faydalı bır 

gel isf M" 1 y Scfik Bey bahsetti d - k - can v ı ayı ır · § e u ev b · · 'd' 
de yurdu kurtarabileceğini ümid edi- _. m ':> .ı. ıra a ".:> • .. - tum. Köprüye ogru açtım. Bıçagı ile daima istibdadı berta f etmek Çocuktum ve mahremdir esrarına iı zemını ır. dol~ 
'-'orum gı emrı yazarken, bınbaşı Hacı Şuk- da köprüden denize attım. Ertesi gün M t• t 'd . . tra .. .. Naki Tezel'i bu himmetinden ııel 
J • 1 .. B d ta "h" · · · · ve eşru ıye ı aresının eessusune F"l f b .. . k b·t· . . . ç·· k" il Fakat ben isyan ettig-inı takdird ru ey e o rı ı ısyannamesını ım- öldüğünü duydum.,, d 1 k . . ı ozo u şıırı o uyup ı ırınce, yı tebnk ederız. ı:n u masa .. ıe 

• e, 1 t A • • • • _. • yar ım ey eme gayesıle, daıma ar- .. .. d tt'. . .
1 

.. 
1
. So'i 

'-·erime esasen mücadeleye muhalif 0 za amış ı. Hakım bu ıfadesıne ne dıyecegını t b' kl 1 ktan h 1. k 1 sozune evam e ı. kes bılmcz. Bı ~e soy ıyemez. ·~• 
J - .. •• • • an ır aş a ça ışma a ı a ma- .. .. . . A • d 1 d bi 111 
lan Damad Ferid Paşa kabinesi tara- il 81! :1 sorunca Şukru şu cevabı vermıştır: - Ancak buyuk fılozofların sıyası se bıle yaı ırama?. Masa e e oY-
fından yeni bir kumandan go··nderı'l· Mllll M UC•delede i lk - Poliste fazla tazyik ettiler. mrntım. eserlerile ülfet ettikten sonra içtimai yelere benzer. Hik?yeyi bilen_ çt1I 

) akın cslafımızdan birçok adam ıde r 
mcsi ve bu gelecek kumandanın da Patl•y•n TUrk Topları Korktum. Öyle söyledim. Polisteki 1 d b .1 h .. d b 1 hayata daha ziyade muayyen bir şah söyliyen çoı: amma edebi şckı oJ· 
kendilerile hiç şüphe yok ki ayni fi- üadem doğru değildir. dar~ a u ~~şe kı e d~y~c~n ıçlın e du - siyet ile girince pek tabiidir ki ufak leme alabilen azc..• ... Naki Tezeld~ı.J . ' · , V Şerefll Topçuları . . . .. ugumuz ıçın en ımızı yanız a - . ,.. . . d ... 'bi . 

1 
•• 

1 1 k ·çin ı• 
kırde .. ol~.ası .. ihtimali va:dır ve pek Binbaşı Hacı Şükrü Bey, 0 andan .. ~~ndan ~o.nra, hakıın Re?ıd ~uk .. - detmiyorduk. Namık Kemal Beyi sev b~: ~ebeble erbabı salahıyet~, y~n~ u~ ~ı m~~ ~ t.l ~~~ ma. 1 

te mumkundur Bu vazıyette nicel·t·b e A d ·ıı· k ti . k runun tevkıfınc karar Yermış. Şukru, d·-· . e h . . .1 k .1 hukumete karşı pek çabuk bır hıssı su:sı bır kab. ı)et L •. mdıı . .,J · · • ı ı ar n y ın mı ı uvve erı u - . . . . ıgımız , er escrını arzu ı e, şev ı e . . . . .:#' 
müşkülat ve himmetlerle, elbirliğile 1 mandam ve günün mukaddes ve §eref tevkıfhaneye gönderılmış~ır. okumak itsediğimize sebeb mutlaka ıs.yan duyardım .. İşt:,.. b~nun ıçındir çl k Y k I ndl 
vUcude getirdiğimiz bugünkü müca- li asisi olmuştu. Hemen de işinin ba- Mac ellanea Vapuru şair olması değildi, ihtilalci ve libc- kı me.ktebdenberı, .~ı~~ıhaye zavallı a ar en a • a '.fııı; 
dele his ve .~~r~ketleri derhal söne - şına konmuştu. 0 sırada, Skoda obiis Davası · ral bir şair olması idi. ban~ ısnad olunan curumler hep. ser- . Sabıkalı ~hırsızıa:dan Scrvc~ 111ıı 
cek, sarfcttıgımız bunca emekler hep takımı da Menderes köprüsünün altı lt 1 b d 1 K . A 1 1 k" k" b" . keşlık, hodserane har('kct, ve nızam sımde Bekar sokagında otura tsJ' 
heba olup bidecektir. Herşeyden sar- yiiz metre ilerisinde zaten evvelce a ~~n an Çıra ı kk ~p~pıno vapu~ t n aşı ıy~ı: •. 

1 
;. 

0 
k ~~ma~· 1 ız~7 dinlemcmezliktir. Bu kabahatleri ba- hallebici Maksudun evinden b~ye}'r 

fınazar, bilhassa milli ~erefimiz, yü- hazırlanmı111 olan ' mevzilere gir- rbuntu ırtgece alnba da e le ç_;frparlla va hanpcrv
1
er ıgdımı:ı:Ç a kıl ... ır d şeb" ı na yükliyen o zamanki idare memur- lık yaparken yakalanarak adlı # 

v ~ a ıran spanyo an ıra ı .n ace a- ma sus a ıyor u. ocu ugum a u- 1 "d'" 1 d h"li b' 1 . ·ı · t· S t l 0rgıJ ce varlıgımız ayaklar altında süıiine- miı:ıti k 1 h" b' .. 
1 

b' h 
1 

... arı, mu ur er ve a ı ye za ıt erı e- verı mış ır. erve , yapı an s 
. . ·ı · nes vapuru umpanyası a ey ıne ı- yu c ır eyecan a duydugum vatan- . . .. .. .f 

1 cek ve ezılecektır. o esnalarda Umurlu müfrezesinin . . t' t hk . d 1 l'k h. . d "'d ... 
1 

k ğer fıkren terbıye gormuş adamlar nunda tevkı o unmuştur. ( , rıncı ıcare ma emesın e açı an perver ı ıssı, og ugum meme e- 1 d 1 b 1 h · b' t k ·· b ı:ll 
Benim yerime diğer bir arkadaş is- sahra topçu takımı da harb safına davaya dün birinci ticaret mahke - tin dilber ve şairane manzaraları o s~y ı ar, ~~ arın. epsı. 1;I' .. e . soz- Esr •rkeç Kumar a ca.jPJ 

Yan ettı·g·· takd' d tab· til be f · · h ı - b' · · . . . . 1 . - ' le ıfade edebıhrlerdı: İndıvıduahst!. s b k 1 M h ed ç k ve "1" • ı ~r e, ıa ~ n ır- gırmı~. azır ıgını ıtırmış bulunuyor- mesınde devam edılmıştır. kı taraf dagları, taşları .. hep bunlardan ibaret .. . . . a ı .. a ı . e .m a ~r e~ 
ka kumanda~lıgında kalacagıın, ~~ - du. arasında bir anlaşma zemini bulun- ti, ve ben yüksek bir taşın üstüne çı G~l de, ~un.dan otesını Meşrutı~et Erol dun Cıbalıde Mestciler ııı aıııll' 
mandanlık nüfuzumu, fırkanın butiln (De\.·amı var) ması ihtimaline binaen, tarafeyn, kıp da etrafa baktığım zaman bü- devrıne ~elincıye kadar atlayıverelim nında kumar oyn~rlarken yalt ıır'' 
=============================~m~~m~~m~~ i~m~~ Wilino~ala~~~~~~rlubeci~Kw~mrr!.. rm~ardı~Üze~nn~ yçtl~~ 
Anayurda Qelen Mu hacı· rlAr mahke~e bu m~.hleti v:rerek.m~a- dir zannederdim. Ve tabiidir ki çok -: Haydi öy.Ie ols~ doktor. mada, birer. ~i~tar .esrar ';a: -~ 

- kemeyı başka gune talık etmıştır. sever, çok sevinirdim. o zamanın pek Filozof, galıba bıraz nefes almak bulunmuş, ıkısı de ~akalana 

Bulgaristandan yapılan göçmeu. nakliyatının bittiğini yazmıştık. Ru
manyadan _?clccek son kafile de bugünlerde Köstenceden getirilecektir. 
Haoer aldıgı.mıza göre Kö~tencede 1500 göçmen anavatana gelmek için 
bPklemektedır Yukarıdakı resim Galata yolcu a<>lnnunda vapurdan · • 
iırılen l>ir knfilc: l. göstermektedir. ın 

• • • kıymetli ve pek nazik hatıratından için, masanın üzerindeki mecmuaları liyeye verilmişlerdir. 
Kartı haldırım• bir fikir vermek arzusile bundan on karıştırıyordu. Sayfaları çevirirken, Tr amv ay çarplt ·ııdl 

g eçerken beş sene evvel epeyce uzun bir şiir birden durdu ve elindeki mecmuayı Beyoğluııda Faik paşa caddıeSu·ıııt~ 
t k. k' b'l' d b uza.tarak: s ~ 

G d.k d H k w d yazmış ım ı, ne ımse ı ır, ne e u oturan 70 yaşında Perikli 
e ı paşa a amam so agın a , .. k d b' d t .. .. .. s h'h d d' ktım ··""' 

ııı: 1 d t Abd" h I gune a ar ır os um gormuştur. - a ı , e ı, sana soraca caddesinden geçerken 287 nu .... ·· .AtJ' 
u numara ı ev e o uran urra - . . . .. . be t:fP:. 

Ç k d A .1 b h . .. .. Vakıa bu ınce hıslerı sozle ıfade n, kimdir bu adam? Sağ mıdır? vatman !~!nailin idaresindckı t ..ı:ı· 
man, arşı apı a ı e a çesı onun- . . . . ~ t - b i -h ev· 
d k k ldı k C etmek ıçın henüz ımkan bulunama - şaret ettigi, ir rüba altındaki im- vay çarparak yaralamış, yar1J.V11 _ 1~· en arşı a rıma geçer en eva- .. . _. .. . th ,..ıv 

dı .d . d k' 2337 1 ta' mıştır. Fakat soyledıgım sozlerın uy- zayı okudum: san Hamamioğlu.. vi altına alınmış, vatman ya n ı aresın e ı numara ı .c- w 

· k 1 şt ş r·· durma olmadıgını göstermek için, (Devamı var) mıştır. 
sı çarpara yara ann ır. o or ya-
kalanmış, yaralı tedavi altına alın -
mı§tır. 

Ellerl Yandı 
Galatada Millet hanında Hasan 

ustaya aid kundura imalathanesinde 
çıraklık eden Nikonun parlıyan so
lüsyon kutusundan eli yanmış, teda· 
vi altına alınmıştır. 

Tevkif edlldl 
Hırsızlıktan sabıkalı 15 yaşında 

Şaban, Vefada seyyar satıcı Mecidiıı 

1 evine girerek öte beri çalarken ya -
I kalanmıştır. Şaban dün adliyeye ve
rilmiş, birinci sulh ceza mahkeme • 

1 sinde iki ay hapse malık"· 'll edilmiş, 
l tevkif olunm.U§tur. 

. 

Memlekellmlzde 
Hiç bir fllmln 

hiç bir fllmln kazanmadıilı muvaffaklyetl kazanal1• 
göremediği muvaffaklyetl gör en bUyUk TUrk filrfl1 

ALLA HIN CENNETi 
Yalnız 1 P E K Sinemasında devam ediyor. 

ilave oıarak: Ankarada Cümhuriyet Bayraf1'11 
Bugün scnaslar saat 12 - 2 - 4.li) - 6.30 ve 9 da "Dikkat,, 12 ve 2 seansları tenzilatladıt· 
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raporunda neler var? . ~ · == 
, j ! Türkçeye çeviren : HÜSEYiN CAHJD YALÇIN ! 

-a-
Y v.an ~lim Nüzhet Ger!:ek 

MEDDAH 
Berber Mehmed Hikayesi 

-----·--- 1 Siyaset Spekülasyoncuları 1 
- Çantalı Hacer ebeye haber gön- Ayvaz: 

1 
· :. 

derelim. - Zo ... Yüklen bakalım. - 35 - dini, din olmak itibarile hatta kili- bir vakit bu yolda onların arkala- § 
- Onu da istemem ... Komşunun e- Mehmed sırtına sandığı alır. Ay -

1 
Panjermanist hareket şu suali seyi herkesin kabahatlerinden me- rmde.n yürümemelidir; ayni sililı ea 

.ıinde çantasının içindeki i.letleri gör- vaz önde feneri çeker. Ebe hanım ar- irad etmek lizımgelirdi: Avu.stur- sul tutmak haksız olur. Gözönün- ile onlarla mücadeleye de kalkma- ı 
iüın. Allah göstermesin. kasından yilrilr. En arkadan da Meh- yada Alman unsurunun bekası ka- d~ b~:~~an din~ teşkilitla~n bü- ~~dır. Si~asi se~. için ka\~~ E!I! 

- Ey kimi getirelim evladım ya .. med sandıkla gelir. Ayvaz kapıyı ça- tolik dini ile telif kabul eder mi yilklugu umumı surette msanın dini flkirlen n muesseselen daı- ~ 
. Kız: lar. İçeride telaşla Hasan Efendi: etmez mi? Müsbet bir cevab tak~ mutad noksan ve kusurları ile mu- ma el sürülmez bir halde kalma- ~ 

- Sultanahmedde bir sandıklı ebe - Aman ebe hanım geldi rallba... ı dirinde, bu siyasi parti din ve mez- kayese o~un_unca. iyil~rle fenal~r a- lıdır. Yoksa, siyasi .. bir. adam ~· 
Yarmış. l{endisi pek meşhurmuş ... O· Kapıyı açar. 

1 
heb meselelerine hiç karışmamalı ras~ndakı nıs~etin. ~.ındaı: ~uhitler o!maktan -:ıksm, ı:abil~y<'h \'3rs:" = 

nu g .. tiriniz. - Geldiniz mi? ... Ayvaz: idi. Cevab menfi olursa, bir siyasi lehin~e ~ecellı ettıgı t~slım olun- hır ıslahat.çı olsu~: .. Bıl~assa .A.· = 
- Stıltanahınedin neı·esindeymiş o. - Geldik amma... Kocaman bir ea partiye değil dini bir ıslahata ih- mak ıktiza. eder. Tabıı, ruhban manyada başka turlu bır vazıyet e 

Ben bilmem ki kızım.. sandığı sırtımıza yüklettik. B tiyaç vardı. hey~tinde de kuds~ vazifelerini si- b!r. felakete müntehi olmak zaru- ~ 
l\ı?: Mehmed: E s· i b' t k ' l*t .b. d 1 yası hırsıcahları ugrunda kullanan ndir. g 
- Eski Zaptiye caddesinde, Ceri- -- Ulan 18.fı bırakun ... Belim kın- El b ?~~ ır ld eş ~i:i ~· ı 1~: insanlar, siyasi mücadelede yala- Panjermanist hareketi ve ciha- § 

de hane sokağında 5 numaralı evde o- lıyo be ... Şimdi kaldırıp sandığı yere El aç 1ı 1
1
r yo da.~ .. bı: 18k. a nın ve ütiranın naşirleri değil yük- na kar~ı mücadelesini tedkik ede- S:§I 

t 1 vası o ma.yı uşunen ır ımse, k b. h k.k t· • ·ı· 1 1 k l b'lh t . = . tıruyonr aş. vuracağım. d' • t 1• kk'l . k* ül' .. b tt• se ır a ı a ın amı ı o ma arı re , o zaman ar ve ı assa er esı e: 
• mı e a ı enn te am u, a a. 1• ld'.. . .. f tt I l d t' l ıı ı = - Pl'ki evladını... Ebe hanım: 

1 
k'd 1 . t k* ın· .. k·ı· . . azım ge ıgını muesse sure e u- sene er e, şu ne ıce ere vas o - ı== 

Efı ! di ... Ayvaz, diye seslenir. - Sakın ha ... İçindeki i.letler kı-b a 1 le ertın .e am ulivde d ı ıse ıçlın nutan adamlar bulunuyor. Böy!e dum: Bu hareketin sosyal mese- c:::= 

A. un arı ayın ve tev e en şey er d" .. k hl"kl b" k' . k b'l l l h kk d k' nl l. .. = y~·az eı>ki zaman evlerinde vekil- rılırsa hiçbir iş göremem ... Bana yüz 

1 
bakk d k d b' f'kr' 1 uşu a a ı ır ışıye mu a ı e er a ın a ı a ayışsız ıgı mu- 151 h ın a zerre a ar ır ı ı o - b. ta d h · d l ı d l • k b'l' tli l a arç makamına kullanılan Vanlı bir lerce lira da zarar vermiş olursunuz. d • 

1 
b h k .

1 
ın ne ve a a zıya e namuı:: u, ca e eye yegane a ı ıye o an 9 

hi;anetçidir. Sandığın içindeki Berber Mehmed, · c::: dma ıgını ya nız u are etı e mey- kudsi vazifelerine tamamen sadı.ic I halk kütlelerinden kendisini mah- ~ 
A .. = ana vurmuş olur. h'b d k' b' · b ı b k = yvaz: sandığı yere vuracağım sözünü işitir . & . . . . . ra ı var ır ı ızım u ya ancı ve rum ıra mıştır. Parlamentoya ~ 
- Efendim. işitmez titremeğe başlar. Nihayet u- : · ı e Aynı zamanda ıkı efendıye hır- ahlaksız devrimizin bataklığı üs- 1 girmek onun hamlesindeki kudre- = 
- Çabuk yukarı gel. .zatmıyahm efendim, ebe hanım ve Slr Nevllle Uenderson 1 ~en h~rmet e~mek kabil olmıy~c.a- tünden birer adacıklar gibi yükse- ti kırdı ve ona bu müessesenin bü· ~ 
- Ne var efendim? sandık küçük hanımın odasına girer. lngilterenin sabık "Berlin,, büyilk ı a gını soyle~en~n ~urası t~m ~e~dir. lirler. tün zatıarını soktu: Katolik kilise- ~ 
- Şimdi şu puslayı alacaksın. Çif- KUçük hanım yine kıvranmaktadır. elçisi Sir Neville Henderson'un Al- ~ z.aten ben~m fıkrım.ce, bır ~ının t~- Ahlaksız bir herif, üzerinde ra- si aleyhindeki mücadele onu birçok = 

te nıumlu feneri yakacaksın. Aş~ı Ebe ha~ım.derhal tenbihat icra. eder: mantarın İngiliz taleblerini .. r:ddet: !a s~s veya ımh~~ı .. bır de~l~?n .~e~ı- hib es~abi~~· .. müs~e~c~n ve ~~lak· ,muhit!e:de .. arzu .cdi~ez _bir hare- = 
Mehmedle beraber Sultanahmede gı- Odadakılerı çıkarır. Hasan Efendı meleri üzerine Almanya hukumetı I ~ sınden da._ha buy~k ~e b~tun_butun sızca bır curum ırtikab ettıgı za-

1 
ket gıbı gosterdı; mılletin safları = 

deceksin ... Bu pusulanın içerisinde aşçının odasına iner. Aşçının odası da nezdindeki resmi vazifesi nihayete ~ a.yn mahıyette. bır Jesttır. Bır par- man kilise kendisini nasıl pek· ı arasında mevcud en iyi nusurlann s;; 
Yazıtı Sandıklı ebenin evini bulacak - küçük hanımın odasının altındadır. ermiş ve iki hükumet arasında siyasi 1 tiden bahsetmıyorurn. az itham hakkına malik bulunur- pek çoğundan mahrum bıraktı. A- ~ 
aın. O ebeyi aiıp hemen buraya ge- Sandığın içinden Berber Mehmed münasebetler kesilmiş olduğundan § Bu hücumların muarızlar tara- sam başka biri de - şimdi her gün 1 vusturyadaki Kultur Kaınpf'm a- = 
lireceksin ... Çabuk. çıkar. Küçilk hanımla sarmaş dolaş sefir memleketine dönmüştü. 1 fından ge!en. hU~umlara bir muka- görüldüğü ve~hile - milliyetini le- ı meli neticesi hemen hemen sıfıra g 

A.yvaz: olurlar. Bu esnada odanın döşeme Sfr Neville llcnderson memlckc- , ~ bele oldugu ıddıasına kalkmamalı. keler ve ona hıyanet ederse bundan müsavi olmuştur. § 
. -:- Aman e:endim ... ~cenin böy~e tahtaları biraz gıcırdar. tine a.vde:in~e~ sonra Berli~d~~i se- 1 Şüp~e yok ki, her zaman, birta- ~olayı kil~seyi ith~~ hak~ını da 1 Vak!a kiliseden yüz bin kişiyi a- ~ 

tlfıri karanhgında ebe kalkar gelır Aşçı, efendiye: faret vazıfesının sona ermesını ıntaç = kım vıcdansız ferdler bulunur, ve oyle az nısbette haızım. Bılhassa, yırmaga muvaffak oldular. Fakat §i 

!ni? _ Beyefendi. eden hadiseler ve vekayi hakkında 1 s: bunlar dini kendi bulanık siyasi zamanımızda şunu da unutmama- · bund~ kilise büyük bir zarar gör- ~ 
- Gelir, gelir ... Haydi çabuk ol. Al _Ne var? eylülün 20 nci günü hükumetine res- alış verişleri için (çünkü böyle he- lıdır: Bu "Ephialtes,, lerin birine lmedi. Yollarını şaşırmış bu "ko- ~ 

~ lirayı da ... Belki lazım olur. mi bir rapor vermişti. = riflerle başka bir şey mevzuu bab- mukabil binlerce rahib görülür ki yunlar,, ın gittiklerini görmekle s - Tavan gıcırdıyo. 
- Peki efendim. _ Farelerdir. O zaman ajans telgrafnamelerinin 1 §g solamaz) bir alet diye kullanmak- kalbleri milletlerinin felaketlerin- ı gözyaşı dökmedi. Kilise çoktanbe- e 
A.yvaz aşağıya iner, feneri yakar, kısaca bahsetmiş oldukları bu rapo:-

1 
= t.an çek!nmez~er . . F.aka.~ d~ni yahud 'den kanar ve onlar da, en iyi :a- ri içeriden kendisine mcnsub olını- ~ 

Yatan ıuıf'ı Mehmede: - Efendi... Tavan çökecek. ları İngiltere Hariciye Nezareti ay- Ei mezhebı kendılerını suııstımal eden tanperverler kadar, Allahın bıze !yanlardan başka kimseui elden ~ 
~~ - Canım neden çöksün? .J = 

- Raik bakalım ... Bizim efendinin nen neşretmiştir. ~ birkaç habisden dolayı mcsul tut- yeniden gülümsiyeceği günün hu- kaçırmadı. Yeni reforma ile eskisi 1 
ba~ımının karnı sancılanmış ... Ebe - Sandık ağır geldi be... Heyeti umumiyesi 86 maddeden = mak da mümkün ~cği~?ir .. ~u a- lülünü ateşin surette temenni e- arasındaki bi.itün fark bundan iba-
~tireceyik. - O odada biz .. bir zamanlar .. kırk mürekkeb olan bu uzun ve vazih ra.- - damlar kaba sevkitabıılerını tat- derler. ret kaldı: O zamanlar en iyi bir 

55 
Mehmed: . elli kişi helva sohbeti yapmıştık ... Öy ~orda. ~~yük :s~·itanyanın sabık .B~r-1 ~ min için başka herhan.gi bir mii~~- Burada günün küçük me~eleleri j çok unsur~ar s~imi bir dini ka- ~ 
.-- Ulan geee karanlukta ebe gelü le bir sandıkla çökmez. lın btiyuk elçısı Almanya Harıcıye g sese olsa muhakkak kı onu da suı- mevzuu bahsolmayıp prensıp ya- naat sevkıle kılıseden yüz çe,•ir- Si 

bıü be... - Gıcırtıya bakılırsa çökecek gibi Nazın Fon Ribbentrop'la yapmış ol· 1 E3 istimal ederlerdi. hud akide meseleleri mevzuu bah- 1 mişlerdi. Şimdi yalnız gevşekl<'r 5ij 
- Efendi getireceksin, dedi bir ke- oluyo. duğu müzakereler de dahil oldu- ~ Parlamentodaki böyle bir boş 

1

• solduğunu söyliyenlere bizz:ırure kiliseden uzaklaşıyorlardı ve bunu a 
ret. Hadi kalk bakalım. - Çökmez .. çökmez. ğu halde bir çok gizli hakikatleri ı 6 herife siyasi spekülasyonunu, iş şu suretle cevab vermek lazımdır: da özü siyasi olan birtnkım "milli- =s 

.Ayvazla Mehmed yola düzülürler. - F.fendi burada bir domuzluk meydana atmakta ve bilhassa harbe e: olup bittikten sonra, muhik gös- Eğer sen kendini hakikati ilan bazalar,. dolayısile yapıyorlardı. 
Araya araya bin müşkülatla San - var. ~ tekaddüm eden heyecanlı ve buhran- = tcrmek için bir fırsat verilmesi ka- I etmek için Allah tarafından seçil- Fakat bu netice bilhassa siyaset 3 
~lkJı ebenin evini bulurlar. Kapıyı ça- - Ne gibi? lı gü~ler içi~?e ~lm~nya.?ı.~ :mhne : dar hoş bir şey ol~maz. Onun ferdi I miş diye hissediyorsan.' Y~P ~unu: bakımındandır ki gülünç ve ayni :=ı 
atlar. ~çerden .ebe hanım: - Bu ebe çocuğu vakitsiz doğurta- o!dugu ~ekayıı derın ~ır goruş ısabe- = ahlaksızlığından dın yahud mezheb Fak~t o ~aman da bu ış bır sıyası zamanda ha?jn olmuştur. ~ 

- Kım o? ruye seslenir. cak. Ben öyle anlıyom. tıle tesbıt eyleınektedır. - mesul tutulup da bunlara avaz a- partı yohle dolambaçlı ırnrctte dc- I Bir kere daha, Alman milletini ~ 
.Ayvaz: Berber Melımed bir milddet küçük Sir Neville Hcnderson'un bu uzun __ vaz hiicum edilince, bu yalancı her- ğil - çünkü_ bu bi.r hil~i~ - .!~~n kurtarabilecek bir hareket, mu- i 
- B.iziın efendinin hanımı doğu hanımla sarmaş dolaş olduktan son· raporunu yazarken hakikate tamami- kesi şahid tutmağa kalkar; kendi 1 zama~ı. ~al~n y~rme duşunduh;.ıın \'affakiyet ,•adlerile dolu bir ha- c::ıı 

l'acak ... Seni çağırttı. ra sandığa girer. le tercüman olmak için hakkı teslirn -- hattı hareketinin ne kadar muhik daha ıyı ıstıkbalı ıkame etmek su- reket, icnb eden anif realizm ile i- 53 
'€be: Ebe hanım evdekileri çağırır: ettiği anlaşılıyor. Meı>eli raporunun = l l _ d' . d 1 t' k t. 1 rctile yap. dare edilmedi"'i kendisini inhilal s . . . ;:;:;; o < ugunu, ının \'e ev e ın ur u - • • . o • - ==: 
- Peki gı'delim amma ... Benim bir - Ayol. .. Baksanıza ... Orada kim- 5 ıncı maddesınde Almanya devlet , ==: d d 1 k 1. . b Eger kafı ceı;aret bulamazsan, den başka bir şeye sevketmiuecek =s 

~a H . l . , b 1 J k . ~ masın an o ayı ·em ısıne ve e- . . . . . .J -

ı . lldığım var onu da oraya götürmek seler yok mu? re~sı e1 Iltle.rdcn a ıse< er en. =: 1: . ·"k d"l . . .. 1 A _ } ahud bu daha ıyı ıstık bal sence sahalarda volunu şaşırdıgı· İf'in :=3 
<t'"~. "Al · ıı t' d f •t· d 1 = agatınc şu re ı mcsını soy er. p ı . .. .J ~ 3 ....,,, Hasan efendi sevinçle: man mı e ın e ne sc ı ıma ve = . 1tamamen vazıh bır şey dcgılse, o mahvolmuştu. i 

Mehme<l: - Aman ebe hanım ne var ne yok. hürmet hissini ve di:sipliuli intizamı - tal oldugu kadar hafızası kısa olan zaman çek elini Alnı yiiksek yü- ş d ·· h d'l 
.. - Sandık, sepet ne varsa ben gö- Ebe hanım: dirilten bir adamın bu büyük 2 alem bu kadar hızlı bağıran bira- zü açık bir hald~ istemeğe. ce~aret ~un· an şu~ ~ ~ ı c~~z: ~ bü- 551 
UtU muvaffakiyetlerini inkar etmek =:= damın kavganın asıl sebebi oldu- cdemcdig·in bir "'e"·i hif'bir za.man, , .. anJc~anıs.. a:e.cc eg_cr ~ 

. ı-üm. Sen bi çık bakalım. - Efendim bir aey yok ... Hanımı- E; ·unu fnrketmez abud bunu artık . • . . _.., .J ., }!uk halk kutlesmm psıkolo - := 
... ~Yvazla Mehmed tarafından kapı- nıı gebedir. Çocuk kasıklarına doğru (Sonu 7 nci sa)'fnda) g ~ . .:;ıyası bır teşkılatın dolambaçlı yo- Jısını bu kadar fena. anlama· = 
·•ın 1 == hatırlamaz. Alçak henf de hedef- !undan elde etme;;e kalkma . . . . := 
lll ça ındığını duyan berber Meh - gelmiş ... Biraz rahatsız etmiş ... Ben ;;;;;;;; lerine \'armış olur. . A • .b • • • mış olsa ıdı hıç bır zaman bu = 
?\ Eld hazırlanmış bulunan sandığın içi- onu düzelttim ve yatağına yatırrlım. § .. . . . . _ . Sıyası partılerın dın meselelerı hatayı irtikii.b etmiyccekti. Eğer 3 
~girer ve kapağını kapatır. Sandık- Artık benim işim kalmadı. Müsaade B E R L t T z = . B~yl~. ~~l' kurnaz tılk.' P.ekfil~ b~- ile hiçbir işleri yoktur. Yalnız bu şefleri bilselerdi ki, muvaffak ol- = 
liJt aokağı görecek kadar iki ufak de- ederseniz gideyim. ES lı~. kı bubtu~ buknların elit~ ıdle hıç~ırli meseleleri tesirleri milli hayat a· mak için, hiç bir zaman, psikoloji 

\'ardır. ffnaan efendı' .· 294 ls.tikUH c addesi = munasc etı yo tur. çın en gız kybinde olmamalı ve ırkın ahlakı ı::ebebleri dolayısile h lk k"tl .· ...., -= . r "! k . . !* b' b b ' a u esme 
~e: . - Olmaz ... Bu gece burada kalınız. Ak I' k 1 ~ gız ı ~u me . ı~ı? a a ır se e . na zarar vermemelidir. Bunun gi- münekkid ve muarızlar gösterme-

ı şa nı ısan ur arı Halbukı kendısının namuslu fakat bi, siyasi partilerin mücadelesine mek lazımdır - çünkü bu, derhal tlı- iadem götüreceksiniz ... Haydi -Bizim için hariçte yatmak ol • - h ts' b d d d' . k l d ı ' 
l'ıız d - h . . F · ~ ma arc ız muarızı u oyun a e mı arıştırmama ı ır. !kavga edecek kuvvetlerin t l · san ıgı, angınız alacaksınız. maz .. İşimiz bittikten sonra gitmek- ransızca lngil izce - . ama-

~çınde kırılacak birf'ok a·letler vardır. - ~ kaybeder ve günün birinde, beşerı- , Kilisenin ileri gelen şefleri ırk- men dağlamalannı intac eder- ==ı 
~ ~ liğimiz lazımdır. Olur ki bir başka Al == 
al'stnadan götu"receksinı'z. manca = yetin hüsnüniyetinden ümidini ke- )arına zarar vermek için dini mü- panjermanist hareketin hücum is- == 

losa daha zuhur eder. Ararlar, bula - = 1 
ırehıned: mazıar. Haftada 3 ders, ayda 4 lira = seıek. i~en tama~en çekilir. e~seseıerden, hatta akidelerden i~- tikameu tek bir düşman üzerine § 

~::0=1~~ .. ·~~~~~~~~~~~(D~e~va~m·~v~ar~>~~~~~~~~~=~~~m~!ııı~ıoo~ııoo~ıillı~ı;~,;~nııı~ı~~uıı~;~ınnı~ıım~~~ııü~ının~;~oo~l~i~ıillm~m~mm~~~ooı~ııni~ınıi~ııım~nıiı~ııııı~ool~ııul~ıillu~nı;ı;mıl~ıım~~~i~~'nıi;mıı;ınııi;'ını;"'";""";'i;nı';"~'~ 
,1~~nıonudan helvacı çıkar, sen, na ve başpehlivanlarındım olmakla bera- ---- ~amdanlarını, şamdancılar temizler rika idi. Evlere, saraylara, camil=. 

Ub da denizci olmuş.sun? ber, yine en mümtaz kilrekçilerinden ve şamdnncılar tertib ederlerdi. Bu. kiliselere mum yaparlardı . 
biri idi. r. 26 JENE BAŞ PEHLİVAHLIK EDE N ME1 HUR hizmet çok muazzam bir işti. Bütün Mumculuk, o vakitler Türklerde eı: . . . . . ........ 

'll - liele, hele! ... Doğru söyle, yok
~ ~nebolululuk mu karı§mış stidUne 

itin?. 

O vakitler, Sultan Aziz denizciliğe • K El f d 1 h ·· t k t 

~\lıfl'.::::l!N...... Alı·ço NUN Gu' .REJLER·ı sarayın ~am an arı ergun, e er e- ileri gitmiş sanatlardan biri idi. Ga çok ehemmiyet ve kıymet vermişti. k Jd t · ı · er e en geçer ve emız <ınır, mum· yı?t güzel mumlar yaparlardı. 
Ecdadı Kanuni Sultan SU!eyman dev ları dlkilil' yerli yerine konurdu. Bugün, nasıl Hacıbekir lokumum 

-...... · · rinde olduğu gibi, bir harb donanma- O, devirde şamdancı olarak saray-
.. ,,-...... Bilirim; Kastamonudan pehli - sı vücude getirmiati. Tıpkı, Barbaros No: 2 YAZAN: M. Sami KARAYEL d ti 1 bir Avrupalı yapamıyorsa, Türk munı •-.n ~ a y zerce adam vardı. Işte; şam-
~~ çıkar, sen de pehlivansın, fakat; Hayreddin Paşa devri gibi Türk de- için de; hazan padişah kayıklarile Arnavutoğlu, padişahın hamlacısı danlı:ı5ı olan Kavasoğlu Koca İbra- culuğunu da Türkler kadar yapama:.;. 
tı~ Pehlivan, hem denizci oluşuna nizciliğine kudret ve kuvvet vermiş- hamlacısı Arnavutoğlunu maiyctile olmakla, Kavasoğlu Koca İbrahim de him bunların başı idi. dı. 
1 rı ran, var senin sUdUnde bir şey - ti. Bu sebeble, hafta geçmez, Sultan beraber müsabakalara iştirak etti- şamdancıba.şısı idi. Şamdancılık, kolay bir iş değildi. Yani, padişahın başpehlivanlarını" 

~·· - . . . Aziz, bahriyeliler ve halk arasında rirdi. Şamdancıbaşılık hizmeti de büyük Yilzlerce şamdan ve a\'izeler her gün vazifeleri mühimdi. Ayrıca bir mcş 
!eıı l'lıavutoglu, padışahın bu ıltifat kayık yarışları tertib ettirir, birinci Arnavutoğlu, ekseriyetle düz ya- bir vazife idi. Elektrik olmıyan 0 de- temizlenecekti. gale, bir külfetli vazifeler idi. 
baı~ §akasma cevab vermez, önüne gelenlere nişanlar, bolca ihsanlar ve- nşlarda birinci gelirdi. Onun kürek virde gaz lambası dahi uoktu. Ç" k.. h k 1 Kavasoğlu Koca İbrahimden 8011_ 
b ~ar. kızarır, sıkılırdı. Padişah, faz- l'irdi. .J un u; er a şam yanan mum ar a S ltan Azizin şamd b 
"' aık çekmesine doyum olmazdı. O vakitler, herkes e\inde §anıdan damlıyarak şamdanları ve avizeleri r ' u ancı aşısı meş-
tli •• ıştınrsa, şu yolda cevab verir- Padişahın tertib ettiı!i ku"rek, yu"z- s t b' hur başpehlivanlardan Kara lbo ı'dı· . 

~e- Efendimiz, hem babam ve hem 
ananı Kastamonuludur. 

~a~ ~ehlivan olduğundan belli .. Fa
~İitÜ ınsanı denizciliğin §ilpheye dü

Yor. 
!)· 

~'t'tl.1Ye ınukabele ederdi. Hakikaten, 
a\rutoğlu, zamanının en ::!ilmtaz 

~ er , ve ıaman pençelerile kürek- iç:inde mum yakardı. Gaz nedir bi- berbad ederlerdi. 
me, yağlı direğe çıkma ilh ... yarışlara lerin palalarına yapıştı mı, bir yay gi- !inmezdi. Esasen, o vakitler Avrupa- Kavasoğlunun, hizmeti küçük ol - Makarnacı Hüseyin pehlivan da 
binlerce denizci İ§tirak eder ve bi - bi gerilerek otomatik gider gelirdi. da da gaz 18mbası kullanılmazdı. madığı gibi mesuliyetli idi de. Ve ma- şamdancı idi. İşin garibi Kel Aliço 
rinci gelenler naili meram olurlardı. Sultan Aziz, kaptanı deryası Kay- Sicim yumakları gibi sarılmış ince iyetinde de belki, iki üç yüz kişi şanı- hiçbir vakit sarayda bir iş sahibi 0 : 

ÇUnkil; padişah, alelekser fazla serili Ahmed paşaya, iftiharla hamla- mltmfar, küçük ve maşalı şamdanla- dancı vardı. lamamıştı. Padişah onu biç bir işe 
§Öhret alan kabiliyetlere rütbe ve cısı hakkında şunları söyJerdi: ra takılarak yakılır ve bunların ı~ı _ O devirde Okmeydanının altında memur etmemişti. o, sanki sarayda 
m>?vki vererek harb donanmasına a - - Ahmed; eğer, hamlacı, pehliva- ğında oturulurdu. Kulaksız denilen mahallenin üst ta- padişahın etrafını alan zorlu başpch-
lırdt. nım olmasa idi, onu kaptanı derya Ve büyük mum şamdanları da var rafında mumhaneler vardı. livanlarla boğuşmağa gelmişti. 

İşte, bu kürek yarı[Jlarını teşvik eylerdim dı. Padiaalıın altın ve gu"mu··s mum B h b. 
y u~ mum aneler ırer büyük fab· (Devamı \'&r) 
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•ki • Hale cevab Yerdi: bir fotoğraf mı almak istemiş. fakat 

Polis Bilk Mak TııvJş bi:r cinayetle hşıyordu, bu delikten sıcak buharlar ye ayr a mı en ) e rı -Fazla yemek, hiçbir zaman zarar her defasında da, buna cesaret cdeı 
.ıikası bulunan bir kızıl deriliyi bul- çıkmaktaydı. Biraz sonra biraz au vermez ki! Şimdilik karnımızı do - memişti. Şimdi fırsattan istifade im· 
mağa memur edilmişti. fışkırdı, bu s~ kaynaktı. ~ ~....,.,.,,_- \yurmaktan başka düşünecek bir işi- kanı vardı. 

N•kleden : Okt.y 

Lakin bu HindJinin memleketi çok Loko: 1 · · miz yok! Hale, milli lzmir kıyafeti altında 
uzakta müdhiı bir çölün arkasında - Biraz kahveyi bu suyla kaI'lfb· Yemeğin aonlarına doğru Mchmed, fotoğrafını çektirmeyi herhalde is -

idi. Onun için oraya kadar gidip ln- rır ve bir de şeker atarsan mtıkem- Haleye dönerek: terdi. · 
al deriliyi getirmek basit bir gezinti mel kahve olur diye şaka etti. - Bana bugün dadımı görmek im- Mehmed bunları d\i."jünürken bir 
sayılmazdı. Çölde seksen mil yol al- Bük uzaktan bir dağı hayal meyal kanını verdiğini:T.den dolayı nasıl te- sigara yakını~. kollarını masanın Ü· 
mak hem de glllgede kırk derece bir seçmişti. şekkür edeceğimı bilemiyorum. Ya - zerine dayıyarak pencereden dışarıya 
sıcaklık altında ... Zaten gölge de yok Loko elile ufku göstererek: pabileceğim yegine şey size kuraca- bakmağa başlamıştı. Tam bu sırada 
ya... - Bu Fumace Rdgenin zirvesidir. 

1 

ğınız bir aile yuvasında aşka nail ol- kapı açılarak içeriye Hale girmişti. 
Bunlardan ba§ka bu Hindliyi ge- Oraya altı kişi varmamııtır. Oraya manızı temenni etmektir.. dedi ve Mehmed, bir J!ıçray:ışta ayağa kalk 

tirmek de çok zordu. Bu kızıl derili iki kişi sağ salim varıp dönebildiler. dadısına dönerek ilave etti: mış, karşısında ilerliyen genç kı-
kabile beyazların istilası karşısında Bunlardan biri benim. - Sana da, yalnız başıma yaşıya- zın önümde bir kelime söylemekten 
çekilmi3ler ve Big - Smokey çölU- Güneş dağın arkasında kayboldu- cağım evimde oturup son gUnlerini Aciz bir vaziyette kalmıştı. Zira gene; 
nün ortasında yerleşmişlerdi. Orada ğu zaman, Loko mola vermek istedi ırahat bir vaziyette geçirmen için bir kız, sadelikle birlikte ince bir zevk 
nasıl ya§lyacakları herkes tarafın • fakat Bük: yer ayıracağım. ve &&nat noktalarını mezc:eden bu 
dan merak ediliyordu. - O kadar çok uzak değil, ammı. - Öyle deme, sen de evleneceksin, milli kıyafet içinde gözleri kamaştı · 

Kalientede, çölün başlangıcındaki istersen gene dinlenelim. Biraz kuv- ve karın evini risliyecektir. ran bir hal almıştı. Mehmed, tatlı 
bu şehirde Bük Mak Taviç Ster adın vct toplarız. - Öyle ise, ~ocuklanmı sana ema- bir :r.evk ve heyecan içerisinde yüzü· 
ela, bu havaliyi iyi tanıyan bir mualli- İstirahat e<lerlerken Loko Karol- net ederek, rahat bir nefes alacağım. yordu. Nihayet her zamanki resmi· 
me müracaat etti. Ona, kendisine bir den bahsetti, ikisi ortak ve iyi arka- • Hale cevab vermeden önUne bakı- yetini unutarak gayriihtiyari: 
ldavuz bulmasını ııöylediğl zaman: ı dıışını9lar, bu dootluklannı bir vak'a Y?r, ?t~fında gördüğü samimiyet ve - Ne kadar gtizelsini2! diye mı· 

- Bu ~ok mllşldll, dedi, bu çısı., l bozmuş. Bllk bu vak'anın ne olduğu- ı:nı.oııw'M bir &irtlalll biribınne bağlılık hialerinin ne ka- nldandı. 
gidenlerin çoğu geri dönmez. Cehen- nu anlamadı. Er . dar kuvvetli olduğunu düşünüyordu. Hat~. bu fazla alikalı erkek ba · 
nem onlan Big - Smokeye varmadan Karol ayrılmı, ve bafka i&tikame- .. ~ncan (Hususi).~ Yur~un herldilmifti. Fener alayları tertib olun- Mehmed ile dadısı, gayet sade yaşa- kışlan altında başını eğerek kızar
mahveder. Fakat Hindliler buna alı- te gitmiş. Fakat Loko ticarete devam koşes.mde ~lduğu gıbı Erzincancla muttu. Halkevinde mtlamere Ga-ıi· malanna ve dunııtanna •nağmen, dı. Ve, giydiği elbiseyi düzeltmek ~ 
eaJrtır, onlara bir teY olmaz. Sanıyo • etmiş, kazançta Karoliln hiS8etline 1 da Cilmhunyet bayramı her yıldan paşa ilk okulunda da resmi bir baJo 

1 
her hareketlerinde ve sözlerinde bu silesile gözlerini tekrar yukanya kal· 

rum ki baluıettiğiniz yer var, fakat ı düeen paralan bankaya yatınnıf, fa· I daha parlak ve daha cotkun bir ım verilmiştir. Halk belediye ve hüki'ı _ i muhitte ya.şıyan insanlarda görmedi- dırmadı. Hakikatte, Mehmedin, atell
oraya varmak imklnsızdır. Ster bu kat onu bulamamış, senelerce ara- ı rette kutlandı. Gündüz gehir baftan met önünde davul zurnalarla miUi ği bir değişiklik farkediyordu. li .. nazarl~rile karşılaşmağa cesaret 
kelimeleri aöylerken Btlk içinden a- 1 mış ... Fakat nafile. bap Türk bayraklarile süslendi, teh· oyunla uhtelif ti ; ,. Bunları düşün Urken, yemeğin sonu gosteremıyordu. 
ilimle buraya varacağım kararlqtır- 1 BOk bu işde bir düğüm olduğunu rin muhtelif yerlerine takı zaferler b al r oynamlf, m aeın el'\·· !da gelmişti. Kahvelerini nııuıaıım llehmed. genç lcızın bu vazi~I kal 
maktaydı. İhtiyar muallim bütün her 

1 

anlamı§tı. J.oko ondan saklıyordu. kuruldu mer . iatirak tm k .. . ~~ fı~kler atılarak .sa!>'-hlara başında içtiler. · şısmda kendini topladı. Ve he~ı· 
19Ye rağmen Bükün bu maceraya a- Ay c;ekildiği zaman tekrar yola k.. ~e e e u:r.e tenlıkler devam etmıttır. Bir aralık lakırdı döndü dola1}b nı zapta muvaffak olarak eski vui· 
tııacatmı anladığından: koyuldular. Bük: re ~.y .~e ~birden ge~mlt olan ha~k • • • 1 ve el işleri \17.erinde durdu. İhtiyar yetini aldı ve gayet kibar bir tavırla· 

- Belki •ize ancak bir kişi kıla - - Bu kızıllar ne tuhaf, ne biçim bu buyuk gilniln gerefıle mtitenasıb Fekede cumh . t ' kadın İmıirde iflediği ve beraberin- - Allahun ne kadar değiştiniz~ 
vuluk edebilir. Bu 1..oko Jondur. l yerl~ yafjıyor!ar dedi. ıen yeni elbiselerini giymişlerdi. Malı- urıye de getirdiği bazı örtUleri gösterdi.. dedi. Deminden ~ri girdiğiniz va· 

Loko Jon .. Bük bu adamı hiç gör- 1 Loko: geri bir kalabalık tehirde dalgalanı- B N 1 G ı·ıı 1Hlle, bu örtülerin yapılışındaki m'l- kit kendimi lzmirde, c;ocukluğumUB 
memiş idiyse de ismini duymuştu. ~u 1 - Bu kadar fena Y.~~e yaşadık- ! yordu. Geçit resmine biltiln mekteb· ayramı ası eç 1 r

1
haret ve gösterilen incelik karşısında geçtiği yerlerde bulunuyorum saıt· 

adam on iki sene kadar evvel gelmış- lannı eanmayınız. Bu çolUn ortuında ler, izci takıntian esnaf cemiyeUe- • .. kayran kaldı. dım. 
ti. Param vardı. Atlar satın almış, mümbit bir yer vardır. Onlar orada ri de ~hil olmuşl~rdı. Tilrk yurdu· F~ke (HuaU81) - ~mıuia Cüıt. I Genç kız, yakından bu el işine bak Ağır ve ciddi sesi, Halenin heyeca· 
çöle atilarak Karol adındaki bir a- ı otlar ektiler, ağaçlar büyüttüler, ko- lnun koruyucus Türkıu •·· . hunyet bayramı büyük temhU • tığı sırada, Mehmed, dadısının ku- nını dağıttı. Genç kız başını kaldır · 
damı aramıya başlamıştı yunlar yetittirdiler, tarlalar yaptı- fi olan kahra u ve k 

1 
. ~ şere1. ratla kutlanmıştır. Davullar 28 birin . 1 1ağına eğilmiş bir şeyler söylüyor • dı , ve ııoförUne baktı. Karşısındakinhı 

• • a 1 1 man as er erımızın va ı . . 1 ı . .. . .. . b - . el Bu adam hakkında çok hıkayeler ar. all .. . . .. cıteşrın cumartesi günü bayramın du. htıyar kadın toforün soyledık- u agır tavn karşısındıt bıraz evv 

anla~.ı • ...:ıı. • ve gener er onünden geçmesı su - 1 · b 11 .. ·· .. ·· ed' -· · k d" k dt ı.uınu. Senelerce bu adamı ara- • • kl" d . geldiğini mUjdeliyordu. erme aşını sa ıyarak mUsbet bir ruya gorun gorm ıgını en ı en · 

f
,_.__ b' . u b' Urliyü t re ı ve can an alkışlarla halkın ıf- 1 b rdi B .. . rd N"h t iDii aaat ıçbır zaman bulamamı§. zun ır y ş en sonra kızıl . Pazar günü claha saat 8 5 lm d ceva ve . unun uzerıne Mehmed, ne so u. ı aye : 

Birçok defalar memlekete ölü halin- derililerin köyüne vardılar, şef onia- tihar duygularını kabartıyordu. Me- b"' .. k b. 1 Ik k'" . · .. 
0 

a. aı. Hileye dönerek: - Doğrusu bu kostüm çok zarif 

de 
'k:C.- k · · h"ta d CUmh . eı· bü uyu ır ıa · utlcsı Cumhurıy~· .. . 1 d . . dönmliş. n nazı ane abul etti. Kızıl derililer nunmın ı mın a urıy ın • - Bugun sızden bir talebde bu _ ve ayn zaman a ?.engin ışlemeb. Melli 

Ona biraz deli diyorlardı. Hatta onlara tuhaf nazarlarla bakıyorlardı. ytlk eserlerinden olan ve birilli alanı~ lopl~mıı töreni . büyük bil· lunmama müsaade edecek misiniz? leketinizdeki kadınlar böyle elbisele-
"bıtiyar Deli,, ismini bunun için tak- Çünkü çoktanberi yabancı görmemiş- Hahda ve birisi şehirde bulunan iki a.~lk~ ıle beklı~orla~~· Nıhayet kül - Sizi dinliyorum. re sahih olduktan için kimbilir ne ka· 
llllflardı. Belki deliydi, fakat çölü bir lerdi. müesse y 'd b" al d t el ı tur ışyarının eoyledıgı nutukla töre- - Bakın, dadım, gençliğinde giy- dar mesuddurlar .. dedi. 
çuıgıraklı yılandan daha iyi bildiği- Şefin ismi Ramirezdi. Bu ihtiyar atma se ee ~ı .m b arı~. a beemtl ne başlanıldı. Beş okulJu tarafından eliği bir milli elbisesini birlikte getir· - Merak etmeyiniz. İstanbullular, 

· b' H" u· d" t ·ı· · ts m rasımı u munase e k ·· 1 b'lh 1 · B h" k" · k k k · d ne kımaenin şüphesi yoktu. ır m ıy ı. ngı ızceyı, panyol -
1 

k b' . o unan şıır er ve ı assa kaymakam mış. unu, her türlü sıkıntıya kar· ıç ımseyı ıs anaca vazıyette e-
Bilk gidip ihtiyar adamı gördü ko ca ile karıgık bir ıtve ile konuşuyor- Vpar

1
.a kır surette ıcra _kılınmıştır. Mustafa Aycanın söylediği tarihi I şı koyarak saklamış. Bu elbise altın- ğiller. Bakın her elbise size yakışa· 

'-...:k ' du BUk -t· . ti . beb' . a ı ve omutanları ve bır çok zeva- .. ld k.· b'l ' k -· - b . ŞI dl . l b kı nueurwu- en Loko ona Karol adında- · ._ ın zıyare nın se ını t . t• k"l 
1 

soylev, halk tarafından dakikalarca a ım ı ır ne adar degışeceksiniz. caga enzıyor .• m , sız u ya · 
. . . bild · ~· · ed" d 

0 
. . m ış ıra ı e yapı an temel atmam~- 1 Oh . f d · -· ki bırım görüp görmediğini sordu. ıgı~ı zann ıyor u. Joze Ruızı . . .. .. alkışlanmıştır. Gece de milli oyunlar - , bu hoş hır şey olacak. Za- ette aıma gozUnüz önünde bırak · 

BUkUn menfi cevabı üzerine gözlerin· alıp dönecekti. Madalyonunu göste- r~ımı Ha~ koyunde açılmış ohn oynanmış c•üreşlerle el b' k iten bir gene: kız, daima elbise değiş- brmama müsaade eder misiniz? 
deki lllltı kayboldu Bük· rerek istediğini şefe bildirdi. Ayni numune fıdanlığındaki memur evle- 1 d 1 'k nl •1 e. ı~ ço genç · tirmek ister. Bu son sözleri, küçük fotoğrafını · · d f' . . . . er acı a arca eg enmıştır. Bayram . . . " .. . . 

- Zavallı adam, dedi. zaman a şe m yUzUnden bır ışık şu- nle şehır cıvannda yapılacak ol.ın .. be 1 C" . . . . • Hale, bu elbıseyı gıymek için dışa- gostcrerck eoylemıştı. 
Y 

. lesi pa 
1 

clı 

1 

munase tı e umhurreısımız Mılli kt - ak' Oh f t ~ f t'rd" · ., 
Usil beyaz bır sakalla kaplıydı· r a · merkez hapishane binasının temeli~- ş f l t 1 .. il . nya çı ıgı " ıt, Mchmed şoför -- ·· 

0 

ogra mı ge ı ınız · .. 
derin çizgiler suratına hüzünlü bi; .~ir IJCY .sö~l~~ıede~ homurdandı. ridir. Bu vesile ile vali ve CUnıhuri- 'r: smc non ne \.~.ayn~ da C: l bı~zunun cebinde duran küçük bir fo- Doğ~us~ iyi dü§Ünmiişs\iniiz.. . 
mlna veriyorlardı Big _ Smokey Buk Jozeyı gotunnenın kolay olmı- yet müdd"'' . . d b' .. 1 °· P. Genel eekreterlıgıne bırer sevgı l tograf makinesini alarak hazırladı Bır lahza durdu. sonra devam ettı: 

, - - l ıumumısı e ırer soy e~ ve tazim telgrafı yollan ışt . M l l'f 1 d• bahsederken Jon dünyaya yeni- yacagını an amıştJ . .. 
1 

. 
1 

. G . . m ır. Dudaklarında bir tebessüm dolaşı- - u ıte ı poz arda re~mimi atın. 
d• doğm\lf gibi bir hal aldı. Cebin- Bu esnada Loko köyU dolaşıyor ve soy emış erdır. ece şehır ten\·ır e - Nuri Şim~k yordu. Bir~ok kereler, genç kızın Ben sonra filmi banyo ettiririm. 

den çölün planlarını çıkardı. Bunla - Karol hakkında malllmat arıyordu ğım. Beni gece yarısına kada~ bekle mola vermeden "rü .. j Mehmed duraladı: 
n bizzat kendisi çizmişti ve Bükle be- Bük Remizerin halinin değiştiğini eğer gelme:r.sem gidersin.. d d k tchrk r ~· ~o~~· Çünk .ı ~a\·aşça k~ld~rdı. ; . kurşun beynin~ - Bu i§i ben de yaptırabilirilll· 
raber tedkik etmiye başladılar. anladı. İhtiyar reisin halinde bir kor- Dışarıdan bir gürilltü duy ld R _ .u~ a 'd ' l ı e ı 1 ı. a şıler peşi ~ ısabct etmıştı, tıtnyen bir sesle: Sonra da bütün filmi ve resimleri si-

Birkaç dakika sonra Bük kal'ljısın ku vardı. Ayni hali diğerlerinde de mirez geliyol'du Loko diğe: ~ra~ rı~ e ı ~~r ... .. .. te . - Aldanıyorsunuz dedi. Siz git • ze verebilirim. 
daJd adamın bu çölü adım adım bildi- gördü. İhtiyar deliye bir şey yap- döndü yürür gibi yaptı Biik d .. _ b v zundı . ır yuruyuş n sonra Bük tikten az bir zaman sonra anladım - Ziyanı yok. Biliyorsunuz ki fo-

mazl dı k d' · ·be ' · e goz agır · k t v f be · d k ~ ğine. kani olmufjtu. .. ar amma, en ısını iki öldU· ı lerini araladı. _ Siz delimisiniz Loko... Yolu· i kasadarımız bu işde suçlu imiş.~. o~a a mm e mera ım va.r. rv-

Bük: . . rurlerdi. . .. . .. .. Biraz sonra kalktılar, Bük ertcai muzdan bir çok mil ayrıldık.. Onu cezalandırdım amma siz gitmiş- ~ğrafçıya verecek yerde kendım de-
- YUruyerek m! gideceğiz, yoksa Jo~ Ru.ı~. k.oy?.eydı: Buk ~nu gor- gün için Jozcyle bir mülakat daha o cevab verdi: tınız. Ve ıete tam on iki senedir bu- \elope edcrd~m .. 

aUa mı? diye sor•iu. imek ıstedigını soyledı. Ramırez onu ı aldı. Ramfrez buna razı oldu. Çünkü - Burası oradan iyi B d k l nu söylemek için sizi anyordum. Bu ıurada ihtiyar kadın söze karıt-
s b

. ·k· . . . buldurttu ve getirtti - · ura a ızı Hisse · ba k dad s· · · tı · - ~ . ın ıntılerının nerede oldu- .. . · . . .. . o beyaz adamın yarına sag olmıya - derililerden korkumuz kalmaz. Onlar . nı~ .. ?. ~ .. ır. ~ ımdı ısterse- · . . 
junu bıliyorwn. Eğer kurumamışlar- ' Joze guzcl b~r. gençtı. İyı vucudlü cağ1nı biliyordu. bizim buraya geleceg··m · . .. .d t· nız bcnı oldurunuz. - Buraya gelerek benı çok sevın· 

tlan !
kartal bakışlı ıdı ı ızı umı e eli d' · B .. l b' ·· ·· · · 

I& ~- alınamız fena olmaz. _ J . · . Loko mınldanarak dışarı çıktı ve ınezler. Bakın, burada otlar \'ar, göl- . Loko döşemolere yığıldı. Bük ,'. ın~."· oy e . ır . ~nu~ ve. sı%1ll 
Bük: •. 

0 

ene dedı. Rawhıdte. ~en ~-n~ bir daha gelmedi. Bük yemekten son ge \·ar, her ııeY var. Burada bir iki ıımdi !'« ııeyi anlanı13tı. Karo!. Jon gıbı guzel ''• sevımlı hır kımsen~n lı .. 
- Şanoımızı deneyecegız, diye mı- 1"': Ted ~~ cınayetının ~·!•hm ra uyumamaya çalıştı ve çadırda her gün istirahat edebiliriz. k_endı_sını ararken o da onu beklemiıı- br""".' _her zaman tqımak ~ ~ 

nldandı. ~n n b:ldıg!nı sanıyorlar. Hukume- kes uyuduktan sonra dışarı çıktı. Bük omuz silkti. Dik bir yama tı. Elınde bir karabina ile bekle.miş'i.. sımlerınizden btrer kopye ıst.eriJll-
--~ giınü gün doğmadan müdbiş :' aem ~ırıy~r,_m~b~eınede talıid Karanlıkta J ozenln çadınnı aramaya çıkıyorlardı. Birden atın ayağı ta:~ İntikamını almak için... J\mına, _cesaret edeır.lyo~'." . 

çoJe dogru yola koyuldular. Atlan di edeGel~ksın. Senı g?türmeye gel • başladı. Nihayet bulmuştu. Kapıdan takıldı. Ve Bük birden yere duş·· tu· Karolün kindar gözleri uzun mUd- - Rıca edenm, ıstedigınız resuo-
öl.. - m ırken zahmetine karş lık · 1 · ·· d · · Ç un sıcakhgına dayanacak kadar ıtla k ı pa- yavaşça girdi, Joze henüz yatmamış- Kendinden geçti. det Lokoyu süzdü. Ve Bük Karolün en gon erırım. 

kavi hayvanlardı. ra c~ 8111• • tı. Genç teğmen tabancasını çıkarta- Aklı başına geldiği zaman kendini çılgın gibi Lokonun üzerine atıldığı- Mehmed de, hafif bir sesle \'e kot' 
Yolda Loko: J~m ~kl§lan sertlefti, dudak- rak Jozeye susmasını işaret etti. Ve bir kulübede buldu. Yerde yatıyor _ nı ve hıçkırdığını gördü. ka korka: 
-Smokoy hakiki bir cehennemdir. !arını sıkU. . . !iterek kap~nın önüne çıkardı. Orada du. Yanıbaşında Loko kanlar içinde • • • - Peki bana bir ııeY kalmıyacaJı 

O kadar ki ınsan sıcak dan hnreket bi- - Ben... Gıtınem, istemem, dedi. birden scrı bır yumrukla genç kızıl yatıyordu. Ayakta uzun boylu beyaz Bük Kati te ld. - . mı? diye sordu. 
Je yapamaz. Bük devam etti: deriliyi yere yıktı, sonra onu sırtla- sakallı bir adam vardı. Elindeki ka- Steri .. ed~ B~e ge ıgı zam~ - Size mi? 

Y ldızl al Gel 
ıı:.- C!--: .. •• d Lok ·1 ··zı t' -· d ğ . gorcme ı . ır ay sonrn onu gor " ı ~n bnda gidiyorlardı. Lo- - men ~m'. "'."" gotıınnelt i- •.ve . o ı e 80 et ıgı yere o ru rabmadan d~ıılar tBtilyordu. Jo- d .... r.aman • • H~!•· genç adamı başından aŞağl 

ko yolu mükemmel biliyordu. Şafak çln buraya gonderıldim. Ben kaııuu yUrüdU. ı r.e de elindekı kelepçeye rağmen tut. Uğü N' Ster sordu. . :.üzdu. ve l:iraz sert bir tavırla ce •aJ: 
sökUnce hayvanları dinlendirmek i- miimeasillyim. Loko atlan hazırlaDUj onu bekli· tutu rövelveri o ad.ama çevirmiş onu - ıhay~t kı~ı:r.a deriliyt mah- verdi: · 
çin mola verdiler. BUk içinden bu ih- Joze yere tükürdü. yordu. Jozeyi bağladılar ve hemen tehdid ediyordu. kemeye geti~~ildınlz mi! - Kadın tlbiseleri, umumiyetle er 
tİ:f8:~ ~elisiz bu çölde kaybolacağım - Beyaz adamın kanunu.. yola koy~lJu!ar. ~cele ediyorlardı. Uzun boylu a~am Lokoya hitaben . BUk evet der gibi başını salladı : kekleri ali.kadar etmez! 
.iilşunüyordu. _Seni muhakkak götllrecefim ÇUnkU Hındlıler bıraz sonra kalka - - Artık bcnı aramanız bitti değil - Bu Joze merd bir çocuk. Bana Mehmed, tebessüm ederek isrsl 

Gökte ylikselen bakır renkli güneş, kelepçe takmak icabetae bile.. ' eak~dı. . . mi Jon Marks,. dedi. ~~ ~tışkUlit ~~irdi amma, şimdi etti: 
ateşten şualarını gönderdi. Sabahın - Ben gitmem.. Bük guna dikkat ettı: Geldikleri Btik Lokonun asıl tamini öğrenmiı bınbırimlz :Ç<>k ıyı dost olduk.. - Bir defacık olsun, bu mesele t>e-
saat albsı olmasına rağmen haraı·et BUk Ramireze baktı .. . yoldan geri dönmüyorlardı. Başka is- ti. Ster devam f'tti: ni alakadar ediyor. tahamnıUI edilmez bir halde idi. yere dikmiş bir köşeci' ı° gozlerini tikamete gidiyorlardı. O devam ediyordu : - Bu kırmızı derililer tuhaf adam Ve genç kızın kaşlarını çattığını g8 

Çöl kudurmuı bir denize benziyor O zaman Bllk geri;e 0 =~• . Yolda Joze_ birden ~lan_nı eıyı- - Bundan. on ~ aene evvel be!ıl l~r. Likln Loko ve ortağı kadar cı..- rllnce Jıe~en ilil.ve ~tti: ••~- terlerini zaptedemiyordu. ln- yalnız eöllln mlnl olmıyaca" m an- -•~ak kaçnıaga teııebbus_ ettı,_ fakat hı1'81:" diye göııtermllf ve hakaret et- g;! ... Zavallı ihtiyar deli.. - l>ogrusunu ı<>yliyeyim mi ~ 
sana böyle sıcakta baygınlık geliyor- ladı. Kendi&l tehlikedeydi. gı BUk onu kovala~ kı~ ~ır boguşm~- m!ştınız. On beo sene oluyor değil Bilk mırıldandı: ~ hanım, bu kostüm' bütün geneli• 
du. Az sonra Ra . dan sonra Loko ıle bırlıkte onu bag- mı... Konupana... Haydi bir miktar _ Sana bir t:te .. lt . . ğiml, lzmirdcki hayatımı hatırlatıyor 

· mırez yavaşça kalktı ladıl e 11 · d k l tak · · · i ~ Y soy yeyım mı? b · Saat on olmuetu .. BUk zorlukla - dıp.n çıktı. ar v e erıne e e epçe ma.· para 1'ID ~n . ~mım dostunuza ha - Ben Lok onun deli olduğuna in : ve u elbıse içinde o kadar JAtif ••• 
bndan apğı indi, b' . a yı bu sefer wıutnıadılar. karet etnıııtınız. yo B' b ' . . ~ Jlale, Melımedin sözlerini iddall' dı. Nereden a..ı.m;,:-~ gölgeye ~ğın- Bük yavqça Lokoya sesleııdi: Birden kızıl derililerin keskin çığ- Seti .merhamet.aiw. Bük bi k inaa":~ Şı~ şdeiydUıl~!~~um, o ıyı bir kesti. i 

•"'llOM6Ull nereye gittiğini - Haydi sen elmdl yavalll'• ·ı t- •·'-' kt · •ttldi De k . r ere ·· ım şunuyorum da bir unutmuştu bile. Halbuki Loko 4'on . ~. gı a U&!arı uza an ışı · me ta1d· daha ateş edeceğini anladı. Fakat daha Blg-Smoke e . - Eğer kostüm o kadar hOŞUJlll 
vi gibi dimdik duruyordu. Ne~: :::ı '::,~: ~ ..,..!"':= V8 bJ çıkın~lar_dı:. . . J.,._,, talıııa.asile bu hareketine mlnl ondan iyi kıla\,:;. = olur~ za ~~yoıııa, birazdan .... mini &ıa1* 

.. "evamı var ) 

Loko toprakta bir JWi - ..,. Dm JOZOJI JÜ&l™g "'1ı • İşte çol gorundü, yıne oaunla nıil- olmuştu. anlıyorum. :raaıgımı !hınız. Herbalde resimleri size ..-
• fa ~ lac& • cadele edeceklerdi. Loko artık ~ Loko mecalsiz bir hakaretle bqını Zavallı "11ıüyar cWi·· Nmem J& .. 
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Mekteblerde Mükif at Bir Seflrln ifşaatı 
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Hatay Mebus 
Namzedleri 

Çocuöonu Ku 
itan Ana UatiZRI losa-

Usulü iyi Midir? [Bat tarafı 6 lad •yfammla] Ankara, 8 (A.A.) - Beyanname: Bursa (Husus!) - Bun~ bir ay bakalarının ppngrant 
manasız olur,, diyecek lradar ra- Hatay vlllyeti mebm intibah tef· kadar evftl Soğanhköy cıvarmda l'U 
kibin de ulrkmı ftl'lllekte tereddUd tif heyetince viJ&yetin umumi nMu- çoculmıu kuyuya atan Emnayı )'U· i/11/939 Cami.ntı111 

a6 h ı • .r 'r b . •ı • r-,• l. e 1 • etmemekte ve bu suretle her 18)'den IUD& nazaran ve intihabı mebwlan ml§tılr. Bu iradının muhakeineeine 9 30 100 etre 
ırıu le iT 1. er ıyecı erın r IRlrıerı evvel latlkameti metbauuıa harbe kanununa tevfikan bu villyetten bet dün ~rcezada ba§landı. Mahkeme 9:45 Clrit1:tma aeçme 

Maarif \"ekiletiaba soa yaptığı disiplin tallmatlluneelM &öre melı· tekaddUm eden gtınler aarf~daki Al- mebua aeçilineatne karar verlJmiltir. heyeti ~ya çocuğunu naaı1 attı- 10,10 Uzun atlama 
t.eblerde bir UWıar levhası yapıhyor. Bun.da her denı yıb sarfında IJI ~anya ahvali hakkında d~ ve aa- CUmhuriyet Hallı Partisi Genel ~ sordugu zaman ıu cevabı ver- 10,SO 800 metre finali 
aot abmt olaa talebeclea ber lllllftan bet kiti~ ............ tok lım bir fikir vermek gayesıni gtıtti1- Bavınb1r divanı açık bulunan ba bet di. , . 10,45 Cirit atma finali 
rey a1aa ikisinin ismi yamJacak ve t1enlluelere uıılamldu. ğü b.naatinl uyandırmaktadır. mebusluk için isimleri alfabe masile - Vak adan dört gün evvel koc_:am 10,50 100 metre finali 

Sir B"""'1raon 86 maddelik uzun aşağıya dercedilmit olan on ild satın askere gitti, ben de lataayon cıva· .. 
Yıl sonunda bu talebeler m\lki.fat- Htllisa.. talimatnamenin aade bu raporunda Abnanyada cereyan eden Parti namzedi olarak ilin ediJmMine rmda Uç çocuğumla beraber oturup Sırık atlama bitince a• ~ 
~~ ve bir devre sarfuı~ maddesi değil; büttlıı mevaddı hemen ~ hl.dl8elerdm, pıpheli tellkJri e- karar ftl'di. afhyordum. Yanımızdan bir kadın bayrak y&l'lll. 

hiç ismini iftihar levhasından Bildar- her okulu ve okul mensublannı mem- dilen A.lm•n•ar hakkında yapılan mu Vill ethı il( . ftntehibleri yle- geçiyordu. Bana niçin ağladığımı sor 5 11/9119 ,..... 
llıiyen talebe; Vekilete bildirilerek nun bıralrma1rtadır. Hem tatblkab amelelerden, tedhif hareketlerinden rini b: on i1ri mcı~ diled"kJe: bet du. Ben de kocam gitti ondan ağlıyo- 9,30 ~ metre BeÇm' 

Jllektebten çıkar ve devreyi bitirir- kolay ve hem de neticeleri çok seme- bahsedilmekte ve ezcümle tmıerkUz ta k~ ~ k rum. Ev aahfbl kira istiyor ... Yalnız 9,4l5 Gülle atma finali 
keıı Vekilet tarafından kıymeUi bir re vericidir. Biz bundan çok memıau- kampl~ hakkında birtok ma1.Wnat • :en:. tın ·k :S ço kaldık dedim. 10,05 200 metre finali 
hediye ile müki.fatlanacaktır. nuz. verilmektedir. rey . an za a~unen me se- - öyle itle biaim köye gel aana o. 10,10 1500 metre finali 

Biz bu usulUn talebe üzerinde nasıl Vefa Llaesl riyaziye öp-etmeni Bu arada 1938 IMllleainde Foregin ~ci 0~tehibltabiidirb · Muht:~ i- rada ie bulurum dedi. 10,25 Oç adım atlama 
bir ıes· - ilimlerde """--- Of auı muu ere te Hğ ve lJ&ll ey- Ben d . . . ır . >:&~ı mua n .a...-- Tu: fice temerküz kamplarında iken lerim. . - e ertesı .ıtınu oraya gıt- Jl /Jl 999 emnartesl 
llOrarak fikirlerini aldık. - llekteblerde birer iftihar ıev • hapaedilen kimselerin ve u.cUmle ya- C H p Genel Ba k Vekili tim. Kadın gelmedi. O kuyudan su 9,30 400 metre seçme 

lstanbuı LIMal tarih öğretmeni hası yapmak talebenin ça.lıpıası için hudilerin anlattıklan husuaat, Al- • • • ':an içerken çocujum kolumun arasından 9,45 Disk atma finali 
Al Ekrem laal diyor ki: çok kuvvetli bir &mil teşkil eder. Re- m&Dyada faaliyet sarfeden bir bayır Dr =ekıl kaydı düttü. 10,05 Yilksek atlama 

- İftihar elistesi meselesi hiç ıillr kabeti, müsabakayı tevlid eden, ço- organizasyonu tarafından bildirilen • Saydam Reis Bay Oaman Sabri Gtllersu: 10,10 400 metre f"mali 
he yok ki talebeyi teşvik mahiyetin- cu1rta birinci ohnak, levhaya lmnini bir çok müeahedeler de bu raporda 1 - Abdülgani Tilrkmen, "-Mademki çocuğun kuyuya düş- 10,2!S El bombası finaH 
dedir. Ve onları çalışmaya sevkeder. yazdırmak arzusunu uyandıran bu i.- yer almaktadır. Verilen bu malftınata 2 - Abdullah Mursal, tl1 neden polise haber vermedin? Ferdi müsabakalardan soma 4Xt00 

.._Fakat bazı zevat bu usulün ta1e- mil ise talebede kendillklerinden bir göre: "Mahpuslar, her tilrlti sert ve 8 - Bekir Sıtkı Kunt, - Korktum ondan haber verme- bayrak yarışı. 
beler arasında bir hissi istirb.b tev- çalı§lna aevki ve heveal uyandıraca- eiddetıi bareketlere maruz kalıyor, f - Hamdi Selçuk, elim.. . Futbol Jlaç1 
8d edeceğini söylUyorlar. ğı pek tabiidir. bemea hem aç bir vaziyette bulu- 5 - Mehmed TecirU, - Peki neden evınden kaçbn? Bugün saat l4,30 da Taksim atacı. 

_ Filhakika bazı terbiyeciler bu- Hayriye LlaMlade tabliye mual9- uuyortar ve yıkanamı~orlardı. 6 - Nuri Aydın Konuralp, - ~ork~dan kaçtım. ~un~ so~- yomunda ikinci kiline futbol maçla 
lıQ bu sureUe tefsir ederek talebeler mi Arif Tu?ç: . . •. . ~Ölen mahpusJann aıle. efradı, bu ! : !°;,,::,U!~~reket, ra ~d!eı:ın heP8;1 81~ ıle dinlendi. nna devam edilecek ve Davutpqa n. 
lll'asında bir hissi istirkab tevlid eder - Ben bır terbıyecı değilim ve bu hidi8eden ancak, kendilermetlç mark '™"""' Şahi~ ifadelerine gore F.ama Bur Beyoğlu Spor karşılaşacaklardır. 
dlıorlarsa da ben. talebe . tepik hu.usta salahiyetle bir !leY söyliye - verildiji takdirde ölen kimsenin kili- 9 - Selim Çelenk, saya dondüğtt ıaman km Nükheti so _ ·-
iglzı bu hareketin ~Ufid neiiceler te _ me7.sem de arkadaşlarımızın bilhaa- Ierini alabileceklerini eöyliyen bir 10 - Suphi Bedir Uluç, ranlara: Hemallann P•raef 
llcl edeceği kanaatind . H . v sa mUdtırilmtlz Bay Sedadın fikirle- memurun gelmesi Uzerine haberdar 11 - Şelhum Devrim, - Kızımı Merinos fabrikasında le I dlU 
e.h-.4..ğının se . ~~· ekr ~te rine aynen i§tfrak ederim. Elbette olabiliyorlardı. 12 - Dr. Vedi Bilgin. birine para ile evJidlık verdinı de - VZ • JOr 
~u meresıru gorme ıs r. 'L.ır • • "ştir Çoc .. .ır...- htl · · · Kara nakliyat hanıallarımn anılııa ~takdire mazhar olmak arzusund uuyle bir ıftihar levhası yapılması Mahpuslardan bir çoğu, çektikleri mı · weo.au vıyetinm nüfustan f kl . 
1-ahınur Bu fıtri b" h" d" a talebenin çabşma gayretini arttıran ıztırabtan kurtulmak için, kaçmağa M ) k e • sorulması için muhakeme bafka bir ar arından alacağı olan 16 bin 1f,. 

Taıe~ iri daha ~:o~ ~ te çok yerinde ve isabetli bir fikirdir. tqebbUs eder gibi görünerek öld11- Cm C CfJmlZC güne bırakıldı. ranın bir k1amm1n teniine bugünler-
lrlzntu etm bir ferd old - d - Aakeri Dem Uaeıd ve l'eylliye U- rtllmefl tercih ediyorlardı... Tahta -·- de başlan~caktır. Hamallarm mahQ. 
llhahitinin =kini görmek ~tia;; aesl F.deblyat öpetmelll Celil Tali- bacaklı birçok sakat mahpuslar, mu- Gelen y ugosla v Fotqraf .... ,... me kararile kazan~lan ~ ta-
lı&.. sin· hafızl rile bü .. n1r +.... ....1.. Halk Partisi" taraf d mamı Vekaletten emır geldikten aon-~ ve gayretini arttırır. Bilhassa • arın em ., .... ""'"9 p&rywa• r· H e m an bütün mem da-~ arasmda temayüz etmek - Benee ve kıaaca bu " gayet iyi- nm nakletmek mecburiyetinde idi- ıcaret eyeti Jekette fotoğrafçıhğuı ilerlemesi ve ra gıtıl~tır . 
... disinin teref ve ha si tini . dlr. Talebeyi tetvik eder. Aralannda ler. amatörlerin tefviki için her mıntaka- Bayram ıçın hamallara verileeell 
liltir yabud onurunu~ ye yük- bir müsabaka fikri uyandmr. Bunun Dayak faalı, ö#Jeden sonra, vuku Ankar~,. 3 (Hususi) - İstanbul da ayn ayn sergiler açılmasına karar paranın miktarı 4000 lira bıtmakta-

Bu1 noktai nazardan sA~~ gayre- için bu tarz bilttın ~ekteb çocu1rlan- bulmaktadır, auçlulara verilecek ce- g~telerinın b~rında mev~u bah: verilmJttir. Bu sergiler şubatta açı- dır. Lim~ar umum müdürlüğü lla 
tlld artbrml§ olur. Bunun f .de. _ nı mutlak milsbet bir çahfmaya sev- salana listesi okunur, normal ceza. ~en ~ugoslu ticaret heyeti yuıl lacağı için Eminönü Halkevi de ilim- husustakı hesabları yapm11tu'. 
laeliyesi ktur aı 1 a lreden çok iyi ve çok yerinde bir u- kaba etler URrhıe yirmi beş kırbaç ~ gibi reamt mtlu.k~ ı:nemur diden hazırlığa bqlamış ve dün ak - ============:: 

R-.-a..ço · suldUr. darbeaidir. Caa1ı bağınnıa bu otu.s bır.heyet olmayıp memleketımizde a- eam gazete fotoğrafçı! da tJ 8ultanahmed lJçüncii 8Kllı B~ 

1~~· Llılelıl llidöri 8edlld dl- ..._.., DördlMil obl iP'efmen- beşe kadar çıkar. ' hl verit etmek istiyen bir ticaret gru bir toplantı yapmıttır. annı ve e mahkeme.tinden: 
_ • . . lerladea Nazif Arel: Dijer bir cesa da, yerden ilç metre pudur. . Bu toplanbda 1erginin nasıl ve ne Cemal ve Hacer ve Feridulmn p.-
~ ~ ~ tecı:Ube devrml - Bu; çocuktan tefvik bakımın • yUkMtlikte, bir mahpusu kollanndan Heyetin ~da bulun~ Yugoa - tekilde tertib, tanzim ve Jritpd edJle- yian ve müştereken mutasarnf oJ. 

~edıkçe kati b~ netıce ~~ dan faydalı olabilir. Fakat bu teşviki uma1rtır. Bu uma keyfiyeti on illL laV?'~ .rruz:ıuye aabık .~ .•ta- ceği hakkında eau maddeler tesbit e- duldan Beşiktqta. Siııan Pqayı cc
~arara bağlanması güçtür. hissedecek b\lnye biaim çoeu1rlarımız. on lld saat llÜJ'IDektedir ve ayni •- gesı Mihallovıç memleketımızın ticaıf ctilmlt ve p.zete fotoğrafçılarının da dit mahallesinin Baımamcu aokağnr 
dh ih ben ~danberi bir ~ll- da mevcud mudur? Değil midir?. manda alenidir. usulüne vukufu sebeblle heyete dahil Cıkirleri alınarak elde edilen netice da (6) numarah hanenin izalei ınyua" 
tl,; bir ~Ore~~ı buhınmak ~ihiye- Bu mesele üzerinde ehemmiyetle dur- Diğer taraftan raporda Almanya- bulunm~lrta~.. bir rapor halinde tanzim olunmuştur. zımnında ftlruhtu takarrfir ederek 
) e ~besi ile şuna kanı bulunu- mak lazımgelir. da bulunan müteaddid İngiliz konso- Heyetin Türkıyede Yugoslavya he- Bu raporun Partiye verileceği ve müzayedeye vazolunm'Ufbır. Kıyme
tıe~ ki iftihar tablosu yapılması Bence bu it ilk okullarda dejil de, loslarımıı Foregin-Office'e gönderdik sabına bloke kalmıe paralara muka· bu fll&8& &öre ber-JDJDtalrad yni ti muhammenesi (400) d6rt yt1z Jfra
~raya5ah&kaa taJebelemı illlnini daha .-- kelldlılinl idrak et:mie. 111'1 aporlatebld maUunat ta..,,. bil bul • ..,_ua ~ve kilde hareket edUeeell 116;~1me': tllr. Birinci 9Çlk aıttıu ıw 7-11-• 
~ ak .b~tUıı arka~ ~'ister- olgualapnıı çocuklar ve talebeler ü- diln ''.Jlll'. bilhassa pamuk almak latlyeceit an- tıedlr. .. tarihme mllwUf Plrl8lllbe ,-_., 
'ik .:e ı~ etmek şubhesız bır tef- F.erinde miieasir olabilir. Münihteki İngiliz baş konsolosu da lqılmaktadır. Halbuki ~etimiz Böyle bir tetebblls bilWnum ama. (10 dan 12) ye 1radar lera ohmaeaJr .. 
._:eü tqır. Yani demek istiyorum ki: Çocuk- 5 klnunuaanl 1939 tarihli bir mek· den pamuk f~racı lisansa tAbı old~- tör fotoğrafçtlann ve halkın da ser- br. ~~ .muhammenesbıin ytbde 
~ bunun tale~ ~da zıd- luğun tam normal devresi olan 7-12 tutıunda Dacbou kampındaki mah _ tundan heyetin bu hususta tqebbu- giye ittirak edecekleri i in ok yetmıe befım baldup takdirde o gh 
~ mUnaferet dogurac~ .söyle- Y&I arasındaki çağlarda bir oeref, pus1ara gösterilen muamelelerin f&- satta bulunmak üzere bugttıılerde An mllhim ve mu•vam bir ..!t h:di. lbalei kat'iyesi yapüaeaktu. Bulma-
l'tcl r ~de bu o kada~ mühim bir bir Unvan kazanmak kaygusuna dü- caati hakkında tafsillt vermektedir. karaya gelmesi lllUhtemeldir. Fakat sesi telikki edilebilir. dığı takdirde en BOn arttınmn taah-
~etaaiki olamu. H~ ~ ~ aıd- tenler pek nadir göriUUr. Bunlar is- Beyaz kitab 18ıubat1939 da For- pamu~ şu günlerde memleket dı- ~·~ blldü baki kalmak Ur.ere on beta&* 
~e mü.sabakat ~ hikinı bu- timaf hidiselerdmdir. ecın Office'e bildirilen Buchenwold ~ ıhracı imkansız g&illmekte .,.. OIOl'llObll çarpb mOddetle temdid edilerek ikinci acak 
~ daha ziyade bir çahpna ya- Bizde bu usul daha ziyade orta o- kampındaki diğer bir mahpuswı aöy- bimıetice Yugoslav heyetbdn llum Fatihte ot.uran RU&tem kızı 11 artbnnuı (22 - 12 - 939) tarilüne 
~ iyi~ yarabr.. Bu da aşiklr f tuııarla Uaelerde rolüatl oynıyabile- lediklerile hitam buluyor. Bu adam, taleblerinin terviç olunamıyacağı an- tıJnda Mervem dün Şebzadebaşı ~:: müaadif cuma gtlnti saat (10 daa 12) 
:::::::::;. arzetmektedir. cektlr. Bucbenwold bmpmı "lstırab Şehri,, laplmaktadır. det.indte ğc.9rlrım tcıtk Sallhaddi- 19 kadar icra kıbnacak ve o p • 

1( 
olarak tavait ediyor. Y ... I Tlurei Veldlnln ilin ida!'Nndeld 1852 numaralı o~ çolr artbrana ihale ecHJeoektlr. İfO' 

apablan Randevu 1 Hayırsever bir zabn v.amatın bu kitabın mı.yet AI· tena••ları mobil tarpaı-ak ayajıncıan yara1a- te1ı mibı aıacathlarla c11ter aJlb. 

Eyf • manlarla harbeden bir İngilia tara· mıttır Şc.för yakalaıuıufbr darlann itbu pyrimmkul llEi inde· 
8 rt teberruu fmdan )'BDldığı unutulmamalıdır. Ankara, 3 (Hwnuô) - !eni Tica- • • ki haklarmı hmuatle tm 118 mura• 

~lk abltua bllytlk bir faaliJet- Fmdıkhda hayırsever bir at; is . AlmaayulJI Reddi ret Velrlli !fumi ~lu ~ Ankara Borsasının ~dair olan idctialanm evrakıma. 
~••la •ıl•mıt, ene1Jri gece, IDini vermek istemediği kendi Berlin, 3 (A.A.) _ "D N B. Velilet müsteşarı Halid Nazmı ve ' batelerile yirmi gttn içinde lliJdlnne. 
~ lilpllell olan evlerde a- bjım bildirmediji bir ;: hayuiı 1t Alman gazeteleri, teme;ktk k~p- Dit Ticaret reiai vekili Cemal Ziya ile 1 ~ 119 AcWI n feri ilamdır. Abi Mide ltaJdan ta-
~ JB.P"'t. bir çolı: randevU ı.. &ı ayat olma1rtacbr. larmdaki Alman valıtetıerine dair o. WAm g~elerde ~~unmutt~. J'iyatlan ltapalUI pu Bi~illerile ahit olmadlkça •be .. 
' PDG 1raduı ve erkekler bu- Son defa Fındıklıda yapılan lam t lan lngilia beyu ldtabmı Pddetle ten- Cemal Ziyanın yem ıthaW. ve ibra- Le114ra 1 aterlln 5.24 dellnın paylqmu1ndan hariç 1ra1a,. 
~uetıır. Bu evlerde bulunan ta: • Pqa orta okulu için d tığı b~ kid ediyorlar. eat usulleri ve takas limited İ§}erile New-York 100 Dolar 129.eo calrlardır. MUterakfm vergı1er borç· 'Ur lllU&JeDe)'e aev1redihniş, evler çolr tebernllar ve hayır: t!'::bbu.ı: Meseli. Berliner Börsen Zeitung di- JDeKl:11 olan bir malt~ iegal etmesi :~:e 100 ,.,...k 2.9687 lan ni&betiade his8edartara ve telli-
~ienmf§, randevücüler haldmıda de bulunmuetur. Kendiıi gayet 

1 
. yor ki: sebe~ıle mUzakerelerın. bu mevzular Cenovro ~= ~~':,.. Pr. J~ig li;ye ~e ~ .k•UH. maefllinoe 'ta bqlan~ıştır. Bu meyanda, kalbli ve mütevazı olan bu hayırsev'!:. "Bu beyaz kitabdaki yalanlan te- üzerinde ~ereyan etmış olması pek ..,..,._ 100 P'lorın 69.4ots ylrmı emetik tavıa bedeli ve ihale 

~ otelinin de genç kadın ve zatın bu günlerde yeni bir te bbllsll- barüz ettirmek IUzumsua olmakla be- muhtemeldır. orun 100 Ra1em•rk pulu ve tapu muraflan m\lşteriy& 
~ ~te kabul ettiği haber nü haber aldık. şe raber şu dikkate tayan vaziyete dik- • • Bratcaeı 100 Betp 21.7425 aid~. A~ı:ma şartnamesi işbu ilb. 
~ eıteİ cu_rmn meş~u~ tertip edile- Bu muhterem adam, ramazan ni· kati çekmek lüzumlu görünüyor ki, lzmırın aftaçlan- *'-- !: ~=- 0

·
97 tarihı?den ~ıbaren mahkeme divan -

~ mühürlenmiştir. bayetlnd~ giyinmeğe muhtaç bir kaç o da İngiliz hükUnıetinin muhteviya- d 1 1oe Çek Ker. l.M7
5 hanesıne talı~ kılmmı§br. Talib olan-

~. tılan randevü evleri §unlar- fakir Türk yavrus . . tı bugünkü endi-ile d '. da d • i r i maSI 100 Peuta 13.J- lann kıymetı muhammenesinm ytlz-
• Sabıkalı rand ilcillerden S unu sevındirm.ek "Y""' ogru n og- ~ de yedi bu .ıır... - betinde 'llııa lele . -· ev ~: gayeaile bayramhklannı kendisi yap ruya ali.kuı olmıyan bu kitabı §İmdi lmıfr, 3 (A.A.) - Dfin, belediye- '°' zrcıet • çu& .. nıs pey atçe-... ~~epe=, Yeıugen mayı düşthımilf ve mahallf Çocuk E- neşretmiş olmuıdır. Bu aiJiha müra- de rem doktor Us'ma riJuetinde mi- : ~ 0.935 sini himılen ° gUn ve aatte tat.an-
~ . . . . ~ apart- Birgeme Kurumu baekanbjı ile İsmet caat ettiğine göre. İngllterenin mane- hendis ve mimarların ietirak ettikleri 100 Dinar bal Divanyohmda dalrei .,....._ • 
~ Hu!:t dair~kli.1 cadde - Pqa ilk okuluna müracaatta bulun- ri cihetten çok fena olduğu anlaşıl- bir toplantı yapılmıftır. Bu toplantı- Yokoha11•• 100 ven ~·~95 ::ır~=med Uçttncü Sulh Hu-
~ 80 da ~b.ib bey llW§tur. Bu mUracaatfnde 70 fakir maktadır. Beyaz kitab tarihi 1933 e da, şehrin apçJandlnlmall ve dijer ...... ,. W lavet Kr. aı:ı'f numara ~· B /Sl 
~ ı ııumar:~. isticann- ve yobuJ talebenin ilJr okuldan ve 70 dayanan en eski masalları ihtiva edi- &ehlr itleri halrkmda bazı kararlar .. ...._ MD R•Me !ardan .:-m~tlanh: •.m dar• 
~cWerden A ~; ~~h fakir w yoksul çocuğun da Çocuk E- yor. Kitabın methalinde bu vakalann verildiği gibi 1940°entenıaayonal fu- llHA M vı TAHVi LAT nun 0 ~: g meç ~e~du 
_,. a.u. h ne Nimetin illet· Bil:geme Kurumu tarafından birer lla- beter taribiııin en 1raraıılık zamanJa. an için bulrlanaıı .. .aır tetkike - :::: : = ~ ~:: musaddak b" saatte gelmediği ve,. 
~ bir~~ apart. tesJ yapılarak adrealerile kendine ve- nm hatırlattığı büdirilmektedir. tn • dilnül ve buna müteferrik bul karar 1938 '1 a Bulne tahvili 89.- takdirde ır ı.n:n a&ıdemıeefijf 
~1'ltınes çıkına~da ~vann- ribwinl rica etmietir. ıilis h~~ti çok eski 0~ ~usul- lar iWhu olunmuttur. AudoJu ~olu 1 lınacaiı t!:ğ mak.:::.meleı:.:: 
a~ Anjel tarafından~: Bu HO çocuğu bayramda tepeden le, daba iyisı bulunamadığı IÇUI, bita- IZllllrd• lhtlklrl• 'ft il ,.... M.25 1 inak üzere Din oı ... 
,._ ~ dairelll • Taksimde N va: brnaP kadar giydirmeyi tekefflll e- raf manleketlerde Almanyaya karp mlc.11... · 
~ tarafuıckn . u den ba çok hayırperver 1ab IU aabr- nllfuz yapmak emelindedir.,, - - .. .. ~ ieletilen evler. larmmda tebrik ve takdir ederken Gazete Boen temerldls kamplann- tz.ir, 8 (A.A.) --: lbtikirla müca· 

._ hitahn bqka, kontrol llll'UID· yurdun diğer zenginlerine de bir nU- daki vahtetıeri hatırlabyor ve bun • dele lı:omiılyonu lzmirde bulunm Da
~ ~ ;.,uayme ka~ Bah- mune ohnuını ve onlaniı da hl ol- ı.rın sabit oldujunu, halbuki Qaam - non Alber ve lııloreno ~organato ve 
-~. ' tma ve Elem de mu- mua birer çocup aemı~ berlaiD btlldUaetiain beyaz kitabm 1rumpuıyua eczayı bbbiye depomnun 
'-a ••ktıdi"'!lf.lerctir. temenni edem. • tertibi lgin Almaııy a kareı bU aebelım fi)'at yükseltmek sucundan 
~ ~aaliyetten dolayı Em- kini olan canileri ~ buluncl= dolayı bir batta müddetle kapabhna-
~ lfllUnO tebrik etmek Kllntllrtl • • Z- hl au iddia ediyor ama karar venniftir. Karar derhal 

· en • r lendl ·- , _ tatbik olunmuttur. 

' Y•ngın ~kb deA=:n°: -::=:: ~arah ev- T•••· yaral1ı1tdı ......... zelzele Ba,, Di,, Nezle Grip Romatiz:ma 
'ı 1l tYada Abdiçelebi mahallesin ga1 koyarak yatmı§lar biraz :;:.n- ~=te50Haydarda Karadeniz cad- İzmir, 3 (A.A.) - Dün saat 16,55 ' t 
~~llltıarada oturan Yorginin kö- ild8lnf de klSmür Nlrn~uı Rhirlen ra N--ı numarah evde oturan de gelırimizde oldukça liddetli bir zel llmlJI, bJÜ~ • - ...,_~ ....... ...._. 
~4'111aden -ntı:r1n ... ı.-... -aı ~-· • .-u19t a)'lll mahallede oturan Mu- zeie n.ı..ı • .&. • .wr.ü Dikilide ..a... t 17 ••rnnlllW •• atlll 
~ Jaach ,,_D __ ~ .. mcrn1- me allmetıeri ~er ve Beyoğ- ura ,.,,inde bir kızan _... .. •- · ~ .... 
~. --ldaa llCIDl'a &ÖDdlıllmlf- lu hutahanesine kaJdınlarat attığı tafla de üç aanlye süren tiddetli bir aebe-

'1tuı ahnmıılanJır tedavi-~~~ yaraJanmıetır. lııluaaez ya- le kaydedilmittir. Ödemi§te de orta -
• ' wuanuL tahldkata •ılanmıet.ır. tiddette bir zelzele olmuttur. 

--............. h , •. - .. - -
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RADYO 
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4/ 11/ 939 CCMARTESi 

13.3•1 Prograt!' ve memleket :-:aat 
ayarı, 13.35 Ajans ve meteoroloji ha-

~- Her Şey Taklid Edilebilir Amma 

Bir buçuk asırdanberi tek rakibi çıkmaya• 

HACI BEKiR 
'.>erleri, 13.50 Türk müziği Çalanlar: ------ Mamulatl Müstesna 
Vecihe, Ruşen Kam, Reşat Erer, Cev 
det Kozan, 1 - Okuyan: Sadi Hoşses ============================-============================= 
ı - Rast peı:ırevi, 2 - Dede - Rast şar- r•••••••••m••••••-ı••••-••••ııı.. 
kı - "Hatırımdan çıkmaz asl:ı,, 3 - Ke- Beyoğlunda B A K E R ·U~ğ~~aları 
{Dan.i Rıza - Rast şarkı - "Bugün hiç 
bakmadın., 4 - Refik Fersan - Mahur En birinci İngiliz Ye Fransız kunıa.şlanndan mamul 

Şarkı - "Bir neşe yarat h,ısta gönül,. . TRENC-KOTLAR, GABARDİNLER, PAL T0-
5 - Şemseddin Ziya - Mahur şarkı - • 

Kulağınıza küpe olsun 
Daima RADYOLİN; çünkü: 

4 1KtNClTEŞRIN 19~9 

1 M. TURHAN T AN'ın an son Tarihi ROMANLAR71 

SAFiYE SULTAN Fiyatı 125Ciltlisi150 
Hint denizlerinde Türkler,, 100 ,, 125 
Devrilen kazan ,, 125 ,, 150 

Kanaat Kitabevi 

Hayvan Sağlık Memurları ve 
Nalbant Mektebi Müdürlüğünden: 

"Şu güzele bir bakın,. 6 - Mahur saz LAR, TÜVETLER,SPOR ve F ANT AZI 
•• Mikdarı Tahmin Tutarı İlk t.eminat Eksiıtmeııırı 

Hemaisi. 2 - Okuyan: Melek Tokgöz. KQS J JMLER, PARDESULER Malın cinsi Azı Çoğu Fiatı Lira Lira Kr. Giinü Saati 
L ·Refik Fersan · Tahirpuselik şarkı Her yerden müsaid şartlar ve ucuz fiyatlarla satılmaktadır. ···------- · -

Ekmek 10000 12000 9,5 narh 1140 85 50 20111/ 939 14,5 'Canlandı hayalimde 0 şuh sazı., 2 - Çeşitler bozulmadan evvel ihtiyacınızı B A K E R mağa.zala- "l inci,, Pazartesi 
llefik Fersan - Kürdilihicazkar şarkı rından temin ediniz. ..... - Mektebin 939 mali yılı ekmek ihtiyacı eksiltmesi açık olarak yukarıda 

·~fu~~~ •• 3-~~ ~~\~~~~~~~~~~~~~~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~"~~~~~~~~~~~~~~~~ ,;aıı - Nihavent sarkı - "Sen pek gu··- Diş doktorlarının bütün hastaları- b "liv. d t 1 k . d l v d . ·ı . e sa 
~ na söylediği gibi dişleri sadece par- ecı gın e op anan omısyon a yapı acagın an vencı erın muayy n · 

ıelsin,, 4 - Arif Bey - Kürdilihicaz- lnh• } u M-d- } •• •• d !atmakla kalmıyarak onları mikrop- atten evvel teminatlarını vezneye yatırarak komisyona gelmeleri "8932, 
kar şarkı - "Güzelim hiç aramaz mı,, ISaT ar • Ü Ur U ğUD en 1 lardan, muzir salyalardan ve hamız- ----
J.4.30 Müzik "Riyaseticümhur bando- 1 !ardan temizleyip çelik gibi sağlam- .ıııı&.11• •• •• •• •• •••• •• •• •• •• ··-
su - Şef: İhsan Küncer,, ı - E. C. Bag ltk veren yegane iksirdir. .~ -
ley - Marş, 2 . G. Pares - Yıldızlar Muhammen B. % 7,5 Teminatı Eksiltme • p b .h il 

:n~:,~=~=~~e!~u~4 :~::: :~na 4:::-gr. ':;~OK~ ~:: :· :7~=ipaz~::ti ~: ~:~a~~m:t:env:O:;~ = aşa a çe 1 
Ayda operasından Fantezi, 5 - Rach- Kalın çivili ) • • 
maninoff - Prelüd, 15.15/ 15.30 Mü - kayış rapit 1500 Met.) sif günde 3 defa dişlerinizi • Tug" la Fabr·ıkası • 
zlk "Dans müziği - Pi.,, İnce i' _:_• Ş~rt!~?2e ~=t~e~~~~ ~?mıuneleri ~~c?~nce 2~;;::9y~~~h 1li milm • · • 

18.00 Program, 18.05 Memleket sa- kalem malzeme hizalarında yazılı gün ve saatlerde pazarlıkla salın alına- 1 • I • • 
at ayarı, ajans ve meteoroloji haber- caktır. A • • • 
leri, 18.25 Müzik "radyo caz orkes- II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları yukarıda yazılıdır. • .EMkfdenberi büyük bir şöhreti olan bu milli müessese iki sene- • 

III - Şartname ve nüm.uneler her gün sözü geçen şubeden parasız • denbe. t1 yeni ellorde şehrimizin en .,..;;.lam ve en rev~ta prese ve • 
trası,. 19.00 Türk müziği, Halk tür- · alınabilir. Diş macuoile muntazaman """6 , k 

1 
• 

killeri - Mııhmud Karındaş ve Sadi IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 fırçalayınız. B kerıtiç tuğlalarmt im.al etmektedir. Her nevi inşa.at içm ço eve-
Yaver Ataman. 19.15 Türk müziği. güvenme paralarile birlikte mezkur komisyona gelmeleri ilan olunur. • rişli ve kınkslZ sağlam tuğlayı ancak: • 

"9151 • . • 
Çalanlar: Vecihe, Reşat Erer, Ruşen " p T ı F b 2 k d 
:::rcc;.".~;k,K~z~~!k;-B~~~y~~: Jlu~~.i.,:. t!i~tı ş.~[:si1~:n .= aşabahçe Uğ a a rı asın an i 
şak şarkı - "Dağlar dayanmaz enini- Cinsi ı.Jiktarı. Lira Kr. Lira Kr. 

· ne,. 2 _Şevki Bey_ Uş§ak şarkı. "Dtl 
14

.
30 

. • Tedarik edebilirsiniz. Tuğla. almak istiyen inşa.at sahiblerinin • 
Fıçı Mantarı 212.000 adet 4664 - 349. 80 Açık Ek. i' • bir karar vermeden e\'Vel bir kere de Paşabalıçe tuğla fabrikası • 

çarl hicri yar olalı,, 3 - . . . . - Hicaz Kamyon 1 3150 236 25 15 - • 
koşma "Ebrularının zahmı .. 4 - Arif Zımpara taşı " - . " Güne~ cildi • mamuli.tını görmeleri menfaatleri iktlzasmdandır. Tuglaları 
Bey - Uş!;ıak şarkı . "Saki yetişir u- 1 60 S/ m 250 " 3760 - 282. - Pazarlık 15,30 yakar. Ve ' • yerinde görmeğe vakitleri olımyan isteklllere, verecekleri a.dJ'ese • 
yan aman gel,, 2 _Okuyan: Muza.f- I - Şartnameleri, mevcud fıçı mantarı nümunesi mucibince yuka - kırıştmr.So- 1 • nümune de gönderilebilir. • 

ıh 1 rıda miktarı yazılı 3 kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın . .... ğuk ve rüzgô.r 9 Tele' on: (30) dan (68) i arayıtılZ, • 

~e~;:!;:· ~i;,:,,~~atv~"!t;'.ş.~~~· !;ı:;; •lma~kbr Muhammen bedelleri, muvakkat temlı>atları, eksiltme saatleri · ';;;~;~~:·:~~:; ................. •• •••• •• •••• 
görenlerin bahtı siyah olurmuş.,, 3 •

1 
hizalarında yazılıdır. 

Arif Bey_ Nihavent şarkı_ "Yanılma III - Eksiltme 10/ XI/ 939 cuma günü Kabataşta Levazım ve Mü-
bayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

ateşi aşka,, 4 - Udi Cemil· Nihavent IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabileceği 
§arkı - "Ezvakı cihan,, 5 - Vecihe - ı gibi fıçı mantarı nümunesi de görülebilir. 
Kanun taksimi, 6 - Sadeddin Kaynak V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 
Nihavend şarkı - "Sevgi kanunun al-ı güvenme paralarile birlikte mezktır komisyona gelmeleri ilan olunur. 

"8859., 
d~oilihls~ini,,7-Miln~Nure~ ~~~~~~~==~======~==~~====~====~~~~~~~ 
din - Nihavend Şarkı - "Sensiz ey şuh 
gözlerim avare,, 8 - Tamburi Ali Ef. 

Nihavent Yürük semai - "Bilmezdim 
özüm,, 9 - Nihavent saz semaisi. 20.00 
Konuşma, 20.15 Türk müziği "Fasıl 
heyeti,, 21.00 Müzik ''Küçük orkestra 
Şef - Necib Aşkın,, 1 - Ponchielli -
La Gioconda operasmdan "Saatlerin 
dansı,. 2 - Franz Lehar - Çocuk prens 
operetinden Vale, 3 - Pepi Müller
La Paloma f)arkısı üzerine fantezi, 
4. - W alter Schrader - Akşam i..i.zeri 
"Hazin parça,. 5 - Italo Nucci - İlk

baharın Çiçekleri "İntermezzo Marş,, 
6 - Ziehrer - Viyanalı küçüle kız Vals. , 
22.00 Memleket saat ayarı, ajans ha
berleri, ziraat haberleri, 22.15 Ko -

nuşma "Ecnebi diHerde., 22.'15 Mü • ı 
zik "Cazband - Pl.,, 23.25 23.30 Ya
rınki program ve kapanış. 
- -

Dr. Hafız Cemal .. , 
Dahlllya 

Lokmau HelGın 

MUtehaasısı 
Divanyolu 104 

T. iŞ BA.NKASI 
KÜÇÜK CARİ HESAPLAR 

1940 
İKRAMİYE PLANI 

Keşideler : 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 
1 l kinciteşrin tarihlerinde yapılacakllr. 

r 1940 ikramiyeleri: 
~ 

1 adet 2000 liralık - 2000.- lira 
3 

" 
1000 " 3000.-

" 6 ,, 500 
" - 3000.- ,, 

12 
" 

250 " - 3000.- ,, 
40 " 100 " - 4000.- ,, 
75 " 50 il - 3750.-

" 210 " 25 ,, = 5250.-
" 

Muayene e;aatleri pazar hariç 
her gün 2,5 - ~ sah ve cumartesi 
sabahlan 9 - 11 hakiki fıkara 

kabul olunuı'. T_ 22398 

Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarında en az 
elli lirası bulunanlar kura ya dahil edileceklerdir 
~ 

iSTANBUL DEFTERDARLIÖINDAN : 

eden lıaTJanın tor. 
ları mesamatını 

kapatarak ifrazatı

na ma n i olur. 
Cildin bütün bu 

arıza oe kusurlarına 

mani olmak için siz de cildi
nizi her gün akşamları 

KREM PERTEV 
ile masajlıyarak gıdalandırınız. 

KREM PERTEV, açık mesamatı 

kapatır. Cild adalelerini besler, 
yorgun deriyi canlandırarak 

tazelik ve gençlik bahşeder. 

Tepebaşı Dram 
kısmında 
Bn akşam 20 - 30 da 

Azrail Tatil Yapıyor 

••• 
lstiali.l Caddesinde Komedi 

Kısmında 

Bugün gündüz 14 de 

KEL OGLAN 

Çocuk oyunu 

••• 
H ALK OPERETİ 

Bu akşam 9 da 
Pazar matine 16 da 

Operet 3 perde 

(SEVDA OTELl) 

Yazan: Yusus Sürüri 

Senesi 
Ver ginin 

Smı Mükellefin ADRESİ matrahı mikdarı Kazanç Buhran Zam 
No. adı ve soyadı: İşi: Mahalle ve sokak No. Lira Kr. Lira Kr . L. K. L. K. 

1 Hirant Şekerci RUstempaşa Papaz O. Han 28 72 32 40 933 
2 Agop ve Hüseyin Özgen Zindankapı Soğancıbaşı 16 405 39 4:3 7 88 935 
3 Nata Nail Patates, soğan ,, Zindankapı C. 63 315 78 75 15 75 938 
4 Anastas Ahçı ,, ,, 99 135 Terkim O 00 935 
5 Mustafa Hacı " ,, Limoncu 28 1C1 32 63 6 53 937 
6 Danyel Yumurtacı ,, Yoğurtçu 15 90 16 92 3 38 936 
7 Şükrü ,, ,, ,, 7 150 37 50 7 50 937 
8 Hasan Halil Demirtaş Kıble çeşme 10/ 2 96 22 54 _ 5 18 3 38 936 
9 Feyzullah Kahveci Demirtaş Kıble çeşme 28 315 15 62 3 12 2 81 936 

LO Mehmed Nevzat Süpürgeci Zindankapı, Zindankapı C. 89 108 17 04 3 40 l 75 936 
L1 Avram Yumurt.. cı ,, Yoğurtçu Hüseyin 11 153 51 61. 10 83 9 30 936 
12 Avram Yumurtacı ,, Yoğurtçu Hüseyin 11 153 53 72 10 74 936 
13 Mehmed Fikri Marangoz Demirtaş Paçacı sokak 12 72 34 20 6 81 6. 16 · 936 
14 Mehmed Kemal Soğancı Zindankapı Saraf Emin 1/ 1 108 18 98 3 80 936 
15 Mehmed Tezcan Kahvehane ,, Yoğurtçu Hüseyin 15 1'11 16 62 3 33 938 
16 Yordan Fıçıcı ·Fıçıcı ,, Zindankapı C. 51/ 1 225 67 50 13 50 938 
17 Refik Sandıkçı Sarıdemir İğdiş sokak 40/ 1 60 11 09 2 55 1 66 938 

Küçükpazar maliye şubesi mtikeUeflerden yukarda adı, işi ve ticaretgah adresi yazılı şahıslar terki ticaretle yeni adreslerini bildirmemiş ve 
tebellüğe salahiyetli bir kimse göstermemiş ve yapılan araştırmada da bulunamamış oldukJarından hiı:alarında g5slerilen yıllara aid kazanç ve 
buhran vergilerini zamanlarını havi ihbarnamelerin bizzat kendilerine tebliği mümkün olamamıstır. Keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 inci mad-
ielerine tevfikan tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. " q135,, 

İstanbul 
bk 

teminat \ 
Muhammen 

bedeli 

Belediyesi ilanları 

118,80 1584,00 Köprüler tamiratı için alınacak kum, çakıl ve bo • 
ğaz taşı 

248,97 3319,50 İtfaiye vesaiti için alınacak 76 kalem malzeme 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarda yazılı işler ayrı 

ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. !hale 6 111/ 939 pazartesi günü s~t 
14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat 
müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliblerin ilk teminat makbuz veya mek· 
tubları ile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. 

"8722,, 

Dr. IHSAN SAMI 

BAKTERİYOLO jl 
LA BORAT U A R I 

Umumi kan tahlilatı , Frengi 
noktai nazarından (Wasserman 
ve Kalın teamülleri) kan kürey
vatı sayılması, tifo ve sıtma has
talıkları teşhisi, idrar, balgam 
cerahat, kazurat ve su tahlila.tı, 
Ültra mikroskopi, hususi aşılar 
istihzarı, kanda üre, şeker, klo
rür, kollesterin mikdarlarının ta-

yini. Divanyolu No. 113. 
Tel: 20981 

Bir memur aranıyor 
Lisan bilen bir satıcı aranıyor. Al

manca ve İngilizce bilmesi şarttır. 

Ankara Akba Kitabevine müracaat. 

-

GÖZ H~KIMİ -~ 
Sultailahmed Ü~iineii Sulll Hukuk r . . ~1 

Hakimliğinden: Dr. N urı F eh mı 
İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü 1 İstanbul Belediyesi karşısında 

vekili avukat Hikmet. Ziya ile Mus - ı Ayberk apart. Tel. 23212 

tafa ve Ali Ragıb arasında vaki ill•••••••••••-1111" 
939/ 34 dosya sayılı 30 lira alacak da- ı SAl'ILIK YALI 
vasında Cağaloğlunda Molla Fenar'.i bit 
mahalle ve sokarrında 21 No. lu evde , Büyükadada deniz kenarında . 

0 
ta f dd a· v t f d · 7 ° oturan müddeialeyhlerden Mustafaya ra ı ca e, ıger ara ı enız . 

gönderilen davetiyenin bir sene evvel dalı bir yalı "5000,, liraya taşrayıı ıı 
k "tt' v • d k J'k dı zimet dolayısile acele satılıktır. as ere gı ıgı:ı en ve as er ı a ·e- .. .. .. • SiJll' 

· · h ı b l d - b t t hk. Muracaat: Duyukada Emla~ 
smın meç u u un ugu_ za ı a a ı- • c·• 
k t·ı "b . . h t d 1 sarı Lut ı ye. 

a ı e mu aşırın meşru a ın an an a- --------- - - --
şılnıış olmakla bila tebliğ geri çevril- ' z A ı· t 
miş. ~e müdde~ vek.ilinin t~le?i üzeri- F'atih nüfus memurluğundan aını 11~ 
ne ılan~n tebh~at .ıcra ed~~mış olma- olduğum ve askeri muamelemi b~~ 
sına ragmen yıne ısbatı vucud etme- nüfus hüviyet cüzdanımı zayi ettırı · 
miş olduğundan gıyab kararının on Yenisini alacağımdan eskisinin hiil'' 
beş gün müddetle gazete ile ilanına mü yoktur. . 
t.:arar Yerilmiş ve muhakeme 20/llı Fatih tramvay durağında J;ı'eyıı 
939 pazartesi saat 11,30 a talik edil- Paşa caddesi 13 numarada 
miş olmakla tarihi ilandan itibaren Ali Özyılmaz 
beş gün zarfında itiraz edilmediği ve ................... ~ ..... .... ......... ••''' 

yevm ve saati mezkılrda bizzat veya Sahibi: A. Ccmaleddin Sarııçot:lt.1 
bilvekale mahkemede isbatı vücud JJıi 
etmediği takdirde gıyaben muhake- Neı?riyat mfülürü : Macid ÇE'.l' 
meye devam ve karar verileceği ila- Basıldığı yer : Mat baai Eb~Y', 
nen tebliğ olunur. •••••••u•••••••11•••••••••••••• .. ..-••11•11' 

--

l 


