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Lord Halifax'm Alman Korsan Kruva-
N utku zörlerini Takib için Bir 
~iinyamn en büyük enıııeryalist 

letinin Hariciye N ıızırı ağzın
~ "ınüsa\'at esasına dayanan,, 
l~ ve daha iyi bir dünya nizamı 
~oda bir arzu izhar edilmesi ve 
) ~unun bugünkü harbe bir g:ı-
e ilin olunması eski dünyada ~ok t 

bir 811.fhanın, güneş doğmadan 1 
~el göze çarpan ilk aydı 
._..Jdesi hükmündedir. 
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Denizyollarının eni Vali Mekteblerde .,.j, 

Bol Bol Dagıtı an Maaşlar Derhal s t Al ., G ar~D=h=:ı ::e=ll:;t. ,,... a ın acagı Muavini işe Yapılacak - ._-..ı.-Müsbet .1. eairini Göatermişti Ş .
1 

l . net arasında., muııt.eıu mem~::a. 
R ı d lh • r l a I • • sızan haberlere göre Alırumla.r, JJlt" 

l ep er aş a 1 tlTQ 1r1.erasımı lizlerle Fransızların kcnclileriJJe ta&' 
Biraz da afaki musahabclerden.son Hakları da vardı hani. Çünkü, ay- 1ngı·lizlerin memleketimize a"acak- Atat•• k''. ··ı·· ld'. ·· ·· Un blk etülderi lktısadi ablukaya bir ' 

k h b 
~ ur un o um yı onumu m a- ~ • 

ra, Molla Bey hazmına te rar ıta lardanberi dört gözle, üzüle üztile bek Jarı 60 milyon liralık krediden 7 mil- sı=betile yapılacak ihtifale aid pro _ vab o~ık İn~ ~alanm~ ita' 
ıle: !edikleri o mesud gün nihayet gelip yon liralık bir kısmının Devlet De _ gram bUtUn mektcblere tebliğ olun _ dan ablukn.sıoı duşunnıclrtcdirJer· • 

- Bill.:ı ta, muhtercın kardeşleri- çatmıştı i§te. Vahidettin, Tevfik Pa- nizyolları idaresine tahsis edileceği muştur Bu yeni abluka mcselesinln filll 
mıze giderken herhalde muhasebeye şa kabinesine aciz ve atalet damga- haber alınmıştır. Pro~ma göre ihtifal müessesenin ya~~ ne gibi bf~. ~hürat g~s~ 
uğramalannı ve bu aya aid maaş ve sını vurmuştu. Kabinenin, örfi Diva- De . t• t n ihti k. bUtUn bl . ti b ed bil ek cegı ,.c bunun mumkun olup ouw:. 
masraflarını \e şube kapılarına tali- nıharb salı1hiyetinin tevsü hakkında- f tıztmı~~~ d 

1 
omDuz. 

1
iaca.d ı- b. salmednsu anını 18

k a le dccA ğını ke tirmck hadiselerin se~~~ 
l i icab eden levha bedelierini almala- ki taleb ve maruzatını b:ı.hane ednn racsy·e taeh . c tıgınb.enk enızyil o1nagili:1. 1

1 
a- ır on a yapı aca ve sa on a - k ı Jd k la k etıc:a~ . . . . . ~ ı sısa ın ır ısm e zer- tat° k' .. b. b .. t•· ah d b .. yük ,.e ·arşı ı ı mev 1 a n ruV'\ .. ..w 

nnı hatırlatmak ıstcrım. Pndışah, bırdcnbıre celallenivermişti. den 4 btiyük yUk •
1 

. tı al k- . ur un . ır us_ u ~ey. u u silah ve mu.17.eme nolrtasmclan gÖP"' 
Sözleri ile içtimaa nihayet ver - Hoşnutsuzluğunu ve teessiifü şahane- tır B h tak. tşıtke~kı 

1
sa .n

1 1 
acak mtı ıkyTast1n btıır foto?:'afılerı ~ul_u?a:ak- recckleri kabilil et \'C iktidardan~ 

. . . be . 
1 

. d . . . • . . . . · u ustıs ı e ı er ı er eme - r op an ya mucssese amırı nya-
rnıştı. Bıraz sonra, §U reıs en, a- sını teblıg ve ıstıfaya davet vnzıfesı- tcd·... · ılabilir 
gı~ tılan dün'-'aiJklan cilzdanlarına yer le, b<>ı:okatibi Ali Fuad Beyı·, Sadna- \.! • • set edecektir. Tam saat 9,05 de vnzi- · · il~ ~ '"!>' B d b k S f li t At tU kU gU d k.k d AJmanyada, denızn.ltı ~cnı w 
le~tinnişler hüviyet varakası deni- zam Tevfik Paşaya göndermişti. Ye- . u~ an aş a osyete ~il~p ş!rke- .. ~d .. ~ı U ~ r b" n h~tab n .~ :. 1~. a a lıarb ve ticaret gemilerinin seyri~..., 
len ihaııet vcsıkaları ile doldurulan ni kabinenin teşkiline de enistesi Da- tı?~ aı~ ıu:om, Bakır, Demır ısmınde- 0 u0 ... n sa ır 1 e 1 e ı ıre - •al meselesi ·anınd tn~z sallP"" 

Paketleri koltuklanna ınkıştınnışlar mad Fcn·d Paşayı memtır ctmı·şti ve kı Uç şılebın de satı. n alm.ması karar- cek ve hazır bulunanları ayakta beş g. • . ~ a, bati: ) druc·k .. kuta d t cd kti rının \'C lımauJarmın hı\\a boJJl :IJ 
ve büvuk bir sevinçle şubelerinin ya- işte o giln de Damad Paşa yaranını aştırılmıştır. Bu şıleplerın satış mu- ~. ~su. ~ve . ece r. man tannreleıilc sanıma ı ,c •> 
lunu tutmuşlardı. yalısına topl~ış, kabine' listesini amelel:~ önü~üzdeki ay için?e neti- Sukut nıhayctinde bır muallim A- 7.anı:mda mühim samni mcrk~ 

Bu maaş ve masraf tahsisi, bol tanzime başlamıştı. c:lendınlerek ıdareye devredılecek - tatürkün hayatı ve memleket için nin imlın 1 vücu<l bulm~1:adır. 
maaşlı memuriyet, vazifeler vadi ve- Damad Paşa, Sadrıazamlıkla 0 sı- ~ yaptığı büyük hizmetler hakkında bir Bu noı.tadaki Alman dol\trini ,,.. 
hele imtiyazlı hüviyet varakaları ita- radaki fevkalade ehemmiyetinden do- hi~bed~ bu~u~acak .. v~. b~ hitab~yi ğı ynknrı şu mealdedir: ti' 
sı pek de boş yere yapılmış değildi. layı Hariciye Nezaretini de kendisine l ~~teakıb Mıllı Şef t~on~ nun At~t.Ur- İngiltere, İngiliz milletine ,·e 
Bübin bunlar, hiç şüphe yok ki bir ayırmış, Mustafa Sabri Efendiyi, ira- Belediye Reis Ba:v Haluk Nılım~ kun muvakk.~t k~bırlen~e tevdı 0 

• dü trisine li\7Jm olan gtdn ,.~ .~ 
hızmet karşılığı idi. Şube reisleri ar- de ve arzuyu şahaneyi ileriye süre . • lundukları gun mıllete hıtaben ne§ - maddelerin losmı flZ31llını deJlİSllli':'_ 
tık semtlerinde faaliyete başlamış - rck Şeylıülislamlığa kayırmıştı. şu- Muavini İstanbul vali_mua~Hği~e tayi?.o- rettikl~ri ~yannamey! oku~acak ve memleketlerden ithal eylem~ 
lardı. Mahalle mahalle, kapı kapı do- rayidevlet rE>i.ııliğ ni Seyyid Abdülka- Belediye reis muavini Lutfı Aksoy lunan Bay Haluk Nıhad dundcn ıtı - mernsıme nıhayet verılecektir. Jlalbuld bu ithalahn yapııacsi' 
laş1yor, cazıb \adlerle halkı cemiyete dir Ef<mdiye Maarif Nazırlığını Ali bugün mezuniyetle Ankarnya gide -ibaren vazifesine başlamı~tır. Vali mu wvv J nıanJnr, bu muaz7.am f~liyetc ~ 
girmeğe teşvik edıyorlardı. Hüviyeı. 1 n:emal Beye, Evkaf Nazırlığını Hoca cektir. Lfıtfi Aksoyun mezuniyeti avinliği vazifesini vekaleten idare e- MA AR FTE : ten !;ok mahdntldnr. Bu sebcbdE"llr 

var~alannm ~~in edeceği me~~: Vasfi Efendiye, Posta ve Telgraf Na- bayrama kadar devam edecektir. den m~lkiy? m.üfett!şi Rau.f Ankara- Yoksul çocuklara taraftan limanlarda bulunan~ 
atleı:ı, s~~s~.ıgı. ~~ıllannın ye~.tıgı zırlığını Mehmed Ali Beye bağışla - Gazi köprUsUnUn muka- ya cskı vazıfesıne gıdccektir. • ri bombalıyaral< orııl:ı.n gcçileın~ wl 
ve dıllerının dondilgu kada: ~fsır ve mıştı. Dahiliye, Adliye, Bahriye, Na- t t yardım :neselesı hale solmıah, bir taraftan da~ 
tevsi ile zavallı halkı zchırlıyorlar- fıa, Harbiye, Zıraat ve Ticaret, Mali- vema ecrUbelerl Eminönü Meydanının Yoksul Çocuklara Yardım cemiyeti bir nıürakabe lıatiı fos.is ederek~ 
dı. Bilhassa: .. .. ye Nezaretkrine, saatlerce düşünmüş Gazi köprüsünün muvakkat kabu- bugUn Partide bir toplantı yapacak - ret ~emilcrinin bu limanlara gırlf Jf 

- Size mahrem olarak soyluyoruz. ler, uzun münakaşalar etmişler fa . lü için tecrübeler yapmakta olan he- Tanzı·mı·ne Nı.hayef tır. Cemiyet reisi Bay Hamid şimdi- ~ıluslarma mani olmak zanıridlr·' 
Pek yakında İstanbulda büyük bir kat, bir türlü münasiblerini buİama- yet 10 güne kadaı bu mesaisini ne- ye kadar yapılan i !er hakkında iza- ynpıJdığı t.akclirde, İngilizler ~ ~ 
tevkifat yapılacak, aramızdan İtti - mışlardı. Muhtelif isimler zikredili • ticelendirecektir. Heyet şimdilik köp- Başlanıyor hat verecek ve cemiyetin bu sene yap bul. gıda \C Jıam maddeler roabf'V"" 
hadcılar ayıklanacaktır. Akıbeti. pek yor, fakat, hepsinde de ayn ayrı ö- rünün mukavemetine aid tecrübeler mak tc bbüsündc bulunocağı yeni yetine nı:ınız kalacaklardır. _ _._,, 
meçh~l ve. karanlık olan.~~ tevkıfat- zürler görülüyor, mensubiyetler te _ yapmaktadır. İstanbul belediyesi Eminönü mey- işleri anlatacaktır. Almanlar bu auariyeyi fllN .. .., 
tan sızlerı ancak bu huvıyet vam- vehhüm ediliyordu. Her teklif oluna- Tecrübelerin neticesinde hazırlana- danının tanzimini ihale edecek bir wvv çıkarmal. için blrtaktm faa]İ)~:W 
knla1?: kurtara~ak, her birerl~nizin na, hemen yakışıklı, yakışıksız kulp- cak rapor doğrudan doğruya Nafıa müteahhid bulmuştur. Müteahhid ya- GÜMRÜKLERDE: Jıareketlerc geçmek mecburtyeıı;;. 
ak yuzlu, patlı aha sadık, mıllet ve lar takılıyor, bütün kirlilikler ortaya Vekaletine gönderilecektir. Vekalet kında meydanın tanzimine başlıya - Antrapo buhranı dir. Ve bu arada, llolandaJllll ,..,.-
memlekete muhib insanlar olduğunıı saçılıyordu. bu raporları tetkik edecek ve muva- caktır. Diğe:- taraftan belediye imar . . . . kat1clcratı, son zamanlarda 0 fltl' 
zu alakadarlara tanıtacaktır. 1 Damad Paşa, telefon başında mü· fık bulduğu takdirde köprünün mu- müdıirlUğU meydanın tanzimi esna - . Galata rıhtımının ~e.~ışl~tılm6:'ı ~- ~·ıkan siyasi rhayetlerl göst~J11le et 

Sözleri ile halkı tehdid etmckterı temadiYen hünkftrla isti are edivor, vakk t k b 1 .. ti k .. h sında seyrüsefer kolayhg·ım temin et çın Mumhane caddesı uzerındekı bı- dir. Almanln.nn Jfolandayı ıstili A 
J _ a a u un yapma uzere şe - 1 · · 1. · . . · • --.ık :-

~ekinmiyorlardı. ittifak hasıl edilen isimler üzerinde, n·mı·ze b' h . t .. d kt• mek için nıevdandaki bütün tramvay na ve nntrcpo nnn ıstım akıne baş - meJclc İngılız salıılJcrıne a~- ~ 
ır C) c gon crece ır. J • •• • •• • • • bir...-

Fakat ..... bütün bu tatlı vadler, a- padişahın noktai nazarını soruyordu. . . .. . .. . duraklarını kaldırarak daha müna _ lanmıştır. Burada me\cud olan bu - kan Uç dort ytiz lulometrelık ..... 
l{opı unun kat'ı kabulu Rırketle Na- tü b. l k ı b · ' · · JIOI"""" 

cı tehdidlcr halk uzerinde hiç de müa MNihhayet, Mali~e. Nazır~ığın~ Dı •anı rıa Vekaleti arasındaki esas mukave- sib yerlere nakletmege karar vermiş- d n .ıt?ba anıı ybı ılmasınaktscneAaşınk- safe ıı..;ıs.:ı~ı~e yak.laş~alarıl, ~-.ık"' 
bet tesırler yapmamış bilakis, hemen u asebat Reısı Tevfık, Tıcarct ve . .. tir. Bu hususta şehircilik mütehassısı an ı ı aren aş anaca ır. nca danın ıstılnsıle nıtimknn o ~:..., 
umumi de:nılec k kadar geniş bir nef Ziraat Nezaretine Ethem \'e Adliye le:>e nazaran muvakkat ka~ulund~n Prost bir proje hazırlamıştır. 1mar burada yıkılacak antrepolardan son - rhal<'tlerin esasını fo~lı:il ebn~ 
ret u~andırmı tı. Münevverler, mıl- ~ezaretinc de Tırnovalı Sıtkı Beyle- ancak bır sene sonra yapılabıleccktır. müdürlüğü tar,fından tasvib olunan ra esasen. mevcud olan antr~po .buh- Ta.kat ftili~at ha5kadır, n_. ... 
Jetin ve \atanın kurtuluşunu Türk - rın, Nafıa Nezaretine de Arni Pm~a- Tepeb•~ı lly.atro•u için projeye nazaran Eminönü meydanı - r~nı.nın bır kat da~a ~:ıacagı şUp~e- başkadır. ,,! 
lükten bekliyenler bu vfıdlere, tehdıd nın narnzedlikleri takarrür eder gibi hazırhklar nın tam ortasındaki durak Yenicami sizdır. 1stnnbul Gumrukler Başmu - Almanların Holandaya taarfll' ; 
lere karşı gulıntiş ve dudaklarını, is- olmuştu. kemerinin J.rarşısına naklolunacaktır. d. ür.Hığü bunu nazarı itibara ala.ra.k fiyeti, kendilerinin de ısrarla di'.J . 

. d k. . 1 d. F k Tepebaşında yapılacak tıyatronun ht t k k d t ı-"' '"" tibzalı biı· şekıl c bü tlvermış er ı. a at, arkadrııı intihabında pek ne- Dig· er taraftan Bebek - Eminönü 1 ıya. ca. Y. e ece a ar a .. n repo ıç .. ın mck meehuriyctimle kaldık -· ~ 
k projeleri üzerinde çalışmakta olan be- 1 ı b l b 1 1 1 .,..-Cahil sanılan ve pek çabuk elde edi- es davr. anan A. 1i Kemal Bey, Tırno- tramvay kavsinin yeri deg·iştirilecek e v .. en·ş· ı ına ar u mayı uzumu gor- hile mevzuhahis değildir. Zir& ~ 

h d b. . bö. 1 S lcdiye imar miidürlürrii mimarların - t tJ r .....-lecckleri umulan alk a, ızım y- va ı ıtKı, Beyın Adl!ye Nezaretine 0 • ve yeni knvis Eeyog-lu-İstanbul tram muş ur. ~loheti, gercl< bitaraf dc\·le ~ 
ek d · 1 t' .1 dan Bay I<"'azıl ve Şinasi bu husustaki I" le şeyler neyimize ger , emış er ve ge ırı mesine itirazda bulunmuştu. vay hattını hiç katctmiyecektir. Ay· İdare bu mesele için tetkiklere baş- <1inde doğuracağı menfi aksii ~ 

1 · · · l o d mesailerini ikmal etmişlerdir. - Jf[I~~ fırkacılara sırt arını çe' ırıvermış er- ama Paşaya hitabla: ni zamanda Bebek tranway durağı da l~mıştır. Tesbit edilen binalar~a y~- \'C gc~~kse, küçiik te olsa, ,,_,,:.ı 
di. - Ekselans, demişti. Diğerleri çok Diğer ta:aftan ti~a?°onun şartna - Eminöniindeki otobiis durağının önü- rııden yapılacak antrepolara aıd bır nın mudnfaa ,·esaltinin mr ~~ 

Muhibler cemiyeti propagandacı - münasib. Fakat, Sıtkı Beyin Adliye me ve keşıfnamelennı İtalyada ha - ne alınacaktır. Bu suretle bugün bir rapor hazırhyarak Vekalete bildire- clola~,sile açık bir şekilde ke..,-
lannın yapılacağını ifşa ettikleri tev Nezaretine tayin edilmesi hakkındaki zırlamış bulunan mimar Viyetti Vi- çok kazalara sebeb olan karışıklık ta· ccktir. gösterir. . ~ 
ldfat meselesi yalan değildi. Saray, ısrarlı talebinizin sebeb ve illetini bir yoli de şehrimize gelmiştir. Yakında rnamcn izale edilmiş olacaktır. GUmrUklarde lhU••• Bunun itin, Ahna.n ha\1' üsle~ 
fırka bunun için icab edenlerle gö · ı türlü idrak edemiyorum aciziniz. hazırladığı şartname ve keşif nameyi GAZt KÖPRÜSÜNE GİDEN k rsl kalkarak, lngUtettye hücunı ~ 
.iişmüş ve kararlannı vermişlerdi. İzmirde, Ahenk ve Köylü gazetele· belediye imar müdürlüğüne verecek - l.'OJ..1..ARI VAZtYETt ı ta b 

1 0 
.. U .. ki·~ .. d .. 

1 
..••. ti de, tatbikatta çok fedak rf" .A 

O günlerde hümmalı bir faaliyetle rile siYaset sahasına atılan ve bı·r mu··a tir. 5 n u umru er aşmu ur ugu l"tilzam edecek ve sarfedlleD (,#~ Belediye EminönU meydanının tan ta· ·1 1 1 ki ~ ~ 
buna hazırlanıyorlardı. det te mebusluk ve avukatlık yapan Yeni ekmek Ç•tnlal mu- . . be G . .. .. .. . 5 Jyer ve ası memur arının mes e ,.e istihlak edilen mahnı'kat tf zımıle bera r azı koprusune gıden bilgilerini arturmak için önümüzdeki . k . · ·ı al~ • 

••• bu zatın, ge~ek a~liy: er~ilnı ve ge - v•ff ~klyetle tatb•k yolların tanzimini de şehrin rnünaka- ay başından itibaren ihtisas kurslanz tiemlenırin mhu •l csei, Htı iı e 1 __ ıh ttlfl' 
1335 yılı martının ikinci. sisli ve rekse umumı efkar uzerınde, pek te I ı k l ı - kt d ·· 1- d Cf' e n e emm '.\C s z o fttl31f;" 

Ç
ok sogu-k bir gu .. nü idi. Damad Paşa ı boş bir tesir bırakmıyacaiiını kuv - O unuyor te t o akytaıdgı nBo asın. ~n Gon. Pk.~ .. a açacaktır. İdareye bağiı bulunan bil - riiz ettirilmektedir. -"" 

o· y . k k . . . . . u rna ır. unun ıçın azı opru- tün teşekküllerdeki memurlan bu ~ iJ1 ~,,, 
Hazretlerinin sarayı, yine görülme - vetle zannediyorum. Eğer, bu zatın enı c me çeşnısının tatbıkatına sUne bağlanan Unkapanı meydanı ve k l rd d .. kl d. Hadiselerin seyri ve harb ~ 
miş günlerinden birini daha yaşıyor- da kabinede bulunması arzuyu şaha- deYam olunmaktadır. Belediye iktı - , Azapkapı cihetlerindeki yolları bir an ~a a ers gorece er ır. gıcın<lantwri ı;alıiıl olunnn ~ 
du. Sarayın her yanından şevk ve sil- ne muktezas~n~an ise, Post~ ve Tel- ~ad müdürlüğü bu hususta yaptırdı- 1 evvel tanzim etme'< üzere lüzumlu /KTISAD 1ŞLER1: Al~an ha,·a t~rru7!.arın~n ~" 
rur ta~IYordu. Yüzler gülüyor, diller gr~f ~ezaretinın ona ve Adlıye Neza- gı teftişler neticesinde bir hafta _ bi.itün tedbirleri almış ve faaliyete netıcc alwnadıgını gostcrır. tff 
şakıyordu. retının de Mehmed Ali ~yefendiye fında ancak ıo fırının matluba :;r_ geçmiştir. Gazi köprüsüne inen Meyit Türk • Rumen Ticaret mın haricinde, İııglliz ,·e ~rıı_.-~ 

Damad Paşa, büyük salonunun baş veya Mustafa Asım Efendı Hazretle- vafık k k - . . yokuşunun toprak tesviyesi ikmal e- M .. aka ı . l arelerinin de mukabeleı b~., -; 
kn-..inde kurulmuatu. Pek keyı·m, ıine verilmesini teklif ediyorum. e me çıkarmadıb"l netıcesıne dilmi~ ve parke döşenmesine başlan- UZ ..... re5erı de bulunacaldan unutuınıanı-

.._... !>' H-ıb k. S tk Be . . varmıştır. ~ . T. ·k R e ti . t .. k 1 . ~ .6' 
çok neşeli görünüyordu. Mütemadi - ıu u ı, ı 1 yın Adlıye Neza - mıştır. Diğer taraftan Unkapanı y j uı - um n caı e muza ere erı za euer. __..-. 
yen güluyor, söylüyordu. Ali Kemal, retine tayinini de, başta Damad Pa- Bu tarzda haı \!ket eden fırıncılar danmın parke olarak tefrişine de X:,ş ~on safhasına gi?11iştir. Dün de her Almanya, bu dol\trini t:ıtbil< ;,· 
Mehmed Ali, Seyyıd AbdUlkadir, Mus §8. olmak üzere Mustafa Sabri ,.e cezalanclırılmıslardır. lanmak üzeredir. l ıkı taraf heyetlerı arasında saat 18 c isterken, işte hu miılaha7J\t ~ti" 
tafa Asım vesaire gibi Hurriyet ve Vasfi hocalar şiddetle arzu ediyor \'C 1 İktısad müdürlüğü yeni çeşninin kadar devam eden uzun bir celse ya- dfr ki bir fürlü kreddüdlii Jı 
İtilafın kodamanları, Ali İhsan, Azar tabii, Ali Kemal Beyin bu itirazına Si ekmeği bozduğu hakkındaki şayiaları Karadeniz ve Marma- pılnı~~tır: Müzakerelerin umumi hat- den \aZge(.-cmenıektedir. ~ 
yan ve Aristidi Paşa ve Beyler gibi kılıyor ve hatti. kızıyorlardı. Müna-1 çok asılsız bulmaktadır. Bunlar olsa ları uzerınde mutabakat hasıl olmuş- Önümlizdeki ı..riinler, bu JtU-.uı' 
P~anın dostları da salonda sıralan- sib şekilde bu tevcihi müdafaa edi • olsa yeni çeşninin ilk tatb·k .. l . rada fırtına tur. Görüşmelerin bu hafta içinde ne- nnzariyelerin tatbikatta. ıntı''~f:I 
mı"lardı. Hemen hemen hepsı· de ve- yorlardı. Fakat, Ali Kemal Bey bir d t .. b : 1.k U .. d ı g~.erın- Mmtaka Liman Merkezine verilen ticclenmcsi muhtemeldir. lup olanııl·ucağını gösterecc1' ·~ ,. .• 

1
.. e ecru esız ı y zun en tevellud et- . bil ':.tt 

Unimet Paşaları gibi keyifli idi. On- tur u buna muvafakat etmiyor, bir- . • . . . 1 .. .. .. _ .. malfunata göre Karadeniz ve Marma-, ra, zanırct halinde nerıuı. ,.... 
lar da kendilerine göre kuruluyor ve biri•ardına muhtelif sebebler ileri sü- mış. hadı~el.erdır .. ktısad mudurlugu rada fırtına çıkması muhtemeldir. YapaDı ply••••ında usulünü tatbik mechuriyctıııde 
kurumlanıyorlardı. rerek itirazında inad ile ısrar ediyor- yenı çeşnının tatbıka~a azami dik- Liman, vaziyeti alakadar acente ve canlıhk cak gihi göriinmektedlr. ~GJ1 

Yeni Sabah 
, 

Abone Bedeli 

SENELiK 
1 AYLIK 
a AYLIK 
1 AYLIK 

TUrklye Ecnebi 

1400 Kuruı 1700 Kurut 
760 • 1460 • 
400 • 800 • 

160 • aoo • 

Posta ittihadına dahil olmıyan ecnebi 
memleketler : Scnellli 3600, alb aylığı 

ı= 1900, üç aylıfı 1000. kuruştur.= 

Adres tebclıll için yirmi beş kuruşluk 
P 1 il\ndennek lAzımdır. 

d.u. Müzak. erenin böyle uzayıp gı·tme- katle nezaret etmektedır. vapur sahiblerine bildirmiştir. Dr. -Re.5ad S.'~~ 
Yapağı sabşlaı1nda canlılık devam ~ 

sınden hıç te memnun olmıyan Da - r - - ~ etmektedir. Yerli fabrikalarla Sov - ========= 
mad Paşanın nihayet sabrı taşn11ab. .., ""' B · S d yetlere satış yapan firmalar mUba-
:a:,!8:!a Ali Kemaı Beyi biraz OkUYUCUlanmız er ene ir Cevap yaauarına devam etmektedirler. 

- A Beyefendi, Şevketmeabtn a- Bekliyen Bir Diin yeniden 100 bin kilo kızıl ya-. • Dl k• pağı 59 kuru§tan satılmıştır. Rumeli 
yan nyasetine Mustafa Asım Efen- yor 1 
dinin ta>inini arzu buyurduklanm bi : istida :~~:i.~~. 67 kuru§tan muamele gör - 3S8H.Ramaun25 
raz evvel söylemi§tim. Buna olmuş 

nazaıile bakabilirsiniz. Sıtkı Beye 938 senesi Bozöyilk mülkiye mu- ı fazla müddet geçtiği halde netice 
kartı gösterdiğiniz aui teveccühe gc- Dün muhtelif memleketlere külli -
1. amelatını tetkik eden mülkiye mü- hakkında alakadar makam ne ta-
mce, bunu hayretle karşılamakta 'l yetli miktarda ihracat satışları ya -

k dimi fettişlerimizden Raife, batapu sa- rafıma, ne de mağdur olan Bozö-
en · alamıyorum doğrusu. He- pılmıştır. Muameleleri yapılan mallar 
. . hib olduğum bir tarla işinde benim yilk halkına mRlfımat vennedi. Bu 

pımızce mUnasib görülen bir tevci!ıc d h b. k §unlardır: Multaya K11Qyemi, 1svcç, ı •t• ve a a ır ço Bozöyüklülerin suretle mağdw·iyetimiz devam et- ~ 
d b·ı -· · b. hakkı tasarrufumuz ihlal edildi • mekte olduğundan makamı aidinin 

e e 1 ccegını ıraz nazarı dikkate kaya iç fındık, kabuklu fındık, Ma•·a-alm 
1 

• b · . ğinden ve hakkım gasbolundugu· n- dikkat nazarını çekmenizi derin "' 
an zı nca mec unyetinde kalı - 1 l d.l · rıstnna koyun derıs· ı·, Yuna11ı·stan, Bul dan bahsederek istida ile müraca- saygı anm a ı erım. 

QDn:311-Ay: 11 DUn yapdan lhrac•I 
Ezani Saat 

12 00 

Fırtın• 1
1 ırazınızın, buradaki zevatı rencid!:' Norveç, Avustral.ya, Cenubi Anıeri • 

yorum. at etmiştim. Aradan bir seneden BozöyUk: llüscJln Çalış garistan, İtalyaya tuzlu balıl<, Mısıra a..-------------' {De\amı l'ar) ._ _________ ...;.;.;.;.;;.;.;;;;..~----ııııİİııııll----...;~.;....1 tlittin, Yugoslavyaya kitre. 



Lord Halifaı'ln 
Nutku 

Istanbulun Göbeğinde 
Sönen 37 Ocak 

Filistin Müftüsü 
lngiltere De 
Anlaştı 

{~ tlenm] Benıt, 6 (A.A.) - Burada bulun· 
edeceği muhakkaktır. Filhakika. bu Ocakl11rı söıetlirülen insanlar - Sahltt•n «i,.,... h'•' H· makta olan Filistin arablan ytllcsek 
giln bu kiiçlik memleketler kendileri- lairli daman gıdan çocuklar - Nereye gidelim, çadır mı icara: komitesi azasından biri Havas ajan-
ni emniyet verici bir surette muhaf&- lıa? - Dülclcôlar ~,.,,.,, .-ma ..... kldJ - Bia Jdi,. 81 muhabirine şu beyanatı yapmış • 

( Baftar&fı ı hadde) ismindeki Alman ceb arhlıst oldu~- sa edecek hiçbir maddi" manevi• ..,. U..a ~ "aç 6ır•iılır •• ? - Ocalımızı kuracalr bir tır: 
.lakert vaziyet: Dt1Jı havanın gü- nu söylemiştir. ... bJmım11 olduiunu görilyorlar. ..,. •"go,.., qte oblllır! - Bu iıde ntire ııc11111n sade 11111• Şimdi Bağdadda bulwunakta olan 
~ istifade eden Fran.su ve 1 Kaptan demiştir ki: Elde küçük~ -:'°il& ile vahll bir ç6l tlu - Squı Lütfi Krrür merlaornm p/meue ... Kttdlis mtıMstt İngiltere tarafından 
lilll ketif tayyareleri Alınan ara· j -30 eyllilde lııgiliz olduğunu un- yalı~ ~ ıçınclen ~ ferci n~- y • KANDEMiR ~rab devletleri hükfimetlerine Filis -

&r.erinde 11uklara kadar uçUflar l nettiğim bir harb gemisi gördüm. sil bir tehlikeye manı1 ıae beynelnu- azan • tin ~eeelesiniıı halli için yapılan son 
hıinneıar ve değerli fotoğraflar ve Bise yaklqt.ı ve gemiden uçuı bir ~ mtmuebetler ab .. nda ~ tekl~eri kabul etmifür. 
~la avdet etmi§Ienlir. Ayni ldeııiz tayyaresi etrafımır,da döıımeğe milleti~ de ~d~ ordulan" teç~ Jstanbuhm seaaiz bir köşesindeJdılar. Sade bize ettilec i.a ifi4 _Dıger ~&ftaıa Kısu- wı Irak hü --.._da. Almanlar da Fransız ata· be,fledı. Gemi hiçbir ihtarda bulun • ~tlan ile aynı tehlike~ ~t- Jillaıdır tiiten otuz yedi adcd ocak Sokağın alt bqıııda upuzun bir ba- kumeUen de meakfu teklifleri tıun·ib 
ıt.i berinde uçmakta, fakat daha az madan vapurumuzun güverteslni riyorlar. Muahedename mı sme ıtl- birdenbire aöadürülmüş Ye bunlann cadan fılkıran beyu bir duman et - ~ylenıişlerdir. Irak hükiımeti bu tek-
~ kadar gidebilmekte idiler. mitralyös ateşile delik detik etti. mad telkin eclecek? Onbnn nasıl par- etrafında 18lnan, arman, )·iyip içen, rafı sise boğuyordu. lifleri müftünün kabW ettiöm.i res • 
ıı.,..~ UÇU§larından belli bqhal ~ 0 zaman bunun bir Alman korsan çalandıklanaı görüyoruL Verilen J&!JlyaD bin küsUr yurddq. elleri bö- - Ya bu? dedim. men lnglltereye bildinu.iştır. 
~ §imal mıntakaaında, mü- gcmiai olduğunu anladua. Atet eder- dostluk teminatlanaa mı gilvenecek· lürierinde. aç kalrıuşlardır. - I\:urtun fabrikasıdır ve Oniver- ----

aleırt vaziyeti ihdaa et.mittir. keıı üç kere yerini değiftirdi. Ölüm- iliniz? Bubdea yedi., evve1 ~-1 Bu bir faciadır! sitenin de, ilk mektebin •• civar hal- Fı.nland· N.h 1 ~~~an tayyaresi, Toureoing ve den D&Sll kurtulduğumu bilmiyorum.j)'&DID Lelıi .. '"1 RusyaJ& .bril bır İstallbuJun biricik ilim ve irfan kuı da şikiyet ettiği aaıl z.ehirli du- ıya 1 a 
~Ur.erinde buluşmuşlardır. 'tık olarak birinci zabitimiz elinden,tecavUz için yanına mütt_efık almakjmerkedni kaç llelledir istili eden ze- ma:n işte budur. c b H 1 
~ ta.l'Yarelerdeıı biri Şimal deııi&in- hafifge yaralandı. Top ateşi altuıa•teldifinde IM.al~UI ~uğunu haber hirli havadan kurtarmak için niha - - E e e?... eva Jnı azır ıyor 

diieri Belçika hududwadaıı ıel- alınacağınıw tahmin ettijimdıen 50 
1 alıyoruz. Halbukı ~edi ay sonra Al- yet usun bir uyuşuklu.ktan .,.ra ha· - Fakat o dumanm çıktlğı yerin ( •tta• fi 1 illaiıle) 

~ ~ 1 kifiden ibaret olaıı vapur mürettela- manya R09)'& ile birleeerek Lehista- rekete ge<ilmiş. ceari tedbirler alın- adı (fabrika) olduğu için kaa.k bi- teki guetelerde çıkma ... 'fl 811 da. 
lıb.6~ ukerl makamatı Alm..c 1 tına sandallara binerek denize inme- m yuttular. 1llll. fakat bildin bu gayretlere rat-J ziın bavımıza patladı... bir 'RP~ delilidir la ır. timci. 
~ Belçika üaer:inden u • JeriAi emrettim . .Alm•nlar bizi 0 sa- Bu hakikat ortadayken, bitara'fla- men körpe ciğerler hili, şu dakika· ı Hepimizi kesif bir sis gibi aru daha u gergindir ve ava 

1 

~ ~ bir Adet haline getirdik- ID&D. emr ettiler ve ''Clemellt.. a bir nıı sesi çıkmıyorsa bu ancak, korku ya kadar mhirli dumandan kurtanla- ve genzimizi yakan dwnaıı ortasında Politiken 'Ye NaÜoaal TideDcle • 
~ Qy~orlar. MüttefiJrler, bi. aç bomba koydulana da bombalar ve P-f)nnh~ alim~~· itte ~~ JIWDllbr. . . bu. biçare" adamların doğru söyledik- Rtelerinin muhabirleri, ~ :. 
- fa nayet ettirmek husu•mda iııfilik etmedi. Konaa pmisi, bu- ti_? yakın ~i.k~ ıçın .tahmın ettiği ı Bu da bir faCJ&dar! . l~rıne en evvel şehadet edecek ben· graflarda. Ru81ann llaDgoeyi deıiil, 
~ gayretler 81.rfeden bir DUD UaeriDe vapııru &tbğı obüslerle böyle muzlim bır vahfi de\Te karşı-ı DOıı bmılan haber alır almu ,hl~ dım. Banpenjn OD on bet kilometre 
~ tbıeriııde uçuş yapmaktaa. batırdı. sında kavuştuğu UIClk teselli ve iti- bir tesir altında kalmadan. gözlerim- Ancak, bir de asıl şikiyet sahib • tında kibı U:pwik k ~ 
'-~arecll~ menetmi§ ve ~ Vul,.t ~.ad ~ t~re ile ~Uttefiklerinin le göriip ~~ilin v~l~~ emelile, )erini diut:rnek istedi~ v~ SW·~- riııi haber veriJorlar.oyunu 
il~ - mkı emırler vermişlerdir. . A.A ) Ha . eozlermden geliyor. Ben tarafta kuv- kalktım hidi8e yenne gıttim. Diye camit avlusuna bitişık 7 ncı ille tWudlp ~ F Gateleıt 
~va defi toplanmn kesif aleti . Pan., e ( Boa.em :-.•~ vetlhıin zayıfı ezmesi düsturundan Şimdi plin, bu küc;ük seyahati mektebe doğru y\lrlidilm. Mektebin Paria 6 (A ~ ) ~H AM 

th..-:!' Aiman tayyarelerinin ıarar bir telgrafmcla sttr ~ • ıa.l)e ve . -

1 

başka bir teY ititllme,dlen, İngiltere birlikte yapalım. l öoilndeki sahada koşup.o, oynaşa:ı ~t hwi.;.Jan. avu,, 
~~ kaçbklanaı da kaydetmc1t earet~ ~ kva~- ile milttefikteri mUsavat esasına da- Çakmakçal&rdan Süleymaniye ca- yavrular duman içinde )ilzUyorlardı. So et _ Finlandi · görüşmeleri 
~· il . ~ ~e 'tik er ~e yanarak bütün milletleri birleştiren miine çıkarken, her baldıe bilirsiniz, B:ışlanndaki iki genç ~en; Par· vy atbuatuıda ya. bir bit 
La~ Cebhenin heyeti umumiye • 1'6mllr ebikltli nı :!!ıa:e · "yeni ve daha iyi,, &ir dünya nizamı a,ğda dökmeciler vardır. ltte orada - Evet, dediler, kurşun ocakların- -· ı~-m1..---ıı--.1·-~--- ,.. • 
-~ "'- eettinnettedJr. Çiftçiler büla• ed" d k b ·.-inde • Çü"-~ü d l b f d kl u-A'-& ~&IUU&C. r_.t, .... • 
lllL.: ~Ya çok fena olmakla beraber . . ll kurmak lüzumunu müdafaa ıyorlar. urma mec urı.,,..... yıs. IU\ an ge en u ena umanın çocu a- ,__ 1 •••rd ~ .. --'-• 
:"il'-~ : . macb1dan ~ traktörlerini ku ana·I · · her bani'-- l ·aı· b dük hh · - d .rıc:a-• ..,_...,. ____ aa ~-- ·~ ta.. .. - -raıwkta, keşif kollan pWAl nak . Bunda en çok memnuıııyetı mucib aman ... n 1991yen u - rımızın sı atine zarar vermesm en .müsbet bir arettıe teta· için H Jsinki 
~etleri yapılmasına mlni olma- mama~r. Almanyaya ~- nokta "yeni ve daha iyi,, bir dünya kinlann battan bqa kap•nmVJ k,a - cidden derin bir endişe duymaktayı7.. ..... ~-k• •--~- ~~ı .__ 
~ •'---L- len rehinelerin miktarı 80.000 e baliğ rı·. h ... ,.. .. ··-..a- ·ı..tı .. -.. kadın B --1......ı...l-..:ı: k" bi d . d ='-i .... ya - ova~- ıı:~ -· • ~. ric'at etmişlerdir. . nizamı mefhumunun ıilıyat sa ası- a--n oou- ge.M;. ııa &J- • 1 u ~r 1 z e, parti e, uu • rarlann tebliğin" beklemektedirier 

&--. Gemilerini Taklb olmaktadır. Ailelerine mektub yaza- na bu kadar çok yaklatnıasıdır. erkek boyunlan bükük in8anlar ö - ~ite de tiki.yet ilzerine şikiyet ~·tbuatın 1 
_ 11 11 ___ ~- • 

8 
bilenlel' pek fena bir nzlyette bulua- bek .s:ıa...ı, .... ı... . -..a-- .,...;;:,,;ıı rd k y k k" h" !i b ...__. - umunu ~ uuuk1İll • l\ Qaq (A.A.) - Daily Express . . . 1 Bugünkü dünya nizamının, son Al- uuÇA oturm~. seSNZ ~z .T-t>"'1 1 • azı 1 a u \R':n.ae <f daha nilıtbind" 

~ 1 Sketch gueteleriniıı bildir- duklanm bildirmektedirler. man iatili. dalgası kabarmamış olsay· biribirlerinin yüzlerine bakıp duru- bir çare bulunamacb. e; . ır .. 
tl löre Pari.ste ikameti•e&BUin- vtyanada Yapıetmlaa &nşler dı bile makul iyi bir nium olmadığı yorlar. Burada bir matem havası ~ - DökıMci dükklnlannı kapat - Fin=re ga-. Leon Blum 
Ji-. ~D, P'ransıs deniz mıhm _ Budapeşte, 6 (A.A.) - Reuter a- ai;pb~ir Dünün mahsulü \'e neti- siyor! mışlar .. Bunun bir faydasını görme- retı• b" yanın ceu.retinı çok. hara.· 
_,._ llllM-.. j bild" · ,,,,... • N old · ., d. · . ., ı ır surette eena ederek dıyor 1u· "bl...~ ~' "'-Qık filolara Atlaııtik dı?- ansı ınyor: cesi olan bu düzeni bu günün his ve - e var, ne u sır.e. ınız ını. "Ü ·ı ··r . 
~ .. ,___ B t k 1 f -r k" d k H e· · J "k"yet" - ç mı yon nu uslu bu k~ deY· 
~ koraaıı gemilerini Haber verildiğine göre, Viyana so- fi.kirlerile telif ederek beşeriy,eti em- u e sua, ag ur aaeye o u- - ayır... ızım ası 11 a ımn •~ h '-----....__ k . _ ,_ t · · . t . d. . . d b lund - ~ er ne p&•ICUNU& oluı. oJaun tren. 

illa_ ... "ille ımkAnını verecek bir kaklannın ekaerisine bir takım afiş- pervalist zulmünden kurtarmak ve nan parm- esıruu yapıyor Ye e ra- şım ı ıu açın e u ugumuz mu· di . ti1r1·1· . a.-ybe . 
~ haaırh J f l · ı ı k ·r d andand Dökm · 18----•-ını - ttıreoek ültimatom S..,. Yacaktır. 1er yapıvtınımııtır. Bu afişlerde elin- her millete hayat ve inkişaf hakkı ı.~ızıklsa~ gb~t .. 1 

llUi&l1 ~t yaknı ~ ~'-k"!'-ı 881 
ukm ır.I ecı formüllerini kabul etmiyeccktir Bun 

•-... Gemlliaia Faali,Jeti de sadece bir parça ekmek bulunan vermek l&zımdı. yure erınm u un acısını re a uUA an annın apanmış o ması va- dan dah · • 

S d-k k · · · · · ı· 1 .,,,.. '"· b" ~ "kl"k d • muhteşem daha milhevvv ' 6 (A.A.) - Bahia'ya gı·- Alınan askeri ve kolunda içi ekmek .. bü-'•1r k d t re o ere mım mım m ıyor ar. zı_., .... te 111ç ır "''-'&•I' ı yapnıış e- t . . . • . . J.r·~ 
'- Atlan . . . Düuyanm en ,._, en u re sa- Ocakl .. dürd··ı ba .ır..ıkli ne asavvur edilebilir?. En ılen 'Ye en 
t_~ ~ clenızuıde top ateşi- lanntııarile dolu bir MPt't tqıyaıı bir bibi emperyalist bir devletinin Ha· - b" . ar~nı~t 5;", u er - 6

• rİ>em k k" uyanık fakat nüfus itil>Krile de en idi-
~ 'R .. -::_cıement., vapurunun Macar köylü kadım resmi vardır. Re- riciye Nuın ağmıdan "müsavat esa- yım .. K~z\ a\ ıra 1 

ar. - Ev e ;··t'd de "k" çük milletlerden biri olan bu milletin 
~ .. .::':'na, dibı Londraya dön- amleriD altında: "Buna daha neta- sına dayanan., yeni ve daha iyi bir A 

1 
ıtm.erl. . -t. d :tl,d~knaAanl : 1.krccet .ştı a - kendisini tehdid eden muazzam im-

--.n. vapura taarruz eden da •-'--- ··ı ed -· ., "ba • .. . • . na ı~or ar. ye çı egı ı . sı ıe a e ış e şu ~ 
-· . r ı.&4UIUumu ecegız .,, ı resı vac- dunva nızamı hakkında bir arzu ız- 8 . bu d-k'·i 1arda d-km . fı:..ı...-ik d _.. , paratorluga kUll kovarak esir -•"&llısınin "Admiral Scheer dlr · . . - rz u a n o ecı • ...- a an açaıyor. . · .r-· 

" • har edi~esi Ye bu arzunun ~ugU~~U tikle meşguldilk. Hemen hemen he· tJniTerSite meydamna girdim. Bu - şamakt:ınsa ~ tercih eden iN 
harbe bır gaye ve hedef §eklmde.11i:° pimiz bu san•ati ayni yerde d~ele- nıyı da kendi bacalarından taşan kap- hattı hareketinden daha un bir ınan 

l(llsya B
•ıta raflı ktan olunması ~i dilD!ada çok yenı .~ır rimizden, babalarımızdan devir al • kara bir dumanla, öteden, );ne o kur- zara tahayyül cdilebihr mi!,, 

safhanın güneş dogm~.~an ~~~l g~ze mışızdır. Bu semt hile (Dökmeciler) şun fabrikasından gelen bcyaı: du - Muhaberatua Koatnlü 
çar~an ilk aydmlık mujde.sı bukmun· adını asırlardan almıştır. Oç sene man, birıbirine karışarak istila etmiş- Helsinki, 6 (A.A.) - Bugün Fin· 

at• A 1 dedır. evvel Onıversitcnin dumanımızdan ti. landiya hfikümeti tarafından neşrolu-1 yen y r 1 m 1 yor İngiltere ve mUttefikleri şimdiki şikayetı ilzerine bize. buradan çıka- Tanıdık bir profesöre, sonra iki do- nan bir emirname ile 7 tcşrinisaniden 
harbde de kendilerine çok iyi bir "ga· caksınız, demişlerdi. Peki, nereye çente rastgeldim: itibaren bütün mektub, telgraf ve te-
ye., tesbitine muvaffak olmuşlar ve emrederseniz oraya ı;idclım, dedik. _ Bu duman ... dedim. lefon rnuha\•cratına. kontrol konul -

'-- ( Jlattanfı 
1 

lllCide ) 
1 

k • .. insaniyeti kurdların ve kaplanların Haftalar, aylar, yıllar geçti, ne bele- - Ahşıyonız galib:ı ... dediler. maktadır. 
b .. _~yo la · ]~:;; garbı Ukraynada tezahur kanunundan kurtararak hakikaten diye, ne vilayet, hiç bir taraf bize - Fakat Dökmecilerde otuz yedi F..cnebi memleketlerle telefon mu-

'--~ f1--w._r
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rO. il . ha eyKeah r. 
1 

"V yüksek ve beteri bir düzene eriştir- münasib bir yer bulup gösteremedi. ocağı birden sizin hatınmz kin sed ha.veresi ancak Finlandiya, ineç, Al· 
~ .. '-& m yon ınsan r- raman anmız savaşa atan k · f tile k" alınıt- . · d · . . man F tn T . ~:::-ııuıntl§tnr. için,, lvazelerile atılmaktadır Çün-

1
med, şaAmptııykonu ~~~..A mbüe.~t-~ "-ıb- Bır aralık bacalarını ı u...atın a :yı- ve beııdetmişler .. Farketmedı mı, a- ı1 b'.,_~nslı:t~z ve gı ız lisanlarile ya. 

, ... , • ar ır. r yer -7 ............ e un_. ne bumda kalın dendi Biz de bor· .... lmadı mı bu dı.1man" P a 1~ ır. 
•·-- &u, vatan ve komilniatlik b" · · · · · ·· · · · .. .... ·· &.:::' -om:&n garbde. Fransa ve tektir. wm ıçınlıerm ha_ngı ~ muttehıden çarp- ettik, barcettik bu emri yerine ge - - Otuz yedi ocak mı söndürmil~- ~~ CeYab Hazırlunyor 

~~yalnıa kendi halklacınıı So ti b. r~· . . bğııu düıUamege mahal kalmamış- tirdik. Zaten günde üçer beşer kil; ler! .. Yok canım, hani nerede? Du- Helsınki, 6 (A.A.) - Finlandiya 
~ IGrukıeek~lerinin halklarını da m· ";Je e~üs ır.ıgı y~loız ınkifaf et-Itır. kömür yakan ocaklarımızın eti nP, man yine o duman, ve otuz yedi sa· kabinesi bugün toplanmış ise de Rus-
~~ olduklannı ve bu ği~ir ır: titri~~ l~~~at d= i O"a.eyill Calüd Y .• U.ÇIN budu ne ki, dumanı bir afet tellkki niye bile dindiği yok mUbareğin... Finlandiya meselesine temas etme • 
.\iı:.~ n.ı_ ~da da bugUn ve .a.ı•~yanıvye di~ğr ırbUıgtUnı, va.il tl . 1 edilebilsin'! Fakat mademki beledı- Anlaşılıyor ki kurunun yanında yaş mi§tir. 

&&111Cl bUynk devlet olan uuı& n er mı e erme f k ·· K bi M L "l d1kll • rü oruz k&t'fl olan vazifelerini müdrik on mil • .. Ü N tk yece _burada katm~ız muva ı ~- değil, bu işde sadece yaş yanmıştır. a ne OSaovaya verilecek ceva-
\~ no cJliin1 gll y • yoo1arca yeni insana ektir ınonDn n u unun rtıımüyo•. Elbette m .. ocakıanm ..... dökmeciler, onlarla beraber tor- m Y•M•kl topla•tısmda tesbit e.ıe -
tıı.... -....ı ~milyon insan da garb Molotof dahili • emte ınti'taı R d k• Ak• 1 • kurabilecek ba.'}ka bir yf'r gösterir nacılar tesviyeciler ve çoluk çocuk - cektir. 
~ ld, ara =::or. Dem:: derek l(Syle dem=~ e • oma a ı · ıs erı 1er diyerek, müs~h . beldi~orduk: lan, bi~ küsur be.htsız insan. nasılsa . A~aaa Yeni Tedbirler 
~ '-' ._ yansı .. _ :Ecnebi devletler i in işte bu sırada bırdenbıre bır err.n bir yanlışlığa kurban gitmişlerdir. Helsmkı, 6 (A.A.) - Milli .Müda. 
~~· ~ kapitalist, Troçldcl ha. 1 gerek ~~fail ( Bat&arafı ~ ~lele ~ vaki karşısında kaldık ve memurlar Tek hemşehrinin derdini ihmal et- faa Nezareti halkın himayesi için ba· 

b---. -_ devletlerinin göstere- ve gerek d'~ erer1-~ tasarı d ~~da ği teminat, burada çok iyı hır tesir gelip birer birer ocaklarımızı mühür- miyen ve böylece bütUn Jstanbulun zı tedbirler almıştır. Bu cümleden 
.._ ~ 'fi'IX y oı::.ırue a_ı__an Hatır led"le bi 0 1 kta ttil ()-
~ -.....ı.ı.. .. . cinayet pllnlannı tahakkuk ettire • yapmAY · .. .. . ı r, a ça ı!"'a . n ~~e er. sevgisini kazanan sayın LQtfi Kırda- tarak halk gecenin bul saatlerinde 
~-~ _ lılr -ı.ıerdlr. Sovyetler birl!ii. aar _ !talya. butun. Akde~ ~takw - - N&Sll olur. cl<dı'.'\ ., .. ıslemet.- nn, btı ocaklan söndürilleıılere li _ soluıldarda dolarmnap dava olıo. 
~ ~ Sovyetler Birliğini de sılınu mQttehid kalnuetır y, da nın, Avrupa ibtılifı hanemde tutul - ten menederler mi hıç ... Bqka bir kayd kalabileceğini bir an akhmdan muştur. , 
~ harbi~ etmek husu- ha ~terde topraklaruu ~et: masını arzu etmektedir. Bu sebeb • ~çalışmanıza kim mlni olabitiT' geçirebilseydim, daha bir çoklannın 
~~ ~ ~almıtb:'". ~mittir. den Roma, aulhcü bir iradeyi ve bu ki'!.. içlerini sızlatmamak için olsun, 1s - D h•J• V k•J• 

&a.terdik ki, .kapıtaliat ._ ... ._bald "b" l tihanl ,,_ .. -'-ad aulhü takvi-ye yarıya- - Evet. orasa öyle .. fakat nered-! tanbulun bağrındaki bu tue yara'-'l a 1 ıye e 1 1 
L :'"' ın. .. ı.-...:bı--=- dalın d .USU& e ne gı ı m ar ... .kar mm_. a, J- 1 b·ı· . b" ~ Beled" bt u....__ .r 

..._ .,~ U&l&l"l --111 . a a- plap.cafımızı bilmiyoruz. Fakat cak her teYi müaaid bir vuiyetle kar ç~ ışa ı ınz ız. ıye rıe !1"'"' deşmekten çekinirdim. M ) ty G• • 

"'
~oak ve bıtaraflan blld"&.ı...,:- bf da de l l ktad hır dışında, meskfllı mahallerden U· Dök .1 . ..; d" bul d ki a 8 aya JttJ ı6&ü&u. r teY varsa o ve. 11 ama ır. zaklard . , di mecı enn, 9ım ı un u an 

'-ıı ~ ~del! ~ tan:- tlmiıln mlldafa& kudretini daha zi- Relıılclimhur 1- lıııinU'nün nut- ıım :o: kurup ~l~n ... ~r. yerden bafk• bir tarafa nakledilme - ~ivaa, 6 (A.A.) - D.ıılliye Vekili 
ııl..ı.a ._... J'~ı.na Birliği yal· yade artıracağımızdır. Hariçten ge- kunda, Türk • Sovyet münasebetle -ı km . ya~ca '? Nna oı·-...a lerine kimsenin bir diyeceği olamaz. Faık Oztrak, diin buraya geli§lerinl 
-aa ve iradelerile yttri1 • . ca sermayemız mı var. e YnAU. • tak"ben _,. ı.--

' • ~ • lecek hlçbır teyden korkumuz yok • riDe müteallik kJamı büyük bir ali.ka beledi tlııuib gö w. b" rde Ancak, mademkı bu dllkklnlan ka- ı \'oul ve -- kaymakamJan. 
\~bu harb kafaaile de • tur. 8?vyetler için en iyi. siyasetin ile tebarU.ı ettirilmekte, Ruayaya kar- istedi~e ~ti haiz :ln:~yebu • patmakla, ~klyet ~ilen duman bir ~~ itt~rakile Y~P~ b~ ~~~ 

'\l t"_.-: ... ~ devam edecek olur- .Wh sıyasetl oldufuna kanıiz. o sulh 1sme_t_1n_ ö U' tin k 11 d - ö~'ü 1 -x... ... -ydi de "b _., .. Llar zerre bile dınmemiştir, o halde bele- vılayetin umu.mı \·:wyetiııi ve ıhti -
~ ve Fransanuı id · ti b" b" ok ffak. 11• n n u an 1~ ""''" up 6 uoMO&..... a,...-a ÇOCWL •• di · ·· tereceği ünasib b" l ösd · · tir · '--....,....._ '"8aan .~ aıyase . ıze . ır ç muva ı~et- lisana işaret edilmekte \'e bundan, ekmeğinizi fW'9Clkta kuanın!,, de - ~ g_os m ır !e- yaç arını~ ~ geçı~. • . Faık 
~ ..;.: bGyle olması ıçın ler temm etm11 bulunuyor. Bu aıya- .. . . . . .. ydi Biz rede bir kiralık dülı:· re göç edinceye kadar bu adamca.gu- Oztrak muteakıben Partıyı zıyaret 
~ )'Oplyorlar- bitaraf .eti, hiç yolumuzdan ppnadan ta . Türkiyenı~, .ı.fosko~a .ııe Y~ ~uza • :.. - ıı:e.edi "burada dök • 1ann maişetleriie oynanmaması müm eylemi§ ve şeluin görülecek yerlerini 
. ~ l&JUR mütemadiyen a· hakkuk ettireceğiz. Ve Stalin parti- kerelere gıtıJJmek ihtimallermı koru- . . ye 1 eli kiin değil midir? germiştir. 

• . d ilh _,__ . k. ~-..:.ı:-· t• .. tih ed:ı--1. mecıhk yapamazsınız.,, yor. Ken- Dahili Vekil. 'l:'I .k ~-'- ••-mm en amını a&au milletimizin a- ma ısl.C\.Ugı ne ıcesı ıs raç uıua& d" d b" aft.at eden ki _ ....... ••••••••·---· .. -·-- ye ı .r aı uAu:--. --
~da na mn . d . . bud ted" l e ır yer &- erm oca an. ı t •t ek il d"" .. ı.... bu 

t...~ ....._--_ ~- uave etmeliyim ki. ve ıra es& 11t.e ur.,, ır. mızı mUhUrlilyor. Böylece söndüril • a yaya gı m zen: ~ _,-m 
~~ iııtifaıdo • M~tofun nutk~. aaat 19.40 da bit- ,. • len otuz yedi ocatm iki yil7.e yakın Sadaka j F ıtır radan hareket eylemışür. 
~ ID.enfaat umuyorlar ve miştır. Nutkunu soylemeye 18.10 da Von Papen m Sofyadaki işçisi ve yine bu ocaklardan çıkan -·-
~.,, ~ para ta- batlmı§tı. temastan işlerle geçinen Oç ybdell fazla tor- lstanb•I MiJftilüfintlen: İtalya • Mısır temaslan 

\ ~ ....__ _.. • ·--_ .. ___ .. ____ nacı ve tesviyeci çoluk çocuklarile En iyi Jyi Son Kahire, 6 (A.A.) - Veliahd pre~ 
' ..... •.:;:_v~~er Btrllfinin sınat Jl'tt.re, bW ydda bir defa, &alı· Sofya, 8 (A. A .. ) - Almanyanm bugün açtırlar bayım! K. P. K. P. K. P. Mehmed Ali bugün İtalya elçiliğine 
~ netloelerlni göz. Wmmlu bqkalanm ~ Ank: bU~ :;u ~on Pape~ bu _ Peki lstuıbulun bqka tarafla- Butdaydan: 12. 20 10. 00 9. 10 giderek İtalya elçisi Kont Muoliniyt 

"....._ • IODra eöyl• devam Nıraa fanattır. Ba davete sa- • saat .ya plmif ve nnda hiç dökmeci yok mudur! Arpadan: 16. 30 ıs. 80 1. • ziyaret etmit ve elçi ile uzun bir nıli· 
~ ~ mimi Wr allb ~ Bulgar Bqveldli Ka.ivanof ile gö- - Tavulı:paannda, Nuruomwıiye Ozümdea: 8S. N '6. JI Si. 10 likatta bulunmuştur. 
~ meeba oldufu -·· • •• - _......... rilfWktm m •kpm aaat le,20 de ciftftllda, Mahmudpqa arbmnda Hurmadaaı 00 00 1.U. 20 00 00 . İtalya elçisi ,kral Faruk ile de u.zw. 

-,Q '*llll •- Uak- 'l'Urldyeye harebt etmiftir. da vardır. Fakat mılara - çdmrma- bir konuşma yapmıştır. 
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Mevlana Hakkındaki Fikirlerim 

PlBfi\1TGRlfll 
Halkevleri Mevkut 

Neşriyatı 

Düşman Bergamayı 
Yeni Hazırlıklara 

lıtirdat için 
Girişmişti 

Halkevlerimizin faaliyeti her ıt1JlT 
biraz daha artmakta, biraz daha vı 
rimli olmaktadır. 

Yedi sekiz ay kadar evvel Beyoğ- yorum. Londradaki profesörlerim Mesela temsil şubelerinin faaliY~ 
lunda, Yeni§ehirde, Mangasar cadde- bu hususta bilhassa sizi tavsiye et- ti epeyce halkevinde mahalli ihtiY~ç· 
sinde bir inhidam hadisesi olmuş, 1 göS' 

fa 
tiler. İlminizden tetebbuatınızdan arı karşılıyabilecek bir kudret 

makarnacı Yani, Dimitri oğlu Aleko, ' t k d" rtı;rıt· istifade etmeğe geldim.. 1 erme te ır. Bunu· takdir eden '-:~ 
ve Dimitri kızı Evyeniyaya aid dört h · H 1 kkUU~ Filozof salcıtasını tadabilecek yeni urıyet a k Partisi bu teşe . . 

Bu kuvvetlere, efrad ade- biidir ki, mukavemet edememişti. katlı bir apartıman çökerek sekiz ki§I i~tiha bulmuş olmanın da keyfile, r~n .en çok müşkülat çektikleri pJY~. 
dine göre silah ve kili mikdarda cep Fakat, adım adım harbederek Çam ölmüş, on kişi de hafif ve ağır suret- Mevlana &şıkı gence ağır ağır bir ı sızlık meselesini ehemmiyetle ele 
hane verilmiş ve bu suretle silah w köyü1 Alacalnr yolu ile Çakırlı Uze - te yaralanmışlardı. Dün bu hadise - başka ziyafet sunm.ağa koyuldu. On- ?'1ış ve .bu .sahnelerin ga!e~ne ~ygtııl~ 
cephanenin bir mikdan sarf edilmişti. rine çekilmiş ve bu suretle mukabil nin muhakemesine Birinci Ağır Ceza dan bazı notlar almağı ben de ihmal , ılk vesıle ılc bahsedcccgınuz, bır ço 
Ayni teşkilat, civar köylerde de ya- !kuvvetlerin seri bir yürüyüş yapma- mah.keme~in?e başla.nn:'ı~. . . etmedim: !piyes bastırılmıştır. 
pılarak, debboyda kullanılmağa el - !arına mani olabilmişti. Dıkkatsızlık ve tedbırsızUkle öl~ . - Mevlana şarkın en büyük ~i~- Halk.evleri . dt>J§.lctile .. hazırlail~ 
verişli tek silah bırakılmamıştı. 1 Akif Bey müfrezesi de, Menemen ve yar.alanm~lara sebeb olm~ suçile tık ve son derecede heyecanlı şaırı- mahallı tetkıkler de gwıden gilı1f 

Sıra, cephane ve bomba taşınması- yolunu kapamak için bulunduğu Ka- / mu~aı.en:.e a~.tına alınan Alekı ile Ev dir. Hakkile de filozoftut. Felsefesi- •artmakta ve yurdumuzun ınubtell. 
na gelmişti. Bu, hayati denilecek ka- yık köprüsü ve Bürhanı Sebil tepele- yenıya dunku c.elsede bulunmuşlar, nin esaslı şekli Neoplatonizm siste - ! köşelerinin tal'ihi bu suretle C8ll1~ 
dar ehemmiyetli işde, merkez ku •

1
rinden çe~ilmek mecburiyetinde kal- makarnacı Ya~ .bul~'?a~r. . . minin ayni gibidir. Dördüncü asrı maktadır. Bu kabil değerli bir .çoİJl 

mandanlığı vazifesinde bulunan ki • 1 mıştı. Tabıi, yolu açık bulan mukabil Suçluların hüvıyet.en tesb~t ~lip {. _ . miJadide zuhur eden meşhur sofi ' tetkikler, vesikalar dn. Hn.lkevleflll . 
demli yüzbaşı lsmet Bey üzerine al- ı taraf kuvvetleri de 20 haziran 1335 s~r~ula~ı yapıldıktan sonra, ın~?am mza. :ı:evflğtn başka hır pozu 1 Jamblicus ve ondan çok evvel gelen çıkarmakta oldukları mevkut JJlCC 

m.ış. tı. İsmet Bey, şehrin istirdadı ge- tarihinde Bergamayı tekrar işgal et- j hadıs1esınd~. kansı Sultan ve kuçUk Kayıbdan bir mucize gibi gelip im- büyük filozof Blotinusun en esaı>lı ı mualarda intisar etmektedir. 
. . . . · t• kızı lhan olen koltukçu ve yorgancı . . · . B 1 -"ib e-cesınden ıtıbaren bu ışle meşgul o - mış ı. 1 y f . . . . dadıma yetişmiş bir sanihai fikriye- fıkırlerı pek heyecanlı ve pek şaırane I u mecmua arı yakındo.ıı t<ı.J' _1111 

luyordu. Şehirde ne kadar nakil va- Bu vaziyette, Cemal Bey müfreze- . usu mahkem~y~ bı~ ıstida vermdış- dir ki haricdeki eşya ile hiç bir mil- bir ifade ile Ye hakikaten ali bir üs- denler onların da her giln biraz d':. 
tal . h .cd 1 . A 1 1 b 1 . . tır. Yusuf, bu ıstidasile suçlular an 1A bJ b.. ilk" d" d t 1 1 ol" 1 t - .. kl bir ... sı an var ıse arı en ge en ve sı yva ı cta u unan kıt'asına ıltı - , 

10 000 
. . . ' . nasebeti yoktur. Zira ne 0 zaman, ne u a uy n·anın a op anmıştır. oun aş ıgını gorrne e ayn yı· 

getirilenlerle beraber emri altına al- hak etmek üzere Yukarıbey, Akif · lıra ~ına~ ıstemektedır. . de sonra Fikretin mezannda san Mesnevisinde pek tuhaf hikayelerle ;vinç duymaktadırlar. Bunların SS,.t 
bunl . d tab l B üf' . d . . . 1 Yusuf bu ıstıda ıle davacı mevkı- t· h"k t l 1 · · r· ları ·. talı · l k )taCJA"' mış ve an pıya e ur arının ey m rezesı e Kınık ıstıkametınc . . . . gonce veren bir diken gören olma _ en çe ın ı me mese e crını so ıye ıse mın o unmıyaca 

nakil vasıtalarına katmıştı. Şehirde çekilmişti. 1: geçtıkte.n so~ra, hadıse~e ko~u ~ı- mıştır. Ondan maada ben Fikretin noktai nazarından kinayeli bir tarz- 'ı çoktur. . 
mevcud bomba ve piyade cephanele- Bergamanın bu ikinci işaalinde . anAAn~tı şahıd 0~~ak ~ı~enılmış- mezarına bir "çelenk,, değil, bir tek da ortaya koymuş ve kendine göre Sfac bir fikir vermek, alakadar 

011
1 . . M d k'· .... b ta t 0 • tır. nesti şunlan soylemıştır: ı h 11 t · t • H' d f'l fl t b' J . . . . ;.,jpl e-rını en eres oprusu aşına şı - başta kaza kaymakamı olmak üzere .. . !yaprak bile götürmemiştim. Gönltim a c mış ır. ın ı ozo annın ar- ı cccklcrını:t:ı tanıtmak içın .., . 

ağ b 1 tı T b'A b d . . - O gun, ben, kız kardeşım ve an.. b M 1• H ' d' t d · · . d dıYcr m a aş amıg . a ıı, u ara anı- ahaliden iki yüze yakın şehid ve bir .. . .. · . dolu, fakat eli boş gitmiştim ... ,, zına enzemcz. ese a ın ıs an a rını hece sırasıle buraya kay e 
· t b 1 ö illlU bek nem, uçüncu katta oturan Pavlıye . k k. d b . S k·A f 1 ı zamıye a ur an, g n ve zey o kadar da yaralı düşmüş bir hayli- . . . Fılozof kıvama gelmekte olan sa- pe es ı zaman an erı an ıa e sc- rum: ... ıı 

müfrezeleri efradına da bol bol cep- sinin de akıbetleri meçh~l kalmıştı. mısafır olarak çıkmıştık. Bır ~aDt ~a }atasını bıraktı, kitab odasına gitti fesi idealist<;e bir panthe;sme yani Akpınar - Niğde. Fiyatı ya:Y 
han bomb t . tı lm t dar oturduktan sonra, Mat 12 sııa- . . _ hd t· .. d · t . ·d· L. k. 1 d - · ı 

B
e ve d a evzıa yapı ışı. Şube reisi Hakkı Bey, hayatını an - larında, tavandan sıvalar dökUlmcğe vd~ bıraz sonra. elinde bir kagıdla geı- j va -~ ılvu:uk lsı~l ehmıkı.kı.t· a ıntl okn a egAıl. El. - . ft ..... ıı dt' 
u sıra a topçular da boş dur - cak tesadUfün yerinde bir yardımı . ı: nn cum csı a ı ı e a ı a ı mu a a- tan - • azıg. Fıyatı y~ 

1 dı "'_ft A h" . başladı. Arkasından da, potrelın ye- ı . .. .. . 1 1 b"J k ·d · ı· d .. ğil mamış ar . ~mı gayret ve ını- ıle kurtarabilmi§ ve Bcrganıanın mn- . d .. .. w •• •• • • •• - Bak, dedı,. 328 de Gumulcıncde ya vası o a ı me ı uıa!:!ın a ve u - . .ı, 
t sarf tm

. 
1 

di D bb dak. h _ rın en oynayıp dondugunu gordum. .. 1 ·d· d ·di y · ı· t ta 

1 

A 1 E S 15 P me e ış er . e oy ı sa nız oldugu acıklı 8.kıbeti alakadar- B" d b" b" Umbii ... 
1 

b" nutuk soylerken kafamı yardıkları , mı ın e ı · anı rasyona ıs r7.ın- tayo u - rzurum. ayısı ıO 
ra top mermilerini ,batarya kuman- lara bildirmişti. ı k ılrd en ıre ır g rtu. ı ~ ına yı- zaman Fikretin bana yazdığı mektn- da felsefe sistemleri idi. Halbuki , Başpınar - Gazianteb. Sayısı 
danı ülA . K al 1 koda b.. ı ı. Ondan sonra kemlımı kaybet- b A A M la • bUt'" b . K 
t 1 m azıı::a em. ~~ s o ua Bergamanın işgali ve Bergamalı- mişim. Ne olduğunu bilmiyorum. Bun u da hala saklarım. O mman, hele . ev nanınl \e b .. -~ o~a f'l en:ııycn 1 .B k y . a.zıh dt' 
bop an c:"!-'. ~eler~ ~ e_ :fi: ::· Jarın bu yüzden maruz oldukları a- d~n bir hafta kadar evvel de, kiracı- 1 şu son satırları kaç defa tekrar tek- 'e ~:y~ev o:::. uyu şa;: ı ozo ~ın _ ·ı ozo - ozgat. Fıyatı y 

urund unl ırıncül.ı Av~ ıkAbıncı edo R .u- cıklı halleri civar kasabalar halkının ı lar, bodrum duvarının çatladığını rart okumuş~~r:1· .. . usul ut '~ tnlo . kı. naztarı f mk amdien de- gı B. d B d S 7 5 J{. 
man an an m azım m asım dikkat nazarlarından kaçmamıştı. .. .. . . şaret ettıgı satırlara goz gezdır- op a onıs enn ıne eva u e yor u. ur ur - ur ur. ayısı · ı 
ve yüz~ Yakub Beyler, gerek kı- Hemen herkes ,başta padiş~h olduğu ro:::ıuşler, kapıcı Alekoya aöylemış- elim: Bu ~iste~de en bi~y~k meb?e ve ~a- Çorumlu - Çorum. Sayısı 12·~ 
talanna aıd bulunan ve gerekse ha- halde İstanbul hükıimetinin saltanat ı erB · d . _ . ".... Burada nasıl düşünüldüğünü 

1 
sıtaı marifet aşk ıdı. Aşk ıle bakı - Dıranaz - Sinop. Sayısı 10 J{. ı 

ricden tedarik olunan vasıtalarla, ve nüfuz ve mevkilerini korumak d hund.anl s.o1 n~a, dıge~ bazı ş~hıdl~r elbette bilirsin. Sana aid en küçük !kati mutlakaya vasıl olmak ancak Dört Eyllll - Sivas. Sayısı 10<r, 
k .. .. b k .ıa. ı a a ın enı mış gelmiyen şahıdlerın ' h 1 

•• k'· ·d· H k"k t· b. · · · E · · 10 .P opru aşı arargauına taşıttırma- kaygısı ile her gün ve taraf taraf \b" . . ' •. aberin ne hisler tevlid edeceğini de mum un ı ı. a ı a ın aısı yıne rcıycş - Kayserı. Sayısı 
ğa başlamışlardı. tevessü ed~n bu işgal beliyesine kar§ı ce k ı ıçın muhakeme başka gune bı- elbette düşünürsün. Biltiln aile ke- aşktı. Elhasıl \'arhğın sebebi, ruhu, Fikirler - İzmir. Sayısı 15 J{. dt' 

Fakat, mevcud cebhanelerin büyük göz yumduklarını görmüş, memleket ra ılmıştır~ mali afiyettedir. Yalnız iştiyakların hep a~ktı. Gediz - Manisa. Fiyatı yazılı 
bir kısmını taşıttırmağa muvaffak ve istiklali kendi silahlan ile mu- H•pı•h•neye afyon haddi, payanı yok. Ben yirmi yaşlarımda iken Mevla- ğil. J{. 
olmakla beraber, mukabil kuv- hafazadan başka çare olmadığını da .. •o.kma~ _lete~Jf İstanbula dair verec:k havadis bu- nayı oktunağa başlamıştım. Gelibo- Görüşl:r ~ Adana. ~ayısı 1~ aııll· 
vetlerin Aydına tekrar taarruza baş- anlamışlardı artık. Bu kanan.ti kat'i Dun, Hıkmet ısmınde bır kundura lamıyorum. Ortada bır çalkıntı, cı- !uda muntazaman Şeyh Hüsameddin 1 Halk bılgısı haberlen - EJnill 
lamaları dolayısile bir kısmını bırak- surette hasıl eden millet, galeyan i- boyacıaı !st~nbul haph~hanesine gi - ı vık bir maskaralık ve habaset ça- Efendinin dergahına devam ederdim. Sayısı 10 K. eiJI· 
mak mecburiyetinde kalmışlardı. Bu çin bir işaret ve irşad bcldiyorlardt. derek mahkumlardan Hacı Hüseyini muru çalkanıyor, bulaşıyor, iğrendi- Dervişlerle görüşürdüm. Hele Aziz İçel - Mert>in. Fiyatı yazıll: 
faaliyetlere devam edildiği sırada, Altmış birinci fırka kumandanı ~yaret edeceğini: k~~.di~iıı.~ veri_Imek l r~y.or! .. Yine her şeye rağmen tabiat D~~nin mam;~r çalışına ba.~~~rdı~. İnan - Trab~on. Sayısı 15 ~-
vukuu muhtemel bir taarruza ka~ı miralay KaZlm Bey, halkta uyanan ~ere .yemek getırdigını soylemış, e- j ıatıf, topraklar cennet; ne yapalım Hala da MeYlananın pek buyuk bır İnanç - Denızll. Sayısı 12.5 ,.1sı 
cebhe kurulmuş, icabeden mevkiler bu mücadele hissi ve arzularını tak- lındckı tencereyi göstermiştir. Gardi- ki sen yoksun, aziz kardeşim. muhibbiyim. Benim nazarımda ta - Karacadağ - Diyarbakır. $3. 
de kamilen tutulmuştu. dirle karşılamıştı. İşe de Akhisar _ yanlar, Hikmetin vaziyetinden şüphe Tevfik Fikret,, savvuf en şairane felsefedir. Baksa- 10 K. fiy&ıı 

Telsiz telgraf sırtlarına sahra ba- daki reddi işgal cemiyeti~i harekete etmi§lcr, k.endisin!. o~ad~ .al~koyarak Tam bu sırada bahçe kapısı açıldı na, ~a?gi filozof, musiki için böyle Karaelmas - Zonguldak. 
taryamızla yüz otuz beşinci alayın geçirmekle başlamıştı. Yapılan teş- tenceredekı yemegın ı~:r~sını ~raştır- ve çekingen adımlarla ilerliyen bir demıştır: yazılı değil. 5 ~· 
ilçüncU taburu ve Topyatağı mevki- vikler, sarfolunan himmet ve gay - mışlar ve oldu~ça m.~lıı~ mık~arda esmer genç, şapkası elinde, saygı ile Aşk ki cilcrn heme şcydayı ii.,<Jt l Kaynak - Balıkesir. Sayısı ~ 
ine de yilz yetmiş altıncı alayııı bi- retler pek az bir zamanda gilzel ne- afyo.n bulund•ıgunu gormuşlerdır. filozofun önünde eğildi: Nağme yeki me1:cci dcryayi üst Konya - Konya. Sayısı 30 

. 
rinci taburu ile yüz yetmiş beşinci ticelcr venni§ti. Bilhassa, milli müf- . Hıkmet derhal yakalam~ış, elinde- - Londradan geliyorum. Bilhas- Ocak - Urla. Sayısı 15 J{. 1'f) 
alay yerleştirilmişti. Bü~Un gözler, rezelerin adedleri arttırılmış ve bir 1 kı tencereyle b~raber, Asl~ye. B~şinci sa sizi ziyaret etmek için Mısırda yo- Yani; On Dokuz Mayıs - Samsun. $ıl 
tekrar taarruza geçmek uzere olduk- elden idare edilmesini temin için, ceza. mahkemesıne şcvke?ılmışti~-.. 1 lumu değiştirdim . Rahatsız ettiğim Aşk ki biWttı tllcm onım mcftwıu, 10 K. J{ 
ları kat'i olarak haber alınan muka- binbaşı Hüsnü Bey mıntaka kuman- ' Hıkmet, bu tencereyı, kendisıne, için... diı;cıııesi olnw*tur Taşpınar - Afyon. Sayısı 1~)~11 
bil kuvvetlerin gelecekleri istikamet- danı tayin edilmişti. Akhisarda, ilk tanımadığı_ biri~inin .verip hapishane- Filozof, bu çeşit ziyaretlere alışık Nağme o deryaıım bit dalgasın- Türk Akdeniz - Antalya. 
lere dikilmişti. milli müfrezeyi teşkil ve idare hat- ye yolladıgını, ıçcrsınde afyon oldu- bir tavırla yerinden kalktı. dan ibarcf tir. yazılı değil. J{ 

Menteşe sahil muhafazasında bu- ta memleket ve istiklal uğru;a ~e- ~mu bilm.ediğini, ~emek ~a~ z~-~~-il~: - Buyurunuz ,oturunu~. müşer - Filozof, meftunu olduğu Mevlana- Uludağ - Bursa. Sayısı lO d;ğiL 
lunan yüz yetmiş beşinci alayın ikin- hadet şerefini de, Manisalı Kara Os- bır hayır ışlemek uzere goturdugunu 1 ref olurum ... diyordu. nın tesiri altında devam ediyordu: Ün - Isparta. Ei'iyatı yazıll jC 
d taburile Antalyada bulunan yüz manzadelerden Halid Paşa kazan-, söyliyerek suçunu inkar etmiştir. Genç anlatıyordu: - Çöllerde bile ekseriya onu dü- Yeşihrmak - Amasya. Se.Y151 

yetmiş altıncı alan kumandanlıkla- mıştı. ..Tcnc:re. müh.ürlenerek t~bbı ~dli!e 
1 

- Hindliyiın .. Oksfordu bitirdim. eilnür, Mesneviden parçalar okurum. K. ~ı 
rından ayrı ayrı gelen bu yeni taar- Bu cebhedeki ilk milli alayımızın &:onderılmış, Hıkmet te\'kıf edılmış- Mevlana hakkında bir eser hazırlı- Ah çöller ... Faniye dini, ibadeti, Al- Yeni Tiirk - Eminönü. SaY151 

ruz hazırlığı haberlerini, §ehrin ta - kumandanlığını yapan Halid Paşa, tır. .. .................... " ...................... lahı bir başka türlü sevdiren çöller. K.. -erit 
rafımızdan istirdadını teakub eden Aydın muharebelerinin vukuu sıra _ Bafka!tının nUfua lezke- Hırsızhlı lddla•ı Bugün yine isterdim ki felek bir fır- İstanbul Halkevinin bu deS r 
günlerde, Aydın üzerinde gezen tay- mnda Harmandalı, Terkeş cebhcsin- resini kullanmıf Şişlide Çütecevizlcr sokağında otu sat verse de bir daha o yerlerden geç- mecmuasını, karileri oldultınrııııı1flcl 
yareler ve aynca hususi surette alı- de bulunuyordu. Bir akşam mUfrc- Bıılgaryadan gelen muhacirlerden ran Nazire polise müracaatla H:imid, sem ve bir gece o temiz ince kumlar min olduğumuz karilerimize, ıı) 
nan malfunat ta teyid eylemişti. Ar- zesinin iaşe işi için beraberinde on Hasan oğlu Nazif isminde birisi, ken- HaçiJr, Antranik ve Mustafa isimle_ üzerinde ve belki iki milyon sene ev- takdime hacet görmüyoruz. b~ 
tık nizamiye kıt'alarımız, milli müf· kadar gönüllü bulunduğu halde ci - disine aid olmıyan nüfus hüviyet cüz rinde dört kişinin evinde tavanda a- vel sönmüş bir volkan kraterinin ya- Ülk"T b 1 . k rdıklıı.rı .ı•· 
rezelerimiz yeni bir harbe bazırlanı- d bul b" "fff- · · d k ıı kta d" s b d d .. rt ·k h ı u u aş arın çı a ıı~ vpar a ı_ınf a1 .~ ıbr çı ıgde gıtmışti. andıntık. u. anmS Iha '"'-n un ultanah- sılı haf esteki kuşlarile 18 lira kıyme- nı aşın a o b sha1at~ı ra at ra 1~t mecmuaların başında da bütilll ,.,r 
yor, Aydın halkı da bu hazırlıklar aşanın çı t ıge u tarz a gelişi de, me ıncı u \.A:Za mahkemesine tinde bir duvar halısını çaldıklarını uyusam .. ve sa a eyın de güneş dog- 1 . . 1 "Ülkil·· _..i· 
k d k d" ·· ı d lı 'lm· . . . . ev erının mecmuası o an ·ter 

ar§lBJn a ara uşunce ere a yor- yanaşmalardan bir Rumun şübhesini verı ıştır. Nazıf, mahkemede demiş- iddia etmiş, dördü de yakalanmış mazdan ıkı saat evvel uyansam, a- ı dl Ülkü ü d .. h siz ksl'1 · ın· 
du. uyandırmıQtı. Türkler hakkında öte- tir ki: tahkikata başlanmıştır. ' zaklardan, görünmiyen yerlerden gc- ~· k . '. Yta elşupFue ad J{öPrUIJ 

••• "J • • • mız pe ıyı nır ar. ... .. ıı 
denberi beslediği kinin teşvik ve hır- - Altı sene kadar evvel Bulgar- Yangın len ezan sesını dınlesem, sonra ala- .. .d . lt d kına.!!a P"" h~ 

Mukabil kuvvetlerin B d U .. ü . k 1 k h . ~. . nun ı aresı a ın a çı o ~., " ergaınayı sı ile çiftliğin cenubunda bulunan ya an zunkopr ye geldım. Beş se- K t ld y k k 1 d . ca aran ı ta ep bır anda egıhp ye- 1 k .. 1.. 1 1 dolu olıv' -• 
t kra · gal · · b"" ··k h lıkl ' .. . , ar a a a acı yo un a çımen - . ya ı ço oz u yazı ara _1 .. cY 
e r ış ıçm uyu azır ar Papazlı köyündeki Rum çetesine ne sonra nufus tezkeresı verılmek U- t f b .k taş w • d re kapanan maşlalılıların arasına ka- .. k 1 k ele "P>'"~ 
yaptığını haber alan kolordu kuman- koşmuş çete reisini paşa aleyhine 1 zere, elime bir vesika verdiler. Ondan kodda rı ~dı k l"?bcadgı cıvarlkı~ a Mu - tılarak namaza ve niyaza dalsam... mt":cekmkuUalyıl odrneh o a:alemiıniıe <} 

d nlı - k yfı"yeti B rgama k ' b. a ese aı u u e e evve ı gece sa- N'h . . . --.... er e ars a a gı, e e uman- tahrike koyulmuştu sonra ır çok yerlerde dolaştım. Son t 23 b kt k .. ı ayet kervanla yola çıkıp sıvrı, dı- b" 1 1 k b.1. 1 ~ 
d 1 ğı b"ld" · kte · tedb. · . . a uçu a yangın çı mış, kulube . . . . ır canı ı vere ı ır er. 
anı na ı ırmış, mu zı ır- Papazlı beQ altı yu··z haneli b'"yu""k 1zamanlarda Ankarada ıdım. Anka _ .

1 
b t d 1 b ken gıbı taşlık bır yere gelınce de -

1 · ı 1 ıu u ehemm· t • "J u .· . ı e os an o a ı yanmıştır. Yangı - b" . erın a ınmaa zumun ıye - bir Rum köyu·· idi. Manisanın muka- ı rada, Bendderesınde Mazhar Saıd a- d kt w anı 1 dı - veye ınscm, gayet temız kumlara va 
ı . . . . . nın ne en çı ıgı aşı ama gından 1 k ·· ·· ·· ·· 
e emir ve tavsıye etmı§tı. Fakat, alt- bil kuvvetler tarafından iı;ıgali sıra- partımanının 4 numaralı daıresınde tahk'k t b 1 rınca ya ın aya yuruscm, yuruscm .. 

b" · · fırk kum d · al • .,,, t d B leli ı a a aş anmıştır. B b~ 1 A .. J'" F k b mış ırıncı a an anı mır ay sında, bu köyün halkı da yüzlerin _ o uruyor um. uraya ge m. Elim- unu c.ı..ıa oz uyorum. a at u 
Klzım Bey, cebhenin idaresini almak deki maskeleri atmışlar nankörlük- de bu ntifus cüzdanını gördüler, beni .. Beygir takmeledl çok uzun, aylarla sürmemelidir. 
üzere, o sırada henüz Somaya gelmiş . . .. _ . ' . . yakaladılar. Dun saat onda, Kısıklıda Bulgurlu nelebed oralarda yaşamak mecburi-
bulunuyordu. Tedbir ittihazına vakit lerını gostermege pek gUzel bır vesıle Hakim Salahaddi; Demirelli nüfus mahallesinde 6 numarada oturan a- yetini düşündükçe zihnime fenalık 
ve ım an amamıştı. Ansızın, Ber- .. . . . tezkere.ı;ı resmı bır ışde kullanılmadı- n a gelır. Onu bız yapamayız. Onu bede-. kA bul bulmuşlardı. Başlarında 1stanbuldan 1 . A • • 

1 rabacı nısanın bir buçuk yaşı d ki . . 

pma üzerine yürüyüşe geçen muka- gonderıle~ Nomıkos adında bır pa - ğı için, Nazifin tevkifine mahal ol _ çocu~ ~ük~elin annesi. çeşmeye su viden başka hiç kimse beceremez ve 
bil tarafın faik kuvvetleri ile karşı- paz oldugu halde, depoyu ~~smış- madığına, ancak, !stanbulda ikamet almaga gıtmiş, çocuk evın ahırına gi- bu cazibe dünyadan tamaınile biha
lamıştı. lar, bulduklan cebhane ve silahlan gft.h gösteremediği için, evrakile be- der~k oyun oynarken beygir tekme- ber olan hakiki bedeviyi 0 korkunç 

O sırada, bu cebhede, Somadan yağmalamışlardı. Meydana getirdik- raber müddeiumumiliğe iadesine ka- lemış, başından yaralamış, Haydar- kumlara bağlamıştır. Ve bedevi o -
Bergama üzerine ilerliyen Cemal ve leri çetelerle civardaki Türk köyle - rar vermiştir. pa§a Nümune hastahanesine kaldırıl- radan başka yerde yaşıyamaz. Bir 
Akif Bey müfrezelerinin tekmil mev- rine taarruza başlamışlar ve çok ta 18 IB 18 mıştır. lahza bile yaşıyaınaz. 
cudları altmışar neferi bile geçmi- can yakmışlardı. B l "l h Yaralanma Bir gün Emir Abdullahın Amman-
yordu. Bu azlığa rağmen, fedakarla- (Devamı , ·ar) e a l sar OS Büyükadada Yalı caddesinde Hiris- daki kasrında ve kendi odasında o-
rımız harbe atılmaktan çekinmemiş- Samatyada Büyük Kuleli sokakta tonun kahvesinde yatıp kalkan 64 ya- turuyorduk. Kasra çıkan yol üzerin-
lerdi. Cemal Bey müfrezesi, Dikili _ ............ ,. ............ u ................. ce oturan Karnik oğlu Bedros ayni so- şında Abdullah, Adaya gitmek üzere de beş bedevi §eyhi belirdi. İçlerinde 
den ilerliyen Uç bin mevcudlu ve a- Ii1tremizi yine kartallnnmız kakta Dimitrinin meyhanesine gide- hareket etmezden evvel köprüde kö- biıisi hayli ihtiyardı, fakat dinçti. 
tır silfı.hlı bir piyade alayını Sanci için göklerden yağacak öliime rek bir miktar rakı içtikten sonra mür alan Maltepe vapurunun kömür Ellerinde hiç eksik olmıyan ince kıv-
köy civarında kar§ılamı§tı. Üç bine kar§ı bizi koruyacak Kızılay i- fazla sarhoş olmuş, meyhanenin ma- lUğüne dtişmiiş, yüzünden ve muhte- n k bambo değnek ve · kalın kaytanlı 

çin yurdun yarınki koruyuculan salarım, bardak, ta.bak vesaireyi kır- lif yerlerinden yaralanmış, tedavi e- iğri kılıçlarını da baston gibi kulla-
karşı altmış nefer gibi mukayese ka- yavrularunız için vereceğiz. mış, kasadan da 800 kurue parayı dilmek tizere sıhhi imdad otomobilile narak kasrın meydanına geldiler, o-
bul etmiyecek derecede az bir kuv-

tl b f "k' t b •••••••••••-•••••••••••-••••••• .. •••••••• zorla almı6. giderken yakal&.mnl§, ad- Cerrahpaşa hastahanesine kaldırıl - racıkta kayaların üzerine oturdular. 
ve e, u aı ıye se cbile, pek ta- •••••lill•••••••llliilil H-;~-jliyeye vor~....... .ml§tır. (Devamı var) 

Dayak Ut'o 
Mecidiyeköyünde oturan k~Jlltl' 

Mehmed ile manav Mebıned 3 yı'f 
bir ticaret meselesinden k~vgtıuşıef: 
mış, ikisi de biribirlerini do~cf 
yakalanarak mahkemeye verı 
dir. 

Otomobil çarptı jllıı 
Aşçı Osman oğlu Hasan z;ellJJlet1 

burnu caddesinden geçerken ?ı- sJı Jıtl 
Kazımın idaresindeki 71 ııuın: Jl )11' 

susi otomobil çarparak bnŞ111 ~rıJJ11" 
ralamı§, yaralı tedavi altına 11 

suçlu yakalanmıştır. ~ 
~·'' fü •944.,,,,,..-' 

HaaeaaD•••••••D•••••••e••····· ~jt' 
Evimize ge1rcek fitre 11~W 

rını hoş ~.evirmek, TUrk ge ı ,·~ 
rini lmnadsız, KızılnYJ illi~ jiid' 
sargı~ız, kimsesiz yııvruınrı 
süz bıralmıal< elemektir. ~ ..................... ······ .... . .... 
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Ankara Hakkında 
Güzel Bir Yazı 

Bülfe : tS -... 
,ı l1iıi!llıııl\il:, ıll :fıı ı 1 ı.:,, ııı,i· 1111• :ıl • 1ı 1
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Türkçeye çeviren : HÜSEYiN CAHiD YALÇIN 

Meşhur ''Baskın,, Oyunu 1r.· r.J t J k · R l .. 
ben
H senin!ı"°!:I~ ~~"':=~~~~ y ıya~.a-~ın naya ına!:dan~ Avustury~ !du-

dı Kaid Dördüncü Bab tarabilirim? Be - m... ım... . gum· sıralarda, bu ittifak politika-
K k (İ,...nden) "--•111r Bu arzunun kuvvetini anlamı-

im boyum yetiş- · ansı - ~- ~--- • MllNIH sını katiyen yan1ı§ addetmekte i-
n k' cının kızı ile basıldın ... kaldın mı? yanlar bugün bile hi.ll çoktur. Fa-
mez ı.. . .. K - Al lakırdı anlıyanın birini tat ben mukadderatın bugüne ka- 1912 bahannda, kat'! larak diın. Fakat Viyanada Reicb'in ne 

K - Ay~~ o- daha.. dar bu aadeti diriğ ettiği kimse- Münibe gittim. 
0 

' kadar bUyUk bir hülyaya kendi-
ı>eYiın .Hacıvad, K. kansı - (İçeriden) Memnwı lere ye bundan acı surette bırakıl- Asıl eehir senelerce orada otur- sini kaptırdığını açık surette ~t'-
bir merdi. ven kur oldum, belfıııdır ""'k... mıt olanlara hitab ediyorum Ana- 'b' be ı k b' mUyordum. O zamanlar, Berlınde 
d beni kurtar 

1 
s- · m\lfUID gı ı nce a _., ın ır yer- . . . k d • 

a · Hem bana seslenme. Ben çocuJ!un vatandan ayn kaldıklarmdan do- mUttefıkm hakikatte ne a ar A-

H - Yar bana uyku ilacını henüz yedirdim. Jayı, ana dilinin lrudsl hazinesi uğ-be di. ~d fal .. tetkbik Almve tetebbulati~ ciz olacağını bildiklerini, fakat az 
b. eğl edet. ._._ __ .,. __ LI- • • nı e arca u an sana nm 
ır ence m 1 Uyusun da oğltım nin ... ni ~ ııııu- • ._.. runda mücadele mecbunyetinde . ahtın "tUrmtl§tU. MUnih ta- çok meçhul sebeblerden dolayı, bu 
K - Eğleniyor Büyüaün de oğltım nin .• "' Arjantinde çıkan meohur "La bulunan, vatana sadıkane bağlılık- payıt a go kanaati vaktile Bismarck tarafın. 

musun Hacivad? 1 x. - İtte işi ~ydurduk... Kuzum Prensa,, gueteai l7 telrinievvel ta- lan ytlztlnden mUteusıbane ve fe- mnmazsaw ~8;D"a gö~Uş sayı- dan bqlanan ve birdenbire keail-
H - Ne müna- Hacıvad sen barı llkırdı anla ... Na- ribli saymıım reslmll lnannnı mem- na muamelelere uğnyan ve sev- lamıyacagı gıbı M~ tanınma- meai ya pusuda bckliYen harici 

aebet. sıl edeceğiz? leketimize tah8ia etmi§tir. glli analanmn kalbine avdet im - dıkça Alman sanati hakkında da dllpıanlan ikaz etmemek ya biz-
K - Ulan ... Mıi- H - Yar bana bir eğlenre .. Yar "Buenoa AireB de çıkan ve cenu- k&nım verecek saati el~li bir _ga- hiçbir fikir edinllmtı olmaz. zat memleketi endleeye dtl§Urme-

nasebeti, falan kal sana bir efl~nce medet.. bt Amerikanın ~ zengin ve muhte- leyanla be~liyenlere ~tab ediyo- H~ eeye rağmen, harbd~n ev- mek için, arzu ettiğimis gibi görii-
dı mı? Ben kar- K - Şimdi ba.flıyacafım aenin eğ- tem bir guetesi olan "La Prensa,, nım ve biliyorum: benı anlıyacak- velln devrenin bu kısmı benim ha- nen siyasete devam endieeei altm-
eında bagapğı sai- lencene... .. . "Modem Türkiye ve merkezi Anka- lardır! yatımın en mesud zamanı olmu~ da gizlediklerini kabul etmeğe 
lanıp dururken... H - Canım Karagoz ne teli.ı edi- ra sernameli ve bol resimli yazıauı- Alman olduğunu hissedib de sev- tur. Aldığım ücret hlll gayet ctız 1 yyaldim ah d bö l bir 

. wl ? " • • mak . . me • y u y e maze-
Yar bana bır egen yorsun. da diyor ki: gi1i vatana mensub olmak imklnı- bir eeydi. Fakat reaım yap ıçın ret tasavvur etmek istiyordum. 

ce demenin manası var mı? Ah! .. Se· K - Telif var mı ya!- Bap.pil .. Son asırlar zarfında en bllyUk hı- m bulamamak, ne demek olduğunu yapmıyordum. Kendime hayat Halk ile te k 
ilin bu gtlrUltUn, bu patırdın değil mi durmadan ciğerlerim ağzıma geli - kıllblar içinde değieen memleketle- bütün ruhlarile takdir edenler ~a- imklnlan temin etmek yahud da- den bu fikrin m= ol':uğun~ 
ki, bepm• bu beliyı getirdi. yor. Ah bir aşağı inaem... rin içinde, TUrkiye, hiç eUphe yok ki tandan aynlmı§ evlidlarm kalbın- ha doğrusu öğrenmekte devam et- ' y .. 
il - Yar bana bir eğlen~ ~~et... H - Orasını ~n de blliycı~. ~ 1 en başta gelir. TUrkiyenin yeni bir de her zaman yanan derin daUlssı- meğe imkln bulmak için resim ya- yUk bir korku içinde bana goater-
1{ - Hacivat münasebetsizliğin sı- kurtulu~ benı bi~. temi~ döveraın. inkipfa doğru yaptığı hamlelerin lavı ölçebilirler. Bu da.Ussıla onu pıyordum Maamafib günün bi- di. Hayrete düştüm. Her tarafta, 

taaı değil ... Şimdi eğlenceyi bırak ta, K - Tövbeler tovbesi... Yalnız birincisi 1356 da kazandığı Gelibolu bi~enlerin ki.ffesini tazib edi- rinde, ke~dime tesbi~ ettiğim ga- hattA kWtUrlU m~it~rde bile 
Cel beni kurtar. tekme vururum. zaferile elde edilmiştir. Bu zaferled;r yor, onlan her tUrlU neşeden ve yeye erişeceğime dair içimde mut-ıHabsbourglar .mon&r§181 hakkında 

11-Kel aktar mı dedin? H - Ne d~in? ki Türkiye yalnız Asyanın cenubu &&adetten mahrum bırakıyor, Ni- lak bir kanaat vardı. Hayatın sair zerre kadar bir malflmat mevcud 
k - Hayır, Çolak. Muhtar! .. Ku· ~ - Teknede hamur yuğururum garbiaine ve Afrikanın §iınali §al'kl· hllyet vatanın kapıaı açılıncaya ka- küçük üzüntülerine kolayca ve a. 1olmadığını mileahede zaruretinde 

ttıın Hacivad gel benı kurtar. dedım. . . ., sine değil, fakat ayni zamanda Av - dar ve müşterek kan müşterek aydane tahammW için bu bana kaldım. Halkta bile müttefikin cid-
11 - Aman efendim, ben aeni na- H - Karag~z ın~ayım mı · nıpanın cenubu prkisine ve merkez- imparatorlukta aulb ve sükun bu- ki.fi geliyordu. df bir devlet gibi teli.kki olunacağı 

ili tahlis edebilirim. K - İRter. ınan, ıstf'r in~.. lerine doğru da yapılabilmek imkl- luncaya kadar bu böyle devam ede- Buna daha ikametimin ilk saa· tehlike zamanında derhal btbilk 
lC - Gördün mü ettiği haltı! Seni H - Pek ınanamıyo~ bırader. nını elde etmiştir. Fatih li.kabile ı- cektir. tindenberi bu şehre kareı ruhumu bir askeri kuvvet çıkaracağı zeha-

'-ıl tahlis edebilirim diyor ..• Ben K - Eşek sudan gelincıye kadar nılan İkinci Mehmed, 1453 de İstan· Viyana benim için en acı mek- ıkaplıyan derin muhabbet de inzi- l bı vardı. Monarşi daim! bir Alman 
~ sana yapacağımı bilirim. döveceğim. . . . bulu fethederek burayı derhal impa- t b ld ·· ı kaldı Fak t h devleti tellkki olunuyordu ve bu 
il _ Ne dedin? H - Eşek ıle Sıli.htara mı gıdecek- ratorluğun payitahtı haline kalbet- t- o u ve oy e · . a. a- mam ediyordu. Bu hissi başka hiç- 1 -
l( ilin., . ..+;.. yatımın en semereli mektebıdir de. bir yer hakkında bu derecede duy- na güvenilebileceğine hUkmedill-

- Sonra anlarsın. K. Bak SiWıtara · d ~- mı!lWA · Bu eehre hen Uz yan çocuk bir hal- madım. •-te bir Alman ..... ı....; ! (Vi- yordu. Burada da, hemen hemen 
il - Nasıl an1anm? - .. ~ı gı ece_.&&&&, Aaırlarca süren hi.kimiyetlerden 'k ldi On te k tti w · ~ ~' AJm da ld w ku tin 
l( - N-.... '-- o"yle anlarsın. Canım yoksa Kagıdhaneye mır Sonra an - sonra Osmanlı imparatorluğu inhita- de ı en ge m. u r e gım yana ile ne fark! O ırklar Babilini 1 anya o ugu gibi, vve 

aauDll. zaman, sUkiitf ve ciddi. bir adam- sadece dii•Umnek bile bana rahat- adedle ölçUleceğine, ihtimal verlli-lfaeiyad, .... ı. .. yı bırak ta beni kur- Jaram. ta bqladı. Nihayet Balkan harbi ne- d Ha t hakkındaki umt te- - ı İ 
•·- ,.....,. (De --· ....... ) un. ya um lık · rd ) B benimkin' yordu. ptida, Avuaturyanın çok-...-. v-- ·- ti---' .. de TUrkı"yenm· Avrupadaki va- b"lhassa sız venyo u una e 

.._. llkldmin temellerini ve ı ' k d h akın °1 bilh tanberi bir Alman devleti olmak-11-Köftehor! Ben aeni nuı1 kur- ziyetl küçük bir noktaya mUnbuır 'yas! tahlil tarzını da iktisab ço a a Y o an ve assa a-
larab l•-öl lt111111n Yurdu kaldı. Bu harbden bir sene evvel TUr 

81 
• So b nl orabazı h P.ğı Bavyeralılardan mürekkeb et- tan çıktığı, sonra, bu imparatorlu-llirim? Sen evdekilere sealen, -. ettim. nra u an usus- f k' uh' k k b w d h'li . . 

"tar ipin ucunu koyuverainler. Bure•lll•n yendi kiye İtalya ile harbe~. ve ı:ablus- larda tamamladım, fakat hiçbir za- ra ta 1 m ıtte ço ere ana ': ha ıb. vazı:~tininyürU:!~!, sa-
l{ - Ne bunak herifsin Hacivad... İnegöl İdmanyurdu Bursalılan la beraber Adalar denızındekı muh- man terketmedim. Maamafih o se- gençliğimi hatırlatan lebceyi ı!:! :uıuı:::~~ ogru '"6 .. u-

ai&ioı evde kiler ne geFM •• Dolab bi- yendi. Clmhuriyet bayramı dolayı - telif adalan kaybetmteti. Bundan nelerin derslerini, bUtUn kıymetle- IAve ediniz. Bin t~l~ ~y . . . 
le Yok... ille ı.kkW eden kuvvetli bir muh- sonra Umumt. Harb vuku bu~du. Ve rile ancak ıimdi takdir edebiliyo- pek aziz ve kımıetli ıdiler, yahud Ben bu vazıyeti resmi denilen 

11- Sizin evde taifei nisadan kim· aile teşekkül edilen kuvvetli bir muh· bu harb TUrkıyeye adın arazı r.arar- nım. old~~· ~kat beni en çok cez~- 0 diplomasi,, den daha iyi biliyor-
le Yok m , telit tnegöle gelerek bir futbol maçı lanna mal oldu. Fakat çok geçmeden Bu devreyi bir çok tafsilatla tas- den ıçerıden gelme kuvvet ile dum. O diplomasi, hemen hemen 
~ u · Türkler Yunanlılan Anadoludan tar- bed'i h' · b h 'kal · ti ' - Bizim evde tablacı esnafından yapllll§br. 19 Lo ahed .1 vir ettim. Çünkü, en mütevazıane 1 ı881D u an 1 ım - daima olduğu veçhile, mukaddera-

k._ k Havanın rüzgarlı ve serin olması- dettiler ve. 23 zan mu esı e bir ba"''angıçtan sonra \,..,.., sene r:acı, Hofbrabaus'dan Oddon'a ve tı d w k" k"'rün ... n .. n rd 
"'llllle yo TU kiyenin fena ve gUç şartlan de- 9& ' uÇIJl Okt berfest'd Pin thı.,. • na ogru or 0 e ., '" .. yo u. il · . . . na rağmen saha seyircilerle dolmuş· r . kadar az bir müddet içinde, halk o en aco "'iue e . . . . 
"'- - Anlamadın bırader. Sızın ev- t N t' İ gölün "-.. tan sonum\ ğişmeğe koyuldular ve AtatUrkün i- kUtl 1 . . büyük b' h k ti 1_ ilh. giden 0 misli bulunmaz man- Halkın hissi.Yatı, fılhakıka, yukan-
-. ı.A_._ dil k ., u. e ıce ne UGIJl da i ltı d •tt'k ink'.,.,, 'ti e erının ır are e 0 d " fk•- · d la 

1(-.ut §111&111 yo ~u · . kadar hlkimiyeti altında 1-8 olarak res a n a gı 1• çe ı'JlCWo ve ı. • mağa başlıyan parti için esaslı zara idi. Bugün dünyada sair yer- an e .. uumumıyeye,, gı a 0 -

rt......_ - ~et v~r.sın, Hacıvad, lnegölün lehine bitmiştir. 11 buldular. Devle~ın. merk~ d~ • meselelerde ilk ha at derslerini o- lerin hepsinden ziyade bu şehre rak verilen leYi inikls ettiremiyor-
~un tekır kedısıne... 1erek Ankara yenı bır 1ehır halmde 53

1 d ed ldı y b t 
1 

ü h . k" be du. Yukandakiler de müttefike 
~de · · b od h' b"yUk evr e a m. mer u o u§UDl e p esız ı -
b hıç bır tane bırakmadı. MllR lklı••dl~ab korum• ~ukrul!dbul ve beşu ~k em ·ter fır ~rdü 1 Egw er ..... ı.si fikirlerden mürek- nim inkişafıma aynlmak kabul et- karşı altın danaya kar§ı beslenen 
q - Ne bırakmadı? ın ı G ara ı vazı es go · !l<U• ibad tin · b' 'bad tb 
lC _ d"' 1 . kanunu 30.000 nüfuslu küçücük 1ehir Tür - keb bir sermaye bende ilk seneler- mez surette bağlı olmasından ve . e . a~ .ır 1 • et vardı. -
il _ ::;ı: d=an ::if;ı d İhtikar komitesine son günlerde ye- kiyenin iki yüz bin nüfuslu muazzam ı ı denberi, kısmen mukadderatın taz-: bağlı kalmasından ileri gelmekte_ timalkı, samımıyet cıhetinde eksik 

Ohıy0r., 1 anı 1 
ene niden bir çok eikiyetler yapılmıştır. ve örnek bir §ehri haline geldi. yiki altında, kısmen de şahs! tet- dir. Fakat orada gerçekten bir ba- olan eeyi nezaket ile tellfi etmek 

1(. _. N 1acak F 1 1 Komite önümüzdeki günler zarfında 1 ıdk ve tetebbulanm sayesinde bi- tıni memnuniyet duymuş olmaklı- düşüntllyordu. Söz daima peşin ak-
il_ Değile~ -# ···d. aredeeğil~·. 8 . . birkaç toplantı yaparak bu fiki.yetle- Slv••I• Der•zln kazaaı rikmemiş olsaydı, bilmem, yahu- gıw m ancak Wittelsbach'lann bu çe yerine kabul olunuyordu. 
~ ' 'laen ım, ··• ızın tkik ed kt' lbtikln ·· .. 1 d k · de ba k ., ri te ece ır. n onune Sivas· (HuBUBi) - Sivas - Samsun dilere karşı, BOSya - emo rasıye harikalı uehirlerinin yalnız barid Baza.o devlet adamlannın resm! 

l( Bcı' ~o mu · geçmek için hazırlanmakta olan ka- yolu üzerindeki Kalın istasyonuna kar§ı, hatta bütün Markscılığa kar bir akıl ile değil' hassas bir ruh ile nutuklarile Viyana gazetelerinin 
- ızım evde ne hacı var ne ho- b gUnl rd M u in tasdikin- ' . 1 ı k ilh 

"- nunun u e e ec 8 
. w . Sivasa motörlü derazinle hareket e- ıı • sosya meae eye arşı, ·· ne de mücehhez her adam üzerinde makaleleri arasında görünen fark-

b den geçerek allkadarlara teblig edıl- d s· be fi ri d .... dı olurdu? w 
q - Canını birader, kadımna eee- • en ıvas şu §e e n en ~ n . . haiz olduğu cazibeye atfolunmak farklan dil§Undüğüm vakit, daha 

~de leni kurtarsın. mesı beklenmektedir. ve motörde bulunan tren muaye~e Çünkü va~anın fellketlerı yıkıl- lizımdır. . Viyanada iken, beni hiddet ka lar-
t _ . . El ••rlly•h •z•ldı memurlanndan Ziyanın bulundugı.ı masının dahııt sebebleri hakkında . . . dı Vi ana hi 

0 
• P . 

h ile ~ budala herif ... Bır kan- Son günlerde fazla miktarda balık derazin Sivas yakınındaki NUmune binler ve binlerce kişiyi dilşünme- ~üni:~ mesl~.:.levı:tıg~den ~ b ~ lmazsa zahiren bir 
il t' isim taktın. çıkmakta olduğundan 1ehirdeki et çiftliği civarmda geçidlerden birisin- ğe aevkettise de bu yalnız milcade- .a, 1 assa sıy ua arm '-: ri ıdi. Fakat VİYanadan, 

"'-hı - Karına aeelen de ipi koyu - aarfiyatı ytıme on nisbetinde dtl§ - den geçmekte olan bir kağnı araba- le senelerinden sonra mukadderat- ve bıl~assa .harici vukuatı~ mü- daha dogrusu Alman Avusturya-
• mtlştUr. Fiyatlarda da geçen yılın bu sına çarparak motör parçal&DD}ış, lannııi sahibi olmuş kimselerin e- temadı tetkik ve tetebbuu benı cez.. dan uzakta, imparatorluğun İslav 

~ - İyi batınına getirdin. (Haykı- aylanna nazaran dört beş kuruş bir içinde bulunanlar ağırca yaralanmıı- ri1ebilecekleri o metanete ve o de- bediyordu. Almanyanın ittifak po- Je}ıirlerine muvasalat edildiği za-
) Abla. .. Abla.. dtl§Ukltlk vardır. Balıklanmız Bulga- lardır. Yaralılar NUmune hastane • ı rin nüfuza hiçbir vakit insanı isal litikası Yolundan geçerek harici si-

1 
man arada ne büyill[ bir fark var-

~ karıaı - (İçeriden) Ne var riatan, İtalya ve Yunanistan tarafın- sine nakledilmiş, adliye tahkikata etmez. yasete vasıl oluyordum. Daha o dı! (Devamı uar) 

' dan iyi fiyatlarla satın alınmaktadır. el koymuştur. M''I• 

~t; Türk efklnumuıniyesi bu - Kara Ahmedin ustası Hergeleci habelerimi yaptığı söyliyeceğim, mil- bibi çok eski yazı ark~dan 
~ IUılan da yalnız isimlerile bili- İbrahim pehlivan, mUthie bir peb1i - ( saade eder misin? Cemaleddin Saracoğlu, beni çağırdı, 
ır~. _ van doğrusu, hakikaten, bu pehlivan y..., 4' 26 JENE BAŞ PE~l YAMllltEDEN MEŞHUR Hiç dtl§Unmeden: Gittim. Biraz hoşbeşten sonra; şun-
.,~ gtlreftiklerinl, ne zaman yetmiş okkalık mı? . ~- ,-_. KEL-Alıro CLER. - Hay, hay... ları söyledi: 
~llerede mUaabakalar yaptıklannı, Bu sualler okadar çoğalml§ ve ge- )' NUN GüREf 1 Diyerek kabul ettim. Hakikaten, - Hoca, bize eski pehlivanlann 
~ 0lduk1arını, hangi devrin hangi ni§lemi§ti ki, bununla ali.kanın ölçü- Eşref Şefik dediği gibi yaptı. Ve be- hayatını yazar mısın? 
~ l!ılartıe k&r11 k&r11ya geldilde- sünü tayin etmek mUmkün olabiliyor- No: 8 YAZAN: JI. Sami KARAYEL nim yazdığım ve evvelce okuyuculan- - Gueten için faydalı olabilece • 'l'e, Türk pehlivanlık tarihinde de du. ma sunduğum pehlivan menkıbelerini ğine kanaat getirdinse yazanın. 
~ bilmiyorlardı. Çok geçmedi. Ben, dışarı gittim. rim. Eski sporcular içinde en anla-, - Maaş kaç?. Türk efklnumumiyesine sundu. - Fakat, her devri ve her pehli-
~; ben, nepiyata başladıktan - Böyle, parça halinde yazdığım serp- yışlı ve en centilmen, özü, sözU doğru Eşref Şefik; tefrikasına be§ lira ve Eşref Şefik, bununla da kalmadı. vanı sıra ile ayn ayn ve tekmil şah-
S herkesin ağmnda Aliçolarm, me yazılanın da durdu. bir arkadaştır. • belki de altı lira alınz dedi. Muvafa- Köroğlu gazetesinde bu yazılan biraz aiyetini ve mUsabakalannı tebarüz et 
\:. ~~annm, Çolak Miiminin Dıp.rdan dönüp geldikten sonra, E§ı't!f Şefik, şu teklifte bulunmuş- kat ettim. b&§ka kalıba dökerek ve bazı ili.veler tir ... 
it ba~rini ve gUre§lerini işitme- Mektebli gazetesini çıkarmağa bat - tu : Aradan epeyce geçti. Eşref Şefik, de Yaparak neşretti. - Hayhay, yazanm. 
ifa~· lamıştım. Bir gün spor muharrirleri- - Hoca; senin pehlivan yazıların. Akşamdan ayrıldı, "Tan,, gazetesine Görülüyordu ki, Türk efklnumu - - Fakat; şimdiye kadar söylenen 
~ ~ lnektebdeki talebelerim bir mizden Eşref Şefik yazıhaneme gel- Türk efki.numumiyesini çok alaka - geçti. miyesi bu menkıbelere fazla alika lerden ve yazılanlardan çok başka 
~ sonra, bu yazıların verdiği dl. landırmıgtır. Ben, bir iş yapmak is- Derken, bir gün Eşref Şefik tekrar gösteriyordu. Nekadar yazılsa., ne de- olsun .. dedi. 
>~.'?ett bu pehlivanlann bibli- Eşref Şefiki çok severim. Bir ma- tiyorum. Beraber yapabilir miyiz? bana geldi ve şunları söyledi: rece söylense doymuyordu. Cemaleddin Saracoğlu, çok iyi gö • 
ÖrıUnı ını Yapar bale gelmi§lerdi. hallede, bir semtte, bir yerde başba- - Ne gibi? .. ve nasıl?.. - Hoca, ben radyoda pehlivanlığa Bunlan yazmaktan kasdim, Türk rUr bir arkadqtır. Sezişleri kuvvetli· 'llo e gelen arkadqım ve tale - p arkadaşlık etmiş arkadaşımdır. O - Biliyorsun ben Akşam gazete - aid menkıbel~en bahsedeceğim. Ta- efkanumumiyesinin bu yazılar Uze - dir. Hiç şüphe yok ki, bütün bu va. 
-.... k~~ordu: , da., ben de Boğaziçi YeniköylUyUzdUr. sinde çalışıyorum. Senin pehlivan ya- bii, bu söylUyeceklerim senin Olimpi- rindeki alakasını göstermektir. sıflan yaradılışının verdiği kudret 
'~ çok tatlı yazıyorsun! .. Ailece de taıµ§lrız. Hukukumuz ka - zı1anm Ak3&JD'a tefrika edelim, dedi. yad spor mecmuasında ve Karagöııde Türk milleti, bqtanbaşa pehlivan- lerdlr. Sonra bu arkada§ ayni za . -.... ·ı::~k mi dersin! dlmdlr. Ben, Arnavudun cehenneme gide- yazdıklanndır. tık mUsahabelerime dır. Tarihi bu gibi menakıble doludur. manda da münevver, iyi tahsil gör • '? '4&lllJl hoca, na nmaıı adam Eeref Şefiki, diğer spor muhanir- ceksin hesabı gibi, derhal cevab ver- başlarken senin yazılanndan ve se - ... mil§, İngilizce ve Fransıuası kuvvetU 

'" lerine ve battA,.aporculara tercih ede- dim: Din fikirlerindeıı ilham alarak mUsa- Bir KUıL J'eni Sa.Mil paeı.t u.- muktedir bir l&balyettirDevum yg 



Sahife : 6 YENl SA.BAR 

Eski Bir Rapordan Türk - İngiliz -
Çıkan Münakaşa Fransız Paktı 

( B:ı.'}taraft ·ı incide) Dahiliye encilmeni: 
(~tarafı 1 incide) j ilıtisas makamlarını..c. süzgeçinden geç cumenler toplanmı~ reis ,mazbata Riyasete Cemil Unaydın "Tekir -

tabirden Peyami Safanın ne d·~mı>k,miş olan bir istişarenin ne kanun ~elmulıarriri ve katiblerhıi iutihab eyle· dağ .. , Reis vekilliğine Atıf. ~~ı Genç kız içinden: Can sıkıntısından ne y:ıp:ıc:i;ı ·1 

No.ss Nakleden : ÜLVIYE SAK.AH 

istediğini ve herhangi bir iması varsa ııe de meslek ahlaki cihetinden hıç miştir. Bu seçim neticesinde: ''Çoruh,, , mazbata muharrırlı~ne, - Yarın eskisi gibi Melımede fe- bilnıiyerek, Jrnnardaki koltukl.:ın.ı:.:ı 
açık yazm:ısım ve hatla ilmi ve vic- bir zayıf tarafı olmadığın. her vakit ı Büdce Encümeni: 1 Edib Ergin "Mardin., , kitabete Zıya 1 na muamele edeceğim diye söylendi birine gönıiildü ve başını elleri ::ı.ra~:· 
d:mi nıesuliyetlerbi mliurik olarak 1 ve her vesile ile söylerim. Riyasete, General Biirhaneddin Rakant "Yozgat,.. ve pencereye yaklaşarak, perdenin nıı alarak sonsuz düşüncelere d.ıidı. 
yazdığım her satırın hesabını verme- Vakanm akabinde beni istişareye Duker "Kırklareli,, , reis \•ekilliğine 1 Arzuhal encümeni: arl~asından bahçeye baktı. Tam bu sırada, telefon çaldı. Sen~-
ğe lai.d.ir bulunduğumu bildiren bir da1:et. eden miidavi hekim bugi.in ınem ~Tahsin· C0şkan ''Kastamonu., , roaz- Riya.sete General İhsan Sökmen Seniye, Mehmcdm yanma gitmiş 1 ye henüz yukarı gelmemi~ti. Ay!l.ğ:ı 
cevabı gazetc:"ye yolladım. Bunu ay -

1 
lekctin en büyük bir sıhhat mUesse- bata muharrirliğine Salah Yargı "Giresun., , mazbata muharrirliğine konuşuyordu. Hizmet~i kız serbest kalkarak yan odadaki telefonun başı

nen neşretmemekle ber:.ıber o tabirin sesi "sabık c\~rrahpa.~a. şimdi An- "Kocaeli., , kitabete Fakihe Öy.men Hamdi Yalman "Ordu,, , kitabete 1 tavırlı idi ve hanımının söylediklerini na gitti. 
''ç:ok rapor yazmış, itimad kazanmış kara Nümune hastahanesi başheki - "İstanbul,.. 1 Meliha Ulaş "Samsun,,. 'gülerek, şoföre bildiriyordu. - Alo! 
ihtisas sahibi demek olduğunu, fakat mi., ba~mda buhınnıaktadu·. Gümrük ve İnhisarlar encümeni: lktısad encümeni: Mehmed ise, her zamanki ciddi tav- Derakab titredi ve yilzii kızardı. 
böyle iftihar edilecek bir tabirden ~Ieseleyi adliye kanalından tetkik Riyasete İsmet Eker "Çorum,, , I Riyasete İsmail Sabuncu "Gire - rile dinliyordu. Hizmetçi kızm her - Evet, benim! ... Sizi dinliyorum. 
dostlarının neden end~ie .. et.:iğini an- ederek kar.ır veren,,sal~h~yetl~ m~~- 1mazbata muhaı:rirliğine .ı-n~srev Göle j sun,, , mazbata muharrirliğn~ dok • ı halde patronu hakkında ı:ıöylediği bir Şi~cli, deminki ~fili k:_ndi~in.de yolc 
llyamadıklarmı., ertesı gunu not ha- hassıs heyetler de tnbıbı adlı, mu - "Erzurum,. , kıtabete Cahıd Çubuk- tor Rasim Kalay "Niğde,, , kıtabete ı söz, genç adama başını kaldırtıp Ha- tu. Sıması tamamıle degışmıştı. Tele 
linde yazdılar. Fakat bu notları da şahedehane ve meclisi tıbbı adli,, ha- çu "Diyarbakır,,. Hamza Erkan "Afyon,,. lenin oda penceresine bakmasına se- fonun öbür ucundan Mehmedin ses 
beni tatmin etmedi, her ne kadar ra· yatta ve vazifeleri başındadırlar. , Nafia encümeni: Ziraat encümeni: beb oldu. Galib beyin kızı, derhal ken geliyordu. 
por mütehassısı tabirini kendi düşiin- "Bir hakikat kalmasın A11ahım a- Riyasete Aziz Sami İlter "Erzin - t disjni kenara attı. Demek, genç adam kendisile ko 4 

Riyasete Rahmi Köken " zmir,, , 
celerine göre izah ettilerse <le notları- leınde nihan,, diyerek bu vak'a hak- can,, , mazbata muharrirliğine İzzet ö Hale, tekrar pencereye yanaştıgıv nuc:oabilmek için ancak bu çareyi bu 4 

mazbata muharrirliğine Yaşar zey .,. 
nın sonunda bir de endi!?C ve kuşku kında tıb ve vicdan ahlakından lıiçbir Arukan "Eskişehir,, , kitabete Ab- " . . T f 'k K zaman, Mehmed iş elbisesini çıkar- labilmişti. 
. . 0 h 1 b ti 1 k 1 · t· d.. hm N . De . ~ .. 8 . Manısa,, , kitabete ev ı araman . . . . .. . . . 1 ızafe ettiler. ırn da der a ceva ya- sure e ayrı mıyara yapı an ıs ışa - urra an acı mırag ıvas... m'.ş, şapka ve eldivenlerını elıne al - Şofor, kemalı cıddıyetle an atıyor· 
zarak mefhumu şüpheler yaratacak reyi o zaman salahiyettarlara bildir- Sıhhiye Encümeni: "Seyh~n,,. .. . mış bahçe kapısından çıkıyordu. So- du : 
bir t!bir karşısında 20 seneye yakın miştim. Riya&:·~ Hüsameddin Kural "Ağ· Malıye encumenıne: kakta, Mehmed tereddüd ediyor gibi - Küçük hanım, himaYeniz altın 
meslek hayatı olan bir hekim tnrafm- Bugün üzerinden 5 yıl geçmiş bulu 1 rı,, , mazbata muharrirliğine doktor Riyasete Atıf Bayındır "İstanbul,, • görünüyordu. da bulunan adam için küçük biı· a 
da.u. g~steril~n ha?sasiyeti~ m~~ni nuyor. Vicdanen_ müster~m. Gönlüml~asan Vasıf Somy~ek 11"Gi.resun,, , rr:~z~a~ _muhar~irliğine Ke~aletti~ Her halde genç kızın bu karan, o- ,tölye kiralama.mı isti~ordunuz !a, i!} 
ve ıçtimai bır vazife oldugunu, yük- çok arzu eder ki Peyamı Satanın ya- kıtabete Fatma l'Iemık Edırne,,. h.amı Rıze,,, kıtabete Nasuhı Bay nu şaşırtmı~ olmalıydı. Bunun ne mi te ben arzunuz veçhile Beyoglunda 
sek tahsil gençliğine hitab şerefini zısile ortaya çıkan bu meseleyi bütün Milli Müdafaa encümeni: dar "Malatya,,. na ifade ettiğini zihnen araştırdığı bir yer buldum. Hem burada otura -
duyan bir hocanın hususi ve resmi tefeITuatile izah edeyim. Zira vaka Riyasete General Kazım Se,'iik- Adliye encümeni: belliydi. İlk defadır ki Hale böyle bir bilecek ve hem de resim yapacak· 
hayatında hassas bulunması icab et- bütUn tafsiliitile dosyamda mahfuz - tekin 'Diyarbakır., , mazbata mu - Riyasete MUnir Çağıl "Çorum,,,, şey yapıyordu. lzin meselesi mevzuu Yalnız konturat lazım. Ben her şeyi 
tiğini, mesle~ ve tıb ahlakını esas. tu- dur. Ne tasni edilmiş. ve ne de ~es~r 1 harrirli~ne Şü~ ~\:o~a~ ::Erzu· mazbata muharrirliğine Şinasi Dev-ı bahis değil iken böyle bir gün serbest h~rla~~· Bu izin ~ilmden istifa; 
tarak yazdığım her raporun daıma altında hazırlanmış bır rapor hıçbır 1 rum,. , kıta bete v ehbı Bılgın Kon - rin "Zonguldak,,, kitabete Galib Gi.il-ı bırakılması neye alametti? de ıle, gıdıp kontratı ımzalıyayım. ını · 
hesabını vermeğe hazır olduğumu söy vakit mevzubahis değildir. Bir kaç. ya,.. tekin "Konya,,. Nina)•et, Mchmed, ağır adımlarla Bu münasebetle bu iş de olup bitsiD 
lemek suretile gösterdiğim hassasi- yıldır devam eden bir fiskosu red veı Maarif encümeni: T k·ı·t Es . encu··meni· Juzakla~tı gitti. Jhem merak etmeyin, bu atölye, ij1 . ı . . .. eş l a ı asıye . ' _ 
yetin sebebinde ne endişe ve ne de cerhi fırsatını hayatımda bana ver- Rıyasete Rıd,·an Nafız Etguer . p k "Külah Bunun üzerine Hale geniş bir nefes bir yerde, himaye ettiginiz adam, ye· 

k b h 1 - bil l . l p . t kk.. d . ..,.... . b t h r·rug-ine Rtyasete Receb e er ya,,' \ .d . k. .. ı· -ı d.. ek kuş u mevzuu a so amıyacagnu - mış o an eyamıye eo.,.e .ur e erım. •~lanısa,, , maz a a mu ar ı . ı·-· N ,...·b Al" aldı. Z.ira, Seniyeyi gönderdiğinden - nı en ıç ıye ve suns ıroı.ue uşec 
. . y· b .. betl b. kt d , !b h. Al" dd. Gö. "1 ta b 1 mazbata muharnr ıgıne eı.ı ı I · b la acak dirdim. Bu ce\·abımı da neşretmedi -

1 
me u munase e ır no ayı a- ra ım ae ın vsa s n u " ' .. .. " . . k. ~-t R . E. beri, onu geri çağırmak kin kendisi- ımkanları u mıy . 

. ·r .. h · h ed · 0 d b·ı·h k. bet ş h. "' "! · Kuçuka Denızlı ıtıı.~ e ecaı 1 · ! .. . . ··y ler: yalnız hakkımda ıltı atlarla ışı a ıza eyım. sıra ıı. ve ı a are ıta e e ıme ı unus zmır,,. , . . , "' ni zor tutuyordu. Karakterindeki kuv - Mukemmel! Nasıl ıstersenız o · 
pazardan pazara sütun~na ~avale e- d~laşa.~ şayialarda m~h.terem diğer ı' Meclis hesabları tetkik encümeni: jrışk~n. 7',okat,..". ni· vet scbebile kendi kendini tebrik etti. le yapın! Kontratı nerede imzalıya.' 
derek dostça bitirmek ıstediler. Fa- bir m~te.~~sımızm ıstış~_ı:ey~ da - Riyasete Mazhar :Müfid Kansu n_urıcı.)e cnc~me ·. " . Yalnız, ayni zamanda, odası, ziyadan caksmız? 
kat ben meseleyi bu tarzda iphanıla ve_t ~ildigı hal.de. reddettıgı soylen - "Çoruh., , mazbata muharrirliğine Rıy:ıscte Saftet ~~ı~~an Erzınc;ın,, f mahrum, karanlık bir mahal gibi göz - Noterde! 
kapatmak niyetinde değilim. Kendile- ~ı~ı. Herhangı bır has~ay_a __ da.ve~ e- Ziya Karamürsel "İstanbul, .. mü- mazbata muharrı~ligme ~Iu~~ı.fer lerine göründli. - Hangi note:de? . 
rine ve bu vesile ile efkanumumiyeye 1 dılıp reddelr.-~ck he~~mhg1:1 ş:a~ı rakibliğine Hakkı Ungan "\'an,, , Gi:iker "Konya .. , kıtabete Şukru Es-

1 
Haydi, Mehmede izin verip yolla- - Postahanenın yanındakı no·.er· 

arzedeyim ki "iradelerini aşan se - uygun olmadıgmdan böyle hır hadı-lkitabete Rıfat Araz "Ankara,,. l mcr "lstanbul,, ayrıl~lardır. mıştı ?. Fa~.;at, şimdi ne yapacaktı? de. 
bebler dolayısile devam edemiyecekle- se vukubulmamıştır. O mütehassısı - /vvvvvvv' vvvvv'-vv-...,,.~v'V'~VV'J'VVVvvvvvvvvvvvv·vv' Vaktini nn~ıl geçirecekti? Of! Hayat - Saat kaçta? 
rini,, söyledikleri mevzuu ve imayı mızın da haksız yere günahına giril- hazan, nckadar da can sıkıcı idi. - İkindi vakti gideceğim. 
kavradım, açıkça söylemelerini iste-l memesini di.~eri~ .. Açık olmak haya- R A D y O p R Q G R A M J Hale, arkada_şlarını, Saadeti... dü - - Bu sırada, bana nereden telefoı 
dim. Söylemediler. Onların esirgedik- tımın her koşesının hesabını vermek şündü. ediyorsunuz? 
leri bu izahı müsaadelerile kısaca ben şiar:mdır. nL1 i~de bundıın dolayı has- . .. . . . ka \ . Onlar, hiç te müşkülpesend d.eğil _ - Galatadaki pastacı dükkanın 

Vereyı·m. ~asıyet göst.t-r:lım. Btı da en tabii b:ık 7 -11- 939 SALI j Arıf Bey - Kurdılıhıcaz r şar n. lerdi,· ha.vatı olduguv 0~bı· k"bul ede- dan 
· · · "K 1 d .. k., · 3 - Sel Pınar - ·' .... ··· 

Kendilerinin devanı edemivecekleri kımdı. Mensub olduğum tababet mes· 12.30 Proo-ram ve memıeket saat an.ar 0 uyor,.' · rek, takib ettikleri yold·' rastladıkla- - Öyle ise, bir dakika beni dinle-
J 

0 
·· K .. dTh. k" rkı · "Aş'nnla ya· - "' 

ni yazdıkları bu mevzuda dostlarının leği de bunu emreder. Bu cihetten ayarı, 12.35 Ajans ve mcteoroloJı ur 1 1 ıcaz ar şa · · ' rı neşe ve zevk çiçeklerini koparıp yin ... Kontrat yapılmadan evvel, şer•· 
1 

·· ·~· n::ın,,, 4: - Sel. Pınar -l{ürdilihicaz-
çok kuvvetli olduğunu bilsinler ve dolayı meselenin yalnız bir gazetenin haberleri, 12.50 Türk muzıgı. 

5 
kokluyorlardı... Şi.ipbesiz, hiçbirisi, iti bizzat okumalıyım. 

l 
kıir şarkı: "Nereden sevdim, ,, -

söyliyecekleri bir şey varsa hiç çekin sütununa hasredilmesini doğru bul - Çalanlar: Ruşen Kam, Cevdet Ko- Osman Nihat _ Kürdilihicazkar sar- bir gfüı evvel eğlendiği bir gezme yü- - Hakkınız var. 
meden söylesinler. Zira tıb ve vicdan madım. Muhterem gazetenizde de zan, Reşat Erer, Hasan Gi.i.r. zünden, şimdi yaphğı gibi harekete- - öirleden sonra sizinle birlikte 

1 

kı: ''Akşam güneşi kalkmalı., . 6 - ~ . 
ahlılkından bir dakika dışarı çıkmadı neşrini rica ediyorum. ı - Okuyan: Necmi Rıza Ahıs - dip odasına kapanmazdı. Böyle gü - geleyim de .... Notere g·idelim. Gehe Halk türküsü: "A Fadiınem hadi sen 
ğmı bu vakadaki rnevkiim konsültas- • 0 knn. liin<; telakkileri taşıyan yalnız kendisi beni alın! ... 

1 le kaçalım,,. .d tster yona davet edilmiş bir mütehassısın Yukanda nıeyzuu bahsolan rnpor, j 1- Sullaniyegah peşrevi, 2 - De- ı i.. .. Böyle akılsızca düşüncesinden - NereYe geleyim efendim? 
2 - Okuyan: Necmi Rıza Ahıs • d Ja. ilmi ve mesleki kanaatini izhardan i- Dr. Fahreddin Kerimin, beş sene ev- de _ Sultaniyegah ağır semai: "Ni - olayı, otomobili bir kenara çekilmiş, seniz bir otomobille yalıya. gelip ıı 

1 

kan. barettir. ~unu yaparken de bir sani· ,-~.ı e~~i Sinop mebus~1 Bay. °R<'ceb han ettim seni., , 3 - Lemi - Sul.~!J.- şoförü ertesi sabaha kadar izinli git- yım sizi? 
ye ne tesır altında kaldım ve ne de Zuhdu hakkında nnnış olduı,'ll ra - niyegah şarkı: "Andıkça geçPn guıı- 1 - Haşim Bey - Hicazkar şarkı: mişti. - Hayır, otomobil istemez, bura· 
bir zafa uğradım. Mtitcaddid resmi pordur. teri,, , 1 _ Yesari Asım - Sultaniye- "Şeb ti seher,. • 2 - Asariye hatibi- Omuzları sanki ağır bir yük altın- ya kadar da gelmeğe lüzum yok. Şi~ 

• 1 "B. H h ı·rl 5 Hicazkar şarkı: '·Yok hilafım,,• 3 - da eziliyormuş ı:?:ibiydi. Nerede i""" ag .. _ı

1
dı· yemeab~ın· ız··ı· yedil{ten sonra saat il<1• D M 11 l / t b z e .. .. . Z - da gah şar n: ız ey. e ı e,, , - .. ~ ..,... 'D8ZI a arunızın 8

: Utac> ~ıkıcu ıcSrafmcısnur uafgun_I ıt: Dede - Sultanivegah Yürük semai: Rakım - Hicaıkar şarkı: " Bekledim hyacaktı. Odasının içinde, bir aşağı buçukta tünelin Galata tarafı~d~l<J 
as ~ı ·ızı 0 ya arr og u: "Ş d 1 di 6 _ Ha.san Gür: Ka • ta fecre kadar., • 4 - Lfıtfi Bey - bir yukarı doJa!}tı, üzerine giyeceği kapısının iç tarafında beni bekleyıll· •h ı Beyoe-lu Kamer Hatun Yeniyol a eyı e. ''. ' H. ı · k "S ıa ö 

1 raç arına I:ra·hy~ab"y sokaE:ında lstı·ratı' a- nun taKs1mı. _ ıcaztar ş:ı.r ı: ana no. u g - ellıi!·e:;ini seçmek için düşündü. Fakat· - Başüstüne .. Şimdilik Allahaıs · 
~ ... ~ _ nül,. , 5 - Ruşen Kam - Hicaz şarkı: h. b. k d. · · l t · ı d ı k .. ··k h ı 

P
artman (8 ) numaralı dairede 2 _Okuyan: Mefharet Sagna.k. ıç ır şey ~n .ısım meşgu e mıyor, mar a ı' ·uçu anını. 

I• • V · ı d • "G · "Bir nev civandır aşılbı canclır,, • en ufak bir hareket yorulmasına se- Güle güle. 
zın erı 1 mukim iken halen ikametgahı l - Arif Bey - Suzinak şarkı: ö 20.50 Türk müziği: Halk türküleri. bcbiyct verirnrdu. (Devamı var) 

( Başt.arafı ı incide ) meçhul. zümden gitmiyor,, ' 2 - Leyla Ha- (Sadi Yaver Ataman ve Azize Tö· 
. . . . Ligor Kesaridi~en aldığınız (10. nım - Hicazkar şarkı: "Nerdesin ner-

bır çok toprak mahsullerı ıle lisan· b. ) ı· k b.li d hi tt·-· . d b .., Arif Bey Segah sar- zem.) GA\ R',,MENKUL SATIŞ ILANI . . .. . . . ın ıra mu a ı n e re n e ıgınız e aca ,, , " - - "- k · 
sa tabı t~t~Ja~ m~m bır çok ibra~ İstanbul Eminönü Çelebi oğlu ma . kı: "Bülbül yetişir bağrımı hun et - 21.00 Konser ta dimi: Halil Bedıi 
m.addeler~mız _ilz~rıne ~evzu fevk~ - lıallesi Balıkpazarı cadesinde (83) tin,,. Yönetken. 21.15 Müzik "Radyo or - Istanbul Emnı·yet Sandıgv 1 oı·rek-
18.de tedbırlerın ıdamesıne halen lu - • k. (l) . 1 k" . dük. kestrası - Şef: Dr. Praetorius.,. 

.. . k .. t h .
1 

k.. 
1
.. es ı yenı numara ı argır - 13.30/14.00 ),füzik ''Karışık hafif 

zum gormıyere mus a sı ve oyu- kan l/? h" . .d k d • 1 - M. Glinka: Valse Fantaisie, t •• l •• .., •• d 
.. f h d b. . . d ed t t ın - ıssesıne aı yu arı a mı.c müzik - Pl. 11 QT ugun en • nun re a ını a ırıncı erec e u - ta 1 bo hitam d t . 2 _ H. Rabau_d: Eglog_ue, 3 - L. De_· 

1 
• 

mak suretile: rı yazı ı rcun va e arı - 18.00 Program, 18.05 Memleket 
hinde ödenmemesinden dolayı rehnin t ı ·· ı libes: Coppelıa balesınden fantczı, B Müh.be · 21109 h b N ·ı s d v d ld - 11'>00• 

2111869 sayılı kararnameye bağ _ saat ayarı, ajans ve me eoro OJI ıa· ayan ı nın esa o. sı e an ıgımız an a ıgı ... 
paraya çevrilmesi ve bedelinin 1- 6 · berleri, 18.25 :Miizik "Cazband - Pl.,. 4 - G. Bizet: C~rmen operasından liraya karşı birinci derecere ipotek edip vadesinde borcunu vermediğin · 

h "l., sayılı listeye dahil olan ve ih- 938 tarihinden itibaren faiz, masarifi 18.55 Konuşma "Halk iktısat saati,., parçal~r, 5 - Saınt - Saens: Samson den hakkında yapılan takib üzerine 3202 No. lu kanunun 46 ncı madd8" 
ra.cı menedilen mahsullerden: o l ı d B h ı ıı icraiye ve ücreti vekaletle tahsili ve 19.10 Türk müziği: Tuna gecesi, An- j ve a ı a an acc ana e. sinin matufu 40 mcı maddesine göre satılması icab eden Beşiktaşta Ş~~ 

Bezelye, nohut, fasulye, mercimek, merhun dükkanın Belediye tarafın- kara radyosu küme heyeti. 22.20 Memleket saat ayarı, Ajans likdede mahallesinde eski Ihlamur deresi yeni Mısırlıoğlu sokağında e~ d· 
börülce, fig, burçak, darı, pamuk to· dan istihlak kanununa tevfikan is - Derleyen: ,Kemal Altınkaya, tdare haber~eri, ziraat, esham - .tahvilat, 49 Mü. yeni 84 No. lu bahçeli ahşap bir evin tamamı bir buçuk ay ıntl 
humu, kepek, prina yağı, keçi kılı, tihlft.k edilerek bedelinin tş bankası- i eden: Mesud Cemil, 19.50 Komışma kambı~o - nukut borsası "Fıyat . ., detle ·açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapıl. • 
zeytinyağı, kendir. keten tohumu, na yabrılmış olmasına mebni mez - · "Ormanlarımızı tanıyalım ve koru - 22.20 Serbest saat, 22.30 Müzik maktadır. Arttırmaya girmek istiyen "104,, lira pey akçesi verecektt~· 
her nevi konsen·e, kerestelerden yal- ki\ b d l' h . ·ı k d. .. .•. s h be ·krtı~ ur e e ın aczı ı e en ısine veril· yalım,,, 20.05 Türk müziği. "Oda muzıgı: c u rt - Genç kız ve Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birı .. ı. 
nız fırınlanmış kayın ve katran ke· · ·· t llik 1 t t• " tet' ~esme mu ea e yapı an takib üze- Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, Cev ölilm kuvar e ı,, Pl.,, bütün \•ergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve 
resteleri ile lisansa tabi tutulan ve rme yukarıda yazılı adresinize gönde- d t K R t Erer 23.10 Müzik "Cazband _ Pl.,, !aliye rüsumu borçluya aiddir. Arttırma şartnamesi 11/ 11/939 taribiıt j 
"2 numaralı listeye dahil bulunan ·1 öd' • • k · b e ozan, eşa · n1 s tş d aÇı.Jll " ~ ~nta efımedemrınu;ı ar asına mıi a- 1 _ Okuyan: Müzeyyen Senar. 23.25/23.30 Yarınki program ve den itibaren tetkik etmek istiye ere andık Hukuk leri servisin e 
tiftik, barsak, balmumu, küçük baş şırı ra n an verilen meşrubatta, 1 K .. d·l·h· zkA · 2 kapanış. bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahat ta şartnaD1~ 
b d ·ı · ta yt• ta kfır . . ... . - ur ı ı ıca ar peşrevı, - • ~ı.ı,. 

ayvan erı erı, yumur • ze ın - mez adresı terkettıgınız, yeni ad- de ve takib dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tev-~ 
•esi, susam, bakla ve soya fasulye • resiniıin meçhul bulunduğu görülmüş ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş sd. U 

einin, ve tebligatın ilan icrasına müteallik Gu .. mr·u·k Muhafaza Genel Komutapllg .. ı itibar olunur. Birinci arttırma 25/12/939tarihinemüsadifpazartesigUfl( 
2/7005 sayılı kararnamenin "1,, , zabıta tahkikatı da adresinizin meç· . Cağaloğlunda kain Sanclığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacal<~ 

"2,. ve "4,, üncü maddesi hükümle - hul bulunduğunu göstermiş olması l"stanbul levazım a"'mı'rl'ıg .. I satınalma Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklifedilecekbedelintercihanalı~_,ia 
rinden istifade eden memleketlere itibarile usulU hukukiyenin bu hu - icab eden gayrimenkul mükellefiyetile Sandık alacağını tamamen g~~ 
ihracının serbest bırakılması ve bu susa müteallik mevadına tevfikan ö- k ı da olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şg.rt rt· 
Uç sınıf memleket haricindeki yerle- deme emrinin (45) gün müddetle ili· om syonun n : 9/1/940 tarihine müsadif salı günü ayni mahalde ve ayni saatte son ~as· 
re ihracının lisans usulüne tabi tu - nen tebliğine icra hakimliğince de Muhammen tık tırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranııı .ı;f 
tulınası takarrür etmiştir. 28·10-939 tarihinde karar verilmiştir. Cinsi ve miktarı bedeli t.eminat Pazarlık günü tünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olm.ıyan alakad~rl~llit 

İşbu ilan tarihinden itibaren niya- Lira irtifak hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masar~fe ri~ 

lzmirde iki yet ( 45) gtin içinde yukarıda yazılı iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müs~ıteletıt~ 
(10.000) lira borcu hitam vadeden 10 kalem nalbant ocak 815 62 9/ ll/939 Perşembe beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirJlle !J 4 

kalpa zan tutuldu lit.iba:en faiz ve ma~rifleri~~.ö?eme· ve teferruatı 
2

;;
9 

Saat 14 olanlarla haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin pa~pt~ 
nız lazımdır. Borcu odemedıgınız tak 19 kalem nalbant kursuna v 20 9/11/939 Perşembe masından hariç kalırlar. Daha fazla malfi.mat almak istiyenlerin 3ı ıeı1 

!zmir, 6 (A.A.) - Zabıtamız 52 dirde merhun olup belediyece istihlak muktazi malzeme Saat 15 dosya numarasile Sandığımız Hukuk işleri servisine müracaat etrııe 
yaşlarında Mehmed oğlu Halil ve 34 edilen ve istihlak bedeli de lş Banka- ı ·- Teşkilat ihtiyacı için iki grup nalbant malzemesi pazarlıkla alı- lüzumu ilan olunur. 
yaşlannda Murad oğlu peynirci 1s- sına yatırılmış olan gayrimenkul be- nacaktır. 
mail namlannda iki şahsı- kalpazan • delinden borcun faiz, mll8raf ve üc _ 2 - Bunların muhammen fiyatlarile ilk teminatları yukarıda gös -
lık suçu ile tevkif etmiştir. Bunlar - reti vekaletle birlikte celbolunarak a- terilmiştir. 
dan Halilin evinde kalpazanlığa aid lacaklıya verileceği hususuna aid Ö· İsteklilerin yukarda gösterilen gün ve saatte ilk teminat makbuzlaiı 
bir çok eşya ve ka.lp 'Daralar bulun • deme emri "4.5, gün müddetle 118.ıı o- ve kanuni vesikalaril• Galata. Rıhtım caddesi Veli Alemdar hanındaki 

t lm 1 . fl8983,, muş ur. lunur. l komisyona ge e en. 

• • • 
DİKKAT ~ 

Emniyet Sandığı, Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek gösterznel'.,,a, 
tiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin % 40 ını tecsıııt·· 
etmemek Uzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek sW"etile }<O 

lık göstermektedir. 
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Hint denizlerinde Türkler,, 100 ,, 
Devrilen kazan " 125 '' 
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Dünyanın Meşhur Şekercisi 

Ali Muhiddin Hacı Bekir 
NEW - YORK 1939 CiHAN Sergisinde Şeker Ve Lokumlarını 

Amerikahlara Beğendirdiğini ilan ile Kesbi Şeref Eyler. 
MERKEZi: BAHÇEKAPI 

Ş b 1 • a BEYOGLU u e erı : KARAlAÔDYIK ÖY 

iPEKLi ve KADiFELi 

KADIN Y AGMURLUKLARI 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

Die doktorlarının bütün hastalan- N I" k ki k b"tü 'if r d h 1 k 
na sôyl~ctiği gibi dişleri sadece par- evra JI, iri 1 Y8 U n 31;rt arınızı er a eser 

nın en 
Gayet 

şık ve en zengin çeşidleri 
ucuz fiatlarla yalnız Beyoğlunda latrnakla kcinuyarak onları mikrop- İcabında günde S kaşe alınabWr. 

lardan, muzır salynlardan ve hamız- - - .. .. - -
lardan temizleyip çelik gibi sağlam- ~iiiiiiiiiiiiiiiiii~~~iiii~iiiiii~iiii~iiii~ 
lık veren yegane iksirdir. KARLMAN İnhisarlar U. Müdürlüğünden s lier sabah, öğle ve ak-
~m h~ yemek~n sonra~-------------------~ Pasa1·ında 

l - Şartnamelerine ekli listede eb'at ve miktarı yazılı nümunesi 
günde 3 defa dişlerinizi mucibince 7.111.000 adet kalay şişe kapsülü pazarlıkla satın alınacaktJr. ill••--•••••-• .. ••-••••••••••••-••••••-••

Satılmaktadır. 

Di§ macunile muntazaman 
fırçalayınız. 

II - Pazarlık 22/XI/939 çar§amba günü saat 16 da Kabataşta Le-=============================::::.=:::::::::=;:;-=..::=:.::.:::::..::::.::::==== 
vazını ve Milbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. ~ T E R Z l ~~ lstanbul Asliye Alttncı Hukuk aleyhine açılan bo~ma davasına 

Ill - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabileceği 1 Mahkemesinden: aid arzuhal sureti müddeialeyhe teb-
gibi nümuneler de görülebilir. TURGUD ERG N Müddei: Tutiye liğ edilmek üzere yazılı adresine gön-

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte S'o 7,5 gü- Beyoğlundaki terzihanesini, Ye- Müddeialeyh: Aslan. Şelıreminind~ ldcrilmişse de mumaileyin mez.kfır 
venme paralarile birlikte mezkur komisyona gelmeleri. nipostane cad. yanan Ata Refik Baruthane yokuşunda Arpaemini ikametgahını terk ile semti meçhule 

V - Bundan evvelki 10.111.000 adet kapsill hakkındaki ilanlar hü- hanı yanında Ksantopulo han mahallesi 11 No. lu evde. gittiğinin beyanilc iade kılınması üze 
kümsüzdUr. "9453,, 2 nci kat No. 12 ye nakletti Müddei Tutiye tarafından Aslan rinc hukuk usulil muhakemeleri ka-

....:;;::::::::=============================================================:=================================================== nununun 141, 142, 143 ve 183 uncu 

istanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
maddelerine tevfikan iade kılınan 

dava arzuhali ile tahkikat gününü 
gösterir da\·etiyc \•arakasınıı. mah • 
keme divanhanesine asılmM?na ve ( ikametgahlarını Değiştirmiş Olan Borçlulara ) 

b 
A••lıöa yazdı borçlular gtiaterdlklerl lkametgAhlarını terketmlf ve yenisi meçhul bulunmu' oldulundan haklarında 938/726 numarada kayıtlı işbu da

••lanacak takibe dair Hin yolll• tebligat. vaya müddeialeyhin (15) gün içinde 
cevab vermesine karar verilmiş ve 

Borçlunun adı 

Saadet (Nazif kızı) 

Filiks Saydcl (Jozef oğlıı) 

cJıret (İbrahim K.) 

kelahat (Kamil kızı) 

DUriye (Saffet kı.) 
Lütfiye (Ali kı.) 

Basene (Nusrettin kızı) 

Selimi (Tevfik oğlu) 

Bayan Saadet 

Sabriye (General Tayyar kızı) 

Sabriye (General Tayyar kızı) 
~eliba (Nazmi kızı) 

lialime Şuar (Rıza kızı) 
~ehmed Baydar (Mustafa oğlu) 

· Emire Tokatligil (General 
lsman Hakkı kızı) 

8· Emire Tokatlıgil (General 
İsınail Hakkı kızı) 

~lal (HüsnU oğlu) 
~ehmed Güler (Mehmed oğlu) 

~tistodimos Valsamaki (İspiro 
~Oğlu) 
atına Sınar (Mehmed kızı) 

l!unerver Yüce (Ahmed kızı) 

~ebiye (Numan kızı) 
llebrure (Hakkı kızı) 

lu.ur Pakava (lhsan oğlu): 

...... 

. . ~ 

Gfü;t.erdiği ikametgah 

Şigli Halfıskargazi cad. No. 325 

Beyoğlu Kalyoncukulluk, Akkiraz 
sokak No. 38 

SultanahmedTicarethane sokak 
No. 55 
Saraçhanebaşı İtfaiye caddesi 
No. 42 
Cağaloğlu Mollafenari No. 42 
Unknpanı Haydar mah. Hacı 1sak 
çıkmaıı, No. 4/6 
Beyoğlu Firuzağa mah. Susam 
sokak No. 4 
Sarıyer Koru mahallesi Recebe -
fendi sokak No. 1 
Gedikpa§a Cami sokak No. 19 

Fatih Sarıgüzel cad. No. 89 

Fatih Sarıgüzel cad. No. 89 
Gcdikpaşa Pertcvpaşa mah. No. 46 

Divanyolu Türbe kaT§lSı No. 191 
Bakırköy Bildik sokak No. 17 
Aksaray Yusufpaşa Millet cad. 
No. 90 

Dosya 
No. 

939/ 9 

939/12 

939/19 

939/21 

939/29 
939/30 

939/40 

939/57 

939/61 

939/69 

939/70 
939/76 

939193 
939/95 

939/109 

Hesap 
No. 

62474. 

74471 

81014 

81036 

87174 
87218 

87531 

3661 

61236 

75499 

75500 
79497 

87954 
88036 
88299 

Aksaray Yusufpaşa Millet cad. 939/110 88300 
No. 90 
Lileli aparbman 4 cü daire No. ~ 939/115 88391 
Beyoğlu Yeniçeşme l§lk sokak 939/117 88400 
No. 39 

Pangaltı Bilezikçi sokak No. 27/2 939/124. 88596 
Ferah apartımanı. 
Beyazıt Tavşantaşı Büyük Hay- 939/129 88702 
darefendi sokak No. 4.0 

Üsküdar Doğancılar Kasap soku 939/132 88840 
No.16 

Sultanahmed Şeftali sokak No. 10 939/139 1452 
Bakırköy Kartaltepe mah. Aksu 939/141 55581 
cad. Şehire sokak No. 6 

AJ[Saray lsmailağa mah. Şekerci 939/.H3 55967 
sokak No. 6 

Babıali Viliyct kal'§Ulı No. 43 939/225 89290 

Bo~lan-

dığı ta-
rih 

24/5/933 

13/4/935 

15/6/936 

17/6/936 

19/5/937 
21/5/937 

10/6/937 

17/7/936 

11/3/933 

17/6/935 

17/6/935 
22/2/936 

6/7/937 
10/7/937 
26/7/937 

26/7/937 

31/7/937 
2/8/937 

12/8/937 

18/8/937 

27/8/937 

28/10/37 
14/9/932 

9/10/932 

30/9/937 

Aldığı 

bor~ 
lira 

20 

25 

35 

08 

15 
08 

09 

09 

37 

15 

12 
18 

18 
40 
90 

35 

50 
100 

40 

20 

15 

20 
100 

650 

21 

Teminatın ne olduğu 

Bir pırlanta kol dUğmesi takımı, bir 
roza Yilztik. 

Bir pırlanta kıravat iğnesi, bir altın 
saat, bir altın köstek, bir altın yü
zük. 

Bir pırlantalı iğne 

Bir pırlanta iğne. 

Bir pırlantalı yarım gerdanlık 
Bir pırlanta yüzük, iki altın saat. 

Bir altın bilezik, bir altın sikke. 

Bir adet B. tertibi Ergani tahvili 
91952 No. lu kopon 4 - 20. 

Bir çift pırlanta tek taş küpe, "bir 
tag kağıda sanlı,, 

İki altın bilezik, bir altın kolye, bir 
çift altın kolye. 

Bin iki yüz gram gümüş. 
Bir çift roza kUpe, bir roza ve bir a!

tln yüzük, bir roza paııtantif, bir 
roza kıravat iğnesi, bir nazarlık 
altını. 

Bir altın saat ile köstek. 
Bir altın saat. 
Bir pırlantalı iğne. 

Bir pırlantalı altın saat ile fiyango 
üç tag yok. 

Yedi altın bilezik. 
Bir çift pırlanta ve bir çift roza kü

pe, bir pırlantalı pantantif "altlan 
yok,, 

Üç pırlantalı yüzük ''dokuz taş nok
san,, bir altın kolye. 

Bir roza yüzük, bir roza iğne, bir al
tın hurda saat, bir altın hurda bi· 
lezik, 850 gram gümüş. 

Üç roza ve bir altın yilzilk, iki altın 
kol saati, bir altın madalYon, bir 
çift altın küpe. 

Bir adet beşibirlik. 
Bir pırlanta pantantif, bir çift pır

lantalı kilpe, bir pırlantalı yilzilk, 
bir pırlantalı iğne, bir roza iğne, 
bir elmaslı saat. 

Bir çdt roza kUpe, bir roza kuş iğne, 
bir pırlanta, iki roza bilezik, kırk 
miskal inci, bir roza boroş, iki al· 
tın sikkeden gerdanlık, bir altın 
saat maa kordon. 

Bir altın bilezik, bir elmaslı mineli 
hurda altın saat, beş taşı yok. 

traldbe başlamak 
l~in yapılan 

hesab 
tarihi 

30/4/939 

.. 
" 

" 
" 
,, 

24/5/939 

" 

" 
,, 

" 

" 
" 
" 

" 

" ,, 

il 

il 

" 

7/7/939 

" 

" 

u 

i§bu hesab 
tarihine göre 
borç miktan 

Ura K. 

17 01 

23 00 

35 78 

08 16 

18 34 
09 77 

10 92 

08 53 

24 30 

14 63 

10 93 
15 08 

21 83 
48 46 

108 64 

42 25 

60 30 
120 51 

48 10 

24 07 

18 -

22 54 
67 97 

l5 26 

~· Yukarıda sırasile isimleri vesair tafsilatı yazılı bulunan her borçlu vadesinde borcunu vermediğinden dolayı takibe başlanmak iç.in yapılan hesab tarihir.dc borcun faiz, ko • 
~Yon ve masarifile baliğ olduğu miktar kendilerine aid sır adn gösterilmi§tir. Her borçlu yazılı borcunu vermed~ğınden 3202 No. lu kanun mucibince hak~da Sandıkç.a. tnki~ 
~ 1llJunak üzere tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavelede göstermiş olduğu ikametgahına gönderilmiş iE' _. işbu ikametgahı değiştirdiği anlaşılmış ve yapılan Uıhkıkata rag
~ nerede olduğu da öğrenilemediğinden ilıbarııamc keııJisine tebliğ edilememiştir. Bu sebeble ili.nen tebligata tuzum görülmüştür. Yukarıda isimleri yazılı her borçlunun işbu ilan 
~b hinden itibaren bir ay içinde borcunu odemASi liızımdır. Aksi takdirde verdiği rehin mezkur kanun hükmUne tevfikan eatılmak üzere Sandığımızca doğrudan doğruya hakkında ta-

YapıJacaktır. Bu husus isimleri yazılı borylular tarafından bilinmek ve her birine ayn ayn ihbarname tebliği makamına kainı olmak :üzere ilan olunur. 

bermucibi karar arzuhal ile daveti
ye varakası mahkeme dival'hanesine 
asılmış olmakla mumaileyh Aslau 
yukarıda yazılı müddet zarfında dr.-
vaya cevab vererek tahkikat için ta
yin kılınan 12 - 12 - 939 salı günU 
saat (14) de mahkememizde hazır 

bulunması veya kanuni bir vekil gön
dermesi lüzumu tebliğ yerine geç · 
mek üzere ilin olunur. 

Mantarlı muıambılır, ıtorlıır 

perdeler ve aalr her turlil 

TEFRIŞAT 
Levazımatı, Beyoglundu BAKER ma
ğaznlurında her yerden musnld §art
lar ve ucuz fiyatlarla satılmaktadır. 
Beyaz eşya daıremlzdc haseler, yatak 
tarşaflan ve yunlu yatak örtülerinin 
!ıyatları kıyas kabul etmez derecede 
ucuzdurl:ır ve rekabetten iriclirler. 

Tepebaşı Dram 

1911 kısmında 
~"~rıı~~ Bu akşam 20 - 30 dv 

ı;ı!l;;ın J l -.u,.. ŞER M N 

• • • 
HALK OPERETi 

(ESK1 ÇACLIYANDA) 
Bu akşam 9 da 

(SEVDA OTELİ) 

Yazan: Yusuf Siirfıri 
Müzik, Karlo Kapoçelli 
Fiyatlar: 50 - 35 - 25 

Jstanoul Asliye Oçihıcü Huk-ıt" 
B akimliğinden: 

Marko Deleon vekili vekili avukat 
Nesim Adato tarafından, Fransad.1 
Manton şehrinde Pavillon des Flewı: 
A ven us Rivierada mukim iken hal 
hazır ikametgô.hınııı meçhul kal<hğı 
taayyün eden Janet aleyhine mah · 
kemenin 938/494 No. lu dosyası fü 
açılan tescili talak davasının duruş 
ması gtinü için M. aleyhe ilinen tebli 
gat icra edildiği halde gelmemesi ha. 
sebile hak.kında gıyab karan ittihR2 
ve iliııen tebliğine karar verilerek 
muhakeme 18 - 12 - 939 saat 11 e ta
lik edilmit olduğundan mumalley Ja
netin mezldir gün ve saatte mahke
mede bulunmadığı veya bir vekil gön 
de ... ·mediği surette gıyabında muhakc· 
meye devam olunacağı ve bir daha 
muhakemeye alınmıyacağı hususu j. 

lan ~.!unur. 
.................... ~ .. , ................. . 
Sahibi : A. Cemaleddin Sa:racoğlu 

Neşriyat müdürü : Macid ÇETİN 

Ba ıldığı yer : Alatbaai Ebümya . ....................................... . 
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Her Yerde 5 Kuruş &ÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

·Almanyayı Abluka Eden lngiliz Filosu - - . ,., 
ı;.i; 

Barbia l>M§laagwcıadan IUIJaren Almaayayı abluka eden ı.pu. ftlo8u bll'f8k Almaa pmWnl IJatırdıil giW Almaayaya giden yUs biDlerce toa harb ~mala mtiwlere etmlttir. M..,,..ftJıı İllgills flloHu da Alman 
t&'ltelbalıirlerl tara.fmdaa batanlaa bir tayyare pmlllUe bir arbllllm bybetmlt buhmmaktacbr. Yukandaba kayıblara ragmen yine clünyuml ea btlyük denk kuvveti olan bagtbıldl taılUs fUosunu görüyorsunuz. 

iŞGAL A LTINDAKI VAR$ 0VA N E HALDE 

•lnw•lv flaidl barab olu VaqoftJI mir ~ llbci alt.da -.. eWrmektedlıler. Yabndllld Vaqova ke*e• mtldalaa ededrM 8"11 llalktaa Mlllenıe lnlnM ...ııu. YtlkanWd rrelmıle, ...,. ..,.. 
nalmde Vart0vü ,Uadl ........,... Uker koatrol8IMJe ~ görtlyonnn. ..... lılr tarWa pbıırba AJmaa tanuelerl tarafmdaa lıleama ...,._ ve mltralJk atAııel altuad& e9ll 

verea PolollJalı ..,,,.,.,. göröyonmrn. , 

.. GARB CEBHESINDE YENi B iR ŞEY YOK 1 11 

&-. w l'w ..... tıeWlllerl prb ceWINlade yeal lılr llanlret ...... P" kaydediJodar. Bul» llir .a,_ ._... ..._, abmttar. Yakanaül ... reelmdea ......, IUda Mlld bo)'UCla Allıwl Bsfrld mll8Wabm 
llaUuadaa çaba .. .._. MkerlelW, ...,.. Nllmde de A-. led ._...,_ • $"! edell "" r,_ a.a ht< z ._ ' 


