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Moskova Temasları 
Yakında Mütemmim 
Görüşmeler Olacak 

Moskova: t4 (A. A.) - B. ŞUkrll Sar acollu 
ile B. Nlolotot arasında vuku • gelen göıı-Utm• 
hakkında mUtemmlm malOmat mevcu t deijlldlr. 
Yalmz, gör U~menln dostane c e reyan ettlll ve 
y.ıkında yeni bir görU~menln daha y•pllacaıı 
aöylenmek terllr. 

- .._ ~ -- · -~ .... - · - --

idare Yeri 
Nuruoalftanlya No. 14 leta nbul 

Talıraf: VINI IA8A H lstanlıul 

Talafon : 20715 

Her Yerde 5 Kuruş 

Hariciye Vekilimiz Dün 
Konuşmadı Molotof la 

Almanlar tarafmclu b&tmU Royal Oak salt. harb gMıi'" 

Moakova: t4 (A. A.) - TUrkly• Hariciye 
Veklll Saracoğlu bugUn Molototl• mUllk•tl• 

'a ltalya- .__b_u_ı_u_n_m_•_m_•.,~_ıı_r_. ________________ _ 
ve neler 
e şayan 
g()t'ter· 

erlen Ui-
den miirek-

YENİ BİR SORPRİZ Mi ? 
~: galebe·~~~:nb~~e~~~ A 1 m a n ya ı· ta 1 ya Aetluk .ken fU sözleri söylemiştir: · 1 V 

Londrıa, 14 (A.A.) - tnıiliz Amirallığı lmüteellin:ıdir. Zırhlı mi.ırettenbnın 370J 1914 de trzgiha konularak 1917 de hız-

e RGyal Oak zırhlıaının bir Alman deniz- kişisi kurtulmuştur. Gemide 1200 kiti var-
1

mete giren Royal Oak zırhlısı 29.150 ton 
11.ltısı tara!ıadan babrıld&jıru t>ildirmekle dı. (aot.u ı OncOlfe) 

:?a~;.:l:.;~1Rusya Yeni Bir Ari-Ziraat Vekilimiz Bu-
.._ gb'fJCek ıta1y• 11e blrllkte Al- I gün Moskovaya 
:;:·~~~:"'ıar:~ laşma mı Yapıyor ar Gidiyor 
~rak. evveli. işin yalnız ltalyaya 
laaııruc eden cihetini biraz dilşiloe
Uin. Şimdiye kadar Duçe'nin sözleri
ıai okuyanlar ve İtalyan gazeteleriııin . 
lleşriyatını takib edenler İtalyanın 
henüz serbest va.ziyette bulunduğunu, 
ltatyanın menfaatleri neyi icabeder
le o yolda hareket imkanınfl malik 
Dldlljunu i; diyorlardı . Halbuki 
~y~ bağlı olduğımıı 

f';!~ m\fhare · r.ak etmek için 
ı, ~"" ~lınan erkarüha ·ylfit1in bir işare-

ti kafi geleccğinf n~duk ve böy
le.bir şeyi akhnıızdfJll iYrmiyorduk 
~ıetrichin sözleri.)ta~} ın vaziyetini 
butün cihan(! k~rşi garib bir se
kilde tasvir etmi · . , u beyanat ile 

' 

Önlf müzdelıi 48 Saat Z-.rfı;,tla 
Miizalıereler'! Berlincle Baıla- 1 

nacağı -iddia Ediliyor., ----- . 
Amsterdam, 14 (A.A.) ...:. BazrHo- ı tar~ı J!rüetn~ 1Y&J>ılaca~ı 

landa gazeteleri. yakında Almanlar. ! malttadırlae:: 
Sovyetler ve İtalyanlar arasında üç j ( Sonu 3 üncü sayfamızda ) 

Refakatinde mebuslar
~r.n würekkeb bir 

de hey"t 'Var 
~eriA ~tıklan büyük zir.aat 

-1ergİsini · geziıt!lt ıçln hükumetimiz 
namına Rusyaya gidecek olan heye
timi~ ~a~q.nhk eden Ziraat Vekili 
Mu}\füı ~kmen. dün sabahki trenle 
Ankaradan şehrimize gelmiş ve ala-ı 
kadarlar tarafından karşılanmıştır. 

Yu~da Gelen Go .. .,çmenler Vekj,ijn remkatfnde heyete dahil bu-
lunan ~;jal'-larımııdan Ahmed Şilk- . 
rü Eitmj:!f, Re~d Nuri Güntekin, Sad- 1 

V H t
ı o 

1 
ç k 1 ki 1 ri Ertenı de şehrimize gelmişlerdir. 1 atan asre ı n ara e tı e r ı ıiy~~!!eı~U:ap~~;i~~~~~y~~~~~!! 

S 1k1ntl1 a rl U nottu rmuş ;~!~=~~~~h::ye~:~şb~.ug~:s~;~~1 
onda limanda bulunan Rus vapurile 

Dört Şimal Devlet 
Reisi Toplanıyor 

Ruayaya Karıı Mü,terek. Bir 
r~phenin Hazırlandtfı Söy/(!niyor 

Fin ıaıidiJi,Mu.zakere
lerl n Neticesinden 
Memnun Görünüyor 

Kopcııhag, 14 ( A.A.) - t \ cç krJlıntrı 
isıeçin de ı.ştır11kile Stokh lmrla bıı k -
fer. ns kdedılmc ı h kınd.ı n. nı .ar' -
'ylı, Norveçe \'C Fınl ıııdıy.ı) u >.pil •ı tı.k • 
lifler nl.ıkadar metı 1 keti ı de ıı r n • 
karşılanmıştır • 

Kopenhag'da oylC' ııl cnilı c tcd r· 
Bu konfeı ans ı;lmııl ır c.nlclwtl(.' ı • 

içlerınden bıı ınc yrıpıl.ıc.ık bır l.ıqıkt J, 
:ıı brl'leşerek hiılrekcte geçrcC''tlcrııı •iti 
y ü çıkça go terN'cktır. 

. ta._hakkuk t.>tli • · göre. İtalya har· 

..?f.Jfir• · eJ hususunda bundan 
80hra endıhgrnden biı kar ar ittihaz 
etmek salahiyetine malik değildir. 
~talya şimdiye kadar harbe girmemış 
tse Alman erkfınıharblyesi bunn lü
turn görmemi~tir. Yoksa İtalya dai
ıtıa Almanya.ya bağlıdır ve Almanya 
lltkışınca onun imdadına koşmağa 

x IC Dl Odesaya hareket edecekleı·dir. 1 

d k ' Kopenhag, 14 (A.A.) - Knıl Chrı tı 
Hükumetin ken ilerini na letmesini bek- Kayseri de Hamiyetli ~ ~,,...,V'VVV"'JV'\in""ci'V'G"'ü"""sta'V''..,.·e.A./V~~./'VV""< ""'So""n""u""'s""u""nc""'u""s""ayfanuııda > 

Kral Chri~tian Stoldıolm Yolumla 

hazırdır. 
Şu halde, İtalya Alman erki.nıhar

biyesinin işine böylesi daha iyi geldi· 
fi için harbe iştirak etmiyor demek
tir. Yoksa buna ne sulha karşı beslc
llen bir hürmet ve merbutiyet sebeb 
0hnuşb.ır, ne İtalyanın yüksek men
faatleri düşüncesi İtalyayı kanlı 
lnUeadelenin ic;;ine atılmaktan menet
lniftir. Bunda da Almanyanın men
~~~ hi.kim olmuştur ve Alman er
~arbiyeainin canı istediği zaman 
ltaiya bafka hiçbir şey düştlnmiyerek 

lemeden kendi paralarile memleketimize ge-
len ırkdaşlanmız kendilerine gösterilecek Bir Vatandaşın Yap- Galib Ef ganinin Muhakemesi 
yer bekliyorlar . tırdığı T~l~be Yurdu Suçlu dürüst- bir hesabı 

Merasimle açıldı ve d h J ••d .., h 
mühim bir ihtiyacı er a o emege azır 

karşıladı 

~girecektir. 
Bizler için Dietrich'in bu beyana· 

tını not etmekten başka yapılacak 
bir tey yoktur zannederiz. Bundan 

Kayseri, 14 (A.A.) - Kayserinin 
tanınmış zenginlerinaen ve Adana 
Millt Mensucat fabrikası sahiblerin
d41n Nuh Naci Yazg~'ın, lisede tale
be iken ölen oğlunun hatırasına yap;
tımığı talebe yurdu, dün vali Şefik 
Soyer tarafından açılmıştır. 

(Sollu S tillcü aayfunıMa) 
taka.nıacak neticeler üzerinde dilfün-:k te ttaıyanıann kendtterine aid Lindberg Yine 

İldir . 

.Alanaııyan.uı namağlub olup olma- f -~.~v Jana Çıktı 
~ hakkındaki iddiaya gelince, AI- ~ ını ..,, U~ 
illan ınatbuatını her ,11,n,. ;ia•...di.;.; biti· ı · NeV)'ork, U (A.A.) - Albay Lindberı, 
it 6 """ -e• bucün ikinci defa "Olarak Amerika mille-
ltnete tevcih eden ve onlan istediği tine bir hitabede bulunarak İngiliz propa-
~bi dile getiren Dietrich bu mesele gandasına ehemmiyet \•erilmesini ve Ame-
~klnnda çok beliğ ve çok esaslı iza- Sirkeci nhtunuada hiiktmethi kurtancı eftal beldlyea rikanın bltaratııtını muhafaza eylemesini 
"'t Veriyor. Harbe ıiren her mem- göçmenlerden bir grup temenni etmiştir. lelcet Albay Lindberg tnıiltere ve Fransa.ya da 

lleücenin kendi lehinde zuhur• su yıl Bulıaristandan anayurda göçe • Bunlar hükı1rnet tarafındaa bütün mas-
"'--. .... 1 U b hitab ederek bu memleketleri Amerikanın 'erapalas otelinde üç ay kalarak 4500 başlandı. Dünkü celsede, Galib Efganl. ve ~De ~ tab ir kanaat bea • et'&: olan 13.000 aöçmenden şimdiye kadar rafları kabul edilerek ıetirilen göçmenler i ı;lerine karışmaktan tahzir eylemiftir, li , borclanmak surettle dolandıneıbk su- klll Hamdi Uge ve Perapalas oteli t.abHı 

8iııaenaleyh, Alman m.atbuab dö.'t kafilesi gelm.if bulunmaktadır. Betin- olup bu yıl sırası gelmiş olanlardır. An- Lindbergin nutku 133 Amerikan radyoeu çundan maznun olarak adliyeye verilen Mlsbahın veklll Suad Ziya K an b.ılun 
• ..,.. CallW YALÇIN el k.afile de yoldadır ve bu ayın 18 ine ka- cak bu arada yeni yeni bi rkaç kafile da- tarafından neşredilrniştlr. Galib Efganinln muhakemesine dün sa· dular. 

Soaa I üacii u yfwpwla l da.x Umanımı~ ıebnlı bulunacaklardır. ~&o.a 7 nci sayfanmda]. • _. ( SOau S iilld 1ayfammla) bala asli7e aekizinci ceza mahkemesinde [Sollu 7 ari sayf .. n4a] 
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~.------------------------------------------VAHiDETTiN 

ilhassa, saray istihbaratının Erzu-
nım ve Tortumdaki elemanlan olan 
ve yine Çerkes Mehmcdin mutemed 
adamlarından bulunan hoca Sami ve 
Tercanlı Mahmud arasında yapılan 

r ... 

Yeni Sabah 
Abone Bedeli l 

-
Türkiye Ecnebi 

SENELiK 1400 Kuruı 1700 Kuruı l 
6 AYLIK 760 » 1460 » 
1 AVLIK 400 » 800 • 
1 AVLIK 150 • 300 » 

Posta ittihadına daJdl olnu)'a.n ecnebi 
memleketler: Seneliii 3600, alb. ayl.ılı 

t::: 1900, üç ayl!tı 1000 kuruştur.~ 

Adres tebdil! için 7lrmi bClf kuruf}uk y 
pul ıöndermek lbımdır. D 

'!... 

YENi SAB"A"JI' - 15 D.&rEŞBIN US9 

• 
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-.ıı~ i......-. ............... 1 ltalyayı Harbe Sokmak 
Almanlann Elinde imis Büyük Anketimiz Yeni Bir 

Sürpriz Mi? 

.. 

Yugoslavyamn Faaliyeti (Başmakaldden devam) 

idaresi şefinin ga.ıbiyetin Almanyada Fı·kret·ın Heykeıı·nı M 1 oı·k ,. (Baş tarafı 1 iaaae, ==-~r:~~=-:ı:: ~~ahi: e ım, m~~~iT:;r·~=~"ı::" 488::~ 

Balkanlar Harbin Ha
ricinde Kalmışlardır 

kadar ileri gitmi~tir ve o kadar kat'i Eserler·ını· Mı· Yak 1 ' zarfında, Alman - llalyan ve Alman-
ve emin davranmıştır kf takib ettiği a 1 m I Sovyet paktlarının çerçevesi içinüe 
hedefi bu yüzden pek aşmış ve bita-ı yapılacağını tasrih etmektedir. 
raf zihinlerde Almanyaııın galibiyeti .. Görüşmeler, a.Skert ve siyasi bir 
lehinde bir kanaat husule getirmek· Muharrir Omer Rıza Diyor Ki: istişare mahiyetinde olar,aktır. Molo-
ten ziyade bir füphe dOğqrmUftur. tof, söylendiğine göre Berlinde Sov-. 

Fillıakika, Almanya galibiyetten yetler Birliğini ve Kont Ciano, ltalyn-

~·- bu kadar emin ise· neden bu kadar "Bugüne nazaran Fikretin fikirleri çok yı temsil edecektir. 

ea;:.ad, 14 (A. A.) - "Politika,. zırclaki ihtiJif sabası haricinde bu • teliş ediyor? Nede~ bir sulh yapmak geridir. Heykel meselesine gelince b b Alman matbuab, her zamandan ~1• Yugoslavyanın Tuna hav- ılunduğunu bir kere daha isbat eyle- için bu kadar çırpınıyor ve diller dö- "b" • . en U ziyade İngiltereyi harbin devamından 
te Ya ve Balkanlardaki muslihane mektedir. Bunun böyle olmasının Bal- küyor? F.ğer Almanya bir davacı, gı 1 ışlerın zorlanmaması tarafdarıyrr".1 .• mesut addetmektedir. 

tedır. ~ faali~etin~n bahsebnek • kanlarda ve Tuna havzasında sulh v~ bir isteyici mevkiinde bulunmasa idi, Üstad Ömer Rıza Dogr-ul'u iki gu .. n J Telegraf gazetesinin muhabıri, 
ı•- unun bır delıh de Rumanya · · · · · • tedar··· bir · tt ıs ·di ı · t· h · d .. ~ lfa,. .. ~· . nızamın umumı menfaati ıçın lazım uı vazıye e o a ı , nası dür "Tan matbaasını aşındırarak vazıye ın va ameli, tın Berlinde en· 

D._ ~ıatan arasındaki '-"akınhktır. - .. .. . . ısa l.b ı ·· ba t - " ıd· · ·b ld -

t 
QQ g•·-te H·t1 . Al.J olduguna butun Avrupa devletlennın o ga ı ge ecegım, na ecavuzlanyorum. Ya ben gı"tmeden kendileri ışeyı mucı o uguııu yazmakta, fa tat --= ı erın manyanın t · · an k d .. külmesin kat bundan sulhden ümidi kcsmelı 
h. Yug~Iavya ve Macaristan ile kani bulunmalan, bu beyanabn ehem die. mebi~lirdiız'. Fn kı et . andi h 

0
b. Alman, çıkıyor, yahud ben çıktıktan sonr3 ~ hududlannın kat'i ve degı-·şmezlmiyetini bir kat daha arttırmaktadır. Y~ · . ~ Aa şımpadaarbir~ h t. geliyorlar. Bir mümkününü bulub lizımgeldiği kanaati haklın olduğtt """\lğu ya 1Stemıştir, vru aya k d. · ·ı ·· ·· ed. manas!nın çıkarılmaması icabettiğin 

ltt hakkındaki beyanabnı hatır-ı Bitaraf kalan İtalyanın bu tarzı sahası kazanmak davaaile ileri abl- en 
181 1 

e gor~m _ ım. - ilave eylemektedir. 
~ IU~lan ilave eylemektedir: 

1 

hareketi, Avn.ıpanın bu kısmında sul 
1 mıştır. Küçük devletler için hayat . Son defa .. c.~galoglu yokuşu.ndan Şimdiye kadar görüşülmemiş de 

~a tler,, ın bu beyan&tı, bütün Bal- hün idamesi için en iyi bir garanti hakkı olmadığı iddiasını tasvib ve ınerlerken gorunce yanaşbm, rıcamr rec.ede korkunç bir barb feliketinit 
rın ve Tuna havzasının haliha- teşkil ettiğine şüphe yoktur. müdafaa eylemiştir. Şu halde Alman- yaptım. önüne son dakikada geçileceği kana 
~ ya emellerine vasıl olmayı ancak bir - Doğrusunu ister misiniz dedi! ati umumt idi. 

A.ı 1 R 1 O 
harb neticesinde galebe temin et· Beni bu münakaşalı işe hiç sokmasa· Diğc:" cihetten Alman şefleri halka man ar oya ak mekten bekliyebilir. Bu galebeye e- nız iyi olur. Çü~nkü Mehmed A~ifin lngilterenin Almanyayı harbe deva· 
min olunca da, biç valdt geçirmeden damadı olmakhgım. sonra da Filtre· ı ma icbar ettiğine inandırmağı ilımal 

G 
• • • karşısındaki mukavemetleri çiğner, tin Akif'le yaptığı bir takım münll- etmemekte ve bu suretle bitaraf dev 

emlsını Bat rd 1 gayesine erişir. Almanyarun "namac7- kaşalar bulunma.en halk nazarında letlerin filhakika lngiltereniıt Alınan 
1 1 ar llıb .. olmak iddiasına kalkması kif i beni bita~~ olarak göstermemeyt! yayı bu yola sevkettiğini itiraf ede· 

değildir, onun ışi ancak karşısındaki 

1 

sebeb olabılır · ceklerini is bata çalışmaktadlrlar. 
h,,_ ( D- ta f 

1 
. _:..1-.) 

1 
Hi devletlere galebe çalmak suretile oe· üstadı ikna için bir haylı uğraş ·r Muharrir ömf.r Raza l'eni Bir Alman Taarruzaaa 

=-"'I ... , ra ı laçnn:- tlerimnle Alalqllamut . . . ad B k b .. . . k d·ı . 2:ı ı.._ ilde ve sulh mevcudu bın k ·"' idi.ı Pa " lt (AA> tıcelenebileoek bir dav ır. u va- b tan sonra u~ ıçın en ı enn- son• .; nesı·ııen·m; ..... tes· izd. Ed Hazırlık r..., 1 .... rıs, . . - cTeınps• gazetesi . bu . b. nd Ü ldı 1 k k .. . ...., ırs ır. e "ne 
10

.5 tane ~8 tik, 12 tane 15.5 luk, 4 I her ~ürlu sulh ~eşebblislinde ileri sürüle ~ ı zıy~t k~"!ısın.~, Alman mat at ida-1 den ır ra ev a m. ş~ onuştu biyat tarihi bakımından bu kıymeti Londra, 14 (~ A.) -: Bitaraf 
11. 111~ luk 'e 1 ı tane de torpıl kovanı 1 c~k ılk garantuıın Hitlerı7.min \'e onun tem ı resı ~fmın .böyle aza~et satması da. 1 lanmızı aynen yazıyorum. kabul etsek bile kendi devrinden membalardu venlen maliimata ~öre 

lto.hı ~dl. Suratı saatte 23 mıl ıdı.

1
1il ettiti metodların ortadan kalkm1J ol • ha zıyade bir blöf tesiri yapıyor. \ - Üstadım!. Fikret hakkında u- sonrası için büyük bir kıymet· h · Hitleria karargWıınaa garb eep.__ 

' idi k zır~lısı R.ı~al Soveregn sını.- ması 14zıın.eJdljinin artık anlaşılması 1- Chamberlain'm azametli ve mağ- mumiyetle sizde nasıl bir kanaat olamaz s· b. • 1 ık a~z nakli için Berllade be-r --y huırlaa-
n....._ • • gayrısafı tonıUıtcsu 33.500 idı. cabcltiğlni yazmaktadır ·r d t d .k~ t t . ., · ı..ze ır mısa verme catı :ır--li~ tak ibe . . · rur ı a e arzın an şı aye e mesı ' vardır 1 · · · beş . . .. mışkr 

.::...._ r n tkı buçuk mılyon ıngıliz DalıuUyer Gamelln he Görü tü . . . .. 1 · 1 ıse, yırmı sene evet Fıkretin bu- • 
~ a.L.· nıaı olmuştu. Royal Oak'ın 38.ı j rarı·s 

1 
.• (AA) D 

1 
d. b ~ ~- ıse ancak hayret uyandırabıhr. Çun· I - Bir kere Fikret, devrine göre tün eserleri • aşag"ı yukarı • ezberim· Bazı mahfellenle Alnwlyaaaa M .._ıı t ' " · · - a a ıer ugun Ol· k .. be bn·ı l ·· betlerd .. t · '°'1>lto ko::u, 15.2 lık 12 topu, 35.3 luk 4 leden sonra General Gamelin ile ha\·a u 'Y!1e ı e .. ~~~ e 0 e-

1 

çok hakim bir şahsiyettir ve bu şüp- j de olduğu halde gün geçtikçe hafıza- hafta taarruza pçmesi beklemnek 
ti Vardı. nı \e mazotla ı,,.lıyen turblnlc- Nazırı La Chambre'i kabul etmıştır. de~berı. h:r turlu adabı muaşeret he götürmez. Fakat bu şahsiyette ı mın bunlan birer yük atar gibi attı- t.edir. Biiyük bir taarruz içia eben 

1_1~ıranık d b t 
1 

k. Al t h Çemberlaya'ia Nutkunun Romadald kaıdelerını unutanlar, gurur ve a· şahsiyeti yaşatan elemanların hepsi ğını ve bugün nihayet ancak birkaç olaıı mutad akınların tamamlandı• ~babı un a ırı an ı ı man a - • zametlerile dünyaya meydan o ı . . . ' e ~ linin Okyanuslaıda yapılacaı< se!er- Akislerı . • tarıhe kalbolmuştur. Bır kere lıs-ıanı mJsraının hafızamı tezyin ettiğini aanaedllmektedi.r. 
"ttıı~ löre büyuk modelde inşa edılınış ge- Roma, 14 (A.A.) - Chamberlain'in nut- kuyanlar ot~rıter, dev~et_a~am.larıd~r. bugünkü nesle hiç hitab etmediği gibi görüyorum. Fransız müşalıidleri, yf!Dİ bir Al 

"' oldugunu beyan etmektedir. ~u hakkında tefsırlerde bulunmaktan ıc- O kadar halıs ve ~mımı bır lısan ıle gelecek nesillere de hiç şüphesiz ki j - Fikretin milfrvetçili- · h kk d nıan kolordusunun Sle_. "ed hatt "oYaı o tı b ed R rl Ih af 1 - ed k.. .. .J gı a ın a ,. .. n nuıı 
bir \ant ak zuiılısı Port mouth'da e aslı na en oma ıazeteıe • ilk sayfal.arı~~ su. t.ar. taı: ıgı en ve en uçuk bir şey söylemiyecektir. ne buyurulur? gekUğhai söylemelct.edirler. Lüksem· 
tenı ır gormuş id!. Geminin tamırı 4 d.a bu nutkun Almanyada husule getırdılı mılletıerın bıle yaşama hakkını mü- . . . 1 1 . . .. ın11z4a tamamlanmı tı şıddelli akisleri ''e Dr. Ditrich tarafından claf . . h b. .. 1 b. ·11 Gen;ı. bın;ok memleketlerde şaır - - Esasen Fıkretin yaşadığı devir burg-Moselle-Rhn müsellesandeld Al-
11.t Oak, geçen harQde Yurtland mu- un yapılan beyanatı tebarüz ettirmekte- t• b".k" . . ba d b 1 erın eser erını P. zamanın ı me çe- bır mılliyet devri değildir. Kendisi man .-.pu&...... naza - gr.--

<ıOJaı ~ . d. 

1 

aa ıçın ar ı goze a mış ır mı e· ı 1 . 1 . . d d.1. . . ı •-a.~ı..ıı •--·- taar ı . .:.n .•-
ı._ ebeain . dirler m u umetının şın a u unan . k -d t• dd M ı· ·· 1'-•·-• bu ·--•· ..ıı-- -Lz_._ ,..l'bı e ıatırak etmiş ,e tspanyıı sh·il · ·Ch . ,. •

1 
. . vırme a e ı mevcu ur. ese a: de bu devri yaratmak için önayak cegı, __. a.-_., ....-, _. .. r, 

1'e ~ ateşe manız kalmıştı. Bırkaç se- Bu gazetelerın Londra muhabırlerl. harb amberl~n ı~ ~iman mıl e~nı ~a?·, İngilizler birkaç yüz sene, meseli üç olmamışbr. O Osmanlı doğmuş ve 1 annaklar \"e tepelerle dola mmtalıada 
llaaı Maltada bir musamercde dans es- fırtına ının yaklaşmakta oldutunu itirafı vetmek ıstedıgı yolundakı ıddıa .. , lk. . 1 . . k 11 d • Osm .. .. .. • ı bulllll&ll FralllilS me\"Sileıiala .~an ~~da vukun gelen hfıdiselerin mu hake- etmektedirler. en ahmak kimselerde bile bir kahka· 1 ~. sene e\"o e ı şatr e~ın . u ~. ı ~nh . olarak olmuştur. Mesela taarruzuaWl eri . •·· .. . . 
-...,"'" RoyaJ Oakta b, •"~"'""' te- Parls muhabi•led, ""'"" _ F'"""' ıe- ha koparacak kadar manasız bir ve- gı lısanı zam•nın tahavvullerıne gore (Bakı) yı ele alalım. Bu adam ilmi- .. .. 111 piisl.'Urtülm<ııioı etnıi$tf. san.üdilnOn Daladıer tarafından teyid edıl- himdir. tazelemişlerdir. Ve daha sonraki ne· yeci bir adam olmakla beraber şeri- m~kun kı~~- lt'kilde ~esablı ~-
~Sak Kalan Mül'f'~hatı dığinl kaydettikten sonra Fransada Al - Al ·uer . k" h ·ed bT ~ sillerin de bu eserleri zevk ile okuma· atcı olması da li.zımgelirken şiirlerin· nk ı~al edildigı zanaedilmektedir. 

Ç ki 
mantarın şıddetli bir taarruza geçmesi bek man mı mı ım ma " e ı ır lar t · tm. ı d. d · · · • · Fr&D81Z kıtalarmıa Almall kıtala-l.cı.ıcı akan 1 lenildığini haber ,.ermek~Irl !Buna imkan varmıdlr ki İngiliz Baş- ını emın e ış er ır. e ıse daha zıyade o devırde bakım lll\ın ra, 14 (A.A.) - Royal Oak zırhlı- Am er. kT bö 

1 
b" 1 be 1 · ., Al Bu eserlerde yapılan değişiklik olan edebi aevke göre o devrin san'at naa dalaa tecriibell zabitler tarafın-

~i kalan mürettebatı, karaya çıka- erikada Ditrlh'ln Sözlerine ive.Ilı~· . y es.hır :mek . 
8 ;ın · 1 m:~ kendiliğinden oluveren yakışıve~ icablannca hareket ederek ilmi mea daa idare edildiği, Fraasız latalara -

lır ~!erinden hiçbirinin yarası n- Kızdılar mı e ını m ve m~ . un anı. 0 
sa. _ı· değişikliklerdir. Fikret' hakkında ise leğine tabantabana zıd olarak mev: aıa hiç olma:asa Alman kıtalan kadar 

~· Kurtulanl:ırın lıstesı sonra Ne\lyork, 14 (A.A.) __ Harbin mesuli- le bunun Avrupa ıçın, beşenyet ıçın b d . kr kt ç·· k.. d ıh ed d .. : iyi talim \'e terbiye görmüş ve onlar l\o,aı tir. yetini Amerikaya atfeden Alman matbuatı ne büyUk bir felaket olacağını takdir .~a ~ _ ını an .YO ur. . un u on a an en, mey an terennuı_n etmış, kadar i ·ı t.ecbb edllmi oldu~ \'f 

l'I "'b- Oak zırhlısı 193-4 - 1933 senele- servisi şefi Dıetrichin beya t b d . etmiyen bir kimse var mıdJr'1 Mah - şıır: Fıkır ve bıs kuvvetınden fazla aşkdan, maşuk ve maşuka ıle çalgı • J • 11 gu ~ -cfı.nd na 1 ura a ın- · k r h k . . .. . d bahs d. d Hauterberg'dea Sierck'e kadar Fran· 
at köp a ~saslı bir tamırden geçmişti. fial ile mev<:uu bahsediamektedir. vedilmesi lizım ve zaruri olan şey e ıme ve a en tesırıne guvenmış - an e ıp urmuştur. Fakat bu- . . 

>. ,.,ım"'"" "' ha» doh toptou lak,-.- Aımanyo elde •ltlli ıanımet10<ln Amo - Alman milleti değil Alman milletinin tir. na rağmen hiçbir zaman Bakinin bu ID ııipor~ \e to~••_ pek iş~~..:• • , ·;· rika tarafından .tanı~~a~ını istemektedir. başındaki adamlar; tahrik eden h· Bu yüzden, onun fikirlerini nesre ş~r.le~. okurken onun başk:ı& cephe- ku.netli oldugu keyfiyeüae aşattt 
t..~lin, ı-:'5cAuteAr)eıu.n ... ~eblligoı •- d ·ı ts:~abnoyı a·ıçzap,tetuklt~ırını ıade etmeden v~lı hakkilm, istila ve cihangirlik hırsı- tahvil ettiğimiz zaman btiyük bir fi. sını degıl san'at cephesini ele alarak edilmektedir. 
'\Cl\U • • - .. wya a.. rı ııo- ' ın aran ı er vermeden Ameri- . . . . · aJ&k d 1 N ı b k · Wtler Ordu e kialle bü~ 
.. ~•'Pillonm.,ı h>kkmda Routo< aı•n kanm bl• "''" kontmn.,nm akdini dec _ dır. Almanya başka milletleri kendi- kırle, denn ve engın bır duygu ıle 1 _ a ar.• u~. . ası u ~ndi y~- Br . r . 
..... ""'"<oous layya.e ıom"1nm koybm- P" etmlyecogi >Oylenilmekt<dh-. ne esir etmek emelinden ,·azgeo;tiği karşılaşmayız. dıgı devnn san atım ve san atkirbgı- . uxelles, 14 (A-_~-l -.!"lçika .. •· 
~ b ra Royal Oakın 1ngıliz fılosunun lagHizler l'eni Bir Mitrah·öz Ti i gün bu harb nihayete erer. Bunun için Fikret yalnız tarihi ba- n_ı yapmış ıse Fıkret de kendı dev- J~-~~ın Berli~den ogrendigıne gonı 
'o ÜYük kaybını teşkil eyledlğıni kay- Ketfetml 

1 
· P Böıwıvin Cahid YALÇIN kımdan bir kıymeti haizdir . Daha nnce öyledir. Yani Baki kendinin te- bu~uk _karargih kumandanı general 

l>. :· . fer • I varüs ettiği bir dili nasıl işlemiş ye- Keıtel ıle genel kurmay reisi general 
·. sı, u mese e a ·ın a f • • • f n emiş ise Fikret de ancak bunu a e un ı ere uçuncu ır mUli-~B &Jan b ı h kk d Londr:ı, l-1 (A.A.) - Fransız ha\a lrnv- D l R l Tı l il H ld d.. H·tı 1 ·· ·· ·· b. 

Jtı~ bır notada, Amirallık dairesinin vellerj nezdindekl Reuter ajansının husu- ev e eıs erının op an l&l katta bulunmuşlardır ~b..~YYaı·e gemisinin kaybını hakikaten si __ muhabl.ri, bazı Fransız kasabalarında yap~ştır. Meseli (Hamid) gibi bir .. , . · "1..ı~·~ olducunu kaydcyl.edıkten sonra n~uhlm mı~ta~·da erzak ve harb malzeme- ıaırın tekaddUmü olmamış bulunsa Fubrer \ uıyetten Memaua Değil 
aı_~ datresUU. tok defa 'azedilmıs sı depo edıldı&ıni bildinnektedir. ( Baş tarafı 1 ... ~e ) Sorulan bir suale ceHlb \'eren Erkko, idi şüphesiz Fikret böyle bir hamle Kopenhag, 14 (A.A.) - Hitler 

'' "' Hova k •hl ı h kal d H ye Na lsveç, Norveç ve Danimarka tarafından · tor- ııuaıe ı.:evab vermeye davet eyli- ararg.. arı halıne ıetirHen bu 1 e usu~ı · em nıu uru \e ancı - yapamıyacaktı. lharb meclisi toplantısından çıkarken 
.\re Royal nerede? kasabalar hayrete şayan bir maharetle zırı Muncb ı>ıılı aı~şamı Stokholm kon - yapılan \ejeİ>b\UJun Fınlandıyada pek iyı . .. . . . . ~ maskelenmiştir. feı-ansına hareket cda-ekleı·dir. bir şekilde karııılandı~nı sôylemlşür. - Heykelinin yapılması taraftan yuzUnden, hıçbır sulh Uınidi kalma· 

~lslnl ~aha Ba8!·rrdTaklanyyare tnaııterenin gizli silah ve malzeme ııs- Devlet Re~lttlnin Toplanhsı Alika Roose,·elt Kaleahı'e Bir Mesaj mısınız? d.ığının anlaşıldığı söylenmektedir. 
"' 1 nı teainde ka ıdl b l · · (T ... rdı rı;:.-..ıı-n1· --••••••••• •••-•w • = İddia Edi orlar Y ı . u unan yem tıpte bir mit- yaauı vvuuc ı - Ben bu gibi işlerin zorlanmama· ~ 

14 
Y ralyözun montaJı yapılmaktadır. Oslo, 14 (A.A.) _ Sabah gazeteleri Nc\york. 14 (A.A.) - Roose\elt. Ame- sı taraftan ım Sa • · · K •d A 1 ~.\re R (A.A.) - Alman ~zetelerl Yapılan hesablara ıöre bu tipteki rnit-ıstokholmda devlet reislerınin toplantısına rikanın Sovyetler Blrliii ile Fınlandiya a- ·~ k b l y . " n ~t ~rlerı .. sıpa-ı aysen e ÇJ an 

~-~il ~k oya! ta~re ı:emls!nın ne ol- ~alyözler tayyarelerin müdafaa ve taarruz aid olan haberleı-ı memnuniyetle kaydet- rasında sulhun ıdaıne edile<.-eaıne samı- rı: a ~ etme~ ve ııpar~ edıınıcz. lllt~I'. rar lngilız amlrallıiından sor - ımk6nlarını çoğaltacak ve bunlaı· karada 1 mekte ve bu ic;timam bu memleketlerin ın1:>'etle kani bulunduıunu şahsi bır me- Eğer Fıkret o ılhamı venrae onun Tal ebe yurdu 
&~an kullanıldıklan zaman alçaktan uçmak cii-1 vasfı olan birlı&e yeni ve ku\•vetli bir i""· &aJla Sovyet meclısi reisi Kalenln'e bil - muhakkak i.bıdcsi, heykeli kendiliğin 
~ ıazetel ini · t ·· ·nc1e ,,_ · · · · · &l. .• "°7aUn er n neşnya ına ıore, reli bulunacak düşman tayyarelerine ret olduiunu bndinnektedirler. dırdiğını dşa etmiştir. Roosevelt, şımdye den olur. Ve o buna layıksa millet 

( Baş tarafı 1 ln<-lde ) 
Kırk bin liraya malolan ve tama 

gefüı- men asri her tiirlU konforu ihtiva e -
~ 1e1t·~lman raporlarına y~zılmış ltarıı depolar, hava meydanları ve dltnl Rusyaya Karşı Müşt.ereık Bir kadar Moskovadan bir ce\'ab almadtgını muhakkak onun eserini diker 
-~ t-.!__ bombalandıiını teyıd eder tesiaat daha iyi bir tekilde müdafaa edile- C ph Mi• il&\e etmi~tir. ~-- l · · · ~ -.-nm.ıştır: 21 eyliilden 900ra bu bilecektir e e • w.•1•0ı di .. __ . N - ~r erının yakılmasına " o .,.,._ · f ... aa ya ......-aclye azınaın "ıo.t. -.uana kadar beraber bulundutu Alman Roo . , Amsterdam, I4 (A.A.) - 'I'elgraf gaze· . ce: den bu talebe yurduna kimsesiz ve 
et ..._~_r.tık görülmemiştir. 28 eYlQldenbe- ya sent in TavM&Utuaa tesl yazıyor: Amerlkaya Mes&JI H . bö . . k 1 50 l be .ba • . . ~--ur filoda Furiowı tayy~re ıemisi lst~memlş Gelecek çarşamba ıunü Stokholm'da top Helsmki. 14 (A.A.) -. Harıciye Nazırı . - . a~·u.. ~le ~ır şey ~~~az. Bu yo ~u ta e ı te '<e ıaşe t'dile-
~~- 28 .,.ıuıe kadar Anavatan tt- llerlin. 14 (A.A.) - Alm•n i•tfübanıt lanacak olan d..-t ,;mal memleketlori kon- Erkko ya.m Bal""'""" ile Am.,ıka Blar- hıç bır kınısenın clınde degtldır. Saç- cektir. 
'-aı İakoçya kısmında ikinci tayyare bürosu, Almanyanın Roose\·eıt'ln tavassu- feraıısı, bHhassa S<)\ yet Rusyanın Finlan- leşık de~ !etlerine hitaben bir mesaj net- ma sapan bir fikirdir bu. Bu güzel eserin açılış töreninde .. 
~ .\rıc Royal ve Fluriowı vardı. Şimdi tunu iltediltne dair verilen haberleri, tek- diyayn karşı tehdidını me\·zuu bahsede - redecektir:. B .. Erkko·nun Amerika rad- - Fikret eserlerinin gençliğe fena bir adına belediye reisi kWtür ailesi 
tc:.; cJ. Pbırioua muphade olunmaktadır.. zib ~tmif~r. . cektir. yosunda. soz aöyleml!*inı ~erika Birl~ik telkinler yaptı~ sö leni or. adına lise müdürU ve yurd adınr. da 
~ "- denizlerde de başka bır tayyare Buro. ~yle bır teşebbustın hiçbir zaman Bu memleketlerin Sovyet Rusyaya karşı ~veUerı ~eb eylemifti. Hatırlardadır gı Y Y . . • • •• • .• ~ IÖl1Uınemiıtır. Binaenaleyh Arc derpiş edilmedijini ilive eylemektedir. bir cephe tetkil etmekte olduklarına IOP- kı bu mesaJ daha evvelce nesrolunacaktı. - Buna kısaca yll.Dlıştır dıyebılı- bır koylil talebe tarafından soylenea 
''6ınaı denizinin altında 7atmıyorsa Tabt.elbahlr Harbi Sona Eriyor llar be yoktur. Fakat Alm~ radyo i.daresi.nin arada mu - rim. Çünkü: Fikir qılamak her eBQ• nutuklardan sonra. vali, memleJ..ooetin 
~ ... r? Parls, 

14 
(A.A.) _ Uç Alman tahtelb U&vanya - Ba Anlıpnuuu Ta.~lk tava.ssut vazıtesini ıormekten imtina et - rin karı değildir. Fikir aşılamak için mühim bir ihtiyacını kar§llıyan bll 

aw. "' ~. . . a- Etf,l mesı üzerine geri kalmıştır. · -•.::. telk. k dreti · · 
.--<Q ~ AH - Jloyal Osık zırhlısı, hlrınln tahrıb edlldijine dair verilen ha- ... Flnla cif Ruuiıklaruaa . eserın eVVV&a lD u ve kuv- gilzel eseri Kaysenye hediye etmek 
bia-~ lernlsidir. Halbuki Arc Royal berler, burada büyük bir memnuniyetle Kaunas, 14 (A.A.) - Llt\ianya parll -

8 
ya De\am veti olacak, sonra telkine mUsaid za- suretile memleket kUltürüne b .. yiik ~deıı IC!mfıldir. Almanlar Coura _ karşılanmıştır. Bundan, tahtelbahir harbi- mentosu bugün öileden sonra toplanarak . Edi,yer yıf ve müsaid kafalar bulunacaktır . . u ., . 

tla' IOnra bunu da batırdıklarını ld- nin aona ermek fizere bulunduğu istihrac Hariciye Na:ıırı Urbysin Vilnonun Lltvan - Helsinkl, 1t (A.A.) - Fınlancliya bü- O zaman bö le bir t hh. · bır hE'.zımette bulunan Nuh Nacı Y' 
~ Oaıt ~ler. tnıiltere hük1lmetl Ro- edilmektedir. Şimdiye kadar 17 veya 

00 
yaya iadesi ve Moskova milzakereleri hak- ~ümeti .~osko~a~ki murahhasına 7eni ta- d.l bT k" : .. k .. teY e~e ~ e- bu hareketinden dolayı takdirle ana

~• ltad b batlıtını UAn ettı.tt halde ıtm- sekiz Alman tahtelbahiri tahrib edilmiştir. kındaki tubatını dinlemlftir. lın1at gooderDUftir. ı ~ ı ır. ı . u~un .u. gençhk ?1ilbyet rak kordell kesm. ve .Yurdu aç· ~. ar Arc Royal'den hiç bahsetme- Harici.Je Nazın, Litvanya ile Sovyetler Rooseveltin Kalinin'e ıônderditi mesaj ve ınkılab zihwyeti ıle yetişmış oldu- yı 11 
~ L • JJ_ V • Birllli arasında münasebetlerin dalma dos- \'e ~vru~a ı_natbu~tının ~tnlandiya lehln- ğu için Fikreti ancak bir san'atkar mı§tır. 
1'Q-.L. --·= • • • • .... ınuoeTg ı ıne tane olmıq olduğunu ve şimdi de aov7et ~e~ı vazıyetı muslıhane bır tesviye tarzını olarak tetkik eder, ona :ı.ncak bu ba- Bu merasimi müteakib Nuh Nac-l 
'te· "118oYJetAnl•tmaaının hükumetinin bu dostluğu isbat eyledlltni :~ıt etttı~ekle beraber Fınlandiya mil- kundan kıymet verir, aksi takdirde Yazgan şerefine belediye tarafından 

ceı AAey J Ç kf sö ıe · r a aa ertıbatına 1as11asız de,·am etmekte b h . •nllfllnl Ankara ırıı aana ı ı y 01.,ı:ı ır. ve memleketin her tanıfından ıhtlvatlan u ususta menfı kafalarla milli ter· bir öğle ve vali tarafından da biz 

T. 1.. 
Par nıento Sovyet - Lıtvanya anlaşma- . · b. · ks ha. · · · · · 

Aibtt.rnob r Etmedi <Bat tarafı 1 inci sayfada !arını ittifakla tasdik etmlştir. sıl6h altına çağırmaktadır. ıy.esı DO an fa ıyetler Uzerınde akpm yemeğı verilmiştir. 
~~a, n:!5zklort SDROTU SDROTUU Lindberaın ambargo meselesırıde ııok~ Uç şehırde SoVTP.t garnizonları ı.i• o- Ftnlaacllya Murahhaslan Avdet ~ır !apıyor _demektir. Çünkü bugün- Bulgarlar lhUyatlan 

çalırı1orlar liıı lllıeteaı (A.A.) - BUl(lnkil Yeni Sa- nazarı ıudur: lunacaktır. Bu ıamtzonlardaki Sovyet la- Ettiler ku fıkir sevıyesine göre Fikretin 
n._ lletı.c .. 1-' dTürk • Sovyet müzakereleri- Her türlü teca\•üz ailihlarına üh. Warının aı.aırıl haddı 29 bln ı..ı.;,.. ı-mi- Helslnki, lf (A.A.) - Fiıılandiya ajansı fikirleri çok geride kalır. Buna rag--
-.... .._n iltnl v Şükrü Sa ve m ım- ...,... . -.,.-·· tebllj ecı· . hrın Moakovad e h racotıu: matına ambarıo konulmalıdır, mildafu yecekti.r. _ 1 dı~or. men onun telkinine kapılmak demı:?k So!ya, 14 (A.A.) - Hariciye Ne 

an areket edecettnı silAhl ü 
1 

... ~ -mN-Ja-·11 u ••• M'ı...-•-- __._ cın an ıya murahhasları bu akşam MOıli· tı" l" d · .ı • . . . a__ - • an. eze m • ...,.,,.are dafi topları ııer- rua 1UUfa • ._ ~relerin... kovada lm 1 rd . a a onun evnnue yaşanılmak, bır zarctindcn bild.ri!cliğine göre l90'ı 
ı....~ best ı;ahlınalıdır Amerikan -u . NlkL.ı-m. n ayrı ış a ır. Pazartesi sabahı T.. k bul k d ""'1-aı..._~cıbetude :rapbfımlZ tahkik tt .. Aft ._ n ·b •-·· erı mu- - Hclsinkiye muvasalat edeceklerdir Mu _ gerı ıgı a etme emektir. Bu • ilA lDlS sınıflarından şimdiye kı dar 
'llb.:"Wll te;rid • a ,.....,ım •• ta ar eeabına .. 79 nakilnd• Stokl ol 14 (A.A.) H lıı1nkid rı.ı • gün · · · b ı...-ı..--tam ask lik --uaa edece& malümat mevcud menedllmelidtr. Muhaaınilara v ahu - ' m, . - e e • oe- rahhaslar hUkllmctle gorüamek fçın pli - .~~ ııse u -~evıı:uu uaueu az. er • etmemiş olanlar 72 gUıllilk 
~. ianlanna kredi acthrıamalıdu·. ey t • -=~:=kaırelıın bllkkındaki nikbinlik yorlar. Murahhasların bu avdeti muzake- Bugunun gençlıt:ı bunu kabul etmez, bir talim devreei için 20 ilktcerinde 

• -elerln ınkıtaıoı tazammun etıncmektedir. edemez. ~\ı albna cağınlacakl9:fjl_r. 
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1 Bi B[iYO~lfAlt ~ · · ~ ~ 

N. us YAZAN: R. YALKIN 

Zeybekler Baştan Aşağı Müaellah 
Olarak Kumandanı Bekliyorlardı 

Katil Hamza Tevkif 
Edildi 

Evvelki gün Kapalıçarşıda Aynacılar 
caddesinde bir dükkAnda eski ortakların

dan Yervantı tabancayla yaralıyarak öl
düren ve kardeşi KarabeUe kayınbiraderi 
Siraniği de bacaklarından yaralıyan RI-

.. · k d" b t k'l u·-· zeli Hamza Bakır dun sorgusu yapılmak 
Gerçekten mÜ§kül bir mevkide ka- sı uzerıne, en ı aşına eş ı e ıgı üzere adliyeye verilmiştir. Hamza, sorgu-

lan kaymakam. bir çete ile zcybekli3"ine devam et • sunda, Yervantıa KarabeUn kendisine a-
- Evet, ben de şimdi protesto e- mi;ti. Bir gün kızanlar. ile beraber lacağını vermedikleri Cibi evvelki gün de 

decektim. öir sal üzerinde Menderes nehrinin alacağını isteyince kufür edip dövmek ü-
Demiş \'e ihmal ettiği vazifesini i· karşı yakasına geçerken, kendisini ta- zere üstüne yürud.üklerini söyl~i~U:· 

• · · · · . · .. 1• · Hamı.anın tevklfıne karar verilmıştir. ·a etmışti. Bu vazıyetten hıç demem- kıbe memur olnn Jandarma mu azı-
rnn kalmıyan ve hiç şliphesiz ki key-ı mı F'etiıi Beyin pususuna uğramış, kı- Ford kaçakçıhğı 
i kaçan general biraz ~onra Çineyi zanları tnmamilc vurulmuş, fakat, so- rını yap:an zata 

lhba
l k ra-

~rketmiş, ~ok garib bir tesadüf eseri ğukkanlıhğı sayesinde kendi kurtul- miyaal verlld l 
ıarak, o sırada da, Yağcıköyüne gi- muştu. Bir müddet sonra·da, müJazim Ford fabrikasından gtıuırük kaçakçılığı! 
ı~n ytizbaşı Ahmed Bey, refakatin- Fethi Beyin dc1ıUetile istiman ve eş- suretile idhal edilen malzemenin ihbarını'' 

le Yürük A1i, I<ıllı oğlu Hüseyin ve kıya takıblerine iştirak suretile hü- yapan zata verilecek ikramiye 1stanbul 
Aksc.ı..ili Deli Mehmed efeler olduğu kflmete hizmet bile etmişti. GUnmikler Başmüdürlüğü hırafından ka-

rarlaştırılmıştır. ikramiyenin yuzde 80 u ı 
halde hasabaya girmişti. Kumandan Mülarekeyi müteakib de, maiyetin· dun bu wta verilmiştir. r.ıü:ebaki ınsmıl 
Şefik Be. '• o gece kasabanın haricinde ı deki kızanları ıle beraber Çinenin Yağ mahkemenın hitamında tediye edile.::ektir. 

bu1unan ~ okerlik dairesinde bu zey- cı köyüne l'Ckilmiş, Kıllıoğlu Hüseyin il: 118 :ili onu~cu Balkan oyunlarına iştirak etmek üzertı 15 «(lıı evvel Allnaya giden ,•e 
beklerle V• Çinde kurulmasını karar- efe ile ya.Şamağa başlamı§tı. Kad 1 n yüz vermeyince ınuvaff:ıkiyelli yarışlardan sonra Balkan üçüncülüğünü kazanan aUetlerimiz dün 
laştırdığı nilli teşkilat hakkın- Kıllıoğlu Hüseyin efe de bir Türk kafile reisleri ve atletizm federasyonu baş!Canı AJnan Hun idaresinde Rumanya va-

h . d d kt" bekl"k t · b" t t 1 fakat lardır. Bize Balkan ü1·ıincülügu-"nü kazandıran atletleri ve idarecilerini tekrar teb-

Hukuk İlmini Yayına 
Kurumu Neşriyab 

Herbirinin fiyatı 15 1<1.ırııl 

«Hukuk tlmini Yayma Kurumut ~ 
genç oldugu halde bugün verdirdi~İ ;ııır 
feransların elli ikincisini nesrediyor. aııı· 
ların hepsi biribirinden deierli .. BlrÇj)\t' 
nun mevzuu da günün meselelerıle al ııt 
dar. Halbuki, korkuyoruz, bunları :k~jjf 
heni.iz klifi derecede tanımıyorlar. .ıı; 

düşen vazife son cıkanları sırasile ta1' 
etmek olacak. 
16 - Crozat: Fransız devlet şürasııJJJ1 • 

içtihad temayülleri. , 
17 - Mazhar Nedim Göknll: Hava ıı:ı 

deniz hukuklarının .seyrine 
nazar. 

18 - İbrahim Ali Erberk: tmtiyazl3 i~ 
yen naCia amme hizmetleri. . ır 

19 - Cahid Oiuzoğlu: Eski ve yeııı 
llkkilere göre hükmi şahsiyet. ·rıd' 

20 - Ali Bilglşin. Ticaret şirketıerı 
mürakabe prensipleri. ıı~ 

21 - F. Hulüsi Demirelli: tçtimat hl.1 

fikrine aid bazı mütalealar. 
22 - A. B. Schwarz: İngiliz huku1'U 

•ı kontlnental hukuk. ~ 
23 - A. Esat Arsebük: Medeni hul<ll 

ahl~k kaidesinin rolü. ı;r 

2• - O. Nuri Uman: Fransız medeııl. ,., 
nunund:ı Bonapartın tesirletl tıt" 
hukukta serbest inceleme ve ıır~tı" 
ma usulu: Bu usulün Türk rrı 

kanunundaki me\'kli. ~ 
da görüşe<. kti ve zeybekleri millil<ı§iretı evladı idi. Uzun müddet zey - yüzünü kesti purile şehrimize gelmişler ve sporcu arkadaşları tarafından hararet!~ karşılanmıe-
ızmete a !t e ece ı. ı e mış, ır ara u u muş, • üç dört gece evvel Beyoğlunda t:-::ki Lon- ' 
Zeybekler. baştan ayağa müseJlilh !Aydın hapishanesinin çok yüksek bir dm bır:ıhanesi, yenı Kemani Sadi ~lonu ıik eder kendilerinden yeni muva!!akiyetıe:~ bütçe. _ -~ 

oldukları ha. Je, askerlik dairesinin penceresinden atlamak suretile kaç-ı onundr., Tc~ebaşınd.a bir .içkili loka~tada 26 N 'b Al" K ç··ka· E\'rensel iJl"' 

~ir odasında 'ırka kun>:a~danını bek- ma~a muvaffak olmu~.tu. ~o~ atik,,~~1;~~~e~e;~~:11;:u~:h~~~ ~~~ın;d~~:~: Beşı•kta··, • F Bahçe 27 = ~~~~~uG:reı: :iz~e şurayı ve1•1~ 

25 - Ceınıi Erçin: Hukuki bakıJ11d 

lıyorlardı. Bunlardan hırı orta boylu, tetkık ve o derece de curetlı hır zey· ı ·,·erı· ımı· ş sorgusu ya·pılını~tır. Muhsin, Be- • · 
• w I ~e idare.nin kazat m .. urak. abesı. geniş omuzlu, irice yapılı, ela_ gözl~, bekti. . . .. hiyeyi hiç tanınıadığını, yaralamadığını, -

ter bıyıklı \'e çok yakışıklı hır deh· Fırka kumandanı Şefık Beyın SOZ• ., kendisine ıctir:ı edildiğini iddia etmiştir. Bu g u·· n K a rş ı I aş 1 y o r 1 ~: = ~0ıf~e;:1ş~;~~:~~~it ;l~~:~~a hUJ(~~ 
kanlı idi. Hakikaten merd ve Jevend !erini büylik bir · dikkat ve alaka ile Behiye de demiştir ki: ı 30 _ Namık Zekı Aı·al: Rankıı ve bul< Jıf 
tavırlı olan ve ancak yirmi iki, yirmı dinliyen zeybekler, yapılan mücadele .- Bu Muh!>n bana, Tepebaşında çalış- • 'ı 3ı _ A. Haydar özkend: Avukatll ,P 
.. } d k d tah . l t kl"f" . h' t d ı ··d t .1 he 1 tı,. .. ım bırahtınede bira ısınorladı. Çıkmamı ı ıe ıleket'm"zde çok ko·· ıı··, tanıJlJll uç yaş arın a a ar mm o unan e ı mı, ıç ere < u e meuen_, .• bekledi. Çıkım·a, yolda takib etti. Ben ı ıı ı ı 

·· ··k Al" Ef ·d· B b 1 k b l t l d 32 - Crozal: Amnıe hizıneti mefhumu· ./ı 
bu genç Yuru ı e 1 ı. ıınnn men can ve aşa a u e mış er ı. yuz vermeyince jiletle yu;cumden yarala- Sınor Eg., itmen Kursu - Kuleli Hent· 33 - Dr. Ali Fua~ Başgil: Klb~k ~e.ı,, 
yanında ince ve mütenasib vücudlü, Ve: dı. I' . hok ve hGrrıyetler nazarıyeSı 
uzunca boylu, kara gözlü, terbıyıklı - Bey amca, hep milletin kulu ve Sor&u hiikiınlığı, Muhs1nin tcvkirine ka- d 1 il'k · t · 

b l M D B .. y / L muasır e\ et~· ı sıs emı. rtl 
'biri oturuyordu. Yaş ve ağır başlılı· kurbanıyız. Yarından tezi yok. Bis • rar 'ermiştir. 0 QCl il ugun 0 p l QCflR j34 - Prof. Dr. ı-;rnst E. Hirsch: 'firll 
ğı Ali efeyi andıran bu delikanlı da millih deyip çıkar ve i!'le ba.~lanz. Mil Çama~ır yıkarken • - 1 hukukunda. mahdud nıe.füliyet. & 
Kıllı oğlu Hüseyin efe idi. lcti hep eşraf aldattı. Yoksa biz şim- hıreızhk etmif İlk iki haftası Galatasaray, Be:jik- r '\ l 35 -- Ualı:ı K:mta: Ceza hukukunda y 

Bu efenin solunda da hatırlı ve say1- diye kadar durınaıdık. Biz bir yol çı- Samatyada Abdırelebi mahallesinde Ha- taş, Fenerbahçe gibi birinci sınıf ta- Bugu·· n Yapılacak 1 teın:ıyüller. "'"$) 

~ • 
36 

- Ei
0

lıd·m0 L\':ıc1•11~ıe·srıtul-u.~~. 15ınilaimn Noulr.:ı=..,-;: "ti' ı kızanlarırıdnn bir genç ve onun alt kalım da millet ardımızdan nası1 ge- ı cık:ıdın <.·ııddesinac 30 numarada oturan kımlarla ikinci sınıf takımların kar· .. ~.. .. .... ,. 
ıanında da sivil elbisesi ile Aksekili lir gör bir hele. Yalnız, şen bize silah, r~\'Oİ mu~nc?a.tla evine ı:~mat,ilr yıkan~ak şılaşmalarile hararetc;iz denyecek gibi Spor Hareketle l k 
De1i Mehmed efe bulunuyordu. cephane ve başımıza zabit ver. Öl de- tızere getııdıi:I S<ıınalyad.ı Sulumana.stır geçen lig maçları üçüncü hafta maç- rı 137 - ~~~;·et l\lctiya. Ecr~lıileriri huı-ı.ı;; 

·11· .. d 1 d b "" .. k h kl .1 •• l ·· 1·· k l d d""' d kilisesi yanındaki barakada oturan Zorikin 1 - • l'k 1 Ycııı· teııı ~yl·ıllcı· Mtık · ddı'me ~ 
. Mı .. ı muca e e e .,. .. ~~u ~e a ı 1 uıgın yer~ e o m·. a c ıgm ye~. e bir tepsi, bir tencere ve be~ buçuk lirası- larile hara:et enı:ıege um;ımı a a ayı Ft>ner Stadı: · " · " 

bır_ şohret kazana~ ~ ~ruk Alı efe .312 kalırız. Hıç kasavet çekme sen o yuz- nı ç;ılclığını iddia etmiştir. . cezbeder hır şekıl almaga başhya· Topkapı _ Hilal s:ı.at 
12 

138 _ ;~~~.'"~.ıl•ir Tural: Tababeti adliYe ,t 
dogumludur. Nazıllının Sultanhısar 1 rlen.. Zorik yakalıınaı :ık tahkikata başlanmış- caktır. 

Beşiktaş - Fenerbahçe saat 15 ehemmiyeti. l' 
nahiyesıne bag·1ı Kavaklı köyünden - Demişler ve gecenin saat ikisinde, tır. Bugün dört stadda devam edile- 39 p r A t '-'g o ıııfzı 'l]e 

Beden Terbiyesi Eğitmen kur- - ro · ugus "· ger - r. bıl" 
dir. Aydının meşhur "Sarıtekeli,, aşi- ı kumandanın elini hürmetle öperek, Otom obll baaama~ından cek lig maç1arı arasında haftanın ve su _Kuleli askeri lisesi arasında det: SoEyal medent huknk veya (1 

r~~ind~n, aslen ve ne~Jen _Türk oğ_Iu . askerlik_ dairesini terketmişlerdi. . dU~mU, hatta şampiyona~ı~ en _mühim kar· hentbol saat 
14 

de günku medeni .. hukukta cemiyet 
Turktlır. Babası Abdıl aga vaktıle ! Ertesı sabah, fırk:ı. kumandanı mı- Kadıkoy temizlık ışleri memurluguna şılaşmalarından bırı Be~ıktaş Fener- drrt. ı.tıı' 

h b k d Ş<>ref Stadı: ı 40 - Prof. Mchnıed Emin Erişirgil: .. t 
meşhur Çakırcalı Mchme<l efe ile gez 1 ralay Şefik Bey tarafından efelerin aıd 144 numnr:ılı çöp knmyonunu idare bahçe maçıdır. Bu maç er a ım an ı hı.ıl<v 

Alemdar - Yıldız ı:.:lat 11 de 'ı kukun muhtc>lif cepheleri ve 
miı::, namını ve zcybckliğini etrafta refakatine tayh olunan Yüzbaşı Ah- eden Kadıköyundc Zuhdüpaşa mahallesin- alakalı olacaktır. Lig maçlarına yeni 

~ Kasımpaşa - Vefa saat 13 de ilmi. ıı• 
söyletmiş bir babayiğitti. Dede~inin me<l, mülazım Zekai ve ihtiyat zabiti de Küçl.lkbcy sok:ığı~da oturan şo~ör _Şe- başlamış bulunan takımlar henüz l 41 _ Pror. Mustafa Reşid Bclges:ıy: ı< 
de yaman bir zeybek olduğu söyleni- Necmi Beyler Yağcı köyüne gitmişler lub. _ü~Jrndardıı_n_ gelırken Yusuf ısnıınde form ve kadrolarını bulmamış vazi- Siile.ymaniye - Beykoz 15 de ııuni ,.c takdlıi delilleı· ye ıc111' 

y·· .. k Ar f d h k k .... k b h . "Ik · ır kk""l" .. bırısını otomobılın b:ısıımağına almış, yol- d" 1 Tal<sim Stadı: nJahkemesiııin delilleri tetkiki· ~ 
len uru 1 e e, a a pe uçu - u cep enın ı mı ı tcşe u unu da Yusuf !>-arsıntıdan duşııııış, başından a- yette ır er. Ortaköy - Kale saat 11 de 42 _ ı>rof. Etem 1\Ieneınencioğlu: SOS) 
yaşta iken babasını kaybetmiş, kö · meydana gelirmişlcı·di. O gün, bu fe- cı; suretle yaralan)llıştır. Yaralı Yusuf Ga1atasaraya karşı oynadığı mac;ta l' .. B l b ., . 

'..yup - ey er eyi :>aat ı.., de hukuk ve tamamiyet mızariyesı. ...ı 
Yünde evinin keçilerini gu·· derek büyü- dakiı.r zabitler, Yürük Ali ve Kıllıog-· II:ıydarpa"'\ hustahanesine knldırılmış, Şe- oyunu ihtilaflı bir golle kazanma- ıdıır 

"" Gulatas:ıray • !stanbulspor 43 - Pr,ıı. Suh<'YP Niaımi Derbil: müştü. Bu küçük <;oban daha o zaman hı Hfü;cyin efcleı le kızanlarının başı- 1 kib yak:ılannrnk talıkikat:ı başlanmıştır. sına rag·men Fenerliler iyi bir oyun ~ . -
saat 15 de k :ıııgi. ı· 

larda atıcılığı ve atılganlığı ile, ar . na geçmişlerdi. Kimı-cye sezdirmeden, Otomobil Kaz~ı çıkaramamışlardı. En iyi oyuncusu Süleynıaııh'e _ Stadında: 44 - Dr. Lul!rn - ı>r. H. Cahid Oi~ıııti~ 
kadaşları arasında kendini göstermiş Çine muhitinden çekilmişler, Mende- Kııııtoprakta 'l'ahtakoprıi caddesinde 20 olan Hakkıdan mahrum bulunan Be- " hı: 'l';ırihin seyri içinde miHkıYe 
ve muhitine tanıtmıştı. rcs nehrinin ccnub istikametindeki n~ınar~.d~ ott~r:ın tsm:ıil oğlu Ali ~uş~ili şiktaş tu takımda birçok oyuncular Galataı:;por - Davudpa~a saat tekiiıııiil ı:athaları. e' 

D -1 d l d beki . k .. l d - .. .. .. l ,r 1 koprusu ilzerınden geçerken Kadıkoy ıs- .. h t kt I b" k d 11 de. 45 - Dr. Saim Ali Dıl<'ınrc: Vefata t;Cll 
.. ag ~r a, orman ar a zey erı oy ere ogru yurumuş eruı. kelesi tarafından gelen şofor Alinin ida- tcrrn .c eme e _ve esası ır adr~ Pera-Karagümrük saat 13 de bıyet işleri. ~ 

gore gore ve hele onların heyecanlı [Devamı , ·ar] resindeki 1906 numaralı taksi otomobili tesbıt edememış bulunmakta ır. Galatagençler - Anadolu ~aat -16 - Ka7.ım Heı·ker: :'-fcdeni kanunuır\,. 
hikaye ve menkibelerini dinliye din· -- ---- 1 çarparak omu1. ve ayağından yaralanmış Hüsnü ve İbrahim gibi müdafaa o • 15 de za hlıklın olan :ınıı pren.ı,;pıer ve il 
Jiye ve bilhassa dededen ve babadan I 1' yaralı tedavi altına :ılınmış, şoför yaka- yuncularını forda oynatmak mecbu- zı muk<ıyc~clcr. ,., 
müntekil olan yiğiUik ruhunun sev· Ta ks •. m ' lanmıştır. . • riyetindc kalan B<:şiktaşın ~ugün Fe· makla beraber oyunun Galatasaray 47 - Pro!. Sabri Şakir Ausay: Kanun 
kile o da zeybekliği kurmuş ve zihni- Havagazı 1Je l:anmış _ nere ~ar~ı nasıl hır kadro ıle çıkac~-llehine neticelenmesi daha kuvvetlidir. tefsiri. .. J' 
ne koymuştu. Fakat, tasa\'Vllr ve ka- S/NEMAS/ Bebekde Cevdet Paşa caddesınde 2~.8 ğını bılmıyoruz. Bu maçta Fenerın İkinci Kiime KtLrıo.ıla.smalan 48 - ProC. Suphi Nuri ileri: Türlc1) tf' 

• · · b" f b 1 numaralı evde oturan Ragıb kızı Deklul 1.b. t f 1 1 kl beraber . " ~ yabancıJ:;rın hukuku ve statut Jl 
rarını ıcra ıçın ır ırsat u amamış- o . . . . . ga ı ıye şansı az a 0 ma a Şeref, Taksım stadlarında birinci sonncle meselelerinin tatbiki. 

· tz G LNAZ SULTAN dun sabah evındc benzınle merdıvenlerı 1. d f l l ta az ta tı. 1332 senesınde asker olmuş, r mir tcmi7.lerken yanındaki açık bıraktıgı hava ıg e .. en az a go a n ve en - kiline maçlarından evvel ve Süleyma- 49 - P. Saf!et Tuncay: İd:ırl kaza. ıl' 
de beşinci depo alayına sevkolunmuş- gozı muslugu ateş alnıış, &öğsündcn ve e- hav:uı ederek 6 puvanla _başta gel:n niye atadında saat 11 den 17 ye ka _ 50 - Dr. Ferid Ayitcr: Y~ni Alman ll 

tu. Bu alayda talim \'e terbiye gör - Şarkın füsunkar güzellikleri 1 !inden yanarak yaralanmış müdnvatı ya- Beşıktaşın hazan_ <:_ık_ ardıgı fevkala.- dar devam edecek ikinci küme kar- kuku. ı.ıı' 
ı l d b k k t 51 - Prof. Cemil Bilscl: Devletler ht1 

1 mekte iken, Kafkas cephesinden teb- içinde canlandırılmış 1001 gece pılmıştır. de ~yun_ ar an. ırın~ çı arara n~. ı- şılaşmaları da hararetli . bir safhaya kunda evrensel, ö).el telakkiler ' 
dilihava alarak veya kaçarak lzmire Dövülmüş ceyı lehıne çevırmesı de beklenebılir. girmektedir. Bütün takımlara mu _ 1 1 masallarının muhteşemi ı\h u usa ınekt<'bler. ,11ı gelenlerden bazılarının, cephedeki as- Pang:ııtıda Sungur sokağında Ga:ret a- Fener stadında günün en mu. im vaffakiyet diler temiz oyun bekleriz. 52 - Dr. Ernst E. llirsch: tktısııdi dt" 
kerlerin a~lıktan soğuktan bulaşık TVRKÜt; SÖZLU r partmanındn oturan seyyar koınısyoncu karşılaşması yapılırken Şeref stadın- Sporkurs • Kuleli H tbol M tesekküllerinin hukuki mahiyeti· 

.. ' .. . . .'. Ü Abidin Yılmaz polise müracaatla Taksim- d V f ·1 K Sili . en açı 
hastalıklardan olduklennı soylemele- T RK('E ŞARKILI de Cümhuriyet meydanında kahveci Sabit d~ a e a ı e asımpaşa, eyma- Sporkursu ıle Kuleli Askeri lisesi a-
ri, YürUk Alinin fikrini çelmişti. Bey- 35 kişilik saz heyeti tarafından dövüldüğünü söylemi~. Sabit nıye de Beykozla karşılaşacaktır. rasında yapılacağını bildirdiğimiz 

il! 8B 811 
Hamiı: G:ı1.elemizin dördüncü say!aSl~ 

altıncı sütununda «Bibliyografya> set11 J 
mesi altında her gün bir kitab veya~ , 
bir neşriyat serisinin esaslı bir tahlili 111 

tişaı· etnıekt<'dir. I' 

hude yere ölmemek için askerden 40 kişilik mehter takımı yakalanarak tahkiltata başlanmıştır. Şimdiye kadar yaptığı iki maçı 1a hendbol karşılaşması bugün saat l 4 
kaçmayı zihnine yerleştirmişti. Veni- SarhO§luğun Sonu kazanarak Beşiktaş, Fenerbahçe ile de Fener - Beşiktaş maçından evvf!l 
hayet, tam cepheye sevkolunacağı bir 20 kişilik koro heyeti Usküdarda Solak Sinan mahallesinde ayni puvanda, Galatasaraydan ilstün Fenerbahçe sahasında yapılacaktır. 
51rada şe~tana uymuş, kıtasından sa- AYRICA EKLER JURNAL' da Selamsız caddesinde oturan kömurcü Rıd- ve ü~üncü v~iy_et_te birta~~n>: olan BUyUk yajih gUrafl&re 
vuşup dagın yolunu tutmuştu. Almanların havadan, karadan, vanla :ırkadası Sırrı Ertu&rul, evvelki ge- Vefa_nın. yaptıgı ıkı maçın bırını kayıb• Batlandı 

ce sarhoş olarak Selamsız caddeı.lnde ıs- d be be k 1 b T 
O sıralarda eşkıyalık etmekte olan denizden Polonyaya taarruzla- ve bırın .. e r.a. re a an ve . u m. C\! Bir ay devam edecek şekı"lde ter-

Neşrettikleri eser hakkında ı:üzel ,·esı'f 

saslı tedkik mahsulü bir yazı çıkma ~ 

arzu eden muhardtlerln gönderece~1 

kitabhır hnkkımlıı ıfa bu sütunda gLl11
11 

güm.ine ınaH'ıınoıt vr.rilecı>gi gibi ararııl~ 
kitablar lrnkkındıı ve kitııbn taallOk ed , 
her hususdn azi7. okuyuculıırımızın sof~ 
caklan suallere yine cBlbliyografya> 5 

mailin kahvesine gitmişler, gramofon çal-
AlRiyeli Molla Alinin çetesinde bir rı. Bugün saat 11. ve 1 de ucuz dırmak istemişler, bu yüzden çıkan kav sim henuz talıhı pc~ yar gıtı:ı:ıyen tiı.ı edilen profesyonel yağlı güreş mü 
müddet kızanlık etmiş, bilahare, Ali halk matineleri gada tsnıaiHn kardeşi Kadriyi dövmüşler- Kasımpaş~yı yenmesı be~lene~ıl~r. sabakalarına diln akşam Şehzadeba-
Mollanın bir müsademede telef olma- dir. Ligde hır berabere ve bır _galibıyet- şında Süleymaniye klübü salonunda 

Bisiklete Çarpmış le ve 4 puvanla 6 ıncı vazıyette bu- başlanmıştır. , Bugün SARA Y sineması 

; 

Bütü• sevkleri t atmio ve küçüklerle büyüklerin taktiir aaz u laruu 
cel bede n zeng in ve em1alıiz bi r program t akdim ediyor : 

Ağlarcasına güleceğiniz şen Esrar... Heyecan... M~ra. .. 
ve neş'eli bir komedi A~k... Hareket... Sergüzeşt ••• 

dolu bir ı,aheı,er 

LOREL Ve HARDV Mr. MOTO'nun 
HARBE GiDiYOR SON KOZU 
Bu emsalsiz kahkaha ~rallarının 1 

Türkçe sözlü son temsilleri 

Hindiataııın D'ANCKOR iba

detgahında cereyan eden büyüle 
zabıta romanı. 

11iıvctcn: I•OKS JURNAL en son llaı-h havadisleri. 

Bugiin saat 11 \'c 1 de tenzilitlı matineler 

P:ıngaltıcl;,ı Kodaman caddeısinde 55 nu- lunan Beykozun, 3 puanla ve 7 inci Tanınmış pehlivanlarımızın .. 1 -
. b l snı· . gun e marada oturan Mehıned Akın Pangaltı- vazıyette u .unan eymanıyeye na- re taksim edilerek sıra ile güreşecek-

d:ı Şafak soka&ında karşıdan kar~ya ge- zarın taktık bakımından da - leri müsabakaların dün ilk karşılaş
çerken Dimltri S akis isminde bir gen- ha faik olduğundan her halde kazan- malan yapıldıg-ı halde büyük bı"r 
cin bindiKi 3157 numaralı bisıklet çarparak d h k trd" 
yere duşürmus. başından yaralanmış, te- ması a a uvve ı ır. rağbet görmüş ve alaka ile takib o-

tununda ceval> \"erilcceklir. ,J' 
Gönderilen kitabların ve .:BibliyOI ,

yu sütuııunıuı:u alAkadar eden mektı.ıll1 

rın üzerine dJibliyol{rafya senıisı> kaYd !'' 
koymayı uııutnıamıılarını aziz yazıcı!~, 
mızdan ve muhterem karilerimiı.deP 

davi altına alınmıstır. Dimitri yakalan- Taksim stadında yapılacak Gala- dilmiştir. ~ 

mıştır. tasaray lstanbulspor karşılaşması da Başaltı: Adapaıarlı Servet. Gos- Ba~a: Lüleburgazlı Ali .A.ılllıtd 
hassa r lca ederiz. 

Tramvay Kazası oldukça hararetli olacak ve taraftar- tuvarlı İdris, Bandırmalı Şükreddin Bulgaryalı Müslim basa güreşıniı;ıet: 
Uskudarda Yeniçeşmcdc Ta,·ukçu Bak- 1arı tarafından alaka ile takib edil~ Alemdağ·Iı Abdullaha, Adapazarlı neticede Türkiye baş ı.ıehlivanlarl ~-

kal sokagında ıı numaralı evde oturan cek bir maçtır. Ser\'et Bandırmalı Şükreddinle be- rasında bulunan Ali Ahmed çok ıeVr 
l\Yehmcd I::minin ku.ı üç buçuk yaşında Geçen hafta Beşiktaşa kann mu raber . r . ·ı b 
Berkan Oğuz Tunusbaiı caddesinde yolun _ __ ı glireşı e irinci olmuştur. d 
bir tarafındnn öbUı- tı:ırafına geçerken, tJ's- vaffakiyetli bir oyun oynıyan genç =-=======~==================~====:::::: 
kudaıdan Kadıköyüııc gitmekte olan 143 lstanbulspor takımının Galata::;arayı •• ç K .• s .• z s Az I· 
numara~ vaımaı' Ahmedln idaresindeki bir hayli terleteceği muhakkak ol- ·-

1 tramvay arnb:ısı çarparak bajiından ve yü
zunden yurnl:ımıştır. Yaralı çocuk Hay
darp:ısa Numune hstnhaııesine kaldırıl

-· 
mıştır., vatman yakalanmıştır. 

EvelkJ gece Edirnekapıdnn Fatıhe gitmek 
tc olan lsmaıl II:ıl,kınıu ıdaresindek1 208 

numaralı motosiklet Fatıhte l\Ialtaı;ar,şısı ORSA KIRAATHANESINOE 
durağıııda silclcil lbrahiıne çarparak lıa - Ramazan münasebetile her akşam: Tanınmış san'atkarlardatJ 
şındıın yaralanın.ısına scbcb olmustur. Ya- müteşekkil mükemmel SAZ HEYI<..'T1 zengin programlarına devaıtl 
ralı tbrahiın Cerıahp:ı~a hıı~tahmıcsine 1 etmektedir. Kıraathanemiz nezih ailelerin salonudur. 
kaldırılmış, Hakkı yak. lanııııstır. iil••••••••-- Telefon : 223t,S ••-..••••••• .... "' .... 
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Müzakereleri ~ ~1li•tÇ: ... ~ r::.. ..... &~ :=' == ~ ~ -~ = - eı:to --- .. ,.. -~ ..-.A~----=- :::::; 
N 1-t d- . l "d § . r."f- - :il. = . -== = = • = E == ;:; ES 
amı a ın a gız ı en == ;r.- .: iiı- .;;a;. -.:::.= = .=;- :;- ;; ~ 

gizliye başka şeyler 1 · ~ "!"' -.- .... "\~ • "=' """;"":"' ... ·~~; !=.... 5 

e; ~ ~ 
mi konuşuyorlar? ~ == 

Moskova, 14 (A.A.) -· Mosltova ile Sof- ~ a 

. ...., Yazan( Seliın Nüzbet Gerç.ek 
~ı:.· .. 

Çalgıh Kahveler 
-2 

Bu Kahvelerde Ramazana On 
Gün Kala Umumi Bir Temizlik 

Y apılmaaı Adetti 

:e:r;;:~!aM~~k~::;a ı;:~:;s!~~~i ::~~!; Türkçeye çeviren : 1-IÜSEYIN CAHiD YALÇIN ~ 
sivil havacılık şefi Albay Boidev dün ak- :-· 

( 

şam Sofyaya dönmek üzere Moskovadan == • •• :::= 

ha;;:s~o~!m~ş:fya hava seferleri muka- ~ SENDIKALIZMIN ROL u ~ 
velenamesi imzalanmıshr. Fakat temin = ıc= = = olunduğuna göre müzakereler, halen Mos- ~ _ tS _ Ort d .. ··ı hal d t b vasıtalar çagıy rdı ki hepsi .eemete· ~ 
kovada yapılmakta olan çok daha mühim a a goru en e am U = 
diplomatik görüşmeler sebebile yalnız ted- 5 Çünkü hak teslim edilse idi ne idi. siz kaldılar ve kolaylıkla bertaraf ~ 
kik olunmuştur. == ihtilaf s~bebi kalırdı, ne ihtilaf: • • • .--.,,..--....-· edilebilttiJer. Hiç bir şey de~edi ~ 

Bazı diplomatik mahfillerin işaret ettik- ==s Hak hissi buna merdane bir G ı 'd • Yalnız memnuniyetsizlik <;oğal- E3 ;;;:;;; e<;en asrın son arma ogru·, • != 
!erine göre, Moskova - Sofya hava hattı- hatime çekerdi yahud, daha dur ki sendika hareketi ilk nıı§tı. ~ 
run ehemmiyeti pek de o kadar fazla ol- - ihtilaf --
masa gerektir. Buna binaen Albay Boide- = iyisi, hiç bir zaman gayelerinden ayrılmağa b~la.dı. Artık "Serbest sendika,, herke- _ 
vfl'l baska bir vazife alarak gizliden gi.7.liye 

1
- vücud bulmazdı. O halde, en Seneler geçtikçe, Sosyal • Demok· sin bayatı üzerinde olduğu gibi si· 

6 
bazı siyası sondajJarda bulunması mümkün ;;;;; kuvvetli olmaktan başka yapı- rasinin me.şum siyasi mahfiline da· yasi ufukta da bir fırtına tehdidi 

5 
dür. ~ lacak bir iş yoktur. İnsanlara. çok ha fazla dalarak nihayet sınıflar halinde ağırlığını hissettirdi. ~ 

·Dikili Felaketi 
= fena yahud sosyal kanunlara mu- mücadelesinde bir tazyik vasıtası Serbest sendika, milli iktıs:ıdi- ~ 

gayir muameleler yapılır ve bu haline gelmişti. Bin zahmetle te-- yatın emniyet ve istiklaline kar- iii!ii: == = - ~;izden, mukavemet zaruri görii- şekkül etmiş bütUn iktısadiyat bi- şı, devletin sağlamlığına kar~ı, ter- ~ 
---~ ::=: niirse, haksızhkJa.ra nihayet ver- nasını mükerrer darbelerile bir ke- ut hürriyete karşı en korkulacak 5E 

Dün üç zelzele 1 = ~ek ic:in ~~nuoı:ı~. v~. tıiikinı~r I r~ yıkarsa artık iktısaw temeııe-, tedhi~ a.ıetıerinden biri 01au. ~ 
d h ld _ vticud~ getirılmedigı muddet@, ıh- rınden mahrum kalacak Dev ·· Demokrasi mefhumunu gülünç ca 

a a o u l ~ tjli.fları yalnız kunet halledecek~ let bakasını ayni akıbete ma.- ve menfur bir cümle içinde hula- ~ 
tzmır, 14 (A.A.) - Evvelki gün Diklli- :=: tir. Fakat bedihidir ki müstahdem·. ruz bırakmak kolay olacak • sa eden bilhassa "Serbest aendi- ~ 

de üç zeltele daha kaydedilmiştir. Zelzele',=-: 1 _.a .. kk b k ı bal k ı 1 kt p t. J f b k" 5 
tınoen mure e a a. ı • ya mz ca ı. ar ı amc e sını ının a ·ı · ka idi. Bu sözii hürriyete bir ha- ~ 

mıntakasını görmek üzere şehı·imize gel- i = . · · tl " ~ 
miş olan Kızılay cemiyeti umumi reisi ve ı ~ ba.~ına b~r ışin li:udJ'etiı~ teşal ıus j ki_ ihti~~çla~n~ gittik._;,e daha az katetfl. Uhuvveti ise hiç unutul- ~ 

Kahve sahibi, mahalle tulum.bacılannın reisi idi ... 
Ağrı mebusu Hüsameddin Kural ve umu-, - e~hreo. b~ fe~d~ k&l'Şl b1r muvaf~a. I a~aka __ go~terıy_ordt~." ~te b~ı _sırada, mıyacak tarzda tezlil ettiyordu. !§! 
mi müfettiş Dr. Mustafa Cantekin, dün kıyet ıhtımalını muhafaza edetnl- bır gun, .Kendı politıkası ıçm halk ''Sen bir yoldaş deeilsen kafan kı- & 

iNCE ARAILA HiDAYETiN 

DESTANI 

Dinle ehlbba mevti dilıCızu 
Anlayın ne hal· ı yamana dül§tük, 
Her ecel kı:a ey :emlı rOzu 
Sebeb ·I mevtimlz beyana düftük. 

Herkee için ayrı olup kiabü klr 
Tulumbacılıktı bizdeki efklr 
Mengen11'liydik (1) gayetle namdar 
lıbu ıöhretle meydana tlüttük. 

Birimizin 1 nce Arab adı töhret 
Birimizin namı olup Hidayet 
Hem bahadır hem genç idik gayet 
lıbu nam ile meydana düftük. 

l:ılz valiyi ziyaret etmişler ve hep beraber Di- =-- m~r< için, bir araya toplan. utP.h ve ! kütlesinin sefaleti tehviıı edilmek r·ıla•altt.ır. b §§ 
Arkadaıtar ılze ibret olduk . - .... . ,, ~ 

kiliye giderek zelzele mıntakasını gezmiş- i = nıuaV'-'f'D f ertU kendilerine m~imes-

1 
hiç de istenilir bi .. c:ıey olmadıg-·mı f t b . . t d t .

1 
~ Bizim gibi gafil bulunmayın ılz 1 • .1 ~ "" u ınsanıye OS u l e o = 

leı·dir. ;;;;;; • .. t üd. d"" ·· d'· Çün" k'" l b" k ş e == Gittiğiniz yerleri tefti~ ediniz = sd goı- crmt- ır. uşun u. u arzu arı ır ere b" 
1 

f d tt• e:s 
Heyet, mıntakanın Hıtiyaçları üzerinde = t 1 d'l 1 T . . . . .. . . zaman oy e muare e pey a ~ ım. es 

Biz genç ya,ımııda ummana düıtük. tedkiklet· yapmış ve halkın dileklerini din- İ § hşte ~UT ~-uıh·ct e sen b·.~~- t~ u al-i 1 tabedtm!n edıldi ~.ı, .. h~l~. kutlesını_n Müteakib senelerde, telakkim ge- les 
E h 1 ..• bil h'bb 1 tı crbun rn av:ıta uluJ ame e ı surette, korukoruııe sadık bır . ıed· d . 1 t' f k t h. b" y a va ımızı en e • a lemiştir. = · . . : . . · . m§ ı ve erın eş ı, a a ıç il' 
Hatırdan etmeyin btı:lerı cüda d . 1 "k t ı = neticelerıle b·rhkte daha fazla bıı kavga kuvveti olmaKtan çıkması t af d •. t' k 1 .. Zelzele mıntakasın a Jeo oJı tedkika 5 . . 

1 
ar mı egış ınne uzumunu == 

Muhtactır ruhumuz istiyor dua yapan heyet de işlerini tamamlamıştlr. '=- sosyal ruh ~ukabilır. Bınaenrıleyh , pek kabildi. j d 91 
· ük .• A b" tak .k. t 1 uyma ım. g 

Bizler merhameti ihvana d\:ft • Heyet yarın da Bergama mıntakasında 53 daıma aynı ır ım şı aye ve l Fırtınalarla dolu gibi his ve tah- • • • i::::ı::a 
Kesi im ı, dünyadan dan el kısmet tetkikata devam edecektir, Dikilide yapıla-! ~ memnuniyetsizlik sebebleri tevlid ı' min ettikleri bu akibet sınıf mü- s osyal - Demokra::;ınin zava- ~ 
Bin üç yüz on befde eyledik rihlet cak evlerin zelzeleye mukavim bir şekil- E <den delk , .e temas nokt<ı ı - t:ı ,,, - cadelesini idare edenlere öyle bir h" · · k d · · b" ~ 

ı 1 de ve _tek katlı olarak yapılması düşünül- = 1 • ırmı ne a ar ıyı ır su- 1 Bizim ahvalimiz gCıf etti mıl et tadan kaldırır 1 d h t t Ik' tt' k" kt h 1 
mktedır. ::::'.: · . . . : e şe e ın e 1 ı gerçe en a· rette tefrika kadir olursam bu mez-

Böyle dilden dile destana du,tUk. = B"" ı ı orsa mesulıyetının 1 ı b' ı · 
Dikili halkının enkaz alhnda kalan tü- ;::;;;::ı •• ~ye o may ' yırı ır takım sosya ıslahatı el hebin derinliklerini görmek için E!! 

13aı.an da, cYangın olur biz yangına gi- tünleri kiımilen meydana çıkanlmıştır .. == buyuk kısmı sosyal kanunların yol· altından reddediyorlar hatta bun· d d - d k d rtı 3li = · · h d · ' uy ugum arzu a o a ar a · X!!I 
dı>rın mısraı ile başlıyan cÇeşme mey - Tütün piyasası açılınca bunların en ev\'el = !arını kt:smeyı bılenlere ya u Sl· lara ka.r!';J bile bile vaziyet alıvor· · d = 

Çok bahadırdı refikin biri 
Üçümüz kazaya uijrattık seri 
lıiten ah etle vardır yeri 

... ... uann türküsü> eibi yine yiğitliğe aid satılmasına çalışılacaktır. I yasi nüfuz ve tesirleri sayesinde !ardı. "' • yor u.. . • . ı 
'türküler söylenirdi. Eakl,ehlr Dlklll lellke t = b k 1 h .. k.. süz bırakan Partının l'esmı edebıyatı bu hu-

Bu genc;lerin sairl.ite istidadı olanları ve T . - 1- u a~~ arı u um ' · Bu kadar ~kıl ermez bir lavr ve susta bana biç bir fayda veremez- ı 

!Siz bir acayip tufana dütti.ik. 
· bilhassa biraz olsun okumuş, gün görmüs zedeler lne yara ım ediyor lara aıddir. . . _ hareketi muhik göstermek zahme· di. Bn edebiyat iktısadi meselerle 
bulunanları mUşaare kabiiiy1?tlerini art - 1 Eskişehir, 14 (A.A.) - Dün Cumhuriyet - Siyasi bur~uva_zi. se~dıka_ teşkıla-ı tini bile ihtiyar ettikleri yoktu. 1 meşgul olduğu zaman, iddialan ve 

ofukarda ismimiz eyledik beyan 
Doğrudur sözlerim deijlldlr yalan 
ltgü:zar, cesur, hem kahraman 
Azit R~i• gibi zi§<>na düttük. 

Bir gece kahvede cümle bulunduk 
Yangın var dediler tez hazır olduk 
f'enercl, borucu mevcud bulunduk 
Süratıe rahı revana düıtük. 

Bu ailr'atle vardık yangın yerine 
Yazılmıı ne lıe gelir serine 
Yolda raageldlk mavi gözlü birine 
Galiba nazarı düfmana düttük. 

CeıtAd çe,meslndeydl bu yangın 
Su i9lemekten cümlemiz olduk baygın 
Meiier cellad lmif bulunduk dalgın 
Bilmedik akibet ne hale düştük. 

Bir yangın duvarı oldu aşikAr 
Sokulduk yanına manende şikar 
itfa· yı harı ka bizde gayret var 
Çekllip kenar·ı ıCızlna düştük. 

Kalbiınizde yoktu zerrece korku 
Mutta111 ateşe ııkmakt;ııyız ıu 
"-'eOer tehlikeli mahal imi' bu 
Mukteza-yı kader o yana düştllk. 

tmnak için ayrıca çalı~ırhırdı. Bunlar es- Halk Partisi vilayet binasında Vali Şük- ! tının e.hemmı~.e~.ını .~ılmedıkçe ya- Talebler dalgası ne karlar yükse- bu babda gösterdiği deliller yanlı§- = 
kileri örnek tutarlar ve muztar kaldıldarı rü Yaşın'm riyaseti altında Partl reisi ve E5! h d b l d k uka 1 == 

· 1 · k ·· ld · k d · 1 = u 1 mez gorun u çe ve m • lıı· rge onl"nn tatmin edil ?!leleri ih · t ı s· A ı d b h tt· - · t:=' zaman bı e işi mum un o ugu a ar ı er azalan ile Kızılay, Belediye, Hnlkevi, Ti- ;;;; . .. . . • , o. • 1 ar. ıyası gaye er en a se ıgı E!i 
lelebılrnek için mezarlıkl::ırı gezerek taş - caret OdaM Reislerinin ve bütün banka == vemette ~ıddet gosteıdıkçe Sos- mali de o kadar azah'-·ordu. Fakat d · ··d ··ı..:ı: B d =ı::=ı 

D k · d b h" ~ J ı zaman a samımı egı w. un an 
!ardaki şiirleri, çeşme ve türbelercıek.i ki- müdürlerinin iştirak ettikleri bir toplanh 1 yal - emo rası e u ucuma ug· I hi" olmazsa anı.ele <lınıfına daha b k d b' k"l ı ı Ee 

- · b · k · ı · "' ·· ı aş a mo · ern ır şc ı a mış o an 5 tııbeleri okuyarak ilham alırlardı. Sonra yapılarak Dikili felaketzedelerine viUiye-, c= rıyan hareketi enımseme te l erı 

1 

kudsi h~ kları a ·ıcak gi.iliin<; bir SU· ı . Ej 
arka arkaya birkaç ramazan çalgılı kah- timizden yapılacak yardım işlerini takib = gitti .... . ' . o mesele çıkarma l'Uhu ve dehlle· Eli 
\'elere devam ederek gi'irgülerini arttırır- ve intaç etmek üzere iki komisyon teşkil = · . . . . ret~e latmın edılmckle ka_Yga kud· • l'İn dermeyan edilme tarzı bana de- ~ 
lar ve nihayet kendilP-rl de oralarda boy edilmiştir. Birinci komisyon, biıtlin tüc- 9 Basıretlı_ ~ır tut_u~la b~ send!· İ retın zayıflatmak ve kabılse bunu rin bir istikrah telkin ediyordu Ke ~ 
gösterecek kadar iktıdar kazanmağa çalı- car ve esnaflardan ve fabrikalardan yapı- ~ ka hareketmı kendısıne saglam hır 1 felce uğratmak gibi şeytan] bir e· j . . ~ 
şırlardı. Ve buralara müdavemetle bu kah- lacak yardım işini takib edecek ve ikinci = platform yaptı ve buhranlı saatler- mel takib olunduğu yohında bir j.

1 

keleyıcı, ~ar;~ık Ja~·ui .~1~~111:':1az § 
velerde mutad olan bir nevi disiplin al- komisyon da mektebleri ve bütün devairi de bundan çok kere müzaheret . . . . · .. 1.. . di ıstılahlar a. O U ır usu 1 e cum· ==ı 
tına girmiş olurlardı. resmiyeyi dolaşarak buralardan yapılacak ==: .. .. zahat \·erılebılırdı. Her tur u cıd leleri derin dUşilnceleri ihtiva et- -

1

- gordu. bir teemmül ve mülahazadan .::.cız . . 
Bütün bu kahvelerde ramazana on gün yardımları toplıyacaktır. Türkçe film - = hareketin b" 

1 
··tı .. . d b t" r· .. 

1 
. nıek davasnıı beslıyorlarsa da ıç-

kala uınunı! bir temlı.lik yapılması adetti. ler mübayaa edilerek vilayetimizdeki sine-
1 

Maamafih, derin ga- tr \U e uzerın e u ur u soz crm 
1 

. d 
1 

. b. d" .. kt Ak := 
· t d ı lkt 1 erın e uc ır u~unce yo u. • ~ Kah\'cler sodalı sulnrla tavandan peyke- malarda Dikili !elAketzedeleri menfaatine § yesı yavaş yavaş or a an m ı ve temin edeceği muvaffakiyete hiç • _ · • . . . . § 

lere kadar yıkanır, icabında boyanır, son- ·· t ·1 d t k ·· tın' ı· ı S · hedefleı·e yerini tcrketti Çün- . lın yol şaşırdıgı bu labırent ıçın- -gos erı mesı e a arrw· e ışır. s: yem · hayret edılemez. · . . . . . . § 
ra tavan, ocak ve çalgıcıların bulunacakla- Yardım komisyonları derhal çalışmaları- 1 ~ kü Sosyal . Demokrasi hiç bir za-ı . . . 1 de, bır ınsanın kendısını rahat hIB· ~ 

1 k • - dd ın · ı l 1 ·· -- . Burjuva partısı Sosyal · Demok· ı' . . . " . -rı yer er ·agı ar. yapı Hş çı\'e t ere sus- na başlamışlardır. = man massettiği korporatıf hareke- . . k' . . sedebılmcsı ve bn edebı dadısme,, S 
lenirdi. Bir ye1ndan temizlik yapılırken = . ratlann bu tabıyelerınde ı suınıye- .. . . . .. . • . E:=.E 
diğer tarofd<ın da çalgıcıları tedarik için B l k K l = tin ılk programını_ ~uhafazaya e-ı te karı?l bir nefret galeyanı duyu- , gubresı ıçınde samımı mtıbalar,, ::=:i 

gayret ediliı·di. Çünkü her kahve bittabi e ci Q TQ lnln ~ hemmiyet verrnemıştır. yorsa da bundan kendisi için bir i bulabilmesi iGin büyük şehirleri· ~ 
1 en iyi çalgıcı lan kendisi almak isterdi. • 3 Hatta buna hiç ehemmiyet ver- hattı hareket kaidesi islihrac et- mizdeki o "Bohem,, dekadanlar- a 

Çalgılar su suretle teşekkül ederdi: bir A •k E::':::ii d' •· " 1 bT = 
granete, bir çifte nara, bir darbuka, bir ffleTl QYQ :: 'ne ıgı soy ene ı ır. . . 1miyordu. Halbuki Sosyal -_Deınok- d_an olma_k !cab ederdi. Bu muhar· ;::;:;; 
zilli maşa. Çalgıcılarla beraber bir de çı- = Birkaç on sene> ı<;ınde, sosyal ra~inin amele ~;ımfındakı derin rırler, aşıkar surette, halkımızın 5:E 
ğırtkaıı seçilirdi. Çığırtkanın iair ve usta Mesajı = haklarını müdafaası_ için _tesis edil· sefa.itti gerçekten tahfif elmek- ı bir kısmının darbımesel haline gel- :.:s 
olması şartlı. Brüksel, 14 (A.A.) - Belga ajansının = miş olan ~a~lar~ kaffesı, Sosy~l - ten duyduğu korku burjuvaziyi sı-1 miş olan tevazularını istismar edi· ~ 

~:~~d~. o• .. di.':'a.~ ecel pentlçeaiı Bu hazırlıkları gören, kahvt>ııin sahibi bildirdiğine göre, kral Leopold, 26 teşri: 1 Demokrasının mutehassıs ellerme nıf mücadelesi t:ırafCiarlarımn elin· yorlar. Çünkü, bu kısım halk bir ;;;: 
omrumuzun ıon ne CH 1 Vt' ek~eriyetle O mahalleııin tulumbasının d"' a·· ·m 'ktı ..:ı; t :::S 

<urb l nievvel perşembe günü Amerika Birleşik e;: uşer uşmez, mı l Sauıya ın d k il dıkl ·ı· h' l k şeyi ne kadar az anlarsa onlarda a an bayramının bayram gecem r eisi idı. Her kahvede kahve sahibi ile bera 9 • . - . en U an arı sı a . 3. ma !!a 
'lerkeı namazdayken kurbana dUıtük. ber bir ocakçı ve iki meydancı vardı. O- Devletleri radyosunda bir nutuk söylemek § mahv ve tahrıbı ugrunda t~tb1k O· maksadiJe bu istikamette en ener- o kada rnadir hakikatler buluyo- 1 

üzere kendısine yapılan daveti kabul et- e: lunmuştur .. Artık amelelerın men· .. k tl . . 1 ]A 
1 

1 rtım zanneder 
J\rkadatlar gellp oradan çıkardı cakçı yalnız ocağı başında kalır ve isteni- miştir. Nutkun saati bilahare tesbit olu- . d"' .. .. l il d Ç" kil Jl gayre e· e S>"'V '{e'lne c azım< 1. • """"' 
.... len ce le . \'e · d' M d l · faatlerı UŞUDU m yor U. Un . • ..--
"ahzı.ın gözler halimize bakardı " Y rı rır ı. ey ancı ar umumı- nacaktır. - . d• -ı... tt - t 1 j Fak1.l burjuvazi hiç bir f'ey yap- ı Bu mezhebm nazarı bakımdan 1 
Umleelnden kanlı yatlar akardı yetle iltiye ayrılan kahvenin her biri bir 1 = ıktısa ı IDl:loliıye e zecn vası a a- · . ) l - l -. 'l 

k b k dJ l;J 1 ·· t · · · == ru1m h ttA . • al . madı yan ış ıgı ve manasız ıg. ı e teza-•edller bir mütkil hicrana düftük. ısmma a ar . . cıeı· ge en mu~ erıye ıp- .. ES rın kulla ası a a sıyası m u-ı , . . 1 .. . . . .. 
tida süslü bir tepsi içinde lokum ikram vede nargile de verilmezdi. Burada çalgı == ette her türlü taadiye imkan ve- Muarız mevzilere hücum edtcek hurlerının realıtesıru mukayese e- !:! 

K;ıı tdırdılar or;ııdan bizi n ihayet etmek adetti. Müşteri lokumu alıp alma- zamanlarında kibritle sigara yakmak ayıp 1 = ryı·r. Yalnız, bir tarafdaki cehalet yerde, kendi kentlisinin tazyik ve dince, takib ettiği gizli gaye hak- 5! 
M U .. fllda hazır hayli cemaat makta serbestti. İsterse bunun yerine her sayılırdı. Meydancılar, ellerinde maşa ile ~ e5 
M unıınıerden dua, Haktan inayet hangi bit· şey taleb edebilirdi. Fakat hem ateş, dolaşırlar ve sigaraları yakarlardı .. 55 nisbetinde diğer tarafda da ahmak lhataya uğrnmasma meydan verdi. kında yavaş yavas berrak bir fikir l!i!:i 

Elizler mağfiret-! rahmana düttük. lokum yemek hem de başka bir şey ta- Esasen çalgı günlerinde kahvedeki masa- ~ bir sürü tevekkiilü mevcud olmak Soııra imdadına o kadar geç za- edindim. ; 
-- leb etmek adet değildi. Çünkü kahveye lar da kaldırılır~ı. Sandalyeler hep arka- ES. şartile. manda o kadar değersiz birtakım ( Devıunı var) ? 
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ırı; Öyleyse, kaptanla karsı karsıya gel- ' dı. Ve, güvertenin bir köşesine çekilerek 
1 

e:den degil. .. oturdu. 
)e- ÖYie zıınnederim .. belki de kaptan onu 

nrni$tir. 

1ü; ~e olur pehli\'anım, yarın Sazlı ile 
'fı olup olmadığını kaptana sorsak ... 

- Bundan ne çıkar? .. 
et; Cok_ Gey çıkar, eier Sazlıyı mağlüb 
tak ~e, sızın de Kastamonulu ve bu mın
l'l'ıa ~ 01ınanız hasebile kaptanla tutuş-
~~ lazımgclmez mi?.. . 

leldik?~.k hele ... 'Olen buraya a-ürese mi 

- D "'l 1ıiıiı1 egı amma; eğer kaptan sonradan 
iİtirs Arnavutoğlu olduğunuzu anlar ve i

- e, korkup kaçtı demez mi? 
Nereden işitecek'! .. 

- Olabilir yaı -n ... 
~se deı<in bundan n• çıkar?. 

••• Arnavuto 
den 1 ı aıu \'e agası sabahleyin erken-
ta g·~a kmıjjlaı·dı. Rahat bir uykudan son
llbi ul~erteye çıktıklaı ı zaman geminin si.it 

lllHınlık 1 . .. Z9rind o an Karadenızın suları u-
l'l'ıuvıe:~. PUpayelken kayıp gittiğini &ör-

Gerni d · . 
ot~tden lı~menmde kaptan yoktu. Gemi-
VUtotlu ~-ı dümen kullıımyOJ·du. Ama

• 11 dest alıp labah namazını kıl-

Dümende oturan ıen;ıici, misafirlerine 
riayet ediyordu. Kastamonulu tüccardan 
bir ağa tanıdığı için Arnavutoğluna ne ya
pacağını şaşırmıştı. 

İlk sözü ~u oldu: 
- Ağam, nasıl rahat edebildiniz mi? 
- Teşekkür ederiz, çok rahat ettik .. 

Bereket versin deniz sakin ... 

Yoksa, böyle 
mümkün? .. 

- Hamdolsun .. 

rahat oturmak ne 

- Daha kaptan kalkmadı efendim .• 
- Hayır! .. 
- Geç yattı galiba .. 
- Gece yarısına kadar dümen kuHandı. 
- ..... . 
- Gece yarısından sonra varrliyayı ben 

aldım efendim .. 

- Allah saglık verirse yann sabah 1-
neboludayız değil mi? .. 

- Hava patlamazsa .. 
- İnsallah bir şey olmaz .. 
- Zaten; bu ha"&. hemen llir hafta ka-

dar böyle iJl'Uw-

Çok iyi.. 

1 SULTAM AZİZ 
NAJIL PEHLiVAH oıou? 

Hiç denizden yılımız ... 

- Sonra, karada da tıırn bir k<ıptandır. 

- Amma. bizim kaptarun çektiğini hfç 
brimiz çekemeyiz ... 

- Ağaın, tabii siz de ic:lyorsımuz değil 
ıni? 

No: 70 

Hava, hakikaten fevkalade güzel, deniz 
bir kuzu gibi sakin idi. Çektırme fazla 
yüklü oldugu için maazallah bir fırtına 

olsa derhal batabilirdi. 
Anadolu sahillerinin yüksek dağlarını, 

ıssız yalılaı-ını, seyrek. köylerini yalıyarak 
geçen çektirmenin gidişi şairane biı· man
zara arı:ediyordu. 

Arnavutoğlu, c;ok keyifli idi. Sarayın 

etiketinden kurtulduğundan dolayı kalbi 
rahattı. 

Hele; çokdanberi köyüne gitmedigi için 
bir an evvel !neboluya yaklaşmak onu u
mulmadık heyecana seYkediyordu. 

Anadolunun çamlı yaylaları, bel \'erip 
aşılmaz dağları pehlivanı canlandırmış, 

yüre~ine .ferahlık vermişti. 

Pehlivan, bir ynndan da Aziz efendiyi 

YAZAN: M. Sami KARAYEL 

- Pchlı\'an oglu pch livandır ... 
- l\faııaUah' .. 
- Bizim 1' aptanı yenebilecek bu civar-

da kimsecikler yoktur. 
-· Belli, çok iri bir yapısı var .. 
- Ne söy!tiyorsunuz? .. Onun kuv\•eti 

mandada yaktın· ... tn~allah, 1neboluya çık
~tıntz zaman kaptanımızın güreşini gö-
ı Ursünüı.? 

- Yooo ... Ben, ıçmem .. 
Çubuk içmez misiniz? 

- Hayır, çubuk da kul.!anmmn. 
- İyi yapıyorsunuz ı<iam ... 

Kaptanın ne vakit kalkacaiı belli de
ğildi. Arna\·utoğlunun karnı zil çalıyorrlıı. 
Ağasına heybeyi l!,etirtti. Sarııyriaıı çok 
guzel yolculuk yapmışlardı. 

düşünüyordu. Doğrusu bu adam ona c;ok 
yardım etmiııti. Avuç dolusu altın verıni:j
ti. Her şeye sahib bir hale getirmişti. 

Pehlivan, daha ziyade ve derin düşün
celere d<tlarak Aziz efendinin bir gün ge
lip padişah olacağını da hatırladı. Kim bi
lir o \'akit daha nelere sahib olacaktı? 

Haşlanmış yaglı tavuklar. et soğti~ü. a

- Büyt.ık bir düğün Yaı- ... zengin dü- la Nemse böreği, peynirli pide, gözleme 
ği.im.i.. yemek içmek, rakı bol... ilh ... 

- Bizim kaptan, güreştiği kadar rakı Arnavutoglu, birçok hülyalara dalmış-
tı. Köyünde tarlalar alıyor, evler yaptırı- içer. .. 

yor, tiftik keçi sürüleri teşkil ediyordu. 

Bir aralık, dümende oturan gemici ses
sizliği lekeler gibi !iiU yolda kaptanını 

medhetnıege bailadı: 

- Agam; bizim kaptanımız 
adamdır .. 

- Evet, iyi bir adam .. 

~·ok yigit 

- Ka.ı:adenizin tam bir korsanıdu. 

Her gece bir binlik yutar ... 

Ne yapalım, biı de lrn).llandan gizli 
çekeriz pıınayı? .. 

- . .şka tii.rli.A lıu denizlerle cenkleşi-
ı~ıııez r•&ıulı .. - n.--

Ağa, yere bir yaygı yaptı. Soir;;yı h:ı

zırladı. DLiınenci gemiciye buyur ettiler ... 
Zavallı adıım akşamdan alabiltiig~ne içti· 
gi için kahvaltı edecek h:::li yoktu. 

Fakat, Arnavutoğlunun israrı üzerine 
gı::mici bir tavuk budile bir parça bl.ir,k 
yiyebilmişti. 

Gemici, hayatında bu derece nefis börek 
ve gözleme görmemiş ve yeınemlı)ti. A
damcağız yemeklerip nefasetine he) rsn 

.C Devam ı var) 
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Deli Olan Adam No. tc Nakleden : ÜLVIYE S AKAR Bozöyük ile Bilecik 
1 d B Y ı -Peki eCcııdııa . şekilde gezıııtıye çıknıo ının du~ru bir h• 

A a 1• r o Bu :ıuretle, Mehırıed , sabahleyin, at kı- reket olınııdığııım fdı·kındtı buluııdugu:~u 
Timarhane.vc girip çıkan eski bir,zerine konumnamıza devam ettik. ı rasın yRfelile Galib beyin yalısına geldi. Sabah- sezmiyor cleı,:illi. Ve bu vu1.iyct, Hııknlll 

~ leyin geç kalkmasına bayılan Hale, saat gurilndüğü gıbi düşiıııcslz, hı~· b(r şeye al· 

Yazan: 1''rl-deric Uoutct Çeviren: Cevad Tevfik Eason 

mekteb arkadaşi1e karşıla.4J1mtk asli Kardeşimin tavırlarında ve konuş- i K v k Old tam dokuzda kapıda göziıktü. dırııııyan bir kıınse <'ldııgunu gosteı·iyor~u 
hoşa gidecek bir hadise değı1dir. Lu- ma f.ltrzında büyiik bir tabiilik his - esme a ası u l\ferdıvenlerin onünde, nUarı tutan .Meh- Ayazagaya doğru giderlerken Hııle bır-
cien Canalle'c sokakta rasgeldiğim ı-;ediliyol'llu.Hatti bi.r aralık Brunuier ıned, genç kızın ince ,·{icudü ve elbisesi- den atını durdurdu. Ve: 
zaman, tamamile iyileşmişe benziyor·- ile Amerika seyahati üudne epeyce nin zarRfeU ktu·şı!lınqa hayrrm kaldı. - Hava ne ı,adar da . flguk, ı.yaklarıııı 
du. Yüzündeki t ür ve !htiyarlık !şakalaştı. k Yumu§ak !otr şapkası altında siyak göz buz kesıldi diye söylendi. 
alaimi bertaraf edilecek olursa, ona, Brunuier, vedalaşarak gitti. Louis, -~aki Mehmet Bir Otobüsü Sovma teri, kulaklarının nrkasınôan bıraz çekil- - tstersertı 7. şurat'ı~..akı kahvede sı-

9.J' .T miş koyu renkli saçlarile. Hale hakikaten cak bir şey bulabilir, ınabil t'Sinız! 
pekala, normal bir adam diyebiliriz. çah~cağmı söyliyerek odasına gitti. 1. . d B. I d · y şık ve guzeldi. _ Evet, biraz istırahat etmek ıazıtn· 

Bir kahvenin taraçasma çıktık. Ben de teessürümden bitab bir halde StlyOT U. fT Jan armayı aTQ• Genç kı7., eldl'l:enlerinı ılıklcrken, Meh- Haydı bizi kah\cyc ğotilrun. 
Eski günleri tazeliyerek, büyük kar- yaptığım işin doğru olup olmadığını ladıktan Sonra vakalan Jı medc bakıyordu. Keskin nazarları, şofo - Mehmcd, bu emrin kendisıne verdigı n-
deşile okuduğu lisede g çlrdiğioıiz düşüne dilsüne odama kapandım. U- ı 1 a~ nınün kıynfetmcle bır kusur olmadığım vantajdan istifade etmcdı \'e genç kıı.ın 
tatlı santleri nııkletmeğe !~•·yulduk. şağa gelecek adamı. rı kardeşimin o- farketti. arkasından giderek, yolu aradıı sırada gus-

--~ Fakat işte, l\1chnledln kusursuz giyin - termckle ikti!a cyledt. 
Lucien Canalle, bir aralık sözüınü da.sına götürmesini söylemiştim. Ta- Bursa, ·• (Hu.suı;i) _ Geçenlerde Bo- ı nuştır. Pek yakında Lıulumın çalılar <li'a- mesi sinırme dokundu. Kırbacırun ucile, 
keserek: 1 bü bu sahn ye şahid olmak istemi - zoylık _ Bıl .. cık arnsıııdak1· Karusu boga- sından bit- sılô.h pallıınıı., ve Vezir onba- d ,_ d Kır kahvesinin önünde durdular. Meh-.. "' genç adanım cekctıne o ... un u: . _ 

- Benimle tatlı tatlı konuşuyor - yordum. Biraz sonra kapı ·çalındı. A- zıncia bir yol ke.;ıne h~di. e:->i cereyan et- :ıı karnttıdnn yarıılanııııştır. Yaralı onba, ı _ Bunu çıkamlak lflllm ote tar.ıt za-, med yere sıçrıyarak H;ı!l"nın alındRn 11~ 
sun. Tcşck r cı ım, c ı. ı. nız ya ses ermı mutea ı uyu ır pa- " r:ırslZ R~ a Lıır ye e gıyscn ze... . . d kil ed · d d. ''al k 1 · · ·· k.b h .. ..k b ' mı .. tır:. 1 ktııdını derhal ı;nlılar nr:ı ına atmıı,; ve B k 1 k ' l , ınesme yardım ettı. Genç kı;ı:, .l'wlclımt.'( 1 

V:ıka .,,,11 olnıu• •ur: chnde buyuk çaplı bir lufek bulunan .. : 1 k l? S 1 lb. . . beklemede!\ suratle k:ıh\ eden ıçerı gır 1• 
unutma ki, ben deli olan bir sdaınım. tırıiı işittim. Louis, gelen adamlarla Y"" '"" - Rır ye e m . ey s g ı mı gıyıne- A d d k.k Uğ. h ld şofo-

Bo1.0yukten Bursııyıı gelmekte olan bir ş11k1 Mehııu~diu yakasına sanlınışlır. 1 ra an on a ı -n geç ı a e, 
Haddi zatında ben öyle değilim. Fa· şid Jetli bir milnaka.şay girişmişti. . yım riln gelmedigini gorllncc, füıle ayagr.ı kal-

yolcu otobu ü Karasu boğazını cec;erken \'olrn yerine Vahid ve Şefık adında ikı _ Rana kalırsa ... 
kat herkes beni öyle zannediyor ve Nihayet, iş kavga halim alınıştı. Bir u:uıkt.an 7olun oı-ıasında otobusun geç- j.ıııd.ırnıa daha yelışınış ve Mehmedın Fakııt Mehmed, genç k1zın sözunü kes- k:ırak, kenardaki pencereden dışarıya 
mlitemadıyen göz hapsindeyim. Ha· . aralık ayak sesleri odama doğru mcsinc rnanı olan biı tas yatını olduğunu kollıırını b lıyorak -:uzarcıga göt~rıı~iı~- j ti: . baktı. 
yır .. ben asla deli olmadım. Artık, ha- yaklaştı. Kapı vuruldu. İçer.iye giren gormüştür. I ıerdıı . Bu adamın htıvıyeh tcsbıt edılnuştır 1 _ Kuçük hanım, ben şoförüm. ve bır Mehmed, ntıann dizginlerini . sağ kolu: 
kikati söylemek zamanı gelm~1.ir. adam çok it m lı giyin mi~. büyük bir Otobus içinde bulunan \·e va7.iyetten 

1 

Afyorı Karahısarh olub ı>tmdı Boıoyukte j nt cambazı veya bir seyıs gibi elbise gi - nun altına almış. yaktığı hır sıgarayı sa 
Zaten meselenin hiçbir klymeti kal - nezaketle: $liphe eden Jandarnuı Vezır onbaşı otobü- olaıı Sc;lxkalı Akır oglu Mehmed <Jlduj?u yinmek mecburiyetim yok. kin bır tavırla içerek goz.lerı uzaklara 

su durdurmuş \e elrafını aramaga oa:tla- anlaşılmıştır. Hale Mehmcdln se indeki titreyişi far- dalmış duruyordu. • 
mamışt.ır. Olan, olmuştur. Sana her - Doktor Bnınuier, sizi bekliyor, ~ ketme~lş gibi duruvordu. Bundan başka, Atla yaptığı bu gezmli kendısine hakı~ı 
şeyi olduğu gibi anlatabilirim. Deli asağıya kadar gelmek lütfunda bulu- birkaç gündenbed • miltekabil vaziyeUeri bir zevk vermişti. O, şımdı tzmirde. eskı-
olan ben değil, büyük kardeşim Lousi nur musunuz? .• dedi. 1 B d p 1. K A ld 1 yenicien bozulmuşlu. Genç kıı. eski haşin den yapmış oldugu ,·e hazan gunı.er~e ~u~ 
dir. Sana her §(!yi olduğu gibi anla- Kendi kendime doktorun karde - ursa a o IS ursu çı ı ve mağrur tabiatlnl tekrar iklisab eyle - ren uı.un av koşularını, \'e geı.mtıleııııı 
brkcn ~km ~~ deli sanma. Y~i ~mk ka~~~aktan rekine~ hu - ·-~~~~~~~~~~~~~··~~~~~~~~~~~~~~~~~· mi~ ~ffir d~ kuw~uz d~~ede g&tinen h~ırl~mdu . " • ,. Pencerenin kcnanııdım lfaJe, kendi,,iııi 
sene evvel Louis delırdi. O vuuanlar susi mahiyette bana bir şeyler söyli- ne7.aketınl 1eniden ele almıııtı. 

Hale, bu sebebden. Mehmedi bir kere göstermeden, sanki dahili bir hayal iiı:eri-
0 yirmi sekiz, ben de yiı mi altı yaşın- yeceğini düşünerek derhal koşarak daha P-r.meJ< fırı1atını buldulu için çok ne çe\'l"ilrnış gibi duran ve esrarla dolu 
da idim. Araua sırada, deliliği tu - aşağıya indim. Adam da beni takib memnundu. görunPn bu ~ehreye .. duısfınce ile "e uıun 
tardı. Anadan doğma soyunur .. elra· ediyordu. Kapıda büyük bir kapalı _ Ne diye bukadar alıngan dunıyor- 1 uzun baktı. 
fının diişmnnlarla dolu olduğunu otomobil duruyordu. Otomobilin ka- sunuz'! Yelek denilen şey yalnıı uşaklarda Nih::ıyet, dışarda soguk ruzgftrııı altın-
zannederdi. Bazan da mobilyalarla pısı açıldı. Brunuier·m içeride oldu mı bulunur? dıı dunın ıenç ndama ucıdı. Zlıa biraz: e\' -

- Müsaade edin de size izah edeyim,j ,·el kendinin ıniıdhış surette uşüdQg[unt münakaşa ederdi. Gencliğinde riyazi- ğunu zannederek otomobile binmek 
siz vaziyctimi ka\ nyumamışsmız. Yanı - hatırladı. Kah\ c sahibine dönerek: 

re ile pek çok ıne~gul olup gece ha- üzere başınu içeriye soktum. Fakat nızda bulunmamı istediğinizden dolayı bu - Adaml.ırmızdan bır sine soylcyin <le 
yabna da ziyade> ile müdavimdi. Ta· otomobildeki adamın Brunuier olma- rolümü bir hbmetklır gibl de il, fakat bir şu atl.aı-ı beklcsın \'e dış rd ki Beyi çagır-

ı 
bii riyaziye ile sefahclin sonu budur. dığmı görür görmez inmek istedim. tanıdık kimse ıibl ifa edccetiın. 'sın .. dedi. 
Har;taJığın başlangıcında şatomuzda J.ı"akat içerideki adam kollarımdan - Ya ben. sizi bu kıyafette görmek is- 1 Mehnıed, g~ç kızı bir rıııısanın başın-
idik. Ailelerimiz birr,ol sene evvel yakalıyarak çekmeğe ba..'.1ladı. Dışa- temezsem? 1 da sıt'ak ıhltlını.:r içrrken buldu. 
öldüğünU bilirsin. Mauvandaki ~atoda rıdaki adam da arkamdan itmeğe baş - O vakit, canınızı sıkmak mecburi - - Mehıne<t, sıcak hır ~ey itmeniz ıazıın 

yetinde kalarak, gezintinize iştirak im - herh:ı !dc bu1. gibi olmalısınız. Evden çı-
ikimizdcıı baı:ıl.a kimse kalmamı~tı. lı dı. Bu vaziyette beni otomobile so- kllnını bulnmıy;Jcağım. karken ha\tını •ı dııh:ı sıc:ık cıldugW1u s;ın-
Hastahğı fazlalaşıyordu. Buhranlar karak, kapıyı kapadılar. Yanımdaki Hale soguk bir tavırla: mıştım. 
geçin~. sakinleşiyor ve delilik anla- ı adamlar, bliyük bir nezaketle hare- _ Pekllla, öyle i~c ata binmeme yardım - Blıgun duzuar ,.,ır d ı ondan. Yllksıı. 
rını knt'iyyen hatırlamıyoruıı. Pari- ket etmelerine rağmen kollarımı sı - ediniz, dedi . 1 hakikaten o k.ıdar ı;oı:uk yok. D.ıha zi-
a;e dönmemiz için l<endisini ikna et - 1 kıca tutuyorlardı. Arada sırada beni --·-------~---...---~-----"'=- Mehrned, genç kızın ata binmc.1>ine y:ır- yadc, ell>ı eniz birnı. ince .. 

dım ettikten sonra: - Evet, fakat ayaklarım fa7la i.ı~uyor. 
tim. Zaten Brunuier ile konu~mu~ • teskine çalışarak, dört yaşındaki ço- ::;a, (HusuF>l) - Emniyet umum Dersin sonunda sayın valimiz ku· .da - Şimdi ben de gclecek miyim? diye Amma, bu dn benim kabahatim, ipek ç!'l-
tum. Brunuier'yi hatırlarsın? .. Mek- cuğa söylenecek kadar basit cümle - mudurluğii tt!jkılltına mensub bulunan po- bulunan polis memurların ('Ok islifı &eli sordu. ı rab giydını. Bir daha cfere böyle çocuk-

tepte olduğu gibi, şimdi de en iyi ar- ler kullanıyorlardı. lis memurlanm yetiştirmek için halkevi- bir konferans vermiş ve bir polis memu- _ Tnblt, başka türlü nasıl yapauil!rlm. luk yapmıyacagım. 
kada.şımızdır. O sene, tezini vererek Ben, bu işin tima.rhanede anlaşıla- mızin salonunda mesleki biı kurs açıl- runun ne demek olduğunu iUlh etmiştir. Sizi beralıerimd(! goturmek eh\•eni şer ge- ı Kalwe tıımamile tenha idı . Buna rlilğmcn 
meşhur sinir rnüteha.szısı profesör cağından emin olduğum için zaten sü- mıştır. Valimiz, ideal bır polisi, bir kelime liyor. , Mehmed, geııç kmn yunınıtaki masaya 

Valimiz Reiık Korallım, beraberle- ile devlet aiıiyış· ve inzibatı, i"Umat heye- T kkü derı-m oturdu Cave'in yanında stajını yapıyordu. kunetimi muhafaza ediyordum. Fa - ' - ese r e · · 
rınde polıs muduru Mahmud, emniyet A- tin huzur ı:e emniyetini d, ima masun bu- Sokakta. biraz ilerlediktr.ıı sonra, Hale Hale. :;ofoı ünün ı ımıarladıgı kahvesini 

Knrdeşimi, arkadaşlık bahanesile, kat evdeki pazarlık çarşıya uymadı. mırı Kemal, kısmi idare rei i Şerareddin lunduran bir şahsiyet olarak la\'!lif e7le- öne gcttl \e r.fehmetfc hitaben: lçmcs.inj bckledı. Sonra <ıy:ı a kalkarnlc 
şUphelcndirmeden dikkatli bir mua- Beni, orada on beş ay hapsettiler- olduğu halde kursa ıelinmiş ve bır dersde miştir. Re.smımlz: vnlıyi polis kursu miida- _ Bırıı,. geriden ge1lnb: dl-dl. k.&pıya dotru yurııdu. 'Mehmed de uka-
yeneden gcx:irdi. Vaziyetin vahim; 1 Lucien Canallc, biraz siikiıt ettik- haı.ır IJulunmu.ı. rdır. \ ımleriN.l'l r ınd:ı gor.lermektedir. ve gezinti ba'>lndı . Hale, .:eııç :ıd:ııııı kı7. sındıııı ğ(~luı. 
fakat kabili teda \·i olduğunu s<iyle- ten sonra sözüne devam ederek: ııc ag il 88 9G dıı dığını sanarak içinden sc\·in yordu. Hal Yolda, ew~ duııcdeı-ken ayni ınıığı ur 
di. Açık hav.ıda tedavi \'e daimi bir _ Hastabakıcılnrın bu kadar bü- buki o, uksıne, gıılmek, p:.ı!runumın duy- l:'f\'rı muhafn7.a ett.i. Geni," aılt1ın dıı, ll.ıle-

k 1 Bir cı"n ayet davası (Çukurovada Sahlan pa- duğu asabiyet karşı~ıııdıı kalıkah.ı ile gi.ıl- tıiıı uıraz C\\·el izhar eylecEgi arzuy.ı gıi-istirahut sayesinde bir ı,eneye a maz yiik bir hataya düşmelerine bir tür-

k mek arzusunu RllÇ zrıplrdlyorııu. ı·e nrnnvyen bıı· mesafeden p:ıtronırnu t,1-
iyı· olacag-ını söyledi. Yalnız, hastanınllü akıl erdiremiyorum, dedi. Usak netı"celendı" mu 9 mı"1yon kı"(o > • l Mehıned, ayni zamıındrı, gPn~· k11.ın bu kib etti . ( Devamı var 
muhakkak surette. en son tesisat- 1 anlan kardeşimin odasına giitürmüş. 
la mücehhez bulunan profe~ör Ca - Kardeşim, o anda, duvardaki taştah
vc'in kliniğine gitmesi şarttı. tada muadele halletmekle meşgul bu-

Louis, buhran saatlerinin haricin- lunuyormuş. Hastabakıc1lar, bu ili
de, <;ok normal bir insandı. lşi gücile min deli olabileceğini akıllarına bile 
meşgul oluyordu. Tabii onun aradığı getirmemişler. Mösyö Canalle'i alma 
ihtiralar fen deliliklerinden başka ğa geldiklerini söylemişleı·. Karde~im, 
bir şey değildi. Velhasıl, onun da her evvela şaşırmış.Sonra hasta aklile, ~ 
insan gibi bi.r yaşama tarzı vardı. Bu nim deli olduğuma kanaat getirerek 
vaziyet karşısında kat'i kararımı ver- r Zaten deliler etrafındakilerini dai
mek için mütemadi bir teredclüd için- ma deli zannederler] benim odamı 

de bulunuyordum. Vakıa, onun evde göstermiş, beni, timarhaneye götür
kalması da benim için az bir iş değil- mek üzere otomobile bindirdikleri 
di. ÇUnkü, her yerde kendisini takib zaman o, pencereden seyrediyormuş 
etmek mecburiyetinde idim. Halbuki ve büyük bir teessür· içinde kıvran
onun deli olduğunu, kimse aklına bile makta beraber benim az vakit içinde 
getirmezdi. Hatta oturduğumuz a- iyi olacağımı dilşünerek kendisini te
partmanda onun benden daha sem- selli ediyormuş. 
patik olduğunu 2öylerlerdi. Fakat ne Ben timarbanede acı günlerimi 
de olsa •. bu hal böyle devam edemez- geçirirken kardeşim tamamile iyileş
di. miş ve Jvonne'le evlenmiş. Evel b .e-

Brunuier, kardeşimin dev adımlar- nim sevdiğim kadınla. Ben gittikten 
la ilerliyen o meş'um ha.c;talığından sonra teessüründen o k adar çırpınıp 
mes'ul vaziyette olduğumu, hatta didişmiş ki, bu teliş arasında b irden
ilerde bu mesuJiyet mücrimfiğe ka- bire aklı ba§ına gelmiş ve delilikten 
dar gidebileceğini söylemekten çe • başka bir şey olmıyan fennt araştır
kinmemi§ti. Brunuier, Amerikada malarını unutarak h erkee gibi yaş.a
hir seyahat yapacaktı. Bu işi, gitme- mağıı başlamış. Bnmuier, Amerika
den evvel bitirmeğe karar vermiştik. dan dönünce beni timarhanede gördü. 
O znmanlar ben, Jvonne isminde bir Yapılan hatanın büyüklüğünü profe
kadına da ~ıktım. söre anlatarak beni derhal tahliye 

- Jvonne mi? .. diye hayretle sor- ettirdi. 
dum. Fakat bu kadın kardeşin.in.. Timarhaneden çıktıktan sonra sü-

- Evet kardeşimin karısıdır. künetimi muhafaza ederek olan bite-
Lucien Canalle'ın dudağında hafif ni kimseye anlatmadım. Kardeşim 

bir tebessüm belirdi: Jvone'le mes'ud bir hayat geçiri -
- Ben ıreviyordum. Louis de se- yordu. Başıma gelenleri unutmak, 

viyoı muş. Fakat benim haberim yok- herkesin ağzında ve gözünde "deli 
tu, dedi. Znten Jvonne'i ikimizi de kü- olan adam,, olmaktan kurtulmak için 
çilklüğümüzdenberi tanıyorduk. Yal- miltemadiyen seyahat ediyordum. 
nız son zamanlarda ben on& resmeıı. Diyerek başını aldı gitti. 
tnllb olacaktım. Kardeşimin hastalı- • • • 
ğı mini teekll etti.Nihayet, Brunuier, Birkaç gUn sonra Brunuier ile bu 
seyahate çıkmadan evvel bana geldi enteresan mevzu üzerine konuşurken 
ve iki saate kadar profeslSrün bade- bana dedi ki: 
melcri gelerek karde.şimi hastaneye - Dostum! .. Üzme kendini .. Cave 
nnldedeceklcriııi söyledi. Biz tam bu gibi meşhur btr mUteh&SSlB insanı on 
sözleri konu!,iurken, Louis, içeriye gir bef ay boau boşuna tımarhanede 
di. Tabii derlıal ı.a.şka. bir mevzu ü • alıkoymas. Lucleıı Canalle delidir. 

b.mır, (Hususi) - Geç •nlerde Mesudi- Adana, (Hu u t) - Harp \'lll':İyeti do-
ye caddcsmdclti rakı fabnkasında u t<ıbaşı layısile dış piya:ınl ırdan Cukurov:ı pıı -
D. Cemalı bır;ııkla oldurdugu için ağır ceza rnukl.ırı ıı;ın tııleb \ uku bulmıyac~ğı en
mahkt.'lnesinc \erilen işçılerden K~'ırn d ışesi mlı talı ılı uzuyordu. Hukümelimiı.in 
D:ısanın duru$lllası netlcelenmrs ve k<1rarı Zıraat Banka ı va ıta~ıle çiftçı ehndel.i pa 
v erilmiştir. mukları mubayıı. ya b .,1adıgmı e-vvelce 

Memnu olmasına ragınen imaU.thanede bıldınnıştım . 

rakı iı;en ve bu yu:tden işinden çıkarılan Bankunın 36 - 37 kuru gibi normııl b'.r 
Kiium, ustabaşı R. Cemali oldum1ek sur;un 

1 

fiyaUo mub .. yaay ı başlaması ı;iftçımızi çok 
dan dolayı, ctlrmunu h:ıfıfletki sebebler- se\•lndlrmis ve bu hareket dıı:er tuccarlara 
den de istifade ederek on yıl ağtr hapse da ınübayırn c-e~arclı , cmuştlr. Yalnız: A
vc tazminat ödeme e mahküm edilrni:;tir. dlilllll boı sll$1ndıı degıl butün Çukurova ka-

Suçlu, bu kararı temyiz ed~ektır. •1.alaı mda hıırareUı bir ıılıın satım ba~Ja-

l zmlrde h ava korunm a•• mıştır. Şıındıyl• k1tdaı 6"lılan pamugun 
tecrUbelcrl yaplfacak nııkdarı <1okuı. milyon kııoyu bulmuştur. 

tmıir, i (Hu ust) - önunıü,.dekı pa
zartesi gunıı meçhul bir saatte, Boı nova 
ve Karşıyakada ıece ve gundüz olmak u-
zere hava hucumlıırından korunma tat -
bikatı yapılacaktır. Hazırlıklar ikmal edil
miştir. BUtiln şehre şamil olan tatbikatın 

Karşıyaka vapur iskelesi onunde \•e Ko
nak meydanında ,.apılacak amell kısmı 

çok buyük bir ehemmiyet te~ımakt.adır. 

Bu yılkı pamuk rekoltesi aşağı yukarı 

32.000.000 kılodur. Beher balya 200 kilo 
lıe uhıyle 16.000 balytA pımıuk elde edil
mtıs demeklır. Şu hale ıore elde daha sa
lılınamış 23.000.000 kılo pamuk \•ardır. 

Panıuk ahın atımının teşl'inisanıye ka
dar dc\am edecegi tnhmın cJ.ılıyo1·. 

lzmlrde Tutan ekUmaalne 
mUaaada edilen tarlalar 

tasblt adlldl 

Bir kömür kaçakçısı 
korucu tarafından 

öldürüldü 
Bursa, • r (Hususi) ·- Seç koyunde bir 

k. ç ıun evvel bır cin yet oldu. Pmarlıba
yırdıı ltaçak komur yakııwkla bulım:ın 

na an ile Mehmedı; koy konıcusu Alı 

gormuş ve bun laı ı kaçak komuı lerllc bir
lık le karakola goluımcğe başlamıştır. Kn
rnkol \·e koye giden iki yol ngııııa gel
tlıkleı i zaman suçlu Hasan: 

- Ben karakola &idemeın! diye koru
cuya lrnfa tutnıu~ \•e tııbancasını çekerek 
kornruya iki el ateş etınis ve kaçmı:ilır. 

Bunu goren Ali derhal silahına sarıl

mış ve Uasunı arkadan \'Urmuş; Hasan 
derhal ölü\·ernıiştir. Ali vakadan sonra 
köy odasında hlidıseyi anlatıp tesliın ol
muı; ve muddeıumuınilıkc;e de korucunun 
tevklfıne karar verılmiı,Ur. 

Bursada CUmhurlyet 
bayramı hazırhkları 

Bursa, ·: (Hususi) - Dün öğleden ev-

İdmanyurdu t939 i ki nci 
küm e TUr kly a ~ m plyonu 
Bafr aspor blrliğlnl 3 -2 

moğiOp ottl 
S m un, ( llu u i) - Samsun. halkının 

sabırsızlıkla be ded ğl mar: bu hafta Sam
sun Fener stadında oynandı . Hakem Bııy 
1lyasııı ici aresındc takımlar niz.,mt bir ;;,e
k ılde sııhayn çıktılar. 

Oyuna 1dmanlı.laı· başladılar. Oyun 1d
nı;ınlılıırııı hıi.ltimiyctl altında devam ct
mi;;;tir. B;ıfraspor biı·liğl, ldınanyurdlul:ırın 
enerji \'e tclcnık 0:1unu kur~ısım.ln 3 c kar
~· 2 golle Jnnı;:l(ı lJ olınu tul'. 

KaLffe k oleei aatalt yotu 
ızmir, (IIusu t) - Eşret'pnşa yo -

lunun beton \'e as!ııll kısmı inı;aatıııa 

b:ıçlnnmış \ e bır ay soııra Eşrefpnşa flto
büslerl sefere başlıyacaktır. 

Bu hat, Konak - tsmetpasa buh'arı. l\le
zarhkb şı, tk~eşmeliği takibm •imdılı': 

Eşrei'paşaya kadar devam edec<'klir. Bıla
hare yol Kodifekıılesine kadar uzanınc· ı o
tohüsler Ka•lifekale ine ltadRr i.,,llyecekUr. Çanakkale mab'uaları 

Biga da b.ın!I"., • (Hususi) - inhı!ladar İd;ıre- ve! \'alimiz Refık Koralt.anın bıışkanlıim- Çorl.1da zlrar vaziyet 
Bi&a, · • (Hususi) - Çanakkale mebus

ları Bıgaya gelmislf'r ve tedkikleı·de bu
lunmuslıırdır. 

sındeıı aynlan ıııenıurlar, alakadar ıira- da Halk Partisinde bir toplantı yapılını:i Çorlu, (Hususi) - Bu sene ınm

takaınızda ınnhsul vaziyetinin ve ti
yatlanıı umulduı:u gibi ıyı olmR
masınA ratmen köy!Umüz Ziraııt Banka
sına oları horclarını kapalın;ık için buyılk 
bir gayret gôsteriyorlıır. Hesablarını la -
mamlle temlzliyen kôylPr arasında Vakıf
lar birinci, Go~erlt>r ikinci ve Çe\•rlnık yn 
köyu de üçüncü gelmektedır. 

Arabalara takel mahalll 
göeterlldl 

Kayseri, ıs (Hususi) - Nakil \'asıtala

rına beledıye taraııncian bir taksi mahal
li gosterilmlşllr. Şimdiye kadıır otede be
nde ınU.teri aramak ıçin b~ı bo,; dola.
şara k şehrin manzarasını bozan arabalar, 
bundan sonra Kale önunden l\tilze mey
danına giden ve Sumer eczanesinin önün
den geçen cadde Clzerlnde bulunacaklardır. 

Kayseri köylUla r l na 
pulluk dağıtllacak 

al ıııeınur \ e nıua.llinılerinin ı~tırakile vi
liyetın her• yermde tetkikat yaparak tü
tirn ekılecek sııhnlım tcsbit etmişlerdir. 

Yıılnız teı bıt edılen yerlerde ve tarlal:ır

da tutün zırnatine mlL•ııade edilecektir. 
Bu sene hıtıın zenyat ve istihsali! \'a

ziyctı, gecen seneden yüzde on nisbetinde 
noksan gorillmilştur. 

lzm lrlle Yeni iki beledlye 
mıntaka•ı teala edlldl 

tunu·, · (Hususı) - Tepecik mınta
kıısında beledıyc iş ve hızmetlerinln genl;ı
ledıgı nazarı ıtibara alınarak temizlik işle
rı dalrcsinın bulunduğu yerde yenl bir 
beledıye mıntakn merkezi tesısıne karar Kayseri, • (Hususi) - Kayserı .:iraat-
verılmıstır. 

çılarıoo pulluk tevıi etmeK:, zıraat işlerın-
de at kullanmnğı teevik etmek, kağnı a- Ayrıca şehir mues cselerıni saglık bakı-

b ı . t b lk t k . . mıncla kontrol icın bır beledıye zabıta ra a arı yerme a ara ası ame e me ıçın k ,. k . t . ed 1 • . . . 
li - · tedb. 1 ld ğı k . 1 1 nunta a m r ezı esıs ı ını:ıtır. Bu ışın va mızın ır er a ı nı, ve a et er nez-

dinde teşebbüse ıecuklel'lni memnuniyet-/ başında bir doktor, bu· ıııufetlış ve uç sıh
le haber aldlk. Memleketımiz ziraati için hl zabıta memuru vardır. Her türlu sağlık 
pulluk başdo ıelen bı.r ihtiyaçtır. Kağnı kontrol işleri bu mıntakıınuı üzerine verıl
arabalarını bırakıp at arabllSl ko:;mayı zi- miştlr. 
rastta ökuz yerine ab ikame etmek fe - Belediyece yapılan tetkılrntla son oylard,ı 
yizli bir inkişatıo. en aıuhim Amili olacak- ıehnn belediye ce1ıılun ı~lednın azaldığı 
t.Ar. ıcorulmOŞtllr. 

ve ba7rıun pı ogrııını iiıerinde tedkikler 
yapmışlardır. 

Her sene yapılan Cumhuriyet balosunun 
bu sene de .Men~os fabrikası salonunda 
y<1pılmasını miınıı ıb coren valımiz bugün
de fabı ikay:ı giderek orada tedkikatta bu
lunmuş ve direktifler vermiştir. 

Bir kuduz kö ,ı:. ek bet 
kltlyl ı sırdı 

Mustafakcmalpaşa kazasının Karacalar 
koyundeki Emincnin av kopeği beş kişiyi 
ısırmış ve kopek de bldurulımişttir. Teda
vi ıçin buraya gelmişlerdir. 

Tümgenera l HUaayln 
HUanU Buraada 

Ttimgeneral Hıiseylıı Husrıü zPhirli gaı 

Banka yakında yine para tev:1-iatına haş
lıyacak ve koylulerlmlz:i her tlırlü mn..<ı -
rafdan \'İknye ıı;ın bu hıi hususi ını•ınur
ları vasıtaslle köylerde yaptıraenktır. 

Çıftçlmizde fenni ziraat ve ınakinelcşnıe 
yolundaki hususi te ebbUslt>re bakılaral' 

bu ı;ene ekiliş sahasının ıcçen senelere 
ııisbetle pek fnzln olacagı tahnıin edılmek
teclır .. 

tecriibelerini tertıs etmek uzere şehnmıze Çorlu Kaymakam v eklll 
&elmislerdir .Bursada IJirkaç gün kala- Çorlu, · j (Ilususı) _ Bir muddet ten· 
cııklıırılır. beri Çorlu kayınakamlık \'ekAleUni mu • 

Çorluda ••P haetallğı vat!aklyetle idare eden Edirne umuru ıuı· 
Çorlu, ·~ (llıısu~l) - Kaza merkez kuklye ınudürü l\Iünlb !lban hükümet de· 

hay\·anatında şııp ha tıılığı çıktığından ve- va!rlndeki tertiılerinl bitlrdlkterı sonrl 
terlnerlıkçe lııı tıılığın onlenmesi ve ko- köy Islel'ini de ıozden 1eçim1ck ve hare
ııan kordonun uı:un muddel devam etme- k~te cetınnek için bütün kaza kôyleriııl 
mcslııı teıııııı ınaks:.ıdlle kab eden tedbirler dolaijarak mekleb öiretmen su \·esaire ıs
alııınıış \ c catııl tıı-naklı hay\•:mlarla m u- teklerini dlnlemil ve bu ihU,·acları tesba 
ııakale mene lılnııstir. l •tmlşUr, 



.., -r-ENrısxasa • 

Yurda gelen göçmenler 
Çalgılı Kahveler 

~ .... ~~~.::;:,;,~;.:c~~ Vatan hasreti onlara çektikleri 

Eski R•m•unll• 

Sahife: ') 

RADYO 
,,~~; 

- 15/10/939 PAZAR 

Galib Efganinin Muhakemesi 

Suçlu dürüst bir hesabı 
derhal ödemeğe hazır mutaddı. Bunwı sebebi meydancılara kD- k t ı tt 12.30 laylık vermek ve icabında milli oyunlar Si ın I arı unu urmuş Proıram ve memleket saat ayarı, 

oy;:~~;" ~:.~.:V::!""'.::~-l•rl ~! !!.:'ii~K:,ı;o:.:~~~!"':.::::.~::. 
- ........ _. .. ~ u Ankara radyOIU .küme ses ve saz heyeti, 

(Baş tara.fı 1 ._cı· sayfamızda) yaşını, başını bulmuş kimselerdi. Genç- ( ...... _.._ 1 in ._._) t Galib 111 sı veriyordum. Burada da günde 24 lira- ler pek buraya giremezlerdi. . ~ tarıuıı cıuv - Bet oo ıün burada böyle nasıl bek- dare eden: Mesut Cemil. 13.30/14.30 Mü-
tnl!er Eigani türket bilmediii. için, ı;a- dan tediye yap~yı ve imzamı havi bütÜD Çalgılı kahvelerin dahili de iU suretle ha bulunmaktadır kl bunların .~di pa- lenJT?.. zik (Küçük orkestra - Şef: Necip Aşkın), 
Bekir arasında arabta bilen birisi arandı. pusulaların mubtevalanııı ödemeyi kabul tertib edilirdi. Kapının yanındaki sol ve- raları ile ıeldikleri ve sıra barıcınde bu- Osman Babacanın yüzü gülümsedi: l - Joh. Strausa: Kadın kalbi operetinden 
tile. k~~~ isminde birisinin tercümanlı- ederim. ya sağ taraf çı~rtkana ve çalgıcılara mah lundukları anlaşılmaktadır. -- Amma da sorarsın ba .• dedi. Elbet blr parça, 2 - Niemann: Çarlston (Dans), 
canı ısuıe s..ulan suallere, Galib Ef- Yemene gönderd.iii 1000 tngi.liz liralık sustu. Yine kapıdan girince çalımın aksi Ana vatana gelmek için can atan bu onları böyle bekletenler .. bunu da düşQn- 3 - Pucclni: Madam Butter!ly (Fantezi), 

iU Yolda cwab verdi: kredi mektubu muhtevaSJrun ve çektiği tarafında ve kapının yanında bir para .ırkdaşlarımız a1dıklan serbest pasportlar- müşler de .• itte iU ambarlarda yatmaları- 4 
- Korsakow: Hint ~rlosı, fi • J. Strauss: 

~ San'anın B.i'riaadab mahallesinde tetırafın cevabının bili niçin gelmediği çekmecesi bulunur kahve sahibi de onun la ve bütün yol paralarını vererek gel • ne :rer vermifler ... Şurada bir aş ıevinde Cenub çiçekleri (Vals), e - l"ranz Lehar: 
,~uın. Balı~ "adı Fazll Ef&anidir. --i3 sorulwıca da dedi ki: önünde otururdu. 'Lokum tabağı da bu dikleri anayurdda gayet b\lyük bir sevinç de birer tas sıcak çorbacık verirmi3 Kı- Uç kadınlı bir adam operetinden potpuri. 
riın. ~~· lıı'ilizce, !Aırsca, arabca bili-J - Yemende banka yoktur. Parayı. A- çekmecenin üstünde idi. Lokumun a duymakta oldu.klarınc.hın bazan günlerce :ıılay. 18.00 Program, 18.05 Memleket saat a-
O'luru Şundi, :BeyoiJ.unda, Bristol ot.elinde dendeki banka vasıta.sile &önderecekl<miir. kah,·enin m:ıktu fiyatı kırk para ~- açıkta kaldıkları, yiyecek bile bnJamadılr- Beo bu sötleri ifidince yüreğim geniş bir yarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 18.25 
B~~:m· . . Yemen imamil~ 1n~i~. ara~ açıktır. la beraber müşteriler çaJ.ııdan so:ra çı- lan h.a."l_de biç ş~yet etmemektedirler. rahatlık ?uydu ve göğsüm rahat bir ne- Müzik (Radyo caz orkestrası), 19.00 Ço-

raıt. okun aonra, davanın ı;eyrın•. aıd ev- Aden de in~er:ın ıdaresındedır. Para, karken ne bırakırsa 
0 

kalırdı. Geri para ~ye kadar bir w. ıru.p . ~kkında fesle geruşleyip .kabardı. cuk saati, 19.30 Türk müziği: Çalanlar: 
l'aı>aJas du: Bunda, Galib Efganmln, Pe- bunun lcin gecıkmı.ş olacaktır. istenmezdi. Çünkü bu ayıp sayılırdı. Ek- ya:ıdıgımız yazılar. bu bıçarelerı aıd ma- - Demek ki bu kadar bir şey size klti Vecihe, Reşat Erer, Ruşen Kam, Cevdet 

1000 
~~elinde 72 gün misafir kaldığı, KaymakamJ.ıia otelle aralannda ihtilaf seriyetıe verilen para bakır yüzlük ve kamların daha süratle yerlerine gönder- geliyor?.. Kozan. l - Okuyan: NECMi RIZA A· 

ter ~ liralık bir kredi mektubu gös- çıktıktan sonra mı, evvel mi mUracaat et- çeyrektir. Mecidiye de verildiği olur. meleri hakkındaki temennilerimiz arasın- Osman Babacan: H iSKAN. 1 - NibavEndi kebir Peşrevi, 2 -ba:: ~e Mısırdan parası geleceğinden tiği sorulduğu vaki~ au.nl:ırı söyledi: Kahve ocağı ekseriyetle kahvenin ka- bir de kendiler.ile görilşmek üzere bir ar- - Daha ne istiyelim ba .. diye haykır- Arif Bey - Nihavent şarkı: (Şarab iO 
~ane 9~ır ~a 650, bir defa da 250 ~ - Oteld~ ~csabları 1azla yazıyorlardı. pısı ka!"şısında ve diptedir. Ocağın terti- }(adaşı göndererek ~e hald~ olduklarını dı. Bu bizim için en büyük bir nimettir. gülfeminde), 3 - Rahmi Bey - Nihavent 
ray O lira aldığı, bu suretle 4500 li- Aramızda ıhtillf çıkır>ca kaymakamlığa bi de şöyledir: İptida ocağın üstündeki kendi ağızlarından dınlemeyı ve okuyucu- Aç bile kaL<ıak, açıkta bile kalsak ne çı- şarkı: (Saçlarına bağlanalı), 4 - Reşat E-
ııoı:n;aran borcunu vermemek suret.ile müracaat ettim. Kaymakam Misbaha ilci levha göze çarpar: ıarımıza vermeyi münasib gördük. kar?. Birkaç gün deiil mi? •• Elbet de ıe- rer - Nihavent şarkı: (Aııkınla ben ey nev-
'C\1 ıncılılı;tan ceza kanununun 503 ün- Oç defa telefon ederek çağırdl; fakat, Mjs- Bu arkadqımu günlerce yalnız bu bu- Çt!l'di. Ve yerimize yerleşince rahat soluk dvan), 5 - Reşat Erer - Keman taksimi, 
ll'lek. ~a:~ne. tev:r~ 1:11uhaltsne edil- bah gelmedi ve bunu müteakib de, haklı Her ıeherde besmeleyle açıhl' dUkkAnımız susla m~ olarak Sirk~ r~~ında te-- alırdık biz de. 6 - ...... - Nihavent şarkı: (Çözülme zül-
"'-e a.slıye sekizincı ceza mahkeme- çıkmak içiıı bu davayı açtı. Hazreti Şeyh c:azili'd 'ır pirimiz Ustadımı:ı.. sadllf ettiği bir göçmen aılesı ile konua- füne ey dilrilba) , 7 - Arif Bey - Nihavent ... , ~vkedild.I v Bu sırada uzakdan acele 3cele gelen bir ._ ... , ii bildiriliyordu. Bundan sonra. Per~palas sahibi Misba- malar yapmış ve onların vaziyetini te:s- 5ar ..... : (Söyle nedir baisi zarım benim), "e diy • • göçmeı erkek katile:;! göründü. Büyük bir 8 N canı ı.a eee&ı sorulduitJ vakit, Galib Et- hm vekili Suad Ziya Kan saz aldı ve dedi Ocağın önü cameklnsız, an•ı:.. raflardan bit etmiştir. Şimdi bunu onun kalemin- . . . • ihavendi kebir saz semaisi. 2 - O-

' U<J.diseyi &()yle anlattı: ki: ,..... den oku....,lun: sevınç ıçınde oldukları belli idi. Bir tanesi kuyan: SEMAHAT ÖZDENSES. ı - Lemi 
- Ben ibaretti. Ust rarta sıra ile pyet temiz ve # - daha aceleci, daha Uıbaınmülsüz olacak ki SOtır • Nisdeki bir sergiye gittikten - Galib Efgant, beraberinde bulunan madenleri parlak nargileler dururdu. Al- Sirkeci ambarına geçilen demir parmak k • b Htiseyn! &arkı: (Zaman olur ki), 2 • Le-

dün a,K.ı haziran tarihinde tstanbula gel- Meksikalı kadınlardan Annayı karım, An- onda sıra ile çay bardakları ve daha al- lıklı kapıdan girer girmez deniz kenarına Y=~ıa ve~!~:~~~: kadınların grubuna mi - Hüseyni ~rkl: (0 güzel gözlerle bak
ber~ber~' bald~ ve ka~nvald~ gelayı .bal~, a~nelerini de 1<ayınv~ - tında müşteriye verilecek kahve fincanla- yığılan t~hta sandıklar, bir sürü araba t~- _ Gidiyoruz kızanlar eidiyoruz. Hay- ::ı: bil), 3 - ...... - Eviç türkü.: (Yü· 
indim • arabyadaltl Tokatliyan oteline dem dıye iddıa ediyor. Kadınlann ellenn- rı vardı. Rafların müşteri tarafında ay- kerleklerı, araba okları., tırpan, sapan gı- din aşağıya ... t~te şu vagonlar bizim imiş... çe servi boyun). 3 - Okuy~ 
kom Ve günde 20 lira ücretle pansiyon de Meksika paspartu vardır. Paspoı1larda rıca süs olarak çengellere takılı nar "le bi filit ve edevat insanın gözüne çarpıyor. Yilkliyelim sapanları. MEFHARET SA~NAK. 1 - Mahmut Ce-

ııtlet olarak kalmağa başladım. Hıristiyan kaydı mevcuddur. Bunların o- külahlan ve fincanlar bulunurdu. ~fın Hele bunların üzerine sıra sıra dizil- 0 zaman bir çığlıktır koptu. Her taraf- maleddin Paşa - Hüzzam şarkı: (Kerem 
'Perar cumartesi günü tstanbula inmiştim. teldeki ikamet tarzları da garibdir. f)ç o- küçük bir gözünden ocakçl istenilen şey- miş çıplak ayaklı, baldırları gözüken ya- ta bir dua sesi, içli, hazin bir te<:ekkür mı- eyle), 2 - Arif Bey - Kürdili hicazkar şar 
ıaı.'b~alaıı. otelinin önünden geçerken, otel dalı bir daire kiralamışlardır. Bunlardan ıerı· damtırdı. nık yüzlü kız ve erkek çocuklarile dama- "' kı: (Bais feganı naleme), 3 - Lemi - Mu-•u ı Mis ~· rıldanması yükseldi. ı:ı~ d ~ah, bana arabca selim verdi. birinde Anna ile Angela, birinde anneleri, Ocağın içinde de şunlar vardı: Tömb ki lı, alaca şalvarlı, sade başlıırı örtük ve gö- h~er şarkı: (Gezdim yürüd!.lm). 20..30 
ıı.ı~'-de selimı. nı aldım. Arabca konuşmağa birinde de 'kendisi yabp kalkmıştır. yıkamag-ı:ı mah~us büyu··cek bir çaneal' ğüs, bağırları açık ıenç köylü kızlar ve Yüreğim titriye titriye gözlerimi Osman Konu~a, 20.45 Türk müzili (Fasıl heye-

v"-1 ık B " '• Babacana çevirdim: ti) 21 30 MU ile D 
dile. lif • ıraz sonra, otelin içerisine gir- Otelde, pasportlarındaki Hıristiyan kay- kahve :fincanlarını yıkamağa mahsus bü- kadınlar insana ne kadar merak veriyor- , . ı· ( ons müzill • Pl.), 22.00 
ra k C:ede kaldığıml öğrendikten t><m- dını Müslümana tebdll ettirmek üzere bay- yük bir çömlek bir çay şekeri kutusu ve lar!... - Şimdi bunlar nereye gjdjyorlar?.. Memleket saat ayarı ve ajans haberleri, 
lrıi 6~ç Ur~ verdi.ilmi sordu. 20 lira verdiği li ulraştılar. Demek ki, bundan da kasid, iki gözlü sağı kahve, solu toz şekeri dolu 1 Yavaş )ava:ı kendilerine doğru yürüdüm. - Babaeskiye .. bunlar ek kafilemiz - 22.15 Ajans spor servisi, 22.25 Müzik (Caz 
lıgını Yledı'.11: Tediyeyi tngili:z lira.sile yap- Galibin kendisini aile reisi gibi gösterip bir kahve kutusu uzun saplı ve iki ta _ Sert poyraz beni geri geri iterken, ben de dir bizim. Hepimiz 55 hane idik. 250 - 260 band - Pl.) , 23.25/23.30 Yarınki program 

diğırnıl ~:~ lirası'.11 da 590 kuruştan ver- ka~mları kanuni ta~i~a~an kurtarmak ve raflı dökme bir kaşık. Bunun bir tarafı ~na _göğüs vererek rıhtıma onlara karljı nütus kadar bir ~ey. ~anış. 
ha zl ilave ettım. Bana o otelden da- adliyeye kar51 kendısını cephe olarak arz kahve bir tara!ı şeker içindi. Bu kutular ılerlıyorum. - ötekiler neı·eye gitti?.. ""'-""-'V""'""-'V""""'J"oJ""~JV""'-~ 
tinı 1Ya~e. menfaat ve teslillAt gösterece- etmekmiş; bu anlaşılıyor. Beynelmilel, teh umumiyetle cevizden yapılmı:itır. K _ Yanık çehrelerinde gülümsiycn birer - Söyliyeyim: 92 can kadarı 23 hane Vapur Tarifelerindeki 
.. ' ngu ... lir 900 k ala • ilkeli b" d k d bul d - apa ki b k ·· l · h 't b · d tutu.,..or heps· o l b' · · ı...;,_ · Söyledi ~ asını uruştan cagnu ır a anı arşuwı a un ugumu- ğında bir zil ve kutunun arkulığında b·r ı~ı a a an goz erı, ep mu e essım u- ., . ı.. n ar ırıncı .11.u.ıue ıdiler. TadHAt 
lık b' · G~nde 35 Türk lirasına, üç oda- zu zannediyorum. zil vardır ki kapağın her açılı ·ında bu U:.i ran solgun, morarmış dudakları arasında Kay_serı . mcr~e.zine gönderildiler. 5 hane ''""•~ da"odo olu<mak _ "'"" mutab>k K~di""'i• eliodcl°. d• pOSPDrt değildi<. ~l bfribfrine ,,,..,,.,,. "' ,,:.,.,. Bu 0 _, p"tldoyan bim "" diol0<i ile gö.umün .,..,,.,,,,. <•lb. 3 han• d• Lül•b~··"'· Şirketi Hayriye, Denizyollan Ada: 
ııteı sn ~~rapalasda, 68 gun kaldım. Ben, Marsilyada, poliı;e muracaat ederek: c:Ben cağın fiyakasıdır. Kahve kutusunun ya - ı ıçıne bakıyorlar. 1

1 
. hane ~orluya, 3 hane Baelar köyune, lar ve Kadıköy vapurları ile Tram _ 

l:tiste hıbıne 1000 liralık kredi mektubunu falan vapurla Marsilyaya geldim. Paspor- nmda kahYeci mangalı \'ardır. Bu ma _ İyice yaklaşınca durup soruyorum: g~n~enldıler. ~ ~~ne de, İstanbul Bakır - vay Demiryolları idareleri 
Pura terek Param olmadığını söyledim. tumu kaybettim. Bana bir vesika veriniz.> gallar iki çeşiddir. Bil'i sac:tan biri d ~ 

1 
- Siz göçmen misiniz?.. koyuııe yerleştınlıp bunlann bir kısmı ser-, .. ' betil ta if ~ . ramazan tarıı:~· Mısırda, Misbahın göstereceği bir demiştir. Mnrsilya polisi de, bu şekilde bir pil-inçten yapılır. nu mangalların i~i::r J Hepsi biribirine bakışıp gülüşüyorlar. best bı~akı.~dı ... _Ben de bunlar arasında - 1!:~~ e r e erınde ~ı d~ -ırıek ı~ına İngiliz lirası olarak tediye et- vesika \'em1iştir. Elindeki pasport değil, ateşı· .. t·· d b" 

1 
kl .. ·t·· k 

1 
be, fçlerınden biri daha geniş bır tebessümle yını. Çunku IAslık fabrikasında çalışan birlgışıklıkler yapmışlardır. Yenı tadi -

uze n us un e, ır mus u u, usu apa ı a ı k d ı ı-ta .. b tarif ı d Iia1<· · re uyuştuk. işle bu vesikadır. Bu vesika da 937 yılında kır bir kazan vardır. Ocakcı bu ma alın başını sallıya sallıya: ar a aşım vaı·. Ben de yanına gireceğim a gore u e er e gece g~ va-
dıırdu:ıın, tercuınan va:;ıtasile şu suali sor- alınnaştıı·. Bunun pasport olduğunu bile ateşini şu taı-zda haz.ırlar: Mangalın~ altı - Göçmeniz ya ... Bulgaryadan geliyo- kısmetse. kitlere kadar ilave postalar ihdas e-

- t>eı. farzetsc1<, pasportun muayyen bir müddeti na bir parımık kul, üstüne iki parmak kö- ruz hep... - 1n~allah B;ıy Ôı>m<ın, dedim! ... De - dilmiştir • 
~hlbi ' 1 bu _§ckllde uyuşmuş. Sonra, otel vardır. Mesela bizde bir ı;cncdlr. Bu müd- mür tozu (mıcır) çeker. üstüne en bti .. _ .. - Siz neresindensiniz Bulgaryanın? .. ~ek ki bunlar da Bab:ıe~kiye ı:ıidince si- _ ·---
~ın 

1 

bu tedıye şeklinden vazgeçmiş. Ni- det hitamında bw1u tebdil ettirmesi lfı - bir ce\•iz kadar olmak üzere dört ~g~ı -Pravad::ıdanız ... Sen kimi araysın?.. zın grup tamam olacaı, oyle mi? .. c~~asını v~rmiyor? zımdı. Anla;ıılıyor ki, Yemen hükumeti mak kadar kırılmış kömür kor. Ve b~~-·- - Si7.ln crl•eklerinlz nerede? ... · - . Evet. Bunlar da 13 hane kadar... Şlleplerln Seferlerl 
di: Efganı. bu suale ~öyle cevab ver- nezdinde de itibarı haiz bir kimse değildir. mürü de üstünden b;ışhrır ve bunun ~- Olduğu yerden geriye, denize doğru Hepsı 55 hane yapıyor işle. Şimdi yükler- Türk şileplerinin Akdeniz ve Ka-

Murmı.ilcyh, elindeki kfığıdla birçok dev- tüne de külle kancık 
1

,
1 

k k"" .. t döndü ve elini üstünde oturduğu o eşya ler eşyalarını, gece olunca da atlar gi -

:( 
- VercUır· k 

1 
.. i 

1 
. ., • a omur ozu d 1 ğ' 1 radenizdeki ecnebi limanlara sefer 

atur oım m:ı buzlarla çıkardıkları let en ıg a etmış, bunu pasport gibi kul- sıvar. Ocag·ın önüne gelcı ta. ft _ kümesinin deniz yunma uzatıp parmagile er er yerce ız erine .. Allah devlete, mil-
" a nrasınd 1700 · kbir ı B d k" ı · · · · 1 1 a a on san .. ı t ·· h · · · yapıp yük' nekledebı"lmelerı· <>tı. P a lirnlı fark var. ~ıştır. .'z. e -ı \ ~esı tcdkık e~ilirs_e, tim kadar yuvarlak bir boşluk bırakır. 0 _ go:stererek: e e, cum ~rıyelimıze zeval vermesin. Yok ıçın ve-

nu arayı nasıl ve niçin tediye edeyim'? Galıb Efgamnın tran~ıt yolcu oldugu go- cak her uun bu b 
1 

-,n le k t~' - İşte burada laf alaı-lar. sa .vabanelınde kalmak çok zor şey kar- rilen müsaade şehrimizdeki dün aıa.. 
,. sırada G J'b Ef 'ni ldli .. 1 . l\" 1 k • . d P wı ug onaca a "'il'e d . vge söı. nldı: a ı ganı n ve · Hamdi ru ~~- ~cm c ~tımız e, ancak 60 gün ka- yanar ve bu ınangaıın ateşi 24 saat daya- Diye bir daha gülümsedi. aşım çok güç. kadarlara tebliğ edilmiştir. Şileple • 

_ T labi_lir. ~albuki, bıı~ . sene!~~ bir ik~_et nır. Bu lıcr gece, ertesi gün için, müşteri- Ben eşya yığının öbür yan:na geçerken; Osm~n. Babacanın. gözleri yaşarmıştı. rimiz badema eskisi gibi Ak ve Ka • 
ceza k ercüme olmayor. Müvekkilim, Türk tezkeresı almış, polisı de ıgıal ebnışt..ir. ler gittikten solU'a hazırlanır M g 11 1 bu konuşmaya kulak vermış olanlardan Kendisını derdlendırmc~ •. acı günlerini radenizde serbcstce sefer yapabile _ 
Seleli .anununuııda Mısırda tediye etmek Binaenaleyh tehlikeli bir cıdamdır. altında ku··çu··kı·· b .... k

1
.. · lan auhnlbirkaç erkek de benim yanıma doğru ge- tekrar canlandırmamak ıcın teşekkür e- . nın c,,.,~ ü t ıı.· " .. • . . .. u uyu u uzun ı;ap ı rn - . . . . d ceklerdır ;}ıarnıt ....... yı m s c ım olacagını anlı- Ot?J~e, Ye.men hukumetının kahve mu- teli! cezveler vardır. Sade ve şekerli kah- lıyorlardı. Selam verdım. Selamımı aldı- erek yanından ayrılmak istedim. O eli- · 

ıneyı· sonradan parayı burada tediye et- messılı oldugunu, gelecek kahveleri sat - \'e cez\·cıc ı· d d S d . lar. Onlara maksadımı anlattım içlerin- ni benden evvel uzattı. ================== nıuvaf k b ·r e ayrı ayrı ır. a e cezvesı · llıun b ı uldugımu söylüyor.- Tercü- tıktan sonra sabun \'e zeytinyağı alacağı- sapında bir işaret bul . B lın den kendlııi cPravadalı Osman Babacan> - Benim içim yangındır kusura kalma .. r , 
.... ,,_Unlara temns etmı'yor. .. 1 . b"' ük b' l . unur. u manga d" Y l d·ı F t'h A k 1·k İJ,. J ll-...,dan . • . m soy. emış'. .uy · ır a_cırl~ temasa geç- yanında çay içecekler için bir de sema- ıye ta~ııtan temiz giyimli, yakalıklı bo- o un ı serse a ı e get. Ben orada Tu- S er 1 an arJ 

Vaıııt.as·l sonra, Galib, Efgaru, tercüman mek ıstemıştır. Bunun üz.erıne, tantnmlJ ver vardır Sema . alt d k1 yun baglı bir göçmen: na kahvesindeyim. Her zaman derdleşelim •·---------------. 
ı e nıüdai .. 

1 
d ta 

1 1 
. . d S . ö · verın ın a maı-sı arı B ol ? 

___ Aya . ~as'.n~ şoy e evam etti: c r en~ız en czaı ~cı:e t~_asa geç- ayıklanmış bir kömür tenekesi bulunur. -: en de böyle bi~ ~ey ar_ayordum ya.. ur mu ... 
ı:ır11 b' SQfyadakı kutubhanede, tanımadı· mlş, ona da, Yemen hukumetınm resmi Ocakta üç tane de ku··p v d B k" 1 Dıyerek şen şen gulumsedı. Ve konus- Onun dost elini dostca sıkarak ayrıldım. 

ASKERL10E DAVET 

Fatih Askerlik Şubesinden: ır Ir klı · .. ·u ld 7.· •• ı · ar ır · u up e- - kendi! · · km k ldukl leQı., a Jle görüştüm. Bu, bana bu mumessı o u6unu soy c..-ınış, Yemen kra- rin birinde nargile i,.· 1 'ki . maga başladık.. erının çe e te o arı arabalar-
,,e §ekli . . , hn... ld - . li k d k ~ın rnyu suyu, ı ncı B 1 la neceı· ı· ) ta k <:e~aYi . run Türk ceza kanununa göre uan a ıgını soy yel·e , osyaya ·onmak küpte çaya kahveye kulla ıl k u ü- - u garistandan gelen grupların ka- ., ı neşe ı eşya arını şıma ta olan 

de p ınustelı.im oldugunu söyledi. Be.o üzere takdim etliği şu arabca mektubu ver- rüncüsünde' de . ,. .
1 

k bnulunaca Hs ' .. çıncısısınız siz?.. göcmenJerin şen çığlıklarını arkada bıra- 1 - Mutad olan 939 Teşrin celbi· 
1 arayı b - '..ti• ' ı.,.ı ece su ur. er u- k k k t ne baş] -·1-·a+... a· ask llılan Y urada ödemek ve hesabd.a ya- mı;ı....... . _ çünün de maı;rabası ayrıdır. Bilhassa içi- - Bizi hukılmet getirmt.'<li kardeşim!... ara pa e postahanesine dotru ilerler- auuuusıw.o.. ıç erlik etme· 

tııa1t,.,_ n~lışlıkları düzelttirmek üzere kay- Bu zeytinyagı ve sabun hikayesinden lecek suyun ma<=rabas b.. .. ,, kal lan- Kendi paramızla geldık. Sıra bekleyip de ken benim de gözlerim ihtiyarınzca yaşar- miş aşağıda doğum ve sınıfları gös-
1.. ~•ılıga - k d" . üh' • b' - .. . " ı uyuce,.. ay nl ml" bulı d "'ilan muracaat ettim. Yanımda bu- sonra, . en ı~e m un u· tütün firma- mış bakırrur. o arın arasına girecek kadar tabammiilü- " ınuyor u. terilen mükelleflerin nüfus cilzda.n-
n::.~ lOOo İnefliz liralık kredi mektubu sı tavsıye edılmesini istemiş, tütün Limted Ocakta dört . . b d B" . müz yoktu gari.. __ Anav<ıtan için can atan, malını, mülkü- larile ı::ıubeye gelmelerı' nan· olunur --ı;ıorıtund . k t' .. d .. ü S !I t d . paı ça ez var ır. ırı oca- nu ve a t k '::t l°ida a Yazılıdır. Bu mektubu. son- şır e ı mu ur a e avet edilerek ken- ğı ve tezgahı silin k . . b. tan . kah- - Siz buna neden lüzum gördiınuz? v rtru sa ara - sıra beklememek · 
.... ıı, Para t . . . .. ·d· il - - ·t- film"" ı·· H · · d e ıçın, ır esı Nı ıı ı ü için kendı' y ı ala b 316 ili 328 dogu-mlulardan muha •ıbnesi i . nın alısil edilip bana gonde- ıs e ıoruş ur Ui ur.. ': iki zat a, ve :fincanlarını silmek için. biri nargile as o sa hiık met getirirdi. - o par rıru veren u grup- -trıektub !:J.n Yemene gönderdim. Kredi bunun alıcı olmayıp garıb bır adam oldu- baslarını silmek için b' .. d d O, yüzüme sitemli ve acıktı bir bakışla lara gösterilen iyi muamele bizi çok ifti- bere sınıfı, 316 ila 328-330-363 do-
ltü b Unu adi mektubla gönderdim Çün- ğunu anlamışlar ve temaslara devam et-ı kullanır ve kah\"e tep~·ı ır_ın.ı .

1
e ~ey ancı öyle bir baktı ki sorduğuma soracağıma harla sevindirdi. Bu hareket şüphesiz ki ğumlulardan topçu sınıfı, 330 do _ 

' enim i . · .. 1 ı:d' :ı erını sı mege yarar. . her ı:eyde ev 1 b' t b llıuhtev mzam olmadıkça, bu mektubun memı~~ ır. Meyduncılar ocaktan ııldıkları kahve pışman oldum. ~ n ve . ır va~ orcudur. ğumlulardan istihkam sınıfı 332-333 
ın~Zdi. ası olan parayı kimse tahsil ede- ... ~:edı m.c~tu~~nu Yemene. gönd~rd~iı:u ıveyn çay ic;in oc:;ıı:;a marka vermezler. - Sen biç Uıristiyan elinde kaldın mı Bahusus her ezıyete ragmen sıra bekle- d - l .. .. ' nu soyluyor. Eser oylcyse, bu bır nevı dovız Ç" k'" h .

1 
. . b" . ba? .. Bilir misin neler ederler Türkog"hına mek zorunda kalan fakir göçmenlerin ü- oguınl~ ardan gumruk sınıfı, 332 -sıraa • . . ,·, .. . _ . I un u eı ı.ıngı ır ~ey ıçen para verme- 333 dogumlula d t~-1. ıf 332 Yaı.1ırn a, h:ıkım, maznuna ingilizce kaçat...c;ılı .. ıdır. Muddcıumumılık makamı - den gitmez Herk _ 1 .d onlar? Yalnız Pravadadan değil; her bu- zerinde daha şefkatle durmak lizımdır. r an w.ıA sın ı, • 

btırıtıntış bit· mcktub göstererek bunun v~ nın, keııcli ifadesine istinadla, başka delil kcn k·ıhve ·,.ahibın~;1 ~eakruyı _Y~ nız_ gı ker- caktan, perişan etmedikleri, sı.irmcclikleri Hele bundan sonra gelmeleri bek·lenilen 334 doğumlulardan hava sınıfı, 333 
a ber b . ~ 

1
.. k • • .. mesı uzerıne or. dah .. d d - d rere1c hu a er bır telgraf sureti göste- aramaga uzum. almadan, hakkında ka- KahYc sahibi bir tulumbacı pantalonu- Türk mü kaldı .. Biraz aklı erer, eli ise a uç vapur var ır ki hemen hemen ogumlular an harb sanayi sınıfı. 

ClııJıb Et telgrafın ne olduğunu sordu. çakçılıktan takıbat yapması icab etmek- nun üstüne tulumbacı . t . . b' yarar oldun mu dama taşı gibi oradan o- karakı:i günlel'lne rasUıyacak. Böyle bir Bu ·do~umluların to l .... 
..._ canı dedi ki: tedir . . . mın anı gıymıs ır raya, o mt>mlekt ttcn bu mcmleke sur·· er zamanda asıl onl:ırı yerlerine sürat - g . P. ama gunu ı.. llu . . . • Tr.ıblus kuşaıı:ı ku~anmıstır. Pantalonun o 25/ 10/ 939 bedeli akdi 24/10/ 939 

"ef\ ben ıngllizce mektubu Mı:;baha hila-
1 

• üzerınde •m:ındıgı zaın;ın, 150 d~lar bu- uıman ismi «Yarım Fransız• idi. (Şundiki dururlar. Buna can mı dayanır, mal mı le yerleştirmek, hiç bir pişmanlığa meydan n ~ıı Yanlı Yazmıştım. Hcsablan di.ızeltin. ltmmuştur.: Bun_u,. Bankıı Komerçıyaleden külotlara müş;.ıbihtir.) Aşağıdan ukarı be kardaş!.. MiıftiJ de uyar onlara artık vermc·den anayurdlarına kavuşturmak da- akşamına kadar kabul edilir. 
d\ltıı. $ hesabları kabul etmem! diYor-ı aldığını soylemıstır. Bankalar, Türk pa- doğru genişliyen ve ha 1 . 1 7 b var sen hesabla bakalım çekeceğini. ha buyuk bir vatan, bir vicdan \.e batta 2 - Piyade, müzika, süvari, de • 

rasından baska parayla tc<l' 1 rç a ış enmıs ce bır naınuş borcumuzdur . llu İelgr B hald b k d ıye yapamaz -~r. tarafları yassı kalnn bir nevi pantalondur. Bizim Pravadada «Türk Inkılfıb Klübü> · mıryolu, ve nakliye sınıfları için ay. 

~larndan afla da, Yemen veliahdi Seyfü-ı ~ b~· ~n ~ a kanunen cezayı mus- Gömlek basmadan, yandan düğmeli ve gö diye bir klübumüz \'ardı. Oracıkta topla- nca ilan verilecektir. 
ilgi~ li Osmanlı Bankası vasıtasile 850 ır are etlR bulunmuş demektir. ğüs bal gümeci işlcıımiljtir. nır, eş do:;t konuşur, derdle:ıirdik. Bir Anka r·~a Bo rsas 1n1 n leırıiııu raiık biı- havale göndermesini is- Kendisine sorulsun: Yemen veliahdi ne- gün müftü bizi hııkfıınetc gamaı.lar: ••• 
~eYip rn. Bu parayla, Misbahın hesabını rededir?.. Maliye Vekilinin şehri- - Burada bunlar bazı şeyler tasarlayor Eminönü Askerlik Şubesinden: 

'ietne otelde~ çıkacaktım. Bu, ::~:n .. v~li::ıhdile San'ada muha- galiba. Gözünüzu açın. 14 Birlncltetrln 1939 Acılı$ ve 1 - 939 teşrin celbinde askerfil 

l'Ulurıca ~ Vclıahdiııi nereden tanıdığı so- bere ettıgmı soyluyor. Halbuki Yemen ve- mizdeki tetkikleri Diye onları atc:•5ler ... Bundan sonra ba- FIYATLARI Kapan11 
..._ .._ a, fiÖyle deeii: liahdi, Ha scnedenberi Avrupada seyahat- Maliye Vekili Fuad A~ l a·· _ l yapmıyan 316 - il~ 334 dahil doğumlt\ 

l

.. Qerı "" ted" b f . gra 1 un sa sı madık ev mi, sürülmedik insan mı kal- Londrı 1 Sterlin 5.24 bava kimya gilınrilk tank b b 
un:.. ıı. ~ ' ~ cınen kı·alının kah\'e mahsu- ır ve . u za~. an zar ında bır de!a bile bah ı::ıehrmı· ız' e el.mı' •tir d ., S ' ' , ' ar sa, l.l .,ır • _ '::t g ş ı... en olup da böyle bir zamanda haJa New -York 100 Dolar 180026 h 

«a, v li ac ederim. Dundan dolayı kralı memlekctme ugramamıştır. Buna aid ve- .. . . . · · nayi, mu abere ve istihkam sınıflan 
te ,,,,_e ahdi de tamı·1m ö kl "zle' saikle diguer bazı vesik'"'ları ve taleb et- Dun Maliye Vekıh Defterdarlıkta anavatana, selamete, hürriyete kavusm.nk: Parlı 100 Fr1nk l?.96875· ı k 

.. ure • nce so şme- . - . . . ... b · .. dd t 
1 

için sıra bekliyebilır mLc;in? .. M ilan o 1 oo Llr1t 6.(176 as ere alınacaklardır· 
~:cektı .... Parayı Misbaha Mısırda tediye e- ti~ınuz ta~ınat ~e ınikdarını, sonra tak- ır. m~ .. e meşgu olmuştur. Pazar- Cenevre ı 29.266 2 - Bu erattan bedel vermek ,·.,. tıştlrj .... Sonradan tediye formülünü de- dım edccegıın mudaha1e arzuhalile arze- tesı gunu Ankaraya dönecekti!'. Yıllardır öyle kara cahil müftüler elin- 100 avlçre Fr. "' ~c k. P burada t l' y deccğim. A k lj de ne çektiğimi:Gi biz biliriz. Hele kurtul- Amaterdım 100 Florin 69.3125' tiyenlerin 24 Biı-inciteşrin 939 akşa. 

' retıı rn e( ıye etmege karar verin- B 8 er k Der•lerl duk, su mübarek toprağa kav~tuk. Ne Berlln 100 RaYfmark ı:ı ektubunu Yemene olladım undan soma, Galib Efganinln vekili Orta kt b . . Brllkeel 10 mına kadar bedelleri alınacaktır. lıı~Portta, Calib . . y . ' Hamdi Uge şahidlerin dinlenmesini istedi. me ~ ve liselerde tatbık O· mutlu bire. Atlnı O Belga 21.8662f %,,.: ""'" <iind ".:f~.rurun isv•çreye 50 PoM m•mu<u şahid O'man Dünda< ça- lunan askerlik dersleri mümkün ol- Onun homotıi hm,..tli ~ötlffin• ""''" too o,.hml o.97 3 - Bu eratın toplanma gilnO 
..._ da soruıan s ~ ~ mukayyeddi. B~ ğırıldı. duğu kadar az günlere taksim oluna- - İyi amma .. bakın dedim .. buradB da Sofya 

100 Levı 1.tia76 25/Birinclteşrin 939 çarşamba günü· 
ho lsviçred u e e :ıu cevabı verdi: Osman Dündar Misbahın mür ti ü caktır Bu askerlik h cal k poyrazın ayazın kar:iısında kız, kadın ve Prag 

100 Çık Kor. dür. rcıannı t e elbise vesaire yapbrarak . G lib Ef ' . . . acaa - • • o arının as e- Madrld 100 Peıeta 1s.1926 
11u g" ışını. Elimdeki kredi ekt zenne a ganının polıse davet edil - rı vazifelerine sekte vermemek nok- çocuklarıruz günlerce bekliyor ~dl. E- Varıova 100 Zloti 4 - Bu doğumlulardan yoklama 
tı ostererek m ubu- diğini burada kend·s· · ı ta bula ğer sıra ile ieleydin.lz böyle olmazdı. Hiç rdını. Pasportuma bu kaydı yap- ld·-'· . ıat'h . 1 .~nm s n nasıl tasından zaruıi görülmektedir Budıpeft• 100 PengU 2!.28875 kaçağı ve bekaya bulunanların vazi-

Oteı . ge .ı~mı M gını soyledi ve aynen Ef- --- -- • beklemezdiniz?.. BUk ... t 100 Ley tııı .. rı .. Sahıbinden p~r alı alm v gamrun mahkemede söylediklerini anlattı. Osman Babacan; yüzüme yine tuhaf tu- 0 .96a6 yetleri incelenmek tlzere §imdiden §U• 
" ca ..ı_ • a p adı"" ,,.,, zaren, Misbahın ve Beyoğlu k ak Belgr1d 100 Dinar 2.4"'6 be bn 1 . il~- 1 ....., -...: .., • ...,.- Kendisinden istenen 4500 liranın 

3800 
li- aym amı- haf baktı. ,. ye ge e erı ı:uı o unur. 

l:~ldi'-Ot ~le gelmeden b" .. rasını kabul ettiiini söyledi. nın celblerine karar vererek muhakemeyi - Bu da bir şey mi. bundan da şika- Yokohama 100 Yen 30.6126 ---·-"en ır gun evvel 650 M'"dd . başka güne lalik etti. t Stokholm 100 laveç Kr. 31.0975 
li;1Jci sonra da 

250 
lira aldım dedi ' u eıumumi Ekrem kendisinden bazı ye mi olur sanki? .. Hem biz böyle bir Moakovı 100 Ruble 

..._ tı:ı sorcıu: ' · sualler sorulmak üzere Misbahın mahke- Perapalas Ot.eli Sahibi Hakkında. vaziyette kalmadık kJ hiç. .. 

t!cis~3.~~ ~ira dava edili m~ye çağr~asını, t~bligata rağmen gel- Döviz K~akcıbğındao Ta.hkikat Kendi parasile gelen bütün kafile hep 
ra lt di.ıınız 17SO lira ~0~·. Fark olar~ mıyen ko~er muavıni Oamanın bir lira Mı Yapılıyor? yerli yerlnc gönderildiler ... En çok iki~ 
l'rı~Yor. Bu ı>ara - du~ülü:'1ce 2.550 li- para cezasile ihzaren celbini, avukat Ham- Haber aldığımıza göre iş.sizlik dolayısi· kaldılar burada. 
~ yı odenıeyı kabul eder d~_ttge de, Efganlniıı kendisine müracaat le kapanmış bulunan Perapalas oteli sahi- - Ya bunlar? .. 
..._ 'I' cevab Verdi; e ıi!ni söyledit! Beyoflu kaymakamının bi hakkında alakadar bir daire döviz ka- - Bunlar isterler ki buradan hükOmet 

a.rabyada ote'- .. pıb.id olarak celbini istediler. çakçılıiı ylizündeo tahkikat açılmasını lu" - ·· d · - aunde 20 Türk 1i va..- .. __ , _ gon erıım cayri. Eh.. bu da k.olav k~ln-
ra4 - _, .. ._ :muavini Osnı.anw üa- .:zumlu iÖnn;;.,.;ı ~. " UM&J _...... <ılur mu n... Elbet bee on eün geçecek. 

EIHAfııl VE TAHViLAT 
Türk borcu ı. petln 
Ergani 
Anadolu Demlryolu Mü· 

m ... ıı peıiıı 

Merku Bankaaı 

19.65 

......................... 

NAKİL 

Beyoğlunda Mis sokağında 19 nu
marada. bulunan Yugoslavya general 
konsolosluğu kalemleri 16 Te§rini • 
evvelden itibaren yine Beyoğlund& 
İstikli.l caddesinde i 71 numaralı sa. 
bur Sami apa.rtmanmuı 2 numaralı 
dairesine nakledilecektir. 
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Silılfe : 1f ·a 5 

Tepebqı Dram Kısmında 
14/10 939 cuınarte6i 

günü akşamı 

saat 20 - 30 da 
ROMEO ltl'LY:T 

l~tii•al Caddesinde Komedi 
Kısmında 

ı.4/10 939 cumartesi gündüz saat 
14 de 

KEL OOLAN çocuk oyunu 
Gece saat 20 - 30 da 
İ K İ KERE İKİ 

••• 

Halk Opereti 
Bugün Matine 16 da 

akş:ım 9 da 

(ZIR DF.LİLER) 

Yazan: Yusuf Sürfıri 
Fıyatlar: 50 - 35 - 25 1 ---z' 

Daima 
Daima 

Genç 
Gazel 

Fındık çerez değil, gıdadır. 
her sene binlerle ton fındığı 

Avrupalılar ve Amerikalılar 
bunun için arar ve alırlar. 

FINDIK TARIM SATIŞ 
Kooperatifleri Birliği 

Bu mükemmel konsantre Türk gıdasını en 
ve nefis şekilde bütün yurtdaşlara takdime 

kolay, ucuz 
hazırlanıyor. 

HA VDARPAŞA LiSESi DİREKTÖRLÜGÜNDEN : 

C 1 N 1 1 

Çekırdeksız kuru kayısı 
Ce\"IZ iç" 
Çam fıstıgı 
Çekırdcksiz kuru uzwn 
Kuş uzumu 
Kuru ıncir 
Kavrulmuş fındık içi 
Uryani erik 
Siyah Enk 

Mlkdarı 

Kilo 

2000 
3500 
800 

4000 
300 

3000 
3000 
1500 
1500 

5000 

Kilo 
T•hmin 
bedeli 

43 
43 

100 
21 
25 
23 
58 
45 
28 

1 1 
1 

10 

Tutarı 

Lira Kr. 

860 00) 
1505 00) 
800 00) 
840 00) 

75 00) 
690 00) 

1740 00) 
6T5 00> 
420 00) 

----
7605 00 

soo OOJ 

ilk 
teminat 
Lira Kr. 

571 Ol 

Eksiltme gün ve uatı 

3111/1939 - Saat: 15 
Kapalı urf 

la~ Kamuk EczanMI 
llÖIJtahzaratından 

Ayva 

1 
Amasya elma!iı 
Gi.ımuşar.e elAı.ı ı 

2000 2S 
3000 zo 

500 00) 
eoo 00) 

120 Ol 1/11/1939 - Saat: 15.30 
Açık eksillme 

Krem Balsamin 
KANZUK .. 

t:ksir Balsamin 
KANZUK 

Taban beka ı 

Ta han 
Pekmez 
Yassl kadoyıl 
Tel kadayıf 

Hindi eti 
Tavuk eti 

2000 34 
1500 34 
1500 Z7 
1000 zo 
15" 25 

1 ' 
' t· 

4000 51 
2000 15 

.. ! 

----
HOO 00 

l80 00) 
510 00) 

405 00) IU CIO 3/11/1939 - Saat: 15.45 
200 00) Açık eksiltme 
875 00) 

----
2170 00 

2000 00) 

1300 00) 141 00 1/ 11/1911 - Saat: 18,10 
---- Açık eksiltme 

3300 00 

DEVLET DENiZ YOLLARI iŞLETMESi 
UMUM MÜDÜRL0li0 il.ANLARI 

Evvelce MünakalAt Vekiletince yapılan ilinla, lt\ Tef!inievvel 939 tarihine. 
kadar kabul edileceği bildirilen, tngiltereye ısm·ırlıınacak gemiler hakkında10 
teklifler 31 Teşriniewel 939 tarihine kadar kabul edılecektiı·. (8472) 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden ı 

Mehmed Alinin 20344 hcsab No: sile Sandıgırr.ızd'.l"l .alcı~ı (200) liraya k: 
birinci derecede ipotek edip \ Iıdesınde borcunu verm"'dıJinocn h~kkında yaP tfr 
taklb üzerine 3202 No. h kanunun 46 ncı maddcsinın maturu 40 ıncı maddesine eslt1 
re satılması icabeden Kadıköyündc Hasanpaşa mahallesinin Mekleb sokağında tı• 
il mükerrer yeni 3 kapı \'e 2 harita numaralı bir katı karg:, bir buçuk katı~ 
şab bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmayn konmuştur. Satış çıısJ 
sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiycn ( 100) lira pey a~ tt· 
verecektir. Mılll bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Bı~e 
miş biltüıı \"ergılcrlc belediye ~ esimleri ve \ nkıf karesi \ e taviz bedeli ve teli! JrilC 
rüsumu horçluya aiddır. Arttırma şartnamesi 31/10/939 tarihinden itıbaren ted cil 
etmek lstiyenlere Snndık Hukuk İşleri servisinde açık buluııdurulac·aktır. Tapu s;,. 
kaydı vesair lüzumlu izıılınt dt> şartnamede ve takib dosyasında vardır. Arttırın tıeC 
girmiş olanlar, bunları tedkik ederek satılıga çıkaı·ılan gayrimenkul hakkın~~ dif 
şeyi öğrenmi;:,; ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 30/11/939 tarihine nnıs:ıa
Pcrş~mbe günü Cağaloglunda kain Sandıgıınızda saat 10 dan 12 ye kadar yııP ası 
caktır. Muvakkut ihale yapılabilmesi için teklif edılccek b<..'<ielin ter~ihen alınıll rt
icabeden gayrimenkul mi.ikellefiyetile Sandık alacnğını t.ımamen geçmış olması ~·rıı 
tır. Aksi takdirde son arttıranın taahhiıdı..i baki kalmak şartıle 15/12/939 tarıh~t· 
mi.ısadif Cuma guni.ı ayni mahalde ,.e ayni saatte son arttırması yapılacaktıı · Bu 8 

11• 
tırmada galnmenkul en çok nrttıranın iıstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sıc .. 
lerlle s:ıbit olmıyan al~kndarlar \'e irtifak hakkı sahıblrrinin bu haklarını ve hUS" .. 
sile faiz ve masarife dair idd.alarını ilan tarıhınden itibaren yirmi gun içinde e:ı 
rakı müsbitelerıle berabl•r dairemize bildirmeleri lfız.ımdır. ilu suretle hakları , 
blldlrmeıniş olanları ı h.ıkları tapu sicillel"ile sabit olmıyanlJr satış bedelinin pa1_ 
!aşmasından hariç kalırlar. D:ıha fazla malüınat :ılmak isliyenlerııı 37/192 dosya 11

" 

marasile Sandıgımız hukuk i.leri servisine müracaat etm<'l<'rı luzumu ıl:in olunur· 
• • • 

DİKK AT 
Emniyet Sandıgı: Sandıktan alınan gayrımenkulü ipotek gostermek istiY~ 

lere muhamminlerimiT.ın koymuş olcfu'ğu kıyıneliıı "o40 lecavut"" etmemek U 
ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile l~olaylık göstermektedir. 

(8457) 
~ 

İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
ı - Şartname ve mevcut resmi mucibince SO takun zımpara taşı açık ekSıll" 

me usulile satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedeli sif 2900 lira, muvakkat teminatı 217.SO liradır. il" 
111 - Eksiltme 2S/10/939 çartamba &ünü saat 14 de Kabataşta Levazım ve rn 

ba1aat şubesindeki alım komis1onunda yapılacaktır. . . 
IV - Şartname ve resimler her tün Dü geçen wubeden parasız alınabıtır. .. 
v - bteklilerin eksiltme için tayin edilen ıun ve saatte 3 7,S güvenme para 

sile birlikte mezkikr komisyona gelmeleri illn olunur. c8074~ 

=======.:::..================================:::;;~ 
Sultanahrned S ün<'ii Sulh Hukuk 1 gelinmemiş olduğundan m üddeabflt 

BiklmUğlnden : İ (118) lira 28 kuruşun maafaiz ,,e 
' ·r ·· ti k~ l tı birlitıe 

ilimli 2 taheseri, bütün düpyanm en 
alkemmel güzellik müatahzar lan
dlr. ötedenberi memleketimiz kibar 

llem.inin takdirine mazhar olmuştur. 

Davacı Devlet Demiryolları ve L i- !: m~rı. ve ucre ve .a. e e •939 
Haydarpap lisesi pansiyonunun ihtf7açları olup manlar İşletme Umum MüdürlüğU müddeıaleyhten tahsılıne 11 9ı 

ve saaUerl yıwlı yiyecekler eksiltmeye çıkanlrnıştır. avukab Hamdi ljalim tarafından tarihinde gıyaben hükilm ve kara' 
yukarda cına. mikdar, tahmini fb'at ve ilk teminatlarile eksiltme gün 

Krem S.l••mln K•nzuk 
Kadın güzelliğinin allırinl terkibin
de saklıyan en ciddi ve şayanı iti

mat markadır. Genç ve ihtiyar bü-ı 
tU.n kadınlar için zaruri bir ihtiyaç
br. Cildin letafet ve taravetini art-

Eksiltme htanbul Beyoilu tstiklil caddeai Karıman karşısında Liseler Alllll w Sa\uTI komisyonu bınası içinde toplanacak Kasımpaşada Tepebaşı caddesinde verilmiş olduğundan tarihi il~nd&O 
komisyonda yapılacaktır. Çatmalı Mescit sokak 5 No. da Reşad itibaren 8 gün zarfında temyizi da~ 

Tallbler şartname)'i mMat içinde okulda gorebilırler. .. ke51J1 
isteklilerin kapalı zarfa tal- Jsın1 için vereceklerı zarrıarın Z490 sayılı kanunda yazılı hükümler dahilinde ihzar Ersoy a leyhine 39 '657 No. lu dosya edilmediği takdirde hükmun 

edılerek kapatılmış olması ve nat makbuzu \'eya b:ınka mektubunu cari sene ttcaret odası vesikasile birlikte zarfa ile açılan (12t) lira 69 kuruş alacak kat'iyet f>deceği ili.nen tebliğ olunur· 
koym:ıları ve bu zarfların eksiltnu: ıoaatinden bir saat evveJine kadar komısyona mlikbuz mukabilinde vermiş bulunma- qavasının Y.\lPılan muhalcemesinde -

1 
tanb I .. .. ı: • Alt H k~uk Jli-

lan şarttır. müddeialeyhin ikametgahının meç - • ı;. •• u nlHI) e ılJcı 0 

A~ık eksiltmeye iştırak edeceklerin de ille teminat makbuzları ve cari sene tkareı Odası vesikalarıle birlikle belli gün b" T h l kımltganden : 
ve saatte komisyona gelmeieri. (8447) hul olm~ına ınaen ıkanenl artzuı..ı~- Davacı Küçükpazar Hacıkadın illa" ===================;::========:::;:;;;;::::::;t;;=::=============================== ve davetiye ve gıyab arar arı e~ ıg . t . 1 evde --, d.ld" -· h ld ·t· ed.l d·g·· gı·b·ı halle~n şlek sokak 26 numara ı . 

tıınr.. Yağlı, yağsız v.e acıbadem 
cinsleri vardir. 

Ekelr Balaamln K•nzuk 
Cildin daiml yumupklığını temin j 
eder. Yüzdek• çil ve lekeleri alır. 

Sivilceleri tainamen izale eder. 
Tr~'1 'onra cilde latif bir serin· 

lik verir. 
İngiliz KANZUK Eczanesi 

Beyoğlu İstanbul 

İstanbul Dördiincii icra memur· 
luğum!a~· 

Vefa Bozası Çıktl" 

ile SABAH, öGLE ve~ AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 8 defa muntazaman di~lerinizi fm;alayıwz. 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 

••••••llillll••••••••ım e ı ıgı a c ı ıraz ı me ı ı .mı ı hk d r · oldug-un oturnn Saadet tarafından kocası a,.-
Yatak, yemek ve çalışma oda- ·md a e~dedye b.eh g(el2ın1 m) e1.mış69 k - mahalle ve sokak 40 sayılı evde otur· 

· an mu ea ı ıra uru • . . • h eç • 
larile salon takımları velha8ıl f . ·r .. ·ctı· \'e makta ıken hal<•n ıkametga. ı ın 

her nevi mobilyalar; BAKI<;R 

(eski HA \"DI<;N) mağazaların-

da teşhir edilmekte ve her yer-

den ucuz fiyat ve müsait şart -

larla satılmaktadır. 

ı~tanhul 4 üneii lcra memurluğun

dan: 

şun maa aız ve masan ve ucı - A • • • a· -· bO· 
k • ıe l R dd b·ttah ·ı ··dd · p. hul J...utfı aleyhıne ıkame eyle ıgı a te eşa an ı sı mu <'lY- .. . . ya· 

·ı · 11 9 93g t ·h· d şanma d.LVasının muddcı.ıleyhın gı 
verbeı me_s~~:.. • k arı .;" .e g~· bında icra kılınan muhakemesi so • 
ya. n nu um ~e .• arar v~r~ mış 0 

• nunda: Tarafların boşanmalarına d:ı· 
dugunuan t.arıhı ılandan ıtıbaren 8 . , .1 4 10 93n t .h , 938 2014 

rf d t .. d ed"l ed·-· ıt \crı en ., arı \C 
g~n ~a ınh .. a ~?1ykızı b?vka ,. ı mt edıgı numaralı gıyabi hüküm fıkrasınırı 
ta'kdırde ukmun es ı at ıye c- .. dd . 1 h. .k t • h ne" · . . • .• mu cıa ey ın ı ame ga ının ı '$ 

ceğı ılanen tcblıg olunur. h li . b" t bl" - · ge« u yetme ınaen e ıg yerme 

Sultanahmed 3 iincii Sulh HukuL mek üzere on beş gün müddetle rnah 

Hakimliğinden: 

Davacı Devlet Demiryolları ve Li
manlar İşletme Umum Miidürlü3'ü 
avukatı Hamdi Il:ıliın tarafından 

basının birinci açık arttırması 16 teş· Kocamustafapaşada Hacı Hamza m:.ı 
rinicvvC'l D39 tarihine tesadüf eden hallcsinde Mektep sokağında 15 No. 
pazartesi günü saat 9.30 da Kereste- da Cemal ôluzus al~yhine 39 659 

Paraya çevrilmesine karar \•erilen 

bir c:ift beygir ile bir aded yük ara 

keme divanhanesinde asılı tutulınıı 
~ına karar verilerek talik edildiği ilill 
olunur. 

~-----------~--------------
Dr. IHSAN S "MI 

GONOKOK AŞISI 

1 
cilcrde meyva hali önünde yapılacak No. lu dosya ile açılan 118 lıra 28 ku-

Mal lıe1lcli lorcund'.:tn lolayı para· 
ya çevrilmesine karar verilen Galata 
Okçunıu.:.;J. cadc!esı 70 No. ıJa Moiz 
Leviye aid olup Gabu~ \'ç•y'\ u.,:.. cnd
dcsı Çınar han 41. No. da Oı;manlı 
Bankası karşısında Şimşek elektı ik 
malzenıc ticarethanesinde bulunan e
lektrik techizatına ve tesisatına mü
teallik eşyaların l 9 10 939 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 14 de 
ve %75 i bulmadığı takdirde 23 10' 
939 tarihine miisaciif pazartesi ayni 
ıaat yukarıdaki adreste açık artırma 

ve kıymetinin % 75 ini bulmadığı ruş alacak davasının yapılmakta o-
4958 lira 80 kuruş tahmin bedelli 19 kalem alatı tersinılye 16/10/1939 pazartesi . . . 'tan muhakP.mesinde müddeialeyhin 

güniı sa:ıt cl4, de ihalesi yapılmak uzere açık eksiltmeye konmuştur tık teminat surette ıkıncı açık arttırmasının 26 .k tg" h h 1 1 bı· 

Belsoğukluğu ve ihtilatlarına 

karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 
Divaııyolu Sultanmahmud tür
besi ~o. 113 

auretile satılacağından mahallinde 'ı 
hazır bulunacak memura müracaat-

· · ı ame a ının meç u o masına -
c372> liradır. tstekhlerin ilk teminatı yatırmak, şartname ve numuneleri ıormek teşrinievvel 939 tarihine tesadüf eden .1• h 1 d t" . 

lan ilin olunur. (939-J957-3958) 

u7A"re eksiltmeden bir gün evveline kadar okula miıracaatları. ı .. .. . naen ı aneıı arzu a -~e . a:~. ıye ve Sahibi : A. Cemaleddln Saraçoğ~ 
tsteklilerln mezkılr ıünde eksiltmenin yapılacagı Yüksek Mtihendis mektebinde- perşembe ~un·u· aynı mahal ve saat· ~~yab ka.rarla~ .te~lı~ edıldıgı h a lde Ne§iriyat müdttrii : Macid çET.ll'ii 

ki komisyona ıelmeleri. c7860> t e yapılacagı ılan olunur. ıtiraz edılmcdıgı gıbı m ah kemeye de, Buıldıtı yer : Matbaai Ebiizzl,.-

Fılhakika sabah olunca zey - jandarma binbaşısının odasına ıetirecek-

bekler silahları teslim ederek hazırlanan siniz. 
arabalara binmişler ve Sadeddin Beyle be- - Fakat efendim, bunlar muzır mah-
ra~ Sarayköy istasyonuna hareket et - lılklardır; sal bırakmağa gelmeT. ... 
mlşlerdi. Maamafıh hepsinin de bellerinde, - tradei seniye gayet sarihdir. Kılları
ılllhlıklarda gizlenmiş, birer tabanca ile na dahi dokunamayız. Siz benim dediğimi 
birer bıç:ık vardı. Bunu Sadeddin Bey de yapımz. 
biliyor, fakat, billıhare icabına bakılmak - &ıUstline .. 
üzere, ses çıkarmıyordu. Mn .. har Bey valinin huzurundarı canı sı-

Sarayköy istasyonu da halkla hıncahınç- kılarak çıkmıştı. Fakat yapılacak bir şey 
&ı. Zeybekler kendilerine tahsis edilen va- yoklu. Vnli ne isterse 0 olacaktı. 
ıona bindiler ve diler vagonlara gi7.lice 
rerleştirilmif olan jandarma kuvvetinin Saatine baktı; tren ~ akti ya~~~tı. 
nezareti altında tzmire müteveccihen ha- hmsyonda beldiyen polıslere aynı talıma
reket ettiler.. tı vcrdıii için acele, acele dairesine gi~ti 

V•ti KAmıl Pap decişrniş, J'erlne eski ve oradon bir araba ile istasyona yolladı
ınabeyn başkıltibı Kont Faik Bey gelmit-ıi• .memu~lar v~ıtasile allkadarlara yeni 
ti. Faik Bey şahsan zenain, mabeyn ter- talimat l'Ondercli. 
biyesile yetişmiş, celebi tabiatli bir adam-! - tik tedbirden vazgeçilmiştir; zeybekle 
dı. Polis müdürü Mazhar Bey \"alinin hu- ri s:ıı. salim hükümet konağına getiriniz ... 
zurunu çıkmış; alınan tertıbatı anlatljordu: Tren ıelmişti; Paradiso cşimdiki Kızıl 

- Efendim; tren gelince Kemer istas- Çullu., lstaayonunda tzmirden hareket em-
70Wtmda her arabaya bir zeybek, iki po- ri beklemekte idi. Kemer istasyonunda a
liıı lıindlrecetız. Ka1ile hareket eUikten rabal!r haz.ırlandı ve Paradisoya trenin 
eonn Kemerç1t71 köprüsune ıelmeden a- hareketi lüzumu bildirildi. 
rabaJardaki polisler ze,lbelr.l•in hepsini Kemer istasyonunda meraklı halkın mü-
oldOrüp temizliyec..""eklcr. teceuıs nazarları altında ikişer, u~-er araba 

- Nasıl?. öldürecekler rni"' Sakın hal .. lara bındirilen pkkiler nihayet tzmir hu
'-'"'ndı'eruu doıtrtı ... a llılik(~ dalre.ine. kQraeC. koeai•" ,.UriMNk jandarma bıu-

Tefrik• No: •• 

CAVURİMAM 
YAZAN: ZEY NEL BESi.ii BUN 

bafısının odasına yerleştırildıler. l 'e mı.inasib gorulecek başka bir villyet 
tzzet ve ikram yolunda idi. Eşkiyaya lo- ~bilinde ikamete memur edilmesi lüzumu 

kantalardan her ogunde kuzu dolmaları, n.Y bildtrmlştl; belıtlenen cevab bu idi. 
Diğer taraftan polis nezaretbanesi boşal

tılarak temlıletiliyordu. Eşkiyaıun, ce -
\•ab ıellnciye kadar, oraya konulması mu
karrerdi. Nitekim üç ıun sonra: 

- Hoş geldiniz! 
Diyerek içeriye &iren polis müdürü 

Mazhar Bey, cali bil- teessurle, 

helvalar, müteaddıd yemekler &eliyor; pa
ket, paket sipra yagıyordu. Fakat bu
nun sonu ne olacab.-tı? .. Hepsi de orada 
yatıp kalkıyorlardı. işin adı cmisafirlikJ 
di amma odanın kapısında, pencerel.eciD 
karşısında mangıı, maııg.ı bekliyen süngü
lü nöbetçiler kimsenin dışarı çıkmasına 

müsaade etmiyorlardı. Givur imamın sor
duğu her suale: 

- Bu ne; df"di, bu kadarcık yerde 1 ı 
adam ptar mı"! (Sahte bır tu .. rla komise

- Saı·aydan ser~ emri bekliyoruz e- 1·e (.0ıkı$r.uak) Sızde insaf yok mu be mti-
fe.. bareklt-r?. Çabuk; nezarethaneyi temizle-

Ce\ abı verıliyoı du. Halbuki \•ali Kont tin. Oı asını efelere ha1.ırlatın. Esasen emir 
Faik Bey saraya çeklıgı biı· telgrafta Gi- bu&un. yarın gelir. Bari orada -~ ~t
vur lm:ım ~:ete;inın serbest bırakılmaması .smıer .. 

Ve kimsenin ağız açmasına meydan ver- layetind~ oturacaksınız. Vap-.ır hazır; b&J" 
meden odadan çıktı . yurun gidelim. 

• }ili"' 
Bir müddet sonra it_:eriye ıiren polisler Ses.'lız, sadasız kalktılar: umumi hapts 

zeybeklere: nenin avlusunda dizildiler. Şiındi de yoıc: 
lama başlamıştı. Her şakiyi ayrıca hll 

- Buyurun.. pishane müdürünün odasına götürerek kıl"' 
Dediler ve çeteyi muhafaza altında golü- şaklarını çözdürfiyorlar \'e silahlarını alı"' 

rerek umumi hapishanenin nezarethane yorlardı. 

kısmına lıktıl:ır. Bu tartı, ka!ileye reis tayin edilen P"d 
Gavur imam işı anlamış, asabiyetin son lis komiseri ileri siırmüştU. Filhakika ~

haddine kapılmıştı. B:ığıra, bağıra !1tutta - Molla çetesini Trablusgarba ıötünnek 
sıl: zere bir jandanna müllziminin daıres111" 

- O Sadeddin Beyın boyuna, bosuna, de 9 neferlik bir müfreze ayrılmış \ e ıc:;:: 
bıyıklarına kandık. Şımctı Je bizi delile dilerine bet polis terfik edilmişti. '\/ 
tıkıyor. Onun ben dınlni, imanını...... yeUn emri mucibince bu kafileye bir kO" 

Sövüyor; Macar Mehnıed Ali de: miseı· riyaset edecekti. 
- Dilini kısa \u' ere, bunı.ı söyliye- Fakat hiç bir komiser bu dertli ve tebli; 

cek zaman geçti. Başımızda bir dert var, keli iti astüne almak istemiyordu. PoliS fil 
onun çaresine bakalım. 8en böyle SÖ\'Üp dürü Mazhar Bey evvela komiser Nişli ~ 
sayarsan daha fena oluruz. med efendiye teklif etti; red ceva~ı _a ıs· 

Komiser Karsıyakalı Ahmed efendıyı_,ır;• 
Diye Ali Mollayı teskine çalışıyordu. GA- ııı....-

vµr tmam ddden kudurmlljtu; ıu anda mirden ayıramazdı. Çünkü mühim atı 
lık vakalarına bakan o idi. Komiser At I• 

b~ dakika serbe11ti bulaa dakikada iki Sabri efendi i9e cilrümlerle, cinaJetıerbO 
kişiden en az oıı ııdam kesmek auretile meauldü. Nihayet ba,ka bir koınifd' ....... _. 
bflki hırsını alabllfrdi, vazifeyi deruhde edebilecetfni, taklit_ !::,il 

.orada da bir ınuddet kaldıktan SOJirii prtları oı•utunu aöylecü. P.oU. ınüGU"
bir gün bndilerine iradeyi tebllt ett.Ua": Mazhar Be7 aordu: 

ı •_, lradei seıılyye pldi. Trabluaıarb vi-.. 


