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No.: 83 Y•z•n: M. SIFIR T k R 1 
anlaşmasının akisleri 

ür .. umen Almanya Peşin Para le '.lürk • İngilirn Fransız aru~ın~ 
Baha Said, Tabancasını Çıkarmış, tı·caret mu··zakerelerı· sının, uç de\'letin de hakiki nıe~a:ı:. 

M 1 A 1 k I• t 1 leri ve müllıcm oldukları yük~ f:.evkinin Şakağına Dayamıştı - 8 m 8 S y Of prensipleri ua.n etmesi bakınıındıı• 
"'/ ,,, K cihan efkarıumumiyesinde tevlid et-

- onuşmaların 15 gün tiği akislerin mütaıea.sı şayanı ~ .. Dolabın kapısını açmış, içinde 
•ulduğu kağıdlan birer birer göz -
len geçirmişti. İşine yanyacağı için 
Lyırdığl bir kaç kağıdı, iç cebin& 
1

toyı:nak üzere katlarken, ~ 
ıeslerle kilidinin dili dönüveren ka
pı, ansızın açılmış ve altı göz biribi· 
tine takılmıştı. 

Doktor Esat P~a, kim olduğunu 
oilemediği bu yabancının ezilip bü • 
2illdüğünü hayretle seyrederken, 
Baha Said Bey, günlerdenberi peşi
f!ıra gezen bu alçak hafiyeyi tanımış, 
tizerinden hiç eksik etmediği taban
casını seri bir hareketle çıkararak 

Harputlu Şevkinin şakağına daya • 
xnıştı. Ve alaylı bir eda ile: 

- Kımıldamak yok tosunum, de
mişti. Hele evvela söyle bakayım, is-

ı' . . ., mm ne senın ... 
Şakağına değen soğuk namlının 

tesiri altında titriyen ve terliyen 
Harputlu Şevki, yere eğilen başını 

yavaşça dikmi§, bir ölü yüzünü an
dıracak kadar solan, sararan çehre
sini muhatabına çevirmişti. Korku
dan büyüyen fersiz gözlerini kırpış -
tırıyor, biribiri ardına yutkunuyor -
du. Düşmemek için, açtığı dolabın 
kapısına tutunmuştu. Bitkin bir ta
vırla, ancak: 

- Benim ismim. Şevki bendeniz. 
Diyebilmişti. Başını yine yere eğ· 

miş, gözlerini nemlendirmişti. Baha 
Seid Bey, muhatabının gösterdiği bu 
korkaklık karşısında ibretle gülüyor 
ve biribiri ardına soruyordu. 

- Sormağa hacet yok ya, bir de 
ağzından işitelim. Ne iş yaparsın 

sen? ... 
-,. ............ . 

1tl erlıuın 8aha Said 

kadar devam edeceği Alman Klering He•ablarının kat neticeler verdi. 
t h · d·1· .., Bu anlaşmanın üç devletin de si• 
a mın e 1 ıyor 'T' • • A k d yasetıerıne uygun ve tecavüze kııtşl 

Yarından itibaren Tophane kasrın- l asfiyesi fÇln n ara a durmak cihetinden temin ettiği .~ 
da başlıyacak olan Türk - Rumen M k l B [ d rantilerJe de yüksek bir ehemJJlJ)~· 
ticaret müzakerelerinde bulunacak üza ere ere aş an ı ve kıymet göst.erdiği Türkiye. tn~~ 
olan Türk heyeti dün sabah Anka - tere ve Fransa.da.ki aksülfuneUerilO 
radarı şehrimize gelmiştir. Heyete Dış . .. .. .. de malfundur 
Tic t u M··a·· ·· B"' h z·h Almanya ıle aramızda mevcud o- mumkundur. Bundan başka Alınan . 

. a:e tmuıntm ktuedi:ıruH urtinand' ! - lan ticaret anlaşmasının temdid edil- klering hesablarının tasfiye edilmesi İngilt.ere ile Fransada bu akislctı 
nı rıyase e e r. eye ıger . . . An 1 b 1 r·· ki · illi k akt ı · J>O• azal da Ti t v kal t· memesine rağmen Almanlar peşın ıçın karada müzakere ere aş an· ur erın m ar er erı ve 

.. an. 1m~yand ın Fik . care Bük. e e ı para ile memleketimizden mal satın dığı da haber alınmıştır. Almanlar- zulmaz ahlak ve metanetleri ile bil" 
muşa vır erın en n, ve reş a- . . 1 1 k . .. . .. . rkte b k kt 1 - 1 r k '"" 
taşe komersiyalimiz Nejad bulun· ı almak istediklerini bildırnıektedır er. t~ y~ ın?ab pdeş1 ~n dobvız1 esası _uzbe~1ıd~e 1 ı t uti tam

11 
e
00
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1 
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a.kta.dı 15 .. d ed -· t h Satın alınacak bu malla.rın Rumanya l ıcarı mu a e ata aş anacagı ı ı- · me :ane ems en ve mı ıu . , 
m r. gun evam ecegı a - .1 . .1 k . in t ·· d ik d lıl!i · edil ·· ak 1 . . T h kanalile Almanyaya sevkedı mesl rı me tedır. rı ecayuz en , . aye zımnın a 
mm en muz ere er ıçın op ane - h. fed k~ ı k•--- kinm. 6 "'-vvvvvvvv ır a ·arı · wuı çe ıyeu \' .,., 
kasrında hazırlıklar yapılmıştır. k" · 1 1 Tür. k k · · •·ı~'· 
vvvv [ y / J A ınnııyece < o an · as ennın ~ .ı 

ViL.A YETTE: Banka arın o cıı ar vrupa meti \'e umumiyetle Türk milletiJlİ11 
.. yiiksek kabiliy~tine dayanan miitW 

Nahiye kongreleri Emtia Uzerine dan Maske lealar mü~külünde tezahür eylenıiş• 
ı ~ 

. stanbul vilayeti Parti Ocak kon - K d• A / G . b l kl etmiş, fakat, ne de olsa, sarayın eline greleri tamamlanmıştır. Ekseriyetle re l CfflQ arl efıre ; ece er Fransa ile İngiltere, Ti.irk dosthı_~ 
bir ipucu olsun vermek suretile yine yarından itibaren nahiye kongreleri- _ __ ~- ğuuun kıymetine ve sulhiin ida.n1c.: 
habasetini göstermiş ve türlü türlü ne başlanacaktır. k k . . . yolundaki ~alı~mağa Ankaranın ııw· 
vesileler, sebeb1er bularak bu işin ta- vvvv""'""'""'°""""~V".A.~'V'V~V".A.AJ Müstahsili . oruma ıçın Kızılay ile inhisarlar essir surette i~tirak edeceğine in1n11 

kibini başkalarına emir ve havale et- BELEDiYEDE: fevkalade zaruri J Vekaleti arasında bir etmiş bir ta\'ırla, üç taraflı aruaşnı~· 
tirnıişti. Bu hadiseden birkaç gün nın hükümlerini ve tatbikattaki oıtı• 
sonra da, kaymakam Zeki Beyden Prostun tetkikleri görülüyor anlaşma oldu essir rollerini tefsir etmektedir. 
aldığı geniş bir direktif ve bol bir Şehircilik mütehassısı Prost dün Şehrimizdeki bankaların emtia ü- Hariçten gelecek yolcu beraberinde Doğrudan doğruya alakadar ta ' 
tahsisat ile, Erzurum ve Ardahan ha yeşil saha olacak semtlerde tedkikat zerine bile kredi vermemesi şehri - ithal edilecek maskeler için bir müd- rafların, yani anlaşmaya imza kof80 

valisini zehirlemek üzere İstanbuldan yapmıştır. Prost bilhassa vali konab!!ı miz ticaret aleminde büyük güçlük- dettenberi Kızılay ile Gümrük ve İn· akidlerin lıaricinde, teca\'üze k9.l~1 

kl tı 1 1 l kted. B k J b hisarlar Veka" letı· arasında me"cud hareket etme anlaşmasının hayatta uza aşmış · . . . karşısındaki kısım ve Sürpagop me- er husu e ge me ır. an a ar u -• 
. İşte, ka~~~am Zekının:. V~det- zarlığı civarını tedkik etmiştir. kabil kredileri yapabilecek vaziyet olan ihtilaf haledilmiştir. Bu husus- te\'lid eylediği akisler mUsbet bir aııı.· 

tine bahsettigı ve teşebbuslermden ŞI il I kff•b U I te oldukları halde kredi açmamaları daki kararname dün İstanbul Güm- 1 hiyet göstermeldedir. 
.. bet t' l bekled·~· . ··yledı· c. n a m Z88 rükler Başmüdürlüg~iine bildirilmi"'-ı A\""Up"'da, umwıu·'-·et ı·ti1...-..:ıe bii• mus ne ıce er ıgını so - . . T • .. . . . iptidai maddelerimizin müstahsil za- "' • "' "" ua.cu 

ği Harputlu Şevki, böyle bir vatansız Şışlide lnkılab muzesı halıne getı- . . uhaf tir. yiik t.akdirlerle karşılanan ve ta /,.• 
ı ·ı ek 1 At .. k.. t d - ı rarına olarak kıymetını m aza h . t e' ve soysuz herifin birisi idi. stanbul- rı ec o an attir un o ur ugu ev- . . . k 
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Bu kararnameye göre arıç en merikada bile sulh yolunda.ki kıyııt 

d bul • . . edememesını ıntaç etme t ır. a - k b l · d __ ;r dan hareketinden evvel, Kafkasya - e unan eşya ve vesaık tasnıf olun . . .. . . gelece yolcular bera er erın e iki ti takdir edilen anlaşma neü~O 
daki milli teşebbüs ve hareketleri, maktadır. Tasnif bugünlerde ikmal bukı bankaların emtia uzerıne hıç aded gaz maskesi getirebilecekler ve büyük bir takdirkar ~kserlyetiııl 
menfaatlerine uygun bulmıyan bir olunabildiği takdirde lnkılab müze- olmazsa yüzde 40 hatta yüzde 30 bu maskeleri gümrük rüsumu verm.-!- toı~Iamış bulunmaktadır. 
devletin, !sta.nbuldaki teşkilatı He de si Cümhuriyet bayramında açılacak- 1 kredi vermelerinde hiç bir mahzur den ithal edebileceklerdir. Şüphesiz, Avrup&lllll rnua~·tJI 

- Utanma söyle .. hafiyeyim de. t tz · t·· 1 Bu sebeble bundan bir müddet ev- f 11 temasa geçmiş, onlardan da bir hay- ır. görülmemektedir. mır uccar arı · mıntakalarmda kuvntU bir müda 11 = S~~"~id olmıyan bu yazıhane- 1i para çekmişti ve bu meyanda, Kaf- Qalmf encümen az d•rı 1 nın yaptıkları müteaddid teşebbüs - vel _A~Tup~dan döne~ talebelerimiz~ bloku t.eşkil eden bu siyasi a.nlaŞJJlllı 
. . . d. ? kasyada kullanılmak üzere birçok tf ag .. ı~ecek mi ? ıer neticesinde bankalar !zmirdeki getırdiklerı maskelerı muvakkat bır t .. f"kr" . . . h nudstı~ ye ruçın gır ın . .. T . . 1 k .. rükl . d 

1 
;eca\'UZ ı ı prensıpıru oş 

.............. tavsiye mekt.ubları edinmi~ ve bil~as~ İstanbul Şehir Meclisi ikinciteşri- tüccara kredi vermektedir. Şehri - za~an 1?ın ~ ı 0 .yan gum . er ı a- bir ,·azirete sokabilir ve bunun dll 
sa yanına Mınas adında bır komıtecı resı sahıblerıne ıade edecektır. · d ~· . 

Baha Said Beyin bütün sualleri . . . nin birinci günü toplantıya daYet o- mizdeki bankaların da ayni şekilde vvvvvvvvvvvvvvvvvvv·vvvvvvvvv böyle olması tabüdir. Zira, üç e• 
cevabsız kalıyor, bu alçak hafiye ya de verılmıştı. B~ soysu_zun E~zurum luıımaktadır. Azalara gönderile - hareket etmesi beklenmektedir. MA ARiFTE: letin anlaşması, garanti verilen JJl111i 
inadından ya da korkusundan ağız ve ~afkas~ada~ı faalıyetlerı sırası cek davetiyeler hazırlanmış ve ruz- f vvvvv v v ·v - -v takalarda, bu tecayüz fikrinin kat'" 
açmıyordu. Arasıra başını kaldırıyor, g~ldıkçe z.ıkredılecek ve habase.t ve name ikmal olunmuştur. Ruznameye MÜTEFERRiK = Maarifte toplantı olarak murnffakiyetsizliğiııi işnrf'' 
yaşlı gözleri ile muhatabla.nna bakı- hıyanetlerı okuyucul~rımızı~ ıbret göre Şehir Meclisi ilk içtimaında reis 1 k İstanbul Maarif Müdürlüğünde etmektedir. 
Yordu. Sanki·, hal ıı·sanile merhamet nazarlarına ayrıca serılecektır. vekı"llerı·nı· ''e yenı· daı·mAı encı·mı· en Kadıköy orta O ulu 1 •· e'" dün mühim bir toplantı yapılmıştır. şte hu muyaffakiyetsizligın 
dileniyor, kendine acındırmağa uğra- • • • azasını intihab edecektir. ı talebelerinin güzel Maarif Vekaleti başmlifettişi Salih bliyük amili, siyas anlaşmalar, , . ., 
şıyordu. O esnada, odanın kapısı an- . Ardahanda ya~ı1an hü~ı'.'ımet teşki- Belediyede deveran eden kuvvetli bir hareketi Zekinin. riyaseti altında yapılan bu menfaat telifleri ile nıkua geltıl 
sızın açılmıştı. Rahmetli Yahya kap- latını menfaatlerıne ve bılhassa, fır- şayialara nazaran daimi encümen a- Kızılay Kadıköy Ka::a Şubesinden: toplantıya şehrimizdeki bütün Maa- si~·asi blokta, filli harekette buluna· 
tan güler bir yüzle içeriye dalmış. va-

1 

sat.t~ .istAifade ile ~az~mak .~stı:~ik- uıları arasında bu sene tadilat yapı- Kadıköy birinci orta okul talebele· rif müfettişleri ,.e lise müdürleri iş- cak unsurlar, yani ordularclr. 
'.·ziyet karşısında şaşırıp kalmıştı. Ba- len ıstıklale muhalif goren C:urculer, lacaktır. ri Dikili ve havalisi halkından zelze- tirak etmişlerdir. Bu hususda Türk ordusunun ıor~ 

· ha Said Beyin, tekrarladığı sualler taraf taraf ayaklanmışlar, bır taraf- le felaketine uğrıyan kardeşlerinin Toplantıda mekteblerde bu sene meti, tarilıdc oynadığı ve Jıallba.ıır-
y h k ta h · ı t t tan propagandaya ve diğer taraftan Buraa Vallal cehrlmlzde 'h · ı k ık ım k ·· d ,,. ·stil{balde o mı acnu roııcr, a ya ap na er şeyı an a mış ı. . ~ . . . T ı tıyaç arına arşı ı o a uzere a- mevzuu bahsolabilecek bütün taıeb- a ~>" ı. · J Y ._ı . 

0 Artık, Esad Paşa ile Baha Said Bey' da sıl8:_hlı bır mukavemet ıçın hazır- Bursa Valisi Refik Koraltan şehri- ralarında topladıkları ilk yardım te- ler görüşülmüş yeni talimatnamenin bugun Jıer devlette taın mana~. 
birer koltuğa gömülmüş, hiddetinden lanmaga başlan;ışlardı ... A . . . mize gelmiştir. Bay Refik dün Vali şebbüsü olan elli lirayı şubemize tes- teftiş ve kontrollerle tesbit olunan anlaşılmış Ye hakiki kıymeti vetıl 
.noraran Yahya kaptan ile korkudan Bu sırada, Şuralar hukumetı reısı ve Belediye Reisi doktor Lfıtfi Kırda- lim etmislerdir. neticeleri mevzuu bahs edilmiştir. ın.itj bir keyfiyet a.rzetmektedir. 
sarsılan Harputlu Şevkiyi yüzyüze Cihangirfof:k İbrkahim BdeyleH, l~dçüBncü rı ziyaret etmiş ve bir müddet konuş- ! Kıyme~li direklör ve muallimleri - Maarif ~üfettişleri ve lise müdür- Zaten, meydandaki bu tefsirier!JI 
getırmı. ·şlerdı·. Kafkas ır ası uman anı a 1 ey muştur. Bursa valisinin İstanbulu zı·- · yük" sek tavassutlan"le y vruların b k tü. ı·· lab"lm · hi .iJJikiO d G.. ··1 · ld kl b nın a leri yeni talimatnamenin tatbikatın- aş a r u 0 1 esme ç 

Yahya kaptan, Şevkinin tutulan arasın a, urcu erın a ı an umu yaretinin sebebi Bursanın imar pla- bu bayırlı yardımlarına Kızılay te· da hiç bir müşkülata maruz kalınma· var mıydı? 
dilini pek çabuk açmıştı. Muhatabı- halif vaziyet, görüşülmüş ve icab e- nını da yapacak olan şehircilik mü- şekkür eder. <lığında ittifak etmişlerdir. Hakikat dalına, parlar. Nekadllt 

b . . .b. d de .. n k.a. rarlar da verilmişti. Halid. Bey tehassısı Prostla bu hususta müza- Şehrimizde ve Ankar""da · .. tüls' • k bul tla.r .. sııı· nı yıllanmış ir ıspınoz gı ı çırpın ı- ... Orlauiel( eb va lise m&ı- or · e ymc ara u ın ar"'. ...• 
ra çırpındıra şakırdatmıştı. On da- ~urcul~r~~nA evvel harekete geç~lme- kerelerde bulunmaktır. modelclllk kural•rı alllmlerl ar•sınd• dan sıyrıla.n nurlu bir ay gibi go~ 
kika içinde, bütün kirli mazisini söy- sı, yenı hukumet hududlannın bır an Haber aldığımıza göre Bursa va- • açıhyor nür. işte Türk ordusu da, öyle bıt 
letmiş, sarayın bir hafiyesi olduğunu evvel tayin ve tesbit edilmesi lüzumu !isi şehircilik mütehassısile tamamen İkindteşrin ayı içinde Ankarada Orta mek~eb ve lise m~allimleri ~- yüksek nrhkbr ki, hiç şaşma,dal'I 

f . . V h.d ttin .1 D d nu ileri sürmüş ve bu fikri Cihangi- mııtabık kalmıştır. Hazırlanan mu- 1 rasında yenıden bazı tayın ve nakıl- · . hed fiııe. 
itira ettırmı~, a ı e ı e ama f !b h. B d f k bulm ve stanbulda Türk hava kurumu ta- ler yapılmıştır. Bunlara aı·d lı"steyı· luç durmadan, muayyen e 
Ferid ve kaymakam Zekifiin bütün ro ra ım ey e muva 

1 uş- kavele birkaç güne kadar imzalana - rafından birer modelcilik kursları a- _ ·. r~ni milli hududlannın muhafa.ıtı~•-
bb.. 1 . . b.l tu. "aktır. aşagıda verıvoruz. · . . . ini' 

tasavvur ve teşe us ennı ı e say- .. çılacaktır. Kursları Türkkuşu öğret- . . • _ .. . na kendi milh ınki~fmın teJlllll 
dırıp döktürmüştü. Nihayet, icab e- Karar mucibince Iğdır, Kağızman, Bay Prost bu sene Bursaya gidecek menleri idare edeceklerdir. Buraya Ünıver~~te ~ogra~ya .fak~ltesınden hadim siyasi yaziyeti idameye ,·e 

K ak 1 C Sankanuş, 01ti, Şavşat, Ardanuş, lüzumlu olan tedkikatı yaptıktan son mezun Hilal, Sıvas lisesı cografya mu _ d • .. .. k.,_,1 : 
den tenbihleri yapmış ve ar o e- p d p k f K ı·be K 1 öğretmenlerle arzu eden gençler mec 11. 1.•. R . Ş k t İz . konımaıı;a o~ru, :rurumc IA:'Ulr. 
miyeti ve bu cemiyetin mensubları ile ensger ' os 0 

' emer ı .y, ızı ra imar planını İstanbulda hazır- canen iştirak edeceklerdir. Bu suret- a ım ıgıne, ecaı ev e mır er • Bnnu lıalihazırda biifün cihan n.ıı· 
uğraşmağa devam ettiği takdirde i~~~a:e ~::~~ı~'!;b~~!i::tpPt~~ lıyacaktır. Prost Bursanın planını a- le memleket gençliği arasında hava- kek lise~i tabiiye muall~mliğ.i.ne, Su- Janııştır. 
derhal öldürüleceğini anlatmış ve cekti. Hazırlanan taarruz kuvvetle- za.mi bir senede ikmal edecektir. cılık hevesleri uyandırılmış olacaktır. ad. Be~~~glu orta mektebı7 tabıı.~e ~u- İşte, biifün takdir -çc hakiki ki)'• 

~~~~~kuw~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~illrm~~~a~~~~~~i~~~~ki~*t~~~ 
le ile kapı dışarı atmt§tı. ·rine Atıf, Ad.il, Çerkez Bekir, Erzu- r ~ orta mektebı :ı~azıye muallı~lıgıne, etmektedir. Hayatta fe<lak:lrlık '/I 

h tı romlu İhsan ve Cafer, Şevket ve yüz- --------------. V I" . d İhsan Şehremını orta mektebı fran- dogrnılnk hızla ilerliyen iki meınle " 
Harputlu Şevki, o gece aya nı başı Hurşid Beylerin kumanda etme- Ok 1 a ımız en Bir all" l· - M h d ,... l " " 

bağışlı yanlara karşı tekrar harekete !eri ve hükfıınet reisi Cihangirof lb- uyucu a rl m f z sızca. muş ım ı~i~e, e me ;:;~ a . . ketin askeri kudreti yanında., Ti.l~ 
geçmek cesaretini bir daha göstere- rahim Be'yin de bizzat bu harekatı i- Çocuk Bahçesi haddın ehremını orta mektebı rı- kudreti de ayni kıymeti ha.iz ol.ar.t , 
memişti. Verdib;;i J·urnalde, isim zik- . .. ·b .. rülm. •• • A Ol k' yaziye muallimliğine, Rıdvan Beyoğ- teca\iizden ka,.ınarak t.ecavlize kar.ı' d:ıre etmesı munası go uştiı. r yor 1 ~ 1'I 
retmeks;.zin lstanbulda, Karakol Ce- dahan mutasarrıfı Hamsizade Rasim : Daha İstiyoruz lu orta mektebi riyaziye muallimli - koymal< hususunda emniyetle ıne' 
miyeti namile bir gizli teşekkülün Bey de harekata iştiraki kabul etmiş ğine, Fuad Dindar Kabataş lisesi re- almıştır. 
mevcud olduğunu bildirmekle iktifa ve Aka.skalı Server Bey de milis top- Muhterem Valimiz LU.tfi Kır- si yirmi bir parça bostan var - sim muallimliğine, Güzide Çamlıca 
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çuların kumandasını denıhde eyle - dar'ın güzel İstanbulumuzun i- dır. Burada mükemmelen bir kız lisesi türkçe muallimliğine tayin 
mişti. ma.n hakkında gece gündüz ~a- parkla ve bir !;Oeuk bab~esi ya- olunmuşlardır. 

Mccmuu Uç bini bulan bir kuvvet lıştlğıru görerek kendisine ale - pılacak olursa yuka.nda saydı-
ile harekete başıanılmiştı. tık müsa- nen teşekkür etmeği bir va.zile ğun muhit sekenesinin ve Cüm· Dün limanımıza gelen vapurlar 
demeler, Zorzona ile .Malveren taraf- bilil'im. Kendisinden ufa.k bir huriyet yavrularının 3!'ık ha.va- Hariçten yaptığımız idhalat son 
lannda. vukubulmuş ve Gürcülerin ricada muhit.im namına bulu • dan istifade ederek gürbiiz ve günlerde yavaş yavaş artmağa baş-
mağlfıbiyet ve ricatleri ile neticelen- na.cağım. Gazetelerde gördük - utana Dili yetişerek ilelebed lamıştır. Dün limanımıza gelen 1n _ 
mişti. Fakat, taarruzun ikinci günü, !erimize nazaran muhtelif semt- medyun ve minnettar kalmaca- giliz bandralı Bandria vapurile kiil-
bı.lihi harb Gürcülerden yana ol - lerde ~ocuk bahçeleri yapılmak- ğı şüphesiz olduğunu arz ve di-
muştu. Şfıralar hükfııneti müfrezele- tadır. Bilmem ki Aksaray, Ye - leğiınizin yerine getirileceğini liyetli mikdarda inşaat malzem.esi, 
ri, muntazam Gürcü kuvvetleri ve bil- nJkapı, Büyük Langa, Kü~ük muhterem valimizden beklemek- yün ve pamuk mensucat, makine ak-
hassa çok iyi ve isabetli idare edi- Langa semtlerinde yaşıyan nü- samı gelmiştir. 

~ü. G len topçu ateşleri karşısında, fena fusun bu ~ocuk balı!;esine ilıti- Yunan bandralı regoryos vapuru 
halde hırpalanmışlar, ricat etmek ya.!;lan yoli mudur ki bu bahta Büyük La.ııga. Tülbent~i Ilü- da ltalyadan 650 sandık kimyevi ve 
mecburiyetinde kalmışlardı. Milisle _ hiçbir şey söylenmiyor. samcttin mahallesi mümes- tıbbi ecza ve 50 sandık da boya ve 
rin hemen ekserisi silfı.hlarını atarak Halbuki Aksarayla, Kü~ük sili oktı),tcumız Cahit boya malzemesi getirmiştir. 
dağılnıısla.r, köylerine kaçmışlardı. Langa ve Yeııfüapı arasında va- Hekimhanlı Rumen bandralı Daçya vapurile jüt 

~vamı var) L---------------------------_, ambalaj bezleri gelmiştir. 

-·-
Dr. Reşad SAG~ 
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Y EN i BABA& -.,,§ 

Milli MÜCADELEDE Büyük Anketimiz 
x Mi ar~ a 

1 T f •k f •k K Rusya Tarihi Cetvel Tahtası Mı , ev 1 1 retin oleı· Kuut Kitabevi - İstanbul 1959 

N. aa YAZAN : R. YALKIN y k B k Fiyatı 150 kuruş • . o sa ıça Mı M h•t• d y t ki Ankara kütüphanesi tarih seJill" Teravı'J S ''k Ç t T' b u l ın e ap } arı te, dördüncü fasılda da "Mogol 
6 1 aen Onra 6l, e f! ,1 Q U• Teşvikiyede kansı Nerimanı bı - Chaninov'un "Rusya Tarihi,, ni tel"" 

runun Bir Bo .. lu .. ., li ,.,. k ·ı Ed ·ı . t. çakla tehdid ettiği kaydile ameleden • cüme eden eski Moskova sefiri GaJil> g ,1 f!f f f mfŞ f Yqann muhakemesi yedinci cezada a6Uh • 7L h • LJ • n• k • Ke1Dali Söylemezoğlu'dur. 
yapılmaktadır. Tahkikat esnasında IY.li <lrrır ıora tm nOyl iYOT l: Rusya hakkında bizde oldum ola91 

1335 senesi hazı·ranının on Neriman, "doğrusu pek iyi farkede- · t 1 ·-
111 

tiye yolladı. Bu delikanlılar, üzerle- medim göğsüme dayadığı galiba bı- ' • ne~ya yapı mış Jse de mUterc:ııu-:ncı günü ıık§amı yap.ıan rine aıc1ıkıa~ vazifeyi çok güzel yap- çak de~ı de, çocuğumun cetvel tah· 'F ıkret Hiç Bir Zaman K il .. T - de işaret ettiği gibi "Asırlarca ydı lıüsil menuıimle mücadele teşeb- mışlar, efenın mucadele sahasından tası idi ... demiştir. Dinlenilen çocuk • • ' 0 ejJD t'; yore boğaz!aıııp ·iki taraf ta bitall kutlanmıştı. Teravih na- ayı:_ıhp işgalcilere delill~t. fikrinde ol- dacedvel tahtası olduğunu söylemiş- sırı Altında Kalmamış Bı·ıaA kı·s K düştUkten sonra olsa da- menfaatla mazından sonra, halk ve silihlandın- duguna. yalnız o muhıtın soysuzla- tir. Muhakemenin devamı şahid ça- J ' O• ve hakiki tehlikenin nerede olduiU • ıan gönüllüler belediye dairesi önün- r:rıı .değil. hatta işgal ~umandanını ğınımasına bırakılmıştır.· eJ· de kileri Tesiri Altına Al t nu. biraz pahsthca karşılıklı ~· 
de toplanmıştı. Kumandan Şefik Bey bıle ınandırmışlar ve alikadarlan a-

8
. k h MJŞ Jl 1t tan sonra samimi dost olduğumUS vt 

halka ve gönüllülere hitab ile çok te- \!akla dı 1 rdı ır umaş ırsızı d k 1 '-••' .J n nnış a . de bir,..ok -yler so"'ylenmesm' e rag· _ ost a ~ağa yine karşılıklı mecu-. 
sirli bir nutuk söylemiş, mücadeleye M k b" Beyazıdda terzi Zeynebin Ü" metre :. v- b l d - ak,. ... . u a ıl taraf kumandanı, bu gibi . . _ ... . . .nen Fikret yine ayakta, tertemiz u un ugumuz koca Rusya h ~ 
iştirak etmek fedakarlığını ve kah- işlerdeki becerikliliğini bildiği tec .1 ıpekh kumaşı~. ~ırdıgı ıddiasıle dimdik kalır ' da şimdiye kadar lisanımıza bu de • 

ru ı a amlanndan Nazilli papazını . . . - Ben bunu, İngilizlerin Şekspirine rece etraflı bir tarih nakledilmeJJlİt" ramanlığını gösteren Çinelileri taziz ·· bcı· d ISultanahmed bınncı sulh ceza mah · 
ve takdis ile tebrik eylemişti. Hatib Yörük Ali efe ile temasa ve efeyi il-' kemes~nde ıuuhake.~e ~len kadın yapılan ve yapılmakta ohm hu"cumla- tir. "Rusyada meskun milyonlarca 
Hacı Süleyman efendinin okuduğu te- ticaya iknaa memur etmişti. Papaz e- berbe~ ~uh~e~m ısım~ ~~ m~a. - h Ik tJıJ &irli bir duadan sonra, ı'lk mı'lli heye- kemesı bıtmı<>+ K dis 33 ra, dört asra yakın bir zamandır sU- a ın ancak yUzde elli altısının R 

fendi de derhal harekete geçmi§, efe- . !l .. ır . . e~ . ının gun tin, ilk gönüllüleri olan temiz ve asil ye birkaç adamını göndermlgti. iki hapsıne karar venlmıştir. rilklenip gelen münakaşalara benze- olduğu diğerl4!rinin hep yahancıJa' 
Türk köylülerinden Çine milli tabu- tiyorum. Nasıl Şekspir hlii varııa olduğu düşüııülilrııe Rus taribiJıl• 
nmun ilk lıölUğil tetltll ve kumandan gün sonra, beklediği muvafakat ceva· • • • ve ya.ııamış, yaşıyor ve ya!llyacaksa; ne meraklı sahifelerle dolu olclul" 
ve zabitleri tayin edilmişti. Erzakla- bını alınca da, bir çocuk sevinci ile Kapıcının üzerine bizim Fikretimiz de tıpkı böyledir .. kolaylıkla anlaşılır. 
n, nakil vasıtalan da temin oluna _ cübbesinin eteklerini toplamış ve ku Saldıran bir aile Bu münakaşalara rağmen yaşamış - Kitab on altı fasla ayrılmıştır. Si-
rak diğer askeri bir kıta ile Ay- mandanın huzuruna koşmuştu. Ve: .Evvelki akşam Taksimde bir apar- tır, yaşıyor ve yaşıyacaktır. rinci fasılda "Menşeler., e ve Slaf 
dın • Menderes köprilsilne gönderil- Kirye kumandan müjdeler ol- bmanın 4 nwnanuıuıda oturan bir - Demek ki siz Fikreti çok sc- ırkının hususiyetlerine dair mal(lılıll 
mişti. Bu sırada, Antalya ve Söke- sun.:. ~iye haykırm~ştı. :örük Ali e- Musevi ailesi elbirliği ile apartman viyor ve beğeniyorsunuz? verilmektedir. İkincide "Kiyef RUS • 
den de getirtilecek birer piyade ta- fe butiln kızanlan ıle bırlikte teslim kapıcısını dövmilş ve tehlikeli suret· İbrahim Hoyi baııını sert sert sal· yası.., üçüncüde "Rostov • So...ıa1 
buru ve makineli tüfekler ile, Men- olacak size. Birkaç gün sonra, Mal- te yaralamışlardır. lıyarak : Prensliği,, devirleri hulasa edilJlld· 
deres köprüsü müfrezesinin kuvvet- koç d~e~.i ~zerindeki ?üyük şime~d~- Taksimde Yerok apartmanı kapı- - Hiç ~Uphesiz, dedi. Ben hatta fstili.sı ve hilkimiycti,, izah edilıDd· 
lendirilmesi çarelerine de tevessül e- f~r koprusu başındakı kuvvetlerımı- cısı İsmail, sıcak su sarfiyatı sebe • yaşım müsaade edip de Fikrete tale- tedir. 
dilmi<>+l, zın yanına gelecek. bile apartmanın 4 numaralı dairesin- belik edemedim diye f'Ok mu"teessı' - Be t 9'-A .., şinci fasıl "Şimal Cümhuriye • 

Yörük .Ali Efe Ve .Arkada§lan İnanmamak için sebeb yoktu. Pa- de kiracı Semoille münakaşaya baş - rim. Fakat hiç olmazsa Fikretin ta- leri., ne hasredilmiş ve sonra teesstl19 
l§e Başlamışlardı paz. efendin.~n b~ gibi. işlerdeki ~hli: l lamıştır... . İbrahim HoJi lebesi olan ve bize bir ikinci Fikret eden "Moskova hilkiımeti,, ne de al· 

Yüzbaşı Ahmed, MUlizim Zekai ve yetı, teşebb~~erındekı m~vaffakıyetı ~u m.unaka~y~-~ı~detlenen Se · , .. . . . . .. . ' gibi hocalık yapan Salih Kerametten tıncı fasıl tahsis olunmuştur. sura· 
ihtiyat zabiti Necmi Beylerle birlik- yapılan tecrubelerle malumdu. Key - moıle ehne geçırdıgı bır demir saca- - Bugun ıçın kımınle gori.işsem, ders almış olmak bu tcessürümü az da epeyce tafsilat ta verilmektedir· 
te, gizlice Çineden çıkan Yörük Ali fiyet, derhal köprübaşında bulunan yağını lsmailin başına vurmuş, kansı Fikret anketi ile çıkan münakaşaya bile olsa tahfif etmiştir. 
ve Kıllıoğlu Hüseyin efelerin kahra· kılanın kumandanına müjdelenmiş Meri gırtlağını sıkml!I ve kız kardeşi kimi kanştırsam ?.... Salih Keramet, Fikreti çok iyi ta· "bk Romanoflar,. yedlııcl t..ı> 
man kızanlan, :Menderes nehrinin ce ve icab eden emirler verilmigti. Ester de elini ısınnıgtır. Diye düşünüp duruyor. matbaada nımış ve tanıtmıştır. Oııun kadar doldurmakta, sekizincide "Deli pot· dört d" ·· d T ı · M"d'. ro., nun icraatı tahlil edilmekte, c)O• 
nubunda Yenipazar nahiyesinin köy- O gün, 1335 yılı haziranının on al- Yaralanan Bir Alman onuyo~ um ... • .. a 

1.rır u urü Fikreti iyi güren ve bilen insan pek M d Se t -1 l k kuzuncuda da "Deli Petronun vatiS· 
lerinde çalışmağa başlamışlardı. Köy tıncı günü idi. Papaz efendi, efeyi Muharrir Necdet Rüşt ünün otomo ura r og u gu umsıyere : azdır. Bunun dolayı sile onun talebe-
köy dolqıyor, teşkilli.tlannı kuvvet- karşılamak, ağırlamak için icab eden bili Şişlide Kari adlı bir Alman tek· - Sana bir konuşma zemini ha • leri, yani ben ve hl7.im zümre de Fik- !eri,. nln yapbklan bütün işler-· 1 f k t h · ı· tılmaktadır. 
lendirmeğe uğraşıyorlardı. Pekaz bir tertibatı almış, Aydındaki kumanda- nisyene çarpmış, teknisyen ayağın - u_r anm, a a emen gıtme ısin !. de- reti çok iyi bilir ve çok severiz. 
zamanda müfrezelerinin kuvvetini run yaveri ile birlikte Sultanhisanna dan ~ralanmıştır. Yarası, hafiftir. Jı. Ben söylenece~ ismi beklerken o: - Fakat Fikret için koleje gitti, "Büyük Katerin,, e onuncu f ... 
yUze kadar çıkarmağa muvaffak ol· varmıştı. Efeye yapıl•cak ikramın Tahkıkata başlanmış, dün, Alman, - Fakat evvela telefon edelım .. bo Galata .. rayı terkelti, diyorlar. tahsis edilmiştir. On birincide "hıl" muşlardı. Fakat, yine her yerde oldu- hazırlıklarını ikmal ettikten sonra, Adliye hekimi Enver Karan tarafın- şun~ yorulm~~ .?11:nıy.a~ı~.. - Fikret bir kere Galatasarayı parator Pol,, on ikincide "Birinci ,A.· 

ğu b 

·· ı · · 11 d dil k Dıye hem sozunü b t h d leksandr,, , on UçüncUde de "NikOlS 
gi i, bu havaliye sokulan kara goz ermı yo nra dikip hillyalara dal- an muayene e ere rapor yazıl - ı ınyor, em e tcrketmeden ve hatta Gnlatasarayda 

yürekli bozguncular, efelerin muhit mışb. Giriştiği için muvaffakiyetle ml!ltir. telefon a~izesini açıyordu. Biraz son müdür olmadan kolejde hoca idi. O- Pavlovic .. devirleri hillilsa edilıDİI • 

ve teşkilatına da kara el ve dillerini neticelendiği takdirde kaza.nacağı bil Ka,·gacı Çocuklar ra ben bırço~ k~ymetli tercümelerile radaki vazifesi daha mukaddemdir. tir. 
uzatmak alçaklığını göstermi§lerdi. yflk. ııe~":fi. düşünüyor, iftiharla göğ· Çemberli taşta oturan 13 yaşında tanın~ış degerlı yazıcımız. !ıırah~ Sonra bizim kafalarımızda bütün On dördüncü fasılda "Haliskit' 
Efeler v~ refakatlerinde bulunan za. sunü şışınyordu. ishak, 10 yaşında Bedros ve 8 ya • Ho~.run. ~ali ticarethanes.':"?en .. ı· bu fena düşüneeyi yaratan nokta da ve on beşincide "Sulhperver Alel< • bıtler, bır taraftan bu soysuz boz- O sırada. Yörük Ali efe de, isimle- şıııda Rupen adlanndakl çocuklar Çen)e gınyordu~. Benı gorili-. go~- kolejin yanlış anlaşılmasındadır. Çün sandr,. ın politikası anlatıımakt& .. gıı_ncularla uğraşıp boğuşuyor, ve rini bildiğimiz üç zabit arkadaşı ve dün blribirlerile şakalaı,ırken kav • mez her .'."':man~ı .. nazık ve mul~ıt kU_ bu kolej zannedildiği gibi, okut . son fa<;ıl da son çar "ikinci NikolOoo 
dıger taraftan da Sultanhisarı taraf- kırk kadar yoldaşı ile birlikte, Sul _ gaya tutuşmuşlardır. çehresı butun butun neşelendı. Elını tugu Türk çocuklara ecnebi propa _ ya tahsis edilmektedir. 
larına gönderdikleri casuslarla mu- tanhisannın bir kilometre kadar şar- Kavga esnasında İshak, cebinde uzatırken: gandayı yapan bir müessese olmak- Dört sene kadar sefir olarak Rur 
kabil. tarafın vaziyeti, nerelcrd kında bulunan Malkoç deresi üzerin· ta!ıdığı çakısını çekerek Bedrosu ku· - Daha evvel nereden tanışıyoruz tan çok uzakb ve halli. da böyledir. yada bulunan miltereim, 472 ııatıif .. 
ne mıkclar ku\ vetleri olduğu hakkın- delti şimendifer köprüsüne doğru he- lagının arkasından yaralamıştır. acaba?.. Bunda da amil olan emin olunuz ki lik bu eseri, ilave ettiği, bazı notıar 
da malUmat edinmeğe uğraşıyorlardı. yecanla ilerliyordu. Kahramanları· Pencereden Düşen ÇO<'uk Diye sordu ve yine kendi derhal Fikrettir. la da zenginleştirilmiştir. 

Bilhassa Yörük Ali efe, mukabil mızın çehrelerinde bir memnunluk, Ayaspaşada oturan apartman ka- bulup ilave etti: - Nasıl, ne gibi? .. 
kuvvetleri bir punduna getirip aldat- hele, tnvrı hareketlerinde neşeli bir pıcısı Hamdinin 5 yaşındaki oğlu - Kenan Huliısi dolayısile değil - izah edeyim ... 'l'evfik Fikret lcı ine değil; kendilerine de hoca "' 
mak ve bu suretle oulara kuvvetli teliış göze çarpıyordu. Tevrat, sokağa bakmakta olduğu mi? •. Evet evet ... Buyurun bakalım .. hiç bir zaman kolejin tesiri altınd~ !arak kabul zaruretinde kalan bit hır satir atmak çarelerini araştırı- Efenin 

0 
gün dehalet edeceğinden peneereden düşerek ba!llndan yara • Ne imiş bu ankeL. Yoksa Fikret mü· kalmamıştır. Billıkis başta kolej mil- müessese hiç şüphe yoktur ki - bit 

yordu; O. "'."'alarda, çok esef edile- haberi olan köprü başındaki kıta- lanmıştır. nakaşası mı? dilril "Keytis .. olduğu halde bütün tesir yapmaz, yapamazdı. Bunu bil· 
cek bır hadıse \"Ukua gelmişti. Her • nın zabiti de çetenin köprilye doi?ru Yangın Başlangıcı _ ı;:,·et, dedim. Şairin hakkında k.ol_eJ ve mensııblan Fikretin şahsiye- hassa Fikretin ölUmUnil muteald• 
kes tarafın~ .nefret ve hiddetle kar ilerleyişini dürbinile seyrediyor, k~h- Evvelki gece saat 1,30 da Beyazıd- sizin düşüncelerinizi \'e mütalealan- tını çok kuvvetli bularak iradesiz ve kolej müdürünün bütün gıızetel""' 
il~ hu h~dıselerden Yörük Ali e- ramanlanmızın bütün hareketlerini da Dökmeciler caddesinde 8 sayı!ı nızı rica ediyoruz. ihtiyarsız bir halde onun tesirine ka- de çıkan bir mektubu teyid eyler· 
fe, ıstıfadeyı kurmuş ve iyi bir yol inceden inceye tedkik ediyordu. Ar- Kasaboğluna aid dökmeci dükkanın- Kendi gazetesi için h 1 kta pılm~ onun çekip götürdilğü vere İbrahim Hoyi bu sırada kalktı· O 
da ~ıılmuştu.. . ~k, Yörilk Ali efenin ilticasına 

0 
da dan yangın çıkmıştır. A~eş, sirayeti- olduğu yazılan bırakarak azııı:.,"i":a eri- ?ürilklen.mişlerdir. Fi.kret kolc]den dadaki ufak kütüphanesinden h..,. • Hadıse ıu ıdı: . ınanmıştı. Bır taraftan istikbal hazır- n; meydan verılmeden ııcindiirillmilş- ye, hususi dairesine davet etti~ Ve ıddıa edıle~ kozm?Poh~ ru?~ .. alma • sının bir kitabını çıkardı. Sayfa!.,, 

. Na~illının eşrafından bır soysuz, lıklarına başlamış, diğer taraftan da, tur. bu sırada anlatıyordu: mış, ~ılakıs koleJe Türklugu, Türk kanştınrken : 
ışgalcılere yaranmak ve bu suretle efenin köprüye yaklaştığı müjdesini, _ Fikr t U ak . .. .. dostlugunu aşılamıştır. orada Türk - Bu kitab hocam Salih KeraJO' 
kara yüzüne uygun bir külah kap - sabahdanbcri sabırsızlanmakta olan imam nlklhı ile evlenen- .. ıer an~ ?1 ~ beaşası, Fı~ret oldu ~l~be cemiyeti kurmuş ve yine kole- tindir. Fikretin hakkında bir etiid • 
mak için, eteklerini beline sarmış, Papaz efendi ile yavere yollamıştı. ler mahkOm oldu 0 ı, Y ı 1yırmıd ş senedır ~an Je ılk defa olarak bir ağaç bayramı dür. Bakın .. işte müdürün mektubd 
h" t 1 dal 1 . (H • M . b' . zaman can anır urur Fakat netıce- yapmak - d'k. . ıyane yo una mıştı. Balyanbolu- Biraz sonra en önde Yörük Ali . zmır, ususı una ırımizden)- d 1 Is . · . . • agaç ı ıp yetıştirnıek fik- da ~urada .. ne diyor: 

da k dı 1 
. .• . • e M d . . ene o ursa o un aleyhde de lehda rını · t• F'k . 

an np e e geçırdıgi bir haydud fe olduğu halde çete köprü baş enemen e ımam nıkahı ile ev - ' ' vermış ır. ı retı yalnız talebe- [Sonu 7 ncl sa famızda] 
çetesini, mukabil kuvvetlere ilticaya bulmuş ve 0 anda da kızılca bir ~~ !enen ve bu yüzden ağır ceza malı • y ~ 
muvafakat ettirmişti. Nazilliye ge- yamet kopmuştu. Teslim olmağ _ kemesıne venlen Ömer kızı Bayan 
tirttiği bu gafilleri, milli kuvvetlere len efe ve arkadaşlan ansızın :i~eh S~~eyla, nişanlısı Bay Muhittin ve 
Mensub bir zeybek müfrezesi gi- lara sanlmışlar köprüyü m haf nıkahı kıyan Arab hoca namile ma _ 
bi göste~e~ teslim e~ek alçaklığı- eden kıtanın ü~rine ateşe ı:şıar:: nıf B. Ramazan ~ylin_ın ağır. ce -
m becerml§tı. Karadag ve Pilevne lardı. Tabii berikiler birde _ zada muhakemelerı neticelenmış ve 

h bel · d · • ' n neye ug kara t fh' edilm' tir 
mu are erın ekı sayısız ve eşsiz radıklarını anhyamamışlar t - r e ım ış . 
kahramanlıklarını tarihe geçiren ma- ramış bir çil sürüsü gı"b' 'da ~lmug Suçlulardan Muhittinin bir ay ve 

ı agı ış- 20 .. S'"h IA 
balU zeybekliğinin ak namını yaban- lardı. Yörük Ali efe ve kızanlan tıp- ~n, u ~~ anın 15 gün, Ramazan 
cılara karşı karartmağa teşebbüs kı keklik avlar gibi ka,.anlan b . . _ Ceylanın tecıhne karar verilmiştir. 
tm' · • ~ ırı 

e ıştı. biri ardı~ vurmuşlar ve düşenleri 

Müessif bir ölüm İğfalita kapılan ve hakiki zeybek yatağanlarla doğramışlardı. O sıra
~ıl~. bu haydudlann ilticası key- da, mülizim Zekai Bey de yanındaki 
rıyetı, ışgalcileri ~~ı. ümidlere dU- fedakarlarla şimendifer köprüsünü Ba~an vaı ... N dd. fÜ~~ ve onlara ıyı bır propaganda dinamitle havaya uçurmuştu. a ure in 
vesılesı olmuştu. Bilhassa Yörük A . a Nü d li ef . d l . .' .. . - Sultanhısannda, efenin gelmesini - Un gece 

TAKSiM 
Sinemasında 

2 nci Hafta 
Bap• aaat 11 Ye 1 de 

tenzilatlı mdi11eler 

as kif lllk • • z heyaU-co klflllk koro -ao klflllk Meh
ter takımının l ftlr•klle Şarkın IUeunklr gUzelllkl•rl 
içinde canl•ndınlan toot gece m• .. llarının en 1uz.U 

GÜLNAZ SULTAN 
TÜRKÇE SÖZLÜ - TÜRKÇE ŞARKILI 

Bugün MELEK OörUlecek yeglne 
gUzel Film 3VAL5 Sinemasında m ~ı S: h-:; :~ırmeyı d~~Ur- dört gözle bekliyenler, ansızın patlı- • 

~ . . . ~ ile, dellletlennı te- yan silah ve bombalar karşısında b" vefat ettı ınm ettiklen bırkaç serseriyi de ileri . ır Baı Rollertle : YVONNE PRlNTEMPS _ PIERRE FRESNA y 
.urmn .. ıerdi den afallamışlardı. Bıraz sonra da Muh . k d Nefis yaJale r Ea güzel A k ş h d W9 • telıı. ... 

1 
arnr ar a aşımız Vili Nured- • f mevn u. a ane anslan, Harikalid~ melodilen· Baleti 

Yörük Ali efe, bu teşebbUsU haber .. "!l.~nıp aya~la~~ışlardı. Fakat, din Va - Nfı'nun zevcesi Bayan Me- Hr Ye Dam orkestraları, Zengh Ye Muhteşem sahneleri ' eri, 
alınca, bıyık altından gülmüş ve pek kopru başındakı mufrezenin imdadı- ziyetin dün gece Ortaköy Şifa y - ·--------•BiiiıuiiigiiUiinİIİ•il•iiıaii' tt ve t de tenzllAth maUnel•r 
de memnun olmuştu. O ana kadar na koşmak veya kendilerini müdafaa- dunda vefat ettiğini esefle habe ur ıihninden geçirdiği ve fakat, tatbi- Y~ kalkışmak şöyle dursun, Sultan - ririz. r ve- r----ıru:~:::ı~~::ı~~~!l!~~~~~ft~;;;;;::::::::::::;--
ki çaresini bulamadığı bir oyunu ha- lıısanndan kaçıp uzaklaşmağa bile Bayan Meziyet, Çürüksulu Mah· uazzam bir şa &Sarın SOn a aSI Ve SOn gÜ tırlamıştı. Hemen de kararını ver- vakit ve imkan bulamamışlardı. Çün- mud Paşa merhumun kızıydı . M A R j E A N T o n arı miş ve işe ba§lamıştı. Efe, aslen Sul- kil, Yörük Ali efe ve arkadaşları, 0 Biricik evladını kaybetmekten ma- ı• N E T T E 
ta~hisannın Kavaklı köyihıdendi. esnada ele geçirdikleri bir vasıta ile temzedo annesine, zevci vaıa Nure<i-
Köyü ve civan da o sıralarda işgal Menderes nehrini geçmişlerdi. Bir dine ve diğer yakınlarına en samimi 
altınd~ .b~~u~ordu. Bu, oynıyacağı yıldırım haberi v eşiddeti ile Sultan- taziyetlerimizi sunarız. T •• k • 
oyun ıçın ıyı b1:1' eebeb teşkil ediyor- hisarına da yetişmişlerdi. Oradaki Cenaze merasimine aid tafsilat Suo··rzlu~e nüshası yalnız 1 p E K sı'nemasında 
au. Hemen maıyetindcn birkaç açık kuvveti de perişan etmişlerdi. yarınki nUshamızda ilin edilecektir 
1öz ve becerikliyi · ayırdı ve o haı:a {De . BugU 1 vaım var] n •••n• ar ••at tt - tanzllAth t ,30 - 4 . e,ao ve 9 da 
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"Günahkir Kadın,, Adanada Spor Hareketleri No. 2t Nakleden : 0LVIYE SAKAR 

Yazan: MUcelll YAKAR 
Saadet, doğru görmüştü. Mehmed, före, bundan daha iyi ne olabifü ~ 

Koca salonda çıt yoktu, herkes gi oldum, günlerce kendime geleme- T oros Snor Klaba Ba11kanlıg., ına başka bir muhitten idi. Her §eye rağ- Oldukça mağrur bir tebessüm, 
merakla katil kadının gelmesini bek- dim, artık oğlumu ebediyyen kaybet- r Y' men onu elden kaçırmamak lazımdı. Mehmedin dudaklarında dolaşır gibi 
liyordu. Nihayet kapı açıldı, yanında miştim. tık günlerde İlhami beni ga- İbrahim BurduroJ!ır/u· Sec. ildi Hoş kıskanç tabiati yoktu ... Mch - oldu. 
iki jandarma ile beraber ihtiyar bir yet iyi tutuyordu. Fakat gi.inler ge-

1 
5 med şoförü idi.. Fakat ona alışmış- - Mesele öyle değil, ben muvakka-

iki ja~dar ile b:ra_ber. i~ti- tikçe yavaş yava~ ahlakını değiştir- Adana, (Hususi) _ Adana spor 1 tı. Galib Beyin bir tanecik kızı, dai- ten şoförlük yapmaktayım. 
yar . hır kadın gırdı ı?erıye. meye ~aııla~ı. \'e ık~ sene sonr~ ta- klüpleri ve sporcuları arasında müm· ma terbiyeli, bir arzusunu iki yaptır- - Daha iyi bir vaziyete geleceği· 
Sessız salonda hemen hır u- hammul edılmez hır hale geldı, ha- taz bir mevkün sahibi bulunan Toros mıyan bu kusursuz adamdan artık nizi mi bekliyorsunuz? 
ğultu başladı, y~vaştan ba~Iı~·a~ zır_ pa.ras~n~ ku~ar~a ~ \'e rak: alem - Spor klübü senelik kongresini klüp vazgeçemiyeceğini, onsuz yapamıya- - Söylemek doğru değil. Yalnız 
d_?t de\·am edeı:nedi, kır saçlı bakımın l~rın~e yı~p bıtır~ı, -~deta dılencce.k mensubininin ekseriyetile akdederek cağını anlıyordu. şunu ilave edeyim, bu kadar hafif 
sukuta davetıle, herkes susmaya bır hır \'azıyete duştuk, on para hır ruznamedeki maddelerin müzakere· Halenin, Mehmedde beğendiği şey, bir iş için böyle bir ücret almayı as-
mecbur oldu. Evvelki sessizlik yine! yerden gelirimiz yoktu. çalışmıyordu si ve geçen yılın faaliyet raporunun ne uzun boyu, ne ince yüzü, ne de la bir daha göremiyeceğimi temin e· 
başlamıştı. Katil kadının çehresi hun da üstelik beni de nikahla almamış- tetkik ve münakaşasından sonra C&· jmuntazam konuşması idi. Onu her debilirim. 
har bir tip arzediyordu. Aklarla kn- tı. Defalarca ona nikahlanmamız için miyetler kanunu ve Beden Terbiyesi şeyden ziyade alakalandıran nokta, - Öyle ise? 
nşı~t kumral s.a?ları dikilmiş gib

1
i yalvar~ı~1, aldırmıı.dı, nihaye~. ta ~ 1ı kanununa uygun büyük terakki ve Mehmedin, kendisine karşı gösterdi- - Herkes mukadderatına boyun 

genı~ ~lnında ın mo: daı:narlar ka.· ha~mulum kalmadı, ve bır gun ?a- yenilik bamlelerinın, yeni hedeflerin ği ihtimam ve himaye idi. eğmeli.. ve yoluna gitmeli ... Elde et-
kıp ınıyor, burun delıklerı fazlaca a- berı yok.ken kaçıp lstanbula geldım, esasları konuşularak kararlaştırıldı, Arabaya veya ata mı binmek is- tiğim istifadeler ne kadar fazla o -
çıtmış, _a~ı ~ok __ gözleri sabit b~r nok· h~ç birisine gide:ek yüzüm ~·oktu, genç elemanların dilekleri dikte e ~ tiyordu? Mehmed, derhal koşarak lursa olsun, benimki de şoförlükte 
taya dikılm.iş oylecc harekctsız du - mhayet çalışmaga karar verdım ve dildi, bilahare yeni idare heyeti inti· yardım ediyordu. Sokağa mı çıkı - kalmak değil. 
ruy~rdu. Sallanarak gösterilen yer: başladı~ çalışmaya,. arl~k bu sefer habı yapılarak klüp riyasetine itti _ yordu? Mehmed hemen, unuttuğu bir - Fakat birisi, size daha fazla 
geçtı, yanıbaşına avukatı da kendı- tamamıle sukut etrnış hır sokak ka- fak \'e alkışlarla İbrahim Burduroğ- şeyi koşup getiriyordu. para verse, ve çok parlak bir mevki 
sile beraber, bir aralık başını avuka-, dını olmuştum. Yıllarca bu çirkef için lu getirildi. Ve bu daimi dikkat ve alakayı da- temin etse, bizden sevinç ve neşe ile 
tın tarafına çevirdi, ve kulağına bir de yuvarlandım durdum, amma tı - Ad 1. - . . t" ile ima hissediyordu. İşte böyle, ses - ayrılır mıydınız? 

1 fı ld dı k · d h · · · b k d ·k·d b. 1 ana genç ıgının spor, par ı, - · f k' b" d S d t h d" 1 · k kil şey er sı a . Avu at yerın erı :ıını peşımı ıra -mıyor u, ı ı e ır I t d h 1 d b.. ..k b" üf" sız ve ve a ar ır a amı aa e e- Me me ın göz erı genç ızın ere ,. . . . . • ısa sa a arın a uyu ır n uz 1 kalktı, hakimın yanına gıdip uzun başıma bela oluyor benden para ko- 1. k t. .. n· 1 k tanı Zir k Bo !inden almak istiyordu. Hale, bütün takıldı. 
d k be .h d ·t _ d b d .1.h. ve ıva a ın munıess ı o ara - Adana Ticaret ve aa rsa.-;ı .. . d .1 b . 1 B'" 1 b" t kl"f" b k " uza ıya onuştular bera r, nı ayet parma an gı mıyor u, en e ı a_ ı d _ •1b h" Burd •1 Ad anın İki cl ~-'-im B -..auro.,. 

8 
ener31 ve ıra esı e. una manı o a - - oy e ır e ı ı ana ım yapa-

k "idi . . 1 1 k k dd t bo - . h ıgı ra ım urog u an n n-.. kam .aurau uru tı kt 1 arar verı , gızlı ce se yapı aca tı. mu a era ıma yun . egıyor er . ~ . . • .. .. da ~ ca ı. bilir? 
Kısa bir zamanda salon tamamil.a gelişinde elimde avcumda ne varsa sı.~ası, ı~tımaı .. kült~el hayatın Toroslulan tebrik eder, yeniden Jfti- Hemen vakit geçirmeksizin, Meh- Hale kızardı. Saadetten balısede-
boşaltildı. Katil kadın büyük bir yü- onu veriyordum, eğer vermiyecek yukselmış cenııyetlerın kuruc~u ~e şad ettikleri müzik ve temsil kolla • medhı. ne düşündüğünü, neler yap - cek miydi? Yoksa, hadiseleri oldu-
kün altında ezilmekten kurtulmu · olursam yiyeceğim dayak beni gün- koruyucusu olmakla emsalsız bJr mak arzusunda olduğunu öğrenmek ğu gibi inkişaf etmesi için kendi ha-
gibi derin bir nefes aldı ve anlatma~ 1 ıerce y;tağa bağlıyacak kadar deh- fazilet ve hamiyetin semboli.idür. rında da muvaffakiyetler dileriz. istedi. Ve: line bırakmak daha mı iyi idi? 

ya başladı. şetli oluyordu. Son senelerde kazan- - Otomobili durdur Mehmed, bi- Genç kız, mücadeleci bir tabiate 
"-Öldürdüğüm erkeği bundan 30 cım epeyce artmıştı, " ...... barından Erzincan Camii Güzel Bir Kaza raı ŞU kenarda durup dinlenelim, yol malikti. Saadetin Mehmedi kandır -

sene evvel tanımıştım, o zaman bım da epey para alıyordum. Barda ça- lar çok bozuktu .. bittim .. dedi. mağa <;alışacağını bildiği için o, mu-
18 yaşında evli bir kadındım. Kocanı lışmaya başladığım günden itibaren T . Ed·ı· Me ke ,-. Beypazarı Ve bir müddet yutkunduktan son- kabil tedbirleri derhal almalıydı. 0-
küçük bir memurdu, bir de ufak ço- İlhamiden gizli biraz para biriktiri - amır 1 ıyor r z • ra: nun i<;in: 
cuğum vardı, mesud yaşıyordum. yordum. Yıllardanberi kaybettiğim Erzincan (Hususi) _ 930 senesin Beypazarı (Hususi) - Beypazarı - Mehmed, babam, sizinle bir mu- - Zannedersem Saadet sizi yanı-
Fakat benim bu saadetim çok sür - namuslu hayatıma bir gün dönebil - de ,·uku bulan şiddetli bir zelzeleden Ankaranın 9imali garbi cihetinde ve kavele yapmak istiyormuş .. diye söze na almak istiyor, dedi. 
medi, oturduğumuz evin alt katına mek arzusilc. kubbeleri yıkılmış olan Hacı İzzet Ankaraya 100 kilometrelik munta- başladı. - Tanımıyorw;n. İsmini söylediği-
bir mirasyedi gelip gitmeye başladı. Bundan bir ay evvel, bir gece bar- Paşa camiinin tamiri için Evkaf U- zam bir şose ile bağlı 2000 küsur ha- - Mukavele neye yarıyacak kü- niz hanım kimdir? 
Kısa bir zaman içinde tanıştık, 14: da numaramı bitirmiş geride bir mum Müdürlüğüne müteaddid defa- ne ve mülhakatile beraber 31.000 ni çük hanım? - Arkadaşlarımdan biri .. san saç-
vaşındanberi içimde hissettiğim "> masada İlhami ile rakı içiyorduk. Ya- ıar müracaat eden vaktflar memuru· geçen nüfusu bağ ve bahçelerile ün -- Babam çok garib tabiatlidir. lı, bugün gittiğim köşküu kızı ... 
korkunç boşluğun onu tanıdıktaa nıbaşımızdaki masaya bir sürü genç na verilen cevapta şimdilik tahsisat almış büyük bir kaza merkezidir. Etrafındaki simaların mütemadiyen - Anladım, yeşil gözlil, güzel te-
sonra dolduğunu anladım, ve iyice erkekler gelip oturdular, o gece de olmadığı ve ilk fırsntta muhakkak Beypazannın belli başlı gelirini değişmesini istemez. Bu sebebden bessümlü gen<; kızdan mı ~ahsedi-
karar verdim ki İlhamiyi muhakkak ben çok tuvaletli idim, hemen hep - yaptırılacağı vadedilmişti. Bu hu - tiftik, yapağı, av derisi, afyon, pirinç, size iyi bir vaziyet ihdas edecek. yorsunuz? 
seviyorum. Ve fakat sevgimi içimde sinin gözleri bende idi, fakat ben iç:- susta gerek vali ve gerekse mebus - kavun ve karpuzla her nevi rneyva Mehmedin sustuğunu görünce genç Yüzü değişen Hale: 
bo~am gerekti, nih_ay~t ben n~us lerinde bir tanesi ile ço~ alakadar-~· ı ıa.nmız da teşebbüslerde bulunmuş- ve sebze teşkil eder. kız devam etti: - Onu tanıyor musunz? diye sor-
lu hır kadın, şefkatlı bır ana ıdım, luyordum, amma bu alaka meslegı- lardı, bunun üzerine bu camiin tami- Ayaş, Nallıhan, Polatlı ve Kızılca- - Bu sizin için .. çok istifadeli bir du. 
oğlumu deli gibi severdim, yok sad! min icabı bir alı~kanhk değil senele· rine sarfedilmek için merkezden on hamam kazalarının tam ,·asatına dil· mukavele olacak. Mehmedin, yeşil gözler, güzel te -
aevmek değil tapardım ona, benim rin ardına gizlenmiş ve fakat acısın- beş bin sekiz yüz küsur lira gönderil- şen bu merkezi kazanın en. evvel bir Şoförün gözlerinden bir bulut ge- bessümlerden bahsetmesi canını sık-
Allahım, her şeyimdi, onu bir an bile dan hiç bir şey kaybetmemiş bir sev- miştir. Tamirat eksiltmeye konmuş- orta okula şiddetle ihtiyacı vardır. çer gibi oldu. mıştı. Fakat vaziyetini hiç bozmadı: 
görmeden yapamazdım. Günlerce og- ginin heyecanı, ne kadar da Tura - tur. Tarihi bir kıymeti olmıyan w• Gerek bu kazalar ve gerekse Bey- - Bu meseleyi. benimle konuşmı- - Sizi arkadaşlarınıza götürdü • 
lumun sevgisile aşkım boğuştu. Ni - nıma benziyordu, o şimdi yaşıyorsa fakat memlekete bir şehir süsü ve- pazarının Karaşar ve Ayaşın GüdiU yacağınızı vadetmiştiniz. ğüm zaman kapı önlerinde birkaç ke-
hayet biri mağlfıp oldu. llhaminin böyle genç bir erkek olmuştur diye ren bu kargir binanın yaptırılmasın- gibi büyük ve kalabalık nahiyelerile - Neden? Bu, bana aid bir key- re benimle konuştu. 
metresi oldum. Hiç unutmam, o gü - düşünüyor gözlerimi gözlerinden a - dan halk çok memnundur. Mudurnu ye Mihalıççık dahi burada fiyet. Size alıştım. Bir gün, beni hıra- - Ya, demek daha evvelden teşeb-
nU, evde oğlum Turanla yalnızdım yırmıyordum, bir aralık benim bu a- l:' 1 t . t açılacak orta okuldan geniş mikyas- kıp gitmek tasavvurunda bulunma • büs etti! 
ilk olarak onunla buluşacaktım. Tu- lakamı gören genç erkek gözü ile ba- . 
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1 
ta istifade edebileceklerdir. nız çok müşkül ve zorlu bir iş olacak. - Neye teşebbüs edecekti'? 

ranı uyuttum, ve hazırlandım. Gider- na işaret etmeye başladı, o bu halile Erzmcan - 05 e ve .e ı yo u- • . . . . _ v 
k beş·v· d l 1 - be . be- d·-· . bel. . . nun Erzincana aid kısmı ıkmal edil- Kaza merkezınde ıkı tam teşkılatlı· - Şimdilik sizlerden ayrılmayı dü- - Sizi elde etmege. 

en ıgın e mışı mışı uyuyan og- nı gen ıgını Jı etmek ıstıyor- . . .. . . ··ık 1 b" halk . b'. lfk f b ._ şünmiyorum. Fakat bir mukavele - Buna nereden ihtimal veriyor· 
lumu doya doya öptüm. Zira onu bu du, bakışmamız çok sürmedi. Arka - mıştır. Bu munasebetle \alt Osman lı oku'. ır c\: .u ç.e . 1 a n . - - . . . sunuz?. 

·· ·· . . .. 1 Nuri Tekeli Erzincanın son hududu kası ve bır tane bıçkı dıkış yurdu . ıle de baglanmagı ıstemıyorum. Da-
kadar haklı olarak son defa opuyor· daşlanndan bın yuksek sesle: .. · ıha uzak bir istikbalde henüz düşün- - Bugün, sizi şoför diye almak is-
dum. Ger"i bir çok gu··nıer daha ö - "Desene Turan artık komutanın lolan ve yolun muntehası bulunan vardır. - .. , ~ 

... Ah edl" k ..• ·· k d "d k b B d · t· • h . k megc luzum olmamasına ragınen, tediğini söylemişti de. pecektim onu amma bugünkü gibi damadı olu'-·orsun ı m ı oy une a ar gı ere u eypazarın a ıç ımaı ay at ta ço . . 
-. J '' • 1 t f · · · • t B . ı ·· ·· k · E .• Ik" d · 'b başka bır havat <YC"ırmcm ve mes · Vc•hmA..:ı gu··1u··msi"•erek sordu· tertemiz olarak degıl, koşarak söz - Bu kısa cümle beni en hassas ye- so un e tışını :yapmış ır. u so u- yukse tır. ''e ı sene en ıtı aren ~ ., " . l t:u J • 

·-· · · · · "d k" nf , k .. ··1 d kk ı k"k ftl ··d-· lekse~mcmlazım... YI f"" d" · ı kis leştıgunız yere geldım, bu hiç kım • rimden yaraladı, bilmeden isteme • zen? e ı me ez '\le opru er ~ ço .a?ın ~:ımız es ı ıya e erını_ egış- - anız şo or ıye mı ama • 
senin uğramadığı sık ağaçlı bir çam- den bir yaraya battı 0 paslı ok. Daha metin olarak yapılmıştır. Erzıncan tırıp Turk kadınının kıyafetı olan - Başka bir hayat ve meslek mi? tedi ·~ 

(Devamı var) tıktı. İlhami benden evvel gelmiş bek fazla orada duramadım, koşarak e· 'kazalarında da yol yapma faaliyeti medeni kıyafete bürünmüşlerdir. Arzu ettiği ücreti alabilecek bir şo-
~~. H~~~g~~~-'n~~~~aka~paa~.~~~~~~ rnı~~~~~~~qhlçhl============================= 
kola çamlıkların içinde dola~ma~a ce ağladım, fakat bu ağlayış acıdan Felaketzedelere l'ar<lım ~i~iş ~u:_du ~enç ~ey~azarı bayanları c. H. p. Giresun ocak 1 Dikili hareketi arz raporu 
başladık. İ<;imde korku ile karış1k mı yoksa sevinçten mi geliyordu. Dikili folaketzedelerine yardım ıçın buyük bır alaka ıle karşılanmış kongreleri vilayete verildi 
bir sevinç vardı. Kuşlar sanki benim Bunu bilmiyordum işte demek ki için belediye salonunda ve valinin bulunmaktadır. 
bu sevincime iştirak etmek istiyorlar- oğlum zabit olmuş, yakında içtimai başkanlığında toplanan bir heyet Beypazarının su işi hallolmuş gl Giresun (Hususi) - Mahalle o- İzmir (Hususi) - Jeolog B. Şev
mış gibi tatlı tatlı cıvıldaşıyorlardı. mevkii çok yüksek olan bir insanın bu iş için Kızılay kurumuna yardım- bidir. Eğer Belediye gayret edene cak kongrelerine 15 10 939 günün- ket Ahmed Dikiliden lzmire av
Uzun uzun yürüdük, nihayet orma - da damadı olacak, aradan bir saat cı olmak iizere on dört kişilik bir ko- önümüzdeki yıl Beypazarlılar elek - de başlandı ve 27 10 939 gününde det etmiş \'e hazırladığı ra .. _ 
nın en ~ık ağaçlı ve ıssız bir köşesi- lgeçti geçmedi. tıhami gülerek geldi mite seçmiş ve bu komite faaliyete triğe de kavu~muş olacaklardır. Bey· bitecek ve köy ocakları da 22 10t93!J porunu vilayet makamına vermiştir. 
ne geldık, oturduk ve saatlerce orada eve: geçmiştir. pazarı Ankara arasında işliyen ot·)- gününde bitmiş olacaktır. B. Şevket Ahmed , kendisini zi -
nhamı ile aşkın namütenahiliklerine _Müjde dedi oğlunu bulduk, ...... büsler de çok ucuz ve rahattır. Glr•eun Halkevl yaret ettiğim zaman bana şunıarı 

~l~ı~. Ortalık kararır~en biri - da sübaymış yak~da ··:· alayının rim, ve bununla da kalmam komu- . ~y~azarı tam man_asile u~uz v~ baş.kanhjiı söyledi. 
bılınnmıtzdenK ayrıldkık. Vd~kıt çok geç k~mutanının kızı Sueda ıle ev_lene~ek tana da her şeyi haber veririm. Da . ~ınn bır -~azadd~derk.ezı olup cırnrın_ - Giresun (Hususi) _ Halke\'i baş · - Muhtasar raporumu vilayet nıa. 
o uş u. oşara eve onerken, tat mış, arkadaşlarından her şeyı en ın- adının b'r sokak süprüntüsünün da da mutea ı ıçmecelere sahıb k B th- Ar G"" k' kamına te,·di eyledim. Raporda ~~-
lı tatlı öten bülbüllerin sesi yok ol - ce noktasına kadar haber aldım ne· mvl ld _ı .. - . · d .. - .. d bulunmaktadır. Bu meyanda Kapullı j kanı avu at ay :.an 1 ura ın zelenin sebebleri anlatılmış ve Dıkı· 

' og u o ugunu ogrenır ve UO'Un en ' · B ı d've Reisi Bav Esref D"z-muştu artık, şimdi korkunç bir ses rede oturduğunu bile biliyorum, arn- . _ 0 Dutlu ve Ayaş içmeleri namile maruf yen~e . e e ı.; .J ·, 
1 linin yeniden kurulması hakkında. 

adım adım bana yakla§ıyor "Günah- ma arkadaşlarına biç bir şey belli vaz gekçe;; .. dkıye bagırldı. 0
1 
ııaky~lt: hamamlar zikredilebilir. ,, d~rdıntı~abdolubn~uştur.l"kBtay Ekkş~·~lf mütaleamız bildirilmiştir. 

kar kadın günahkar kadın deyip t d" h .. 1 k b" varma artı namusu oma ıs l- • .. Dız ar ote en erı genç ı eşe u - , M f 1 b _h ıur 
uzaklaşıyo~du. Eve girdiği~ zaman :ö~~y~~im,e:n:a~: ~~::t ,.ı~tı ~eg!_ yorum diye ayaklarına kapa_nmak Kazını Guneş ~erin~n.yorulmaz ~ir.y~rdı?1cısı ~ld.~- dug-:m~~:ka~~~:~~~~~ceag-fm .. bu 

· ~ :ı • edi ümk.. r b" h .. k.. ıgu gıbı memleketın ıçtım:ıı ve kultur sanki evlidımı bulamıyacakmışım lunun arkadaşı seninle tanışmak is- ıst m, nem un za ım ır u um . . Heyet Ankaraya dönmüştür. 
gibi bir hissi kablelvuku vardı içim- ti . k be- · · - dar edasile kararlarını durmadan Nazillide Türk şefkati sahalarında da verımlı çalışmalarını 

)Ormuş ço • genmış senı eger . . h "b 1 t . r Adanalla bayram 
de. Ko§~rak ~ğlumun odasına çık oğlun nişanlı olmasaymış bu gece sen hem de yemın. ederek tekrar. ediy~r- Nazilli (Hususi) - Şehrimizde er zaman ı za e mış ır. hazırbkları 
tım, beşıkte kimseler yoktu, masa - onun yanına düşecekmişsin, amma du, artık beynım atmıştı benım bu ·'ve nahiyelerde memleket uğruna ha M ğl d i 8 U Adana, 21 (A.A.) _ Cümhuriye-
nın üstünde küçük bir kağıd üzerine nişanlı olduğu için seni arkadaşına tün ömrümü bana zehir eden şerefi-! yatını ifna edenlerin bize vedia olarak _ U 

8 a . çm •~Y. . tin 16 ıncı yıldönümüne Adana bil • 
iU satırlar yazılmıştı: bağ1şladı... mi çalan bu ırz düşmanı namus hır- bıraktıkları yardıma muhtaç yavru- Mugla, (Hususı) - En muhım ıh- yük mikyasda hazırlıklar yapıyor• 

"Günlerdenberi seni takib ediyor· Eğer susması ıçm haykır - sızını bir dakika daha fazla yaşata- !arına Cümhuriyet bayramı için elbi- tiyaclarımızdan biri olan içme suyu- t 
d "h t b ·· be t . t f ı· ti d t k Bayramın muazzam bir şekilde ku •1 um, nı aye u gun ni hayasız masaydım bir araba lif daha konu- mazdım, yastığın altında duran ta- se ve ayakkabı temini maksadile kay nun esı~:ı. ı aa ıye e evam e me - lanması işini bilhassa Halkevi orgaJl 
bir şekilde aldattığını gözlerimle gör· ı şacaktı, fakat artık tahamülüm bancasını çekip ateş ettim birkaç makamımızın riyaseti altında başta tedir. ze etmektedir. Umumi tezahürat ba-
dü_m. Bem.· ve o~lunu bir daha_ g_ öre·- kalmadı. og-hıından bir daha bahset- kurşunla geberttim onu, böylece og-. belediye ve çocuktan esirı?eme ku - ı Şemsetti.n suyu membaından itiba- · ,,,;in 

1-d h n ~ zırlıklarından maada Halkevi iıç "-
mıyc:c~ksın, ev a ının asretını - miyeceksin ve bugünden sonra ben lunun şerefine nakise ola~ namus - rumu reisleri olduğu halde nahiye 1 ren ~~umı depo~·a kadar. o~an kıs - bayramda verilecek temsiller, kon • 
hamının aşkı sana unutturacaktır, barda çalışmıyacağım dedim. Artık suz bir ananın yüz kızartıcı mazL:,i.- müdürleri. köy muhtarları Halkevi mın ıkı buçuk kılometre.sının botu feranslar hazırlamaktadır. 
onu ~ok sevdiğine bugün şahid ol - yaşamayı çok manasız buluyor.fam, ni gömdi!m oraya, şımdi artı!t rahat salonunda bir toplantı yapmışlardır. ferşiyatı ikmal edilmiş ve diğer kı-
~~, ~zak~an kocanın seni seyretti- yıllardanberi özlem.ini çektiğim oğ _ rahat ö!ebilirim, oğlumun düğünü _ Kaymakam Bay Celıil Özgüvenç sımlarında. hen.dek k~~lması t~mam Adan•ll• eAStmen kur•" 
gın~ goremıyecek _ kadar heye~anla.lıumu bir kere görmüştüm ya yetişir- nti uzaktan olsun g.Jı·emc~:lm re za- maksadı izah etmiş ve bu menfaate olmuı,tur.: Şehrın en yuksek yerı olan faallyatln' bitirdi ~· .. 
aevıyorsun onu, eger bu aşk seru me- di bu ba.na bir de dügu-··n rrı; .. ü Ordu rar saadetinio catFmı climk nrdüm b" b 

1 
.1 .. t klif b t Topyatagında yapılmakta olan 500 Adana, 21 (A.A.) - Adana. _egı:Q 

0 -ı ' 6uıı • - - ır a o verı mesını e ve eye nl k bet d . ik b t ftlll,, 
aut ederse ne mutlu sana. g unu evinin kapısına gizlenecek kansı He ya bu da veter ban;ı Jhtiyar kadın b . tl . 1 k to u onarme eponun ınşası - men kursu diln faaliyetini ı 1 

1 ""'" . .; .. unu nıemnuruye e ve sevınç e a - d"l . . o • 
""'9 yere arama meçhul diyarlara beraber kolkola bir defa daha göre- olduğu yere yığılıvct·di, soluk siyah . . mal e ı mıştır. seksen eğitmen kurstan mezun 
gidiyoruz,_ sakın evladım diye de.fer- cektim. Maksadımı llhamiye söyle- gözlerinde iki damla dnnuk yaş µar-1 bul etmıştır. . Şehir dahilindeki 150 milimetre- muştur. d<J 
y~d e~ege kalkma, zira sukut et - dim, zannettim ki benim bu çok müş- ladı ve ebediyyen kapanı.it gc.izleri. ~ayr~~~a ~asab<ı: ve nahıyel~rde lik ana borunun ferşiyatına devam e- Bu münasebetle Atatürk pa.rkıJl 
mış bır ana, evlldı için gözyaşı dök - kül mevkiime hürmet edip bana yar- Siyah bir örtüye sa.rıimt~ ölünün yü- s~~ız yuz_u mutecavız ya\TU sevın • dilmektedir. Tesisatın 3-4 ay devam büyük bir merasim yapılarak Ata • 
mek hakkını kaybetmiş günahkar bir dım edecek amma ne gezer deli gibi zünü aydınlatan ak§arn gün~i, Ordu dirılecektır. edeceği anlaşılıyor. Yakında halkı - türk anıtına çelenk konulmuştur· 
kadındır. üzerime hücum etti ve: evinde neşe ile danseden yeni e.vlilı.- Belediye reisi Bay Emin Halkevi mız temiz bir suya kavuşacak ve Şt!- Eğitmenler, Çukurovanın .. se~ 

Saadet Hilmi - Eğer barda. çalışmak istemiyor- ri arayıp buldu, o güneş aym saatte salonunda yirmi kişiye §ahsen bir hir sıhhi durumunda bunun pek çok köyünde yeni tesis edilen ko.Y 0 

Mektubu okuduğum zaman deli gi- san şimdi gider seni oğluna. aijyle -1 aıı:ı. ile oğlu birden Sçyrclti... 1 ziyafet vermi.~tir. faydalan görüleceği şüphesizdir. larını idare edeceklerdir. 
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Allmel Berellwe K•Mıl•rı 
Silleymaniye klübtınde yaplmakta 

olan profeayoael yağlı gilrel JDÜllaba-o 
blanııa c1UD akpm da Suyolcu öz. 
pınar ve Bay Besimin hakemliği al-
bnda devam ectihnil aWra ile takib t . . . tan OD dört buçuk kurup lladar mtı-

(Bat tarafı ' lld uyfammla] Naf'tyi tarif ve tasvir eden 1\1 iki bayaa edilmip. Bu mikdar bir mil- · • edilm lrarpJaemalarda pı neticele& Galatasaray Beykozla, Beşıktaş Kasımpaşa, elde edilmiftir. 
"l'ikret Bey, fıtratın nadir yetil- mısra: yon kiloya yalmıcbr. Bu hareket ıi · 
~ mnallhnlerdmcli. Terbiyenin Bir yalu ~An,, çafthtf tki Jlw.ıtı- yuada çok iyi bir tmir yap11111 m6s-
~ ibaret olduğunu tamamDe mtid çer ka§lar.. tahsil aQrra ft eaafı 88'9inc1irmi1ti. 

Fenerbahçe SUleymaniya ile Karştla,ıyor Ali~ ~...!:ana:;::: 

l1k Ve talebesine en ll&f ve ulvt emel- Yind 1aaJlçer gibi uakin iki ma.- Aynca tehrimi& bopfratifi dahi ~ maçlarma bu~e ~rtllk~ Bugun Yapılacak 1-i ilham etmek kudret harikasına Mlt umr. SUniıene ve Of bavaUSfiıden bir bay- da birden devam edilecektir. ilö 

llllJikti. Ne kadar kuvvetli çizilmi§ bir tab li mübayaada buJnnmUftur. ~~..., o~çarbahbararetaizk ....... 
1 

g~la : 
R-.... • • ıat·ıe .:..___.. -a- tkl d ~·-·,, .rene çe -vu8.ID18 Spor Hareketler·ı ~ meaaı • 4L r.ıa.un. ~., lodur. Bu adama 1&11a r enmez . l rile lanan _, • .__ile takiib edil. 
~in idare mesleğine müteallik de ne denilebilir? •• ,, mek, Çanakkalelen, Sakarya.lan, - can ve ..._ . 
ı.u.u;tta tasvib etmediği herhan- Muharrir İbrahim Hoyi, görülü • nönülerini düşünmek varken bogtur.n meje başlıyan ~ bugün yapı- Takaim. stadıwh: (l'utbol) 
il llir bahsi "-~ "--ı..;1··d em. . . . . Fik t . . di. Jlüni/ lacak olanları bınncı sınıf hemayar Fenerbahçe • saı-.... ıye. '1if . wuıuuue ~u yordu, kı mildhış bır re çı ı • takımlarm karp karpya geJmemele- ...... ,,_ 
t..ı.... "~ _ihtara~ ~esı ~e mek - Onu daha kurcaladıkça hocasının ki- . • . . ~ rine rağmen şampinoya tesirinden saat :US de 
~ızı pek zıyade müstefıd eyle • tabından bana birçok parçalar oku - "Fikret, ımanlı ve ıdealıst bır mil- . alik il tak"b edil ktir lstanbulspor - Topkapı saat 
""ittir k Onda "edan ..nn ..... >ı.1. • . yme a e ı ece . 13 d .,, yup Fikreti yakın gören ve ya ın • ceddittir. , vı ,,.___.ıgı, Dört sahada birden devam edilecek e 
tlailbrahim Hoyi ki~b_a bakan gözl• dan tesbit eden bu satırlan sözlerine fiki~ istikl&li, mefk~ ~tam~- maçlardan en mHhimmi neticesi iki Pera-Anadoluhi&ar saat 11 de 

-~ çevirdi. . şahid tutuyordu. •. .. . nasıle .teceasüm ~·A Hayatı i1e klübün ligdeki derecesini tamamile Şeref Stadn••: saat 
~ Gö~~uz ~ dedi .o ~- Fikretin küs~~ğünu, ~ kım eserlen ~da ~ bır ihenk mev- değietirecek olan Galatasaray Bey- Galatasaray - Beykoz 
~ ınudürü bile ı~~ ediyor ki, seyi beğenmez gıbı da~~~~· ~e cud olan b~r p.irdir. . koz karş:ıla§Dlasıdır. 15 de 
itin et onlara ~ok m~ olmuştur. için arkadaşlarını gttcendırdıgını goe . ?• Amerikan misyonerlermin te • Beykoz yaptlğı üç maçtan ikisini Be§iktq • Kasımpaga saat 
hli llenal~yh b .. ~ d~ ~~te kc:nmo- teren kayıdlan, batıralan okuyor ve: ~":°de k•lmaml§br. Bunun isbat • kazanmış birini kaybetmiş, 7 puvan- 13 de 
iiti t~ d~ bıl~ oyle bır .~u _ Görüyorsunuz ya .. _ buru&ı: ~oca: dicı mısraıan. varmt:· Zulm~ _karfı la ligde Fenerbahoe ile beraber 3 in- Davudpaşa • Galata Gençler 
~ ~ hiç. ol~am ~ mm fikirleridir ve gorOşleridir ki haykırmı§, mıllete hı~b ~tmıştir. cü gelmektedir. saat 11 de . 

Ahmecti. 
Kiçllk ortada: Beliktqh Yusuf &4 

rabacı Nmiyi, 
Bl1yilk ortada: Adapuarlı Rua, .. 

rabacı Şevkiyi 11Ktinde ile,, Arama 
llehmed, Silivrili "Hawn,, ı pes et
tirerek Adapuarb Rızayı paça ba
nağı ile. 

Bq albnda: Dinarlı hmail Alem~ 
dağlı "Btlseyin,, i ters kepçe ile Ban 
dırmah ŞükreddiD Alemdağh Abdul• 
lahı künde ile Dinarlı İsmail hasta • 
1anan Şükreddini pes ettirerek yendi. 
Başda: Molla Mehmedle Ali Ahmed 

giireli bir aat devam etti. Saat 24 
de ikisi berabere addedildi. Giire§lere 
nihayet verildi. 

Güreelere bugün de devam ediJe. 
cektir. 

lr: yapmış kudretlı bır şahsıyet ben de ayni mUtaleadayım. Fikret Omnanh pırlen arumda Galatasaray p.DB1 yar gitmediğin- Pener Stadmda: 
illllalı?'1Z· - Ostadım! diye sordum. ~ en bnyOğil ..,... bile, en sana~- den Fenerbahoeye ve lstanbulspora Vefa· HiW saat 15 de Onlverelte at T8frlnl· 
~lyı .. amma. .. Halôb. °?~ mem- tin heykelini dikelim mi? dır. Ve ~ clencede ku~ bir yenilerek Topkapı ne ayni puvanla saat~ • Feneryılmaz evvelde •çllıror 

donmeyiline ne dersiniz?.. İbrahim Hoyi biraz dilşüııdi\: nizımdır. Şııre tabiat -.e reaım sok· 6 mcıhğa düşmtlftür. İstanbul üniversitesi bu sene 31 
"-Ben Haluku hiç taııımıyorum. - Bu bir kadirtinas~ık eaeridir •• muştW:. ~anayı beyit.için~e ~itirmek Bugün yapacağı maçı kazanacak AISWetın>:"ı:~e A=-~t 

15 
teşrinievvelde mutad merasimle yeni 

~\in hakkında bildiğim hep duyduk- diye cevab verdi. Ve bıraz da cemi- ananesını bozdu,ve bır fı~ _uzun olursa 3, Beykoz da bir puvan elde sene tedriaa.tına baolıyacaktır. Mera-
~dan ibarettir. İşittiğime göre yetin itiyadlarmdan biridir. lılaksl:d cümleler içinde teeelsUl ettirilebilece- ederek 8 er puvanla berabere gele- de aim esnaSJnda üniversite rektörU Ce-
ikret, "Haltlll:" a çok bel bağla - ileriye ve daha sonraki tarihlere bır ğini g&ltenti. ceklerdir. T. Yldız - Ortaköy saat 13 de mil Bil8e1 bir nutuk aöyliyerek üni-
~ Onu tabaile gönd~ "Çi~çi. - ha~ra bırakmaktır ki .. ~~ hey- Heykeli dillilmelidir.,, Berabere kalchklan takdirde Bey- Beylerbeyi· Alemdar saat 11 veraitenin bir 1e11elik mesaisini te'ba-1..: -~vendtelll,, nde mU~~~~~ kelı olsa da olmı11 da, Sebililrre • ~. A. Aıt.kcıf kozla aralarmda iki puvan, mağUib de. rUs ettbeeek ve öntlmilzdeki yıl için 
~ eden "llaltk,, ise tahsilını biti- pd,, cılann nıhu hortlasa da hortla- Beyoğltı olduğu takdirde ' puvan fark ola • ı dllrpif olunan tedbirleri izah edecek-
~ ayni Qniftl'Sitede profesör mu- m.asa ~ tarih htlkmtlnil 'Vel'IDiltir- •'Klmran Demirin fikirlerinin ak- cak ligd~ bilhaBBa birinci devrede Allkara Lll ........- Puftll tir. 
~. doçent olarak il almış. Buraya Fikre~ ar~da bıraktığı her.~ sine olarak, Fikret vatanperver, mil- vaziyetini dtbreltemiyecek bale gel - V~ Üniversite bir tepiniaaniden iti-
~ği için J'lkret çok umıtlJOI' - hedeki ızler birer heykel azameti ile ll......__• bir -ı-:-ı.ın... Kolejde digını· · · diifünerek canla başla oynı - baren de bilfiil tedriaata bqhyacak• 
"'I \'e tiklyet ediyormut- phlaıımaktadır. Bunu WJa veya ok;;~-~ 7Tilrt oJmasa yacak olan San KJrmızihlarm bu i f j i : c tır. 
"'1 'l!ayıe olmua bile l'ikret; BaJ6kun bronza hapsetmenin manam yoktur. dolayıaile yan1ı1 htudbn vermemeli- maçı kır-anmam Beykozla enerjik Takımlar ~ i i :! ; i E lzcller bugln Aau ... ya 
....._:e hareUtmduı ne-~~ ol Sonra, Galatuaray_ .bahçesindeki yiz. bir takım olmasına rağmen beklen• ~ ~ ~ ıl ~ > a gld"8rl•r 
l""lll •• Her evlldın yetışıp lyı veya heykel de içinden yetışıp feyz aldığı On lerini yakmak istiyenJer bilir. AnkaradaJd Ciimhuriyet bayramı • 
......_ Obnamıdan dol~yı babaya te. • wı feyz v~~ miiıı~uıenin ona ~ar- mn:ı ~ vatan bi-ini, ,urt Şampiyonada yenilmeden bqila. KuhafızgUcll 3 2 O 1 14 1 8 na iftlrak edecek olan ı.tanbal Ddo
·~ edecek mesulıyet ancak bır il besledili bır ihtiram ve sevginin "ilini ok etmek istediklerini bil- giden Bellktaf ile 5 puvanla sondan Aa. ra. Güctl 3 2 ı O 11 9 'l lerl baglla aat 14 de huUll llir trm 
~kadardır. Sinpiriişde kadar o- nipneaidir. Ve ne muthıdur ki bu aevgıel"dirl y bir evvel gelen Altmtuğ (Kasımpa- Harbiye 3 2 1 8 12 6 7 le Ankaraya gideceklerdir. fstanbul 
... lardan d ak d . m 1 er. 1 8 8 e beraber dtln -"'rimbıe ta&._~- Ondan eonraki auç heykeli yapan genç e a emı pro- Heykeli k dillin. yUce okluiu ka p) karfı1a1ması gampiyonada ya • 'Maelreapor 3 1 l izcilerile fil"<'" ge • 
.___ eaıua kendisi ~lr. f8*1erindm "Hadi,, dir. • m 1ru • lan pavanla bqda ilden takımlar Demirapor 3 ı 1 1 9 9 1 len :U50 Bdirnell lzcl de Ankaraya 
ta..~ benim, bizim bildilllDia ft - Ya eeerlerini yakmak teldüille dar yüce llir yere di ınelidr.,, taraftarlannın neticesini alika ile Gençlerbirliği 3 1 O 1 5 1 5 hareket edecektir • 
.. ~ "Halfik,, Fikretin. özoğ- ne derainis? A. ATWl beldedikleri günün ikinci mühim ma- G. Saray 3 1 2 6 4 12 5 """'_..,,....,..,.~fVV""'"'""'..,..,..~~~~ 
~: bltUn Tllrk oğullan, Türk İbrahim Boyi güldü ve çok mil&- 11Kimran Demirin, Fikretin eser- çı olacaktır. Befik.ta§ın bu maçtan Birliupor 2 o 2 O 21 8 2 HALKEVLERlNDB: 
" dir. "Halük,, •dece bir isim, tehzi bir tavırla: terinin yakılmaaı hakkmdaki fikri galib çıkması pmpiyonadaki mev • GUnet 2 O 2 O 3 9 2 PAUSIZ DEll8LEB 

leia'boldür. - Fikretin, dedi, eserlerinden mil- kUstahlıktan baPa bir teY delildir. küni aigortalıyacak Beyaz Siyahh· Beeilrtaf Balkevinden: 
- li'ikret; milli bir pir sayı1abiUr yonlarc:a bemlmıı olsaydı ve bütün Fikret. hak adalannm dinlenme- Jar birinci liğiıı devresini mutlak bq- Jmnlara muvaffakiyet diler t.emis O· Erimi8lle Jm ve erkek orta okul 

'-lt.. dünyayı atete verecek bir tekilde _bu diğini, haksızlıkta iarar edildiğini gö- da bi~~l~rdir. Bu karşılaşman1;11 yun bekleriz. çocuklanmız için ayn ayn matema-
~ Ho ·derhal cevab verdi: eserler yakılmıı bulunmasaydı, yıııe rerek Galatasara dan çeldlmiftir. O- ehemmıyetini kavnyarak gevwek bir SPORCU tik, geometri, kimya, lngmn:e ve 
- Jıua.et; ;phe yoktur ki milliye- de günün birinde bu eeerleri -Sebililr- nun bu çekilip~ milliyet hialerin - oyun oynamazlarsa her halde saha- • • • Franmea kurıdarmda 1 11/ 1938 ta-
~ -..ııYlh bir pirdir. Böyle olmasa l'eşl.d~~~~~lankuyçınl~~~ ,Ku- den mahrum bulunduğuna hamlet- danŞamg~ö anadynlac!1'~1• • YENİ GAJATASABAY iDARE rihinden itibaren derslere ba§lanacak 
.... ~ ..... -1..:d b" t....- htlldbndara raD gtbl .,_n.aen 0 &C8& Vııı:ıa.&ıl Ve -.-1- d ğru olam PlYO a .açguu.•9- aynı pu• .-.L.- kız .L-1- orta .._1 ı.~\euı ır ~ . aanatsever kafalar ve ağızlar bulu- m 0 az. vanla bqda giden Vefa ile kiimenin Heyeti WW tır. Arm_ ~ ve eı:- Oaua 
.._~ çıkar da 

11
devenin bqı,. nı __ ,..4-_ o her zaman bUyilk bir Tilrk piri t rh . kl".bü Hili.lA ı. .. -ı .. -..... Galatasaraylılar dün saat 15.30 talebelermm her gtlıı ıdare memur-

~ ,,,.__ ---1 Daıı;a.a~. en _'.~LLSlZ " -~ • . luğumuza müracaatla ka tlarma 
"-...c ve ~ üstadın, ticarethanesinde kala • oı,ırak kalacaktır. ,, Vefanın, Topkapı lstanbulllpor kar· da Parmakkapldaki lokallermde se- yı 

..... Jiılc .,_ bclflan bir giitl baht arbJor ve her mtıracaati tehir VecW KeMft U~Tc şılaşması 1stanbulaponm, Penerbalı- nelik toplan~ ~puat ~ i · ymptlrmaJan ~· 
lcopGnrlcu'. ediyordu. Fazla aıkmamak için mil- '-Heykeli dildlmeie llyıktır. çe, SWeymaıaiye ~da Fe- dare heyetlerini intibab etmitlenfir, • ....., lldlıetl ima: 

bt,. Jaaylmabilirdi ! Soma yiDıe ilt- aadeıliııi alarak ayrıldım. Fotoğra- Kimran Deaairbı Tevfik mretin nerbahçenin lehine neticeJenmeai Kongre reisliğine bir numaralı ua İngilizce, Fransızca, Almanca " 
~ ft ..._.. m bran1ık gtbl- fmı 1gıncHai g&ıderm.eJi vldetti am- eaerleriDin pkılmam hakbndaki file- kuvvetle muhtemeldir. Ali Samiyi seçen Galat .. rayb)ar İtalyanca Jiaan dersleri 1 11/ l939 da ....... -...balı alana,, yı yuardı: ma .. bilmem ki vaktlnle gelecek mi? .. rl yanhttır. 1ldMI Kime • ..,. 8ellelik faaliyet raporlannı ittifakla bqlıyacaktlr. iki fotoğraf ile ida • 

.a..ı -w.-~ ola& Dallll Bmal KOBOK Tnflk Fikret, mml türkge 17 tAJnmın iftirakile 4 aahada cu- kabul ettikten 80lll'& fQ zevab idare reye müracaatları. 
, l8bala olacakta',.--.. r, • • • araza . martesi ve pazar devam edilen ikin- heyetine aeçmiflerdir: • • • 

1\ıııa. 1'Gtn 1cadclr ~t Diler taraftan Fikret anke~ :11 .:O~ı:*bi!!~~:.:.:~ ~ kllm~ maçları da hararetli devreye Reis: Sedad Ziya Betlkfat llalbvlmte IDbılk ....... 
hakkında okuyuculanmızdan bırçok . • . . girmiftir. Umumf ki.tib: TevfiJ[ AB Evtmbde pgen 8ellelerde oldula a. bu aenaa, mektublar almaktayız. satunlanmı- nle milli hısae malik olduğunu gös • Bugthı yaplacalr Pera • Anadolu· . gibi kadın ve erkekler için • kfllD.ll• 

.._ g6'1c me Mr gfın acsr tne- llll darlığı yüzUndeıı aynen koyama- termek, şiire Wldiği getirmek nokta- hisu Be)'lerbe1i • Alemdar, Kurtu· Muhuebeci: Adil Yurdakul --.ı-u- . _..__-.ı __ ..;11 __ • 

ZtU oıma · de ' Veznedar· Adnan m&ll\.IVIU.I, pı.- ve __,.._ ~ l..uı__. . O de biz... dığımız bu mektubları htll&saten Def lanndan çok bilytlk kıymet ifa lut • Ortaköy karplaemalan takım- • JeriDe l / ll/1939 tarihindm itib& • 
--ınuı blı: liraelc !iti- rediyonız· eder lann p.mpiyonadaki mevkilerini ta- Teknik aza: Mehmed ba J ktır "'-· ed ,. __ _ 

· fflT maıtıak • "" ren ~anaca_ • ~" en vawau-t.,_ IİIÜIJB Mdat1 kan.ılllt- Jlula/a K. Belg680f! Abdülkadir Ceyhut1 yini noktasından alika ile takip edile . Galatasaraylılara muvaffakiyet dqlarmıı&m ber gtln idare memur-
11' ğtnda ak. Ankan.ı "Fikretin &pyanında, Himit için cek karplaşmalardır. . dileris. Jağumma milnaatla i8imJerini kay. 

l\ı... tı 11Z • "Tevfik Fikret, sadece edebiyat bir köp ayırmak doğnı deifidir. Zi- Beylerbeyi ft Anado~ A ltalya • lsver milli m&M dettirmeleri lbundır . 
..... ~ llaJAka, Balikım ade bir ldtablannda ~tifünun,. bahsin- . • grupuııun lıa..,,.V giden iki kuvvet- Y y• • • • 
~ calduiu pnçliğe Gmid, eeaa- de Fikrettir. ra. ~t ~başına bir llemdi. Hl- li talamdır. Şitli ile Peranm da eslcl Roma, 21 (A.A.) - İtalyan fut- Jl8lltelf Denıler 
,..... .... ftrell ine• millici de • Adı Türk olan J'ikretin heykelini mıdi .11111dı bu kadar alçaltmakta ta gayri federelerin ea kuvvetli iki ta· bol federasyonu 12 Sonteerinde Ztı • BakırköJ llalkm JWııllğiwlm: 
~ di,_ damgayı naal J8P1bra- dikmek veya di1mıemek meeeleai mtı- mamile ha1mzız. kımı olduğu dütlinülecek olursa bu rihte İsviçre ile İtalya arasında bey- ı _ Çiçekçilik ve ppJracıbk ınnw. 

t_ nakaşa edilmemelidir. Hlmit FDEretin yanında kaldıkça haftaki karşıJqmaJarm ehemmiy• nelmilel bir maç yaplacağuu teyid ları 23/ 10/ 1939 tarihinde, 
.,."-a o, cidden .... tkirdır da... Bugün "Balfiku, i§iyanı,, düşün - sanattan anlıyan. yok demektir.,, ti kendiliğinden meydana çıkan ta - eylemektedir. 2 _ TUrkçe kursu 24/10 1939 ta 
~~ ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~~!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!~~rihinde, 

yağa kalkarak buyur ediyorlardı. - Atam merhaba!.. -Yoo ... Buar elime geçmiphı. Bls 8 - IPranm hım 1/11/1931 

~SULTAM AZİZ 
Arnawtoğlu, ilk nazarda buna Diye. eeelendi. Ka~ bu mer- gilre§eeeğiz çocuklar aeyredecekler.. tarihinde deralere bqlıyacakbr. ' 

kıymet vermemilti. Bir ner-aket • Jıabeeında manalar dolu idi. Zavallı - Keyfim yok ... Hastayım, melDle Bu derslere devam etmek istiyen· 
seri olarak kabul etmieti Arnawtoğlu. yağmurdan kaçayım kete sılaya gidiyorum. lerin ikiler vesika fotoğrafile ve ntl-ı 

Fakat· oturur oturmu il 1ıapaı81 derken doluya tutulmllŞtu. - Ne diyorsun?- Ben, seni gemide fua teskerelerile birlikte her gün 
mıştı Kabvedeki halk ıu suretle Kaptan, 'booboğazlığa bqladı: gördüm.. Mapllah Uç insanın yedi- saat 9 dan 21 e kadar Ballreri idare 

h. ba ediyord • ' - Ağam, pehlivan imipin de n• ğini yiyordun. Hiç haafa adam böy- memvluğuna atlracaatlan ilin olu· 
YAZAN: •• s....i KARAYBL -:.. ~erbaba~!.. den •Jdadm kmdini?.. le olur mu? ( Deftml lV) nur. - ..... . 

...., 1'00. •..a- "'__ toğ - Merhaba Arnavut.oğlu.. _ Hem de Arnavutoğhı imipin? ..... 8- _ &glll far~da olmıyan .ıuua~ ,. • _ llerhaba lwneerl-

..... letlrmliıdn ayol?. lu, sabahleyın k~ kalkmaz ilk ili Arnavutollu 1811ftD11b. Kendisini - • • • • • • • te.. ._ ıetirdim amma, Arnaftl- ajuma fUD)an aoylemek oldu: nasıl L 
1 
rdı, B nasıl ,..,...1 - Ne de ola& hemeeriyis demek •• 

~ bllmlyordum... - Ağam; aakuı ha; kimllecildere :Anım~R- • u .19w. - • • • • • • • • 

..... ~ bir 197 ~eme ve güreee de gitmi- Yoksa, alam bir bot boğaz1ık mı - İnebolu Kastamonu demektir •• 
......._ Miden •JrJaı:ııs.. J9lim.. etmifti ! Buna tmtb yoktu. Saray Arnawtoğlu, stlk6t ediyordu. Tek 

-.... İQaı &eabaf- Arnavutoğlu, ferah bir kalble qa- ~yemi. alan bu adımlar verilen• .bir lif eöyliyemiyordu. Kaptan d• 
~biUr ... Belki, l8D çok peh- pya indi. Kahvehanenin dıema çıktı. mırlere ıtaat ederlerdi. vam ediyordu: 
'-~ baJıaewn ille? Arnawtoğlunun geldiğini gören • Arnavutoğlu, ~kesin mer~bala- - Ağam çok memnun oldum doğ-
' -. ve 9Bylmdhrı • 1er hep birden ayala kalkarak yer rma mukabele etti. Fakat; eli ayağı nısu .. 
._ ifa ' cevab ftlmecll mi!.. ftll'millerdi, Ali pehlivan halkın bu da titremeğe başladı. - -· -
~; hatta, peblivanlık konu- ikramına haynt etmift;i. Dün geldik- Merhabalar bittikten eonra, mUe- - Seninle iyi bir güreş atanz bu-

..... ~ çbdi. 18'i ba Jerde hiç blJyle ikram ve ne- teriler aramnda bulunan kaptan; ol- gUn. 
lıe ~alay ._.. 6yle i8e!.. aket görmemi§lerdi. Bugün ise yt1z- duğu yerden ayaja kalkb ve güle - - Ben yolcuyum kaptan... Bana 

---111111111111?. Jerce JDllteri, oklukları yerlerden a- ret: tısaade et . . 

NAJIL PEHLiVAM OLDU? 

RADVOLiN. 
ile SABAH, MLE ve AKŞAM 



Sahife : 9' !'ENi ~ABAR 

1 ~ı!ı~ P~rO p ~m~~.~~ ~ ~•t J
1 12.30 Program ve memleket saat rer - Taksim, 5 - Şakir ağa - şarkı: 

ayarı, 12.35 Ajans ve meteoroloji (Sünbülistan), 6 - Tamburi İshak -
haberleri, 12.50 Türk milziği: Yurd Şarkı: (Gönül vermez bivefaya), 7-

Y•lnız 8AL8AM1 N kremJerlnl kull•nınız 

KAnZUK 
KREM BALSAMiN 

İstanbul Belediyesi ilanları 
ilk muhammen 

Teminat bedeli 

panoraması. Selim III · Şarkı: (Bir pür cefa hoş 
Okuyanlar: Küme ses heyeti. dilberdir), 8 - Behram Ağa - Bu -
Çalanlar: Fahire ve Refik 1',ersan, selik saz semaisi. 

S . Ataman, Ru§en Kam. 2 - Okuyan: Semahat Özdenscs. 
İdare eden: Mesud Cemil. ı _ Mahmut Celalettin P. - Kar-
13.30/14.30 Müzik (Küçük orkes- cığar şarkı: (Va~ mcyusi visalin), 

tra - Şef: Necib Aşkın)· ı 2 - Salahattin Pınar - KUrdili şar-
1 - Mninzer: Düğün töreni, 2 -\1: (Aşkınla yanan kalbime), 3 -

~. Brahms: Maca.r dansı, No. 3, 3_ IRahmi Bey _ Kürdilih icazkar şarkı : 
Kari Ko~ak: Vıyano.cla gece, 4 .-: 1 (Mahrumu şevkim), 4 _ ...... _ Kür· 
~rnold Meıstcr: ~he~!a R.apsodısı, dilihicazkô.r şarkı: (Gönlümü başka 
., - Kalmann: Mınyatur suıtı: A - emellerle). 

. iki küçük tavsan, B - Uyu yavrum, 
C H d. - t b" 1. D Ve 3 - Okuyan: Safiye Tokay. - ay ı, a a ırıc ım. - • . . 

kı ·· l' ı· 6 Ed d x·· 1 - Salahaddın Pınar - Nihavent 
şar soy ıye ım, - uar un- • . 

k O 
·ti d Bl şarkı : (Hlla yaşıyor), 2 - Faız Ka· 

ne e: ans suı n en us. . kı (Gel .. 
18. Pro m, 18.05 Memleket saat ~ancı - Nıbavent şar : . guze • 

. gra .. lım Çamlıcaya) 3 - Refık Fersan -
ayarı, nJnns ve metcoroloJı haber • . ' . . . . 
ı · l8 25 ... ,1 .. ·k (R d k Suzınak şarkı: (Canın kımı ısterse). en , , ı:r uzı a. yo caz or es-
trası) 19.00 Çocuk saati, 19.30 Türk 20.30 Konuşma. 
müziği. 20.45 Türk müziği (Fasıl heyeti), 

Çalanlar: Vecihe, ~t, Cevdet 21.30 Müzik (Dans müziği - Pl.) 
Kozan. 22.00 Memleket saat ayarı, ve a • 

I - Okuyan: Muzaffer tıkar. jans haberleri, 22.15 Ajans spor ser· 
ı - Nuri Bey: Buselik peşrevi, visi, 22.25 Müzik (Cazband - Pl.) 

2 - Itri Efendi:. Buselik beste. 3 - 23.25/23.30 Yarınki program ve 
Dede - Buselik şarkı: (Zülfündedir kapanış. 

Cildiaiu daimi tazelik ve 
mat l,ir seYimlı Jik Yerir. 

KAnZUK 
BALSAMiN EKSiRi 
Yüzdeki çil ve leiceleri ıiderir. 

Traıtan ıonra lilif ıerialik 
Ye yumuşaklık balııeder. ~-,=tiliıllİIİilliİIİİİIİlililllİi 

INGILIZ KANZUK ECZANESi: Beyoi lu-fstanbul 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 

54.08 721.05 Ha~ki Emrazı .ıtihreviye hastahaneleri ile F.:yüp !'is: 
pnnseri ve Beyoğlu ve Üs!:ücfar Sari hastalıklar ınuca 
dele merkezlerine- alınacak soba malzemesi 

232,05 3094,00 Haseki hastahanesine alınacak röntken malzemesı 
128,25 1710,00 Çocukları Kurtarma Yurdu 939 mali yılı ihtiyacı içiu ıı· 

lınacak 18.000 kilo ekmek 
90,00 1200,00 Cerrahpaşa hastahanesi için alınacak 30 adet battarıi)rt! 

ve 150 adet hasta abası 
65,72 876,25 Bahçeler müdürlüğüne alınacak dr.mir malzeme . 1 99,49 1326,50 Şehrin muhtelif yerlerine konulacak 47 adet beynelnııle 

işaret levhasının imal ve taliki. 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarda yazılı işler nY~ 

ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 2/ 11/ 939 perşembe günü s:ı~ 
14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler zabıt ve muamelat ~u· 
düdüğü kaleminde görülebilir. Talihlerin ilk teminat makbuz veya ınck· 
tubları ile ihale günü muayyen saatte daimi encünıeııde bulunmaları . 

"8521,, ---- Dr. IHSAN SAMI , 
Müteahhidin, taahhudUnu yapamamasından dolayı .zarıırı nam ve hesabına ol- BAKTERJ.YQLQJ} 

mak üzere Pendik P. T. T. Merkez bınası tamirat ve ladıllıt işi, açık eksıltmeye ko-

GÖZ HEKIP.11 

Dr. Nuri Fehmi 
İstanbul Belediyesi karşısında 

Ayberk apart. Tel. 23212 
nulmuştur. L A B o R A T u A i{ 1 

Eksiltme 1/11/939 çaı·şamba saat 15 de B. Po~tahnne binaııı birinci katta P.T.T. Umumi kan tuhlilfıtı, frengi noktai 
müdürluğu odasında alım satım komisyonunda yapılacaktır. nazarıııdan Vasscrmnn ve Kohn tea-

Keşif bedeli (ı490) Ura (44) kuruş, muvakkat teminat (112) liradır . mulleri, kan kurcynıtı sayılması, Tifo 
Talıblerin keşıf ve şartnamesini eörmck ve mu\•akkat teminatlarını yatırmak ve sıtma hastalıkları t~hisi, idrar, ÇOCUk Hekimi _.... 

uzere çalışma gunlerinde rn&kOr mildürlilk idarl kalem levazım kısmına, eksıltme balgam. cer.ıhnl, İcuzurat \'e su tahlilli Or. Ahmet AkkoyunlU 1 
gunilnden en az 8 gi.ın evvel en az (1000) lıralık bu işe benzer iş yaptığına dııir tı. ultra mikroskopi, hususi aşılar is- 'aksim • 1.'ulimhan~ Palas No. 4 

tilızcırı. Kanda ure, !iCker, klorür, Kol idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden tstanbul vil~yclinden alınmış ehli- Pazardan mn.ada her .. ün !esterin ın.ktarlarının tayini, Dıvıın- "' 
yet ve 939 yılın aid Tıcaret Od:ısı vesıknsı ve muvakkat tem.mat makbuzlıırile bir-

1 
yolu Nu. 113, Tel· 20!lBI. 15 ten sonra Telefon: 40127 

lıkte eksiltme cunü ve saatinde komisyona muracaatları. c8356> 111•••••••••••-mii •••••••••••·-~ 

Şiddetli BAŞ ve DiŞ ağrılarını keser, ROMATiZMA, SiNiR, ADA
LE, BEL ağrılarına karşı bilhassa müessirdir. KIRIKLIGI, NEZ
'LEYi, SOGUK ALGINLIKLARINDAN mütevellid bütün ağrı, sııı 

ve sancılarını geçirir. icabı nda günde 3 kaşe ahnabilir. 

Elektrik AMPULÜ 20 Kr. ı:.~~::~::. b~:ı::~ .. 'Ç~.;.::."L~;i.::ıR~~ 
Perçimli (Eski Zülfaruı:} Sokak No. 2. Tel: 43748 

Lastikçi Hüseyin Güzel ve 
En güzel cinslerde• 

Kışhk LASTiK, POTiN ve 

Şeriki -
ŞAPKA 

f Sultanahmed 3 ncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden : 
Davacı lst. Aşir efendi han No. 2·1: 

de Şapat Çiprut tarafından Adanıt 

- -
T. iŞ BA KASI 

1939 Küçük Cari Hesablar ikram iye Planı 
32,000 Lira Mükif at 

~ 
Snll :uıahmed 3 iincü Sulh 11uk11

" 

llfıkinıliğindcn: 

Da\•acı Zehra vekili avuknt Jt;ıııı~ 
Özbek tarafından lst. Balıkpıı.Z11~1 
94 No. lu dükkanda berber yaınn11 

Yordan oğlu aleyhine 39 1507 No· ıu 
dosya ile açılan tahliye davasıfl~~ 
yapılmakta olan muhakemesifl '1 
mliddeialeyhin ikametgahının n1cçlt1~ 
olmasına binaen ilanen arzuhal ' 

Kura keşide tarihleri : 1 Şubat, 1 Mayıs, du\•etiye tebliğ edildiği halde Jll~~. 
kemeye gelmemiş olduğundan rJllı r 

Ç . . h 1 d ki .. t · ı · b'ldirmekle da Kapalıçarşıda tuhafiye ve ıtriyat 26 Ağustos, 1 Eylul, 1 İkinciteşrin ueialeyhe berayi istiktap mahkcnıc) 
etıtlerı arır a 1 arını sayın m~J erı erı~e. ı tüccarı Mustafa Sıdkı aleyhine 1 gelmesine gelmiyecek olursa istilc • 

milftehirdirler. Adrese dıkkat edıaız. 1 39 1355 No. lu dosya ile nçılan (llOl -k • 1 taptan çekinmiş addile mübrcz rııtı 
- Yenipoıhhane karşısında Türbe sokağı No. 7 -~ Hra alacak davasının yapılmakta O· ı ramıye er knvelena.menin kendisine aiuiycttll~ 

karar verileceği hususunun jh~d· 
1mmmillilillil•-----------;m-•-~ lan muhakemcsınde müddeialeyh 1 Adet 2000 liralık 2,000 lira suretile gıyab kararının 15 gün ıni.I . 

l\ 1 k A 1 Mustafa Sıtkının ikametgahının meç dctle ilanen tebligat icrasına ve ~~ııt 

Bostancıda Sahi' ide , .. atı 1 rsa hul olmasına binaen ilanen arzuhal 5 " 1000 " 5,000 " hakcmenin de 10/ 11/ 939 tarılt• 
1) ve davetiye tebliğ edildiği halde malı- 8 " 500 " 4,000 " müsadif cuma günü saat 10 a uıtıl<' 

kemeye gelmemiş olduğundan bera.- 16 250 4 QOO nn mahkemece karar verilmiş olcl~~ 
Bostancıdtı. Çatalçeşme karşısında deniz kenarında önü kumluk ı " " ' " ğundan tarihi ilandan itibaren 5 gl•. 

k yi istiktnp mahkemeye gelmesine ve 60 ICO 6 000 ı arsa satılıktır Bostancı'run en güzel bir mevkiinde, oya nazır, n " ' u zarfında itiraz edilmediği ve ınn 1 e 
tramvay durağı yakınında, duvarları ~e rıhtımı ve kayıkhanesi ya - gelmiyccck olursa istiktaptan çekin- 95 " 50 " 4, 750 " kemedc hazır bulunulmadığı tnkdırd~ 

. k 'b b' miş addile ibraz olunan senetlerin 250 25 6 250 gl'-'nbcn hüküm ve karar \•crilcCCI'' pılmış bir halele bulunan arsanın 21 metre cephesı ve ta rı en ır J 

ı . h il b hl (lO) kendisine aidiyetine karar verileceği " " ' " ilanen teblill'l!l!!g· 9!11olu...,nur. " =,. iiWI=~ dönüm murabbaı nıesahası vardır. steklilcrın er g n sa a arı _ __ _ "" --
hususunun ihtarı suretile muamele- 435 32,000 t 

dan (12) ye kadar "Yeni Sabah,. idare memurluğuna müracaatları. 1 Ankara Borsasının 
\~~~~~-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~ li~~bbrannın15günm~~tle l • T. ı Bankasına para gatırmakla, galnız para biriktirmiı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~~aley~~hl®ne~m~~~ 1 J / 'h ·· · J d 2lBi~ci~~~ A~~~ = n • S lh il k ı o maz, aynı zamanaa ta ı ınızı ae en~nı iş olursunuz. "" 

~~ha·ı Dram Kı~nında ( ultanahrn~ ~ ünctl u u·u~ menin de 10 11 939 tnrihine müsn- ~----~-~~--~-~~---~--~------~ ~yatları ~ 
22 10 939 pazar Ilfıkimliğinden: I dif cuma günü saat 14 e talikına 5.24 

Gündüz 15.30 da ve Davacı Fikri Ostündnl vekili avu - mahkemece karar verilmiş olduğun- ! ır~·=n•::t;uro::.t:ıJE:;ı::;ıa:::r-u:;;+::s.a;ı 1 ZA \'t 129.60 ,.~ 
Lond r a 1 8t erlln 
New·Yor k 100 Dolar 

Gece saat 20 - 30 da kat Refet tarafından lst. Valde ha- dnn tnrihi ilnndan itibaren 5 gu··n ~ ~ L" rta kt b '"~ d k .. b 62 .. ~.,<rı 
Az ·ı T ı·aı ·vapı,•or A k d ıse, o me e ve .J c e su ay O<JU5 mı a ·• • nındn Gümrük muhafaza memunı f d ·u cd"I ed -· , n ar Q 29.347 

•• • r zar ın a ı raz 1 fıl ıgı \ e mah - a okulu §Chndetnamclerimi kaybettinı~ 69.5425 

Parlı 100 Frank 
Mllano 100 Liret 
Cenevre 100 levlçre Fr. 

• • 
İstiklal Caddesinde Komelli 

Kı mmda 
22 10 939 pazar 

Gündüz saat 15.30 da 
Gece sant 20.30 da 

111ND1S'.11AN CE\'lZt 
••• 

JIAJ.K OPERETi 
Bugün matine 16 da 

Aksam 9 da 
(ÜÇ YILDIZ) 

~;;;;ıJ Yazan: Yusuf Sürfıri 

Mumtaz aleyhıne 39 1286 No. lu kemedc hazır bulunulmadığı takdinl ~ tt ~ yenilerini çıkaracağımdan eskilerinin 
dosya ile açılan (22) lira alacak du- gıyaben hüküm ve karar verileceği ~ A K B A ~ hükmü yoktur. 21,925 
va~'lnın yapılmakta olan muhakeme· ilanen tebliğ olunur. . ~ l1 0.9115 
sinde müddeialeyhin ikametgahının ~ ~ Şahin Gürol 1.59 

meçhul olmasına binaen 15 gün müd· ~ Kıtapcvi - ;Kiıatçılık • Türkçe ~ ı3.1ozS 
dctle ilfınen tebligat icrasına ve mu- Or. Haf iZ Cemal ~ ve yabancı dil gazete, mecynua, '1. Zührevi ve cilt hastalıktan 25 
hake.menin de 11 11 939 tarihine , f4 kitap siparişlerinı en doğru yn- ~ 23ö4 

g5!1 

mlisadif cumartesi günü snnt 11 e l [..olunan Hekim n pan blr yerdir. Erik~ v ideal ~ Dr. Hayri Ömer 2>105~ 
talikına mahkemece lrnrar verilmiş ı Dahlllye MUlehassısı 1 U yazı makinelerı satı· yeridir. ~ 30.0~2"' 

• n· l 104 ~ · ~ Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 100 lıvcç Kr. 31.ıv olduğundan yevm ve vakti mezkurdrı. ' ıvanyo u Telefon: 3377 . 100 Ruble 
'f ıavene saatten' pazar h · karşısında No. 33 Telefon 41358 bizzat veya bilvekale mahkemede hn •• l " arıç 'lf w ESHAM VE TAHViLAT 

her gUn 2.5 - 5 salı \'e cumartesi \!!n::::r-wm~~-::=r:mmr.1 Türk borcu II peşin 
zır bulunulmadığı takdirde ~yabcn sı·,,88 _ Erzurum ın 20.15 

Amaterdam 100 Florln 
O erlin 100 Raytmark 
BrUl<ael 100 Belge 
Ati na 100 Drahmi 
8ofya 100 Leva 

100 Çek Kor. 
100 Pezeta 
100 Zlotl 
100 PcngU 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Ven 

Yakında: M. Yesari'nin muhakemeye devam ve karar verile
(Kadınlanİı Beğendiği) ceği ilanen tebliğ olunur. 

sabahları 9 - 11 hakiki fıkara 
kabul olWlur. T. 22398 Sahibi : Ahmet Cemaleddin SARAÇOGLU Sivas • Erzurum ı 

Neşriyat oıUdtiri.\: Macit ÇETİN Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 


