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Sayfa: ı TENi SABAH 13 AGUSTOS ı 93:,_ 

(ISTANBULDA ~E MEMLEKETTE SA&Atl] 
Türkler karşısında Yerli mallar 

Yeni «Sabah » ın tarihi tefrikası: 77 _____ , 

Napolyon Bonapart 
(Baştarafı 1 net sayfa.da] f 

tayin etmek lazımgelecek: Halbuki, Eski hapishane Bı"rkızı yaralamak . Y.a(! me.yva ih, raca '~ maksadım şahsiyata girmek değil, Y 1 
memleketin umumi menfaatini vika- yıkılacak mı? ıcın yenı tedbır alın 
ye bakımından bir hasbiha: yapmak- 1 

tır. Onun için, bu şikayetleri okuyu- yıkılmıyacak mı? suçunun cezası Üç yerde istasyonlar Yazan: Ziya Şakir 

Benden ne istiyorsunuz General? 
cularımın kendi zihinlerinde tamam- te'sis ediliyor 
lıyacaklarını ümit ederim. C "h" h "k · · se-arı ın ta rı netıcesın- Evvelki sene ve bilhassa .geı;e. nde'··1 Fena, dayanıksız iş yapmak yalnız T k"kl f • } h ı· 
fabrikacılarımıza değil, bütün esna- et ı er, te tış er, ta - de cürüm işlediği iddiası ne yapılan, tecrübe mahıyetııı n· 

Bütün süvarilerinle Türklerin 
fa sirayet etti. Daha dün yapılmış kikler devam ediyor k b l d l yaş meyva ihracatından a)ın~ne 
b. a U e i medi mitbahş neticeler üzerine bU ..... ır otel görüyorsunuz ki yaz yağ- b..-

•• • hücum edeceksin 
murlarında damı aJcyor ı Sıvaları Türk Tarih Kurumu azaları, dün Ortaköyde Halide adında bir kızı yeş meyva ihracatına büyük e ııt• 
şimdiden çatlamış, hoyaları şimdi- sabah Adliye Sarayı yapılacağı için öldürmek mahadile tabanca ile yara- miyet veril~esi kararl~tı~ı~e· 
den dökülmüş. Yeni yapılan apart- yıkılmak istenmesi yüzünden ihtilaf lamaktan suçlu Mehmedin muhake - Bu maksatla Iktisat Vekfiletı j/ik uzerıne 

Köse Mu•tafa Paşa, yarım adadan Bonapart tahmininde hiç hata et- mantarın hiç birinde çatlamamış pen- mevzuu olan Sultanahmetteki Hapis- mesine dün Ağırcezada devam edil - ketin muhtelif yerlerinde fıigor ~3• 
bir az dışarı çıkarak, büyük meydan memişti. Çekilen Türk kltaları, kale- çere, çarpılmamış kapı, bozulmamış hane ve civarındaki binaları gezmiş- mi,tir. tesisatlı istasyonlar tesi setmeğe ıe
muharebesine elveri~li bir mevzi tut- ye iltica ederek şiddetli bir müdafa sıva göremezsiniz. Malzeme fena, iş- !erdir. Kurum azalarına İstanbui Mehmet, ~uurunun bozukluğu dola- rar vermiştir. Şimdilik frigodfik F 
madığı için hata etmişti. Fakat artık ya girişmişlerdi. çilik fena. Dört be.ş senelik binalar Cümhuriyet Müddeiumumisi Hikmet yısile bu suçu itlediğini iddia etmi~ ve sisatı havi, istasyon vazı~esıııı f;diC' 
bu hatayı tamir edecek vaziyette de- Bonapart, maksadının hasıl oldu- tamire muhtaç bir halde. Onat ve Eski Eserler Koruma Cemi- mü~ahade altına alınaralc Tıbbı adli recek depolar Manisa, Izmır ve 
ğlidi. !ş işten, geçmi~ti. ğunu görünce, piyade askerini kır- lktısat Vekaleti kadın çorapları ve yeti azaları refakat etmişitr. Türk ta- kendisinde cezai ehliyete müessir ola- nede kurulacaktır. ıY' 

Bonapart, bütün kuvvetlerini top- dırmamak için onları Türk tüfekle- ipek kumaşlar için bazı evsaf tesbit rih Kurumu azasından Saylav, Pro- cak derecede akli bozukluk görülme- Geçen sene İzmirden r..oııclr ,~ 
lar toplamaz; evvela müessir bir top- rinin ateş menzilinden geri çekmiş. etti. Bunların milessi~ ve ciddi su- fesör Şemsettin, Saylav profesör Yu- diğine dair rapor vel'mişti. mühim miktarda kavun, karPu~ ,~ 
çu ateşile hazırlık yaparak, ~iddetli Toplarını ileri hatta geçirerek namlu rette kontrol edilebilmegi ne büyük suf Ziya, saylav profesör Muzaffer ve Dünkü muhakemede Mehmet bir yaş üzüm sevkedilmiş ve sevl<11nı~ 
bir hücuma geçmişti. Fakat, Türk )arını kalenin üzerine çevirmişti. bir külfete ve masrafa ihtiyaç göste- eski Maarif Vekili saylav Hikmet, istida verdi. Bunda da delilik iddiasın yapan vapurların tesisatları dail~k 
askerlerini siperlerden oynatmak Şimdi bu toplar, bütün şiddet ve receği kolayca tahmin edilebilir. Sa- : Müddeiumumi ve Eski Eserleri Ko- da bulunmadığı halde kendjginin tıbbı yaca tam şekilde cevap vereb fi!'' 
mümkün olamadığı için, bu hücum dehşetlerile, kalenin üzerine gülle nayi ilerledikçe hepsim kontrol için ruma Cemiyeti azalarından bu hu- adlide mü\l"hade altına aldırıldığını,, ma~iyette olm~a~ına _rağrne~ JJıU 
hiç bir netice vermemişti. Hatta, yağdırmağa başlamışlardı. Batarya- müfettişler kullanmağa kalkar~ak / susta izahat almışlardır. balbuki bu suçu ağır bir tahrik netice- 1kedilen malın mühim hır kıs'.". fjal· 
Türklerden yılğın olan askerlerinin !arın bir kısmı da, donanmadan im- memurlarımızın sayılan ordular teş- Tarih Kurumu yakında toplanacak sinde muvakkat bir buhran esnasında draya bozulmadan gitmiş, "iY1 
bu muvaffak.iyetsizlikten müteessir dad gelmesini menetmek için deniz kil edecek. Halbuki sanayicilerin ah-' dır. Adliye sarayının Hapishane bina- iflemif olduğunu söyliyerek Tıbbı ad- !arla satılmıştı. 1)JI 

olarak ikinci bir hücuma atılmak is- üzerindeki sandallara ateş açmışlar- lakı bu kontrolü kendiliğinden yap- sının yerinde yaplııp yapılmıyacağı- linin raporunu red ediyor ve evrakı - Bu sene sevkedilecek üZÜJtl• k~ 
temediklerini de hissetmişti. dı. malıdır. nı teftiş etmiye memur edilen komis- nın Ankarada Yüksek sıhhat surasına ve karpuzların hiç bozul!madaII. ye 

Askerin bu isteksizliği, Bonaparta Kale, bu kesif ve cehennemi top Pek kısa bir surette bahsettiğimiz yon gelecek hafta içinde toplanacak gönderilmesini istiyordu. Bund~n baf- memleketlerine gidebilmeleOW, .,,ş 
büyük bir endişe vermişti. Çünkü, ateşi altında, tam altı gün, mukave- şu mahzurlar ciddi surette gözönüne ve kararını verecektir. Türk Tarih ka suçlu, Halide ile evvelce ni,,,.nlan- mühim .bir kısım mahsu.IümÜ~.İiJt 
Türkler bir mukabil taaruza geçerde met etmişti. alınıp da esaslı bir tedbir ittihaz e- Kurumu bilühare icabederse komis· dıklarını ve kendilerine hayli müddet olarak ihraçlarını temın m aJıll'" 
Fransız kuvvetlerini yarmaya mu- Bu mukavemetin, daha henüz i- dilmezRe sanayi hayatımızda pek fe- yonun vereceği karara itiraz edC<'ck- baktı~ını ve •onra ayrıldıklarını fahit- esaslı t~dbirler alınmıştır. Pek ~aJıllf· 
vaffak olurlarsa, artık kendisi mah- kinci günü, kaledeki su ve erzak tü- na bir anane teessüs edecek ve na- tir. !erle "Pat edebileceğini ve bunun için da İzmırden sevkıyata başlana 
volmuş değildi. kenmişti. muslu surette çalışan fabrikaları- , isimlerini bildirdiği müdafaa şahidle-

lşte o zaman Bonapart harikülade Türkler, böyle acı bir akibeti akıl- mız ve müesseselerimiz de nevmit ola, ~ rinin dinlenmelerini de istedi. TiCARET IŞLERf, 
bir teşebbüse girişmiş; harp tarih- )arından geçirmedikleri için, evvel- caklardır. 1 KOL TOR iŞLERi: Mahkeme, müddeumuminin de ta-
lerind~ pek. e~der yap~~ı, olan bir ce ~e kalede fazla mı~dar~a yiyecek !ttihaz edilecek tedbirler arasında L" t kt l lehi veçhile, l\Iehmet hakkındaki Tıb- Bir ticaret Ateşeıııiı e1' 
fedakarlık ıhtıyar etmişti. ve ıçecek bulundurmaga !uzum gör- hilekarlıkları tebeyyün eden fabrika- ıse Ve or a me ep er bı adli raporunun Yüksek •ıhhat fUra- Riyo dö Janeyrodaki Ticare 8 \ t;e 

General Moradı çağırarak arala- memişlerdi. Kıtalar, geri çekilirken cılar için gayet şiddetli davranmak, Lise ve orta mekteplerin kayıt mu- sına gönderilme•ine lüzum olmadığını miz Cemil Conk İktisat Vek3Iet ~!~ 
rında, şu. ~ısa muhavere geçmişti: bütün ağ.ırlıkl~rını kararğahlarında kara listeler ihdas etmek, fabrikayı a1:'.1elesi 22. Eylı'.ılda b~şlıyac~ktır. ve yalnız müdafaa fahitlerinin celpleri İstanbul Türkofis şubesi nıüş3~~ 

- Azızım dostum!.. Ordumuzun terk etmışlerdı. Onun için şimdi ka- kapamak ve hilekarların baska bir Butunleme ımtıhanlan hır eylulden ne karar vererek duruşmayı ba~ka bir ğine tayin edilmiş, şehrimize g 
ve mukadderatımızın bütün sikleti, ~e~e kapanan Türk askerleri, aradan nam altında, hatta başkaların~ şerik sekiz ~ylüle kadar deva~ ede~ek ve güne biıraktı. yeni vazifesine başlamıştır. 
senin cesur şahsiyetine yukleniyor. ıkı gün geçer geçmez, açlığın dehşet- olmak suretiyle çalışmalarına müsa- bu tarıhten sonra on ycdı Eylule ka-
Kahramansın. Büyük askersin. Fa- li tehdidi altına girmi~!erdi. ade etmemek, behemehal alameti fa- dar olgunluk imtihanları bitirilecek-
kat son kahramanlığını, ve son bü- Açlık .. ve Ateş... rika mecbuı·iyeti koymak gibi icraat, tir. 
yilklüğünü, burada göstereceksin. . Bu iki felaket, .artı~ kalenin bü- akla gelebilır. Herhalde vakit geçir- Kültür müdürlüğünde 

- Benden, ne hizmet bekliyorsun, tün mukavemet ımkanJarı:u tüket- mek memleketin zararınadır. Münhal bullunnn İstanbul Maarif 
General?.. mişti. Bir gün güneş gurup ederken, Hüseyin CAHIT y ALÇIN 

=;=;::;=;;;;;;:=;:;;=;;:;:::;;========'=== Müdür muavinliklerine yeniden ta-- Bütün suvarilerinle, Türk istih- bu küçük kalenin üzerinde, melul bir ;; 
1 kiimlarının üzerine hücum edecek- eda ile, beyaz bir bayrak yük.•elmi•- BELED YEDE: yinler yapılmıştır. Orta kısım müdür 

. ' ' Ç k b h } • muavinliğine Samsun Maarif Müdü-
sın ... ti. ocu a çe erı ve rü Hamdi, ekalliyet ve ecnebi mek-

- Suvarilerle.. istihldmların il- Fransızlar, kaleyi aldıkl&rı zaman, ku·· tu'"phaneler d 
zerine hücum .. fakat bu, yapılmaz hayrette kalmışlardı. Çiinkü kalede tepleri kısmına Rüştü, ilk te risat 
şeydir, General. yaralanmamış bir tek bile Türk as~ Eyüplcn başka Rami, Samatya ve kısmına Muvaffak tayin edilmiştir. 

- Evet.. Bende biliyorum. Fakat keri bulamanİışlardı. Fatihte de birer çocuk bahçesi ile ço- § İstanbul Maarif Müdürlüğü Baş 
ne yapalım, son çare ... Bütün ilmi- Bonapart büyük bir sevinç içinde cuk kütüphanesi yapılacaktır. Fatih- Espektörü Şevki Zonguldak Maarif 
dim, bu harekete bağlı. idi. Bilhassa ordu kumandanı Köse tekı çocuk kütüphane ve bahçesi Müdürlüğüne, Müfettiş •Hürrem De-

- Llıkin .. Bu hareket, bütün su- Mustafa Paşanın da esir edilmesi, Nakşıdil Hatun medresesi ve bahçe- n~zli. ~aarif Müdürlüğüne tayin e· 
vari kuvvetini mahvedebilir. artık ona son derece bir neşe ve gu- sinde o~acaktır. Bu işleri teftişe me-1 dılmıştır. 

- Orduyu kurtarmak için, suva- rur vermişti. mur edılen heyet, buraları birer bi-
riyi feda etmeğe mecburum ... Ve bu- Şu hakikatı da söylemek Jazımdır rer gezecek, kararını verecektir. . 

POLiSTE: 
nun, bütün mesuliyetini deruhde e- ki Bonapart ilk günlerde, bu ya- Kuzu eti 
diyorum. ralı ve aç Türk esirlerine çok iyi mu- Kuzu etinin killosu toptan 35, pe- Esrar ve eroin 

General Morad, sükut etti. Vazi- amele göstermişti. raketnde 40 kuruşa satılmakta idi. ! İstanbul Emniyet Direktörlüğü 1-
yeti, zihninde tahlil etti. Askerliğin - Daha var - Belediye tarafından kuzu eti için kon- ı kinci Şube Kaçakçılık Bürosu me-
en mukaddes vazifesi olan (itaat) makta olan azami fiat usulü bu sa- murları dün yine bir eroin kaçakçı-
& halel getirmek istemedi: b bt · b a an ıti aren kaldınlmış, kuzu eti sını yakalamıştır. 

- Pek ala, General .. Hilcuma ha- Bir adam karısını ve teyzesini satışı serbest bırakılmıştır. Kumkapıda Abdullahın kahvesini 

idare eden Ahmed'in kahvesinde es-zırı~~dl. yaraladı İntihap de.fterleri 
B t, el , · d k ti Dün Ayvansarayda bir yaralam:ı Üsküdar, Kadıko'·y Beledı"ye şubn- rar ve eroin satıldıg" ı haber alınmış-onapar evv a pıya e uvve e- h • . . . c 

. . "d ld ·ı . t 1 k .. dısesı olmuş, hır adam kansını ve )erindeki intihap defterlerinin hazır- tır. 
rını, sag an so an ı erıa ı aca su- t . . b ak! 1 tt h tt. S d G eyzesını ıç a yara amıştır. !anmasına geçilmiştir. Eylül ayına re e azır e ı. onra a eneral N" t d M t" t h il 
" d d h. · · ışan aşın a eşru ıye ma a e- kadar tekmil hazırlıklar tamamlana-,.,ora a, ilcum emrı verdı. · d t M h t • 1 Yak · 

F ·ı . h- '-'k sın e o uran e me og u up ıs- cak ve teşrinievvel ayında şehir mec-
ransız suvarı erı, ....U aten em- · d b" · d"" bah k N · 

al . b" .. . mın e ırı, un sa ansı edime llisi intihabına başlanacaktır. s sız ır şecaat gosterdı. Türk si- .1 b b A d . . . ı e era er yvansaray a oturan tey- E . .. .. d U 
ııerlerınden boşanan şıddetlı ateş . F t c hid . f' 't . mınonun en nkapa-
k . . . zesı a ma a eye mısa ır gı mış-

Dün, ansızın memurlar tarafından 
basılan kahvede Ahmet yakalanmış 
ve üzeri aranmı~tır. Yapılan aramada 
muhtelif yerlerinde ve muhtelif mik
tarda eroin ve esrar bulunmuştur. 

Tahkikat nPticesinde Ahmedin eroin arşısında, ŞUllrdUZ bır ır.ak.ine gıbi f y k kt l t · "k" l 
h .. · ı d' ır. a up yeme en evve eyzesıne nına l ı yo ve esrarları kahvenin daimi müs,teri-ucuma geçmıs er ı. k ald t kaf ·· ·· 

T ·· k te ı '. b ·· ·ı · ra ı ır mış ve asını tutsuledik- Eminönü meydanından başhımak !erine sattığı ani asılmış. kendisi ya-ur a ş erı, u cesur suvarı erı, t ·ı • b" ed , 
bir orak gibi biçiyordu. o dar saha- en ~onr~ aı evı ır mesel en karısı üzere sah.ili takiben Unkapanına ka- kalanarak hakkıııda tahkikata başlan-

. . Nedime ıle kavgaya başlamıştrı. Kav- dar iki 1 ı kt B ıı da kanlar ıçınde vere YUVarlanan yo açı aca ır. u yo ardan mı,tır. ' , b .. .. .. y k l' . d" ,.. , 
ti 1 ti . . k d. 1 ga uyumuş ve a up e ıne geçır ı"ı birinin inşasına gec.ilmiştir. Yıkılan a ı arın ce.qe erını, ar a aş arı çiğ- b ki Ned" · uht lif 1 · Sa~hoşluğun sonu 

neyip geçiyordu. Fakat onlar da d~~ y:raıamı'7t'::'.:::. e . ye~ e:ı;:- Valide hanı arkasile Karaköy köprü
Tilrk siperlerine varmadan, acı fer- F t d k. 

1 
:ya gırm~ ıs ·- sünün bittiği noktadan başlamak üz~- Kadıköyünde Yeldeğirmeninde o

yatlarla yere seriliyordu. yen a ma a 0 un an yara anmı5- re rıhtımı takiben 12 metre genişli- turan köfetci Hüseyin oğlu Şükrü, 
Koca süvari kıt'ası, Türklerin a- tır. Nedime, Balat Musevi hastaha- ğinde parkeden bir yol yapılmakta- sarhoş olarak sokaktan geçerken düş· 

nudane müdafaası karşısında adeta e sine kaldırılarak tedavi altına .alın- dır. 12 metrelik bu yol, ayni şekilde müş bacağından yaralanmıştır. 
riyip gidiyordu. mış, Yakup yakalanarak tahkikata deniz kıyısından devam edecektir. Bir çocuk ağaçtan düştü 

İşte o zaman Bonapart, sağ ve sol başlanmı~tır:. • Balıkhane ve diğer bazı büyük bina-/ 
hı d k . · d 1 h . Evvelkı gun yanan yerde yıne !ar, bu yolun ı"stikametı"nde bulun- Şişli Çocuk Hastahanesi gece bek· 

cenıı ar a ·ı pıya e ere ücum emrı 
vermişti. Bu piyade kıWarı, kor- yangın çıktı makta ise de ileride Karaköv köprü- çisi Ahmed'in 7 yaşındaki oğlu Kamil, 
kunç bağr'.ş~arl~ taaruza kalkış-, İki gün evvel Yeşilköy istasyon ci- SÜ şimdiki yerinden kaldırılıp Balık- IMaçka'da bir incir ağacına çıkarken 
mışlar ..• Suvarılerı durdurmak için varında Ziraat Vekaletine ait arazide hane binasının bulunduğu yere götü-I düşerek başından yaralanmıştır. 
cephede meşgul olan Türkleri iki oradan geçen bir lokomotifin baca- rüleceğinden imar planı mucibince ı Bir adamın araba altında 
yandan sarmışlardı. sından çıkan kıvılcımlardan kınou ot- bu binalar esasen yıkılacaktır. Açıh- ayağı kınldı 

(Akkl Mağlubu), burada hakika- ıar tutuşmuş, sirayete meydan veril- cak olan ikinci yol ise şimdiki Balık· Liinga'da oturan Abdi oğlu Halil'in 
ten ~erlik kudretini göstermişti. meden söndürülmüştü. Dün de ayni pazarı caddesidir. Bu cadde de 12 idaresindeki 4645 numaralı yük ara-
1'."aptıgı b~ manevra, kendi lehine ne- yerde ve ayni surette yapngın çıkmış, metre genişletilecek ve Unkapanına bası, Tekirdağı iskelesinde Mehme-
tıce Vermişti. Son derecede Pı'skin ve fakat yetı'şen etfa" tarafından so··n oradan da Eyübe kadar uzatılacaktır. dı"n hanında olturan Şabanın 4 yaşın-

• ~ r 
çevik Fransız kıtalarının bu yandan dilrülıriüştür. Bu iki yoldan biri vesaiti nakliyenin daki oğlu Eşref'e çarpmış ve sol baca-

Ekonomi sarayı 
MÜTEFERRf K : ıııt· 
- - -- İktisat Vekili Şakir Kesebir, ş~ Je 

Jimnastik salonu mizde yaptığı tetkikler neticesuı,1• 
Eminönıi Halkevinin yanına yacı- İstanbul'da bir Ekonomi SaraY~ıet 

lacak olan jimnastik salonunun ;
0

_ pılması için a!iikadarlara dire!< ·"ı· 
· P · t" S E · ·· ·· nıevd"· 
ıesi Nafıa Vekiiletinden tasdik edile- vermış .. ır .. arba!, mıfnondu .• ~ cJi· 
rek Belediyeye gönderilmişitr. Vaii. nın mun~sı~ ır ta:a ııı a ın,lı şelY 
ve Belediye Reisi Muhittin Üstü . 'lecek ve Iktısat Vekaletıne b~ğ . ·a? 
dağ projeyi tetkik etmektedir. Y~- rimizdeki bütün teşckküllerı ı.<tı 
kında jimnastik salonunun inşasına edecek büyüklükte olacaktır. 
başlanacaktır. 

Fındık ve yumurta 
lktısat '!ekili fzmİre Yeni yıl mahsulü fındığın bU~'. 

gıdecek s~n.~~da. şe~r~iz pıyasasına ge:JıS';'. 
. İktısat Vekili Şakir Kesebir ile lk- j ~~ ogrenılmıştır. Geçen sene ~eııcftl 

tısat Vekaleti İç Ticaret İşleri Umum l~nden stok kalmam1:§tı~". Bu cW 
Müdürü Mümtaz Rek bu ayın on _ fıatların geçen senekı fıatlardlUI ~· 

se h ··k k ı · ah · eciılrPe kizinde İzmire hareket edecek olan 1 ~ yu se o acagı t ıı:ıın k ıııafl' 
İzmir vapurile İ . "d ki . 1 dır. Bunun başlıca sebebı fındı •• 

zmıre gı ece erdır. 1 .. .. b ed 11 dııı~ Şakir Keseb" f im .. . su unun u sene geçen sen e 
ır uarın açı a torenın-

de hazır bulunacaktır. 

Karısını ölümle tehdid 
eden koca 

az oluşudur. . ,~· 
YUMURTA: İhracat, sana.yı va· 

murtalarına inhisar etmektedir. V 

bilde istihsal mahallerinden lstallb~.e 
muntazaman yumurta gelmekte ıal' 
bunların şehir sarfiyatından fsZ 

Ka!llmpatada oturan Yunua adında buzhanelere konmaktadır. . .e 
bir adam karısı Fatma ile kavga et- İstanbul istihlakiıtı için yeV'~ııı 
m_işler.ve bundan beş gün evvel de bir- üstüste (60) s~~dık ~u.murta ı.aıı~ 
bırlerınden ayrı yaşamağa başlamış gelmekte ve mutebakısı de ya ~ol· 
!ardır. edilmekte veya buzhanelere J>O 

Fakat Yunuo, karısından ayrı YB.f8• maktadır. r 
mağa kalkıttAğına pİfman olmut ve Son senelerde azalmış olan yuı:;,ı 
evvelki ak,am Fatmanın yanına gide- ta ihracatı bu senenin i~b '{r 
rek yine birle~melerini teklif etmittir. mevsiminde kuvvetlenmiş idi. . ıl 
Fatma bu teklifi red etmif ve artık kında başlıyacak oian senenin ilcil'~ 
kendisile beraber yaşayamıyacağını ihraç mevsiminde daha çok artsC ,:ı 
aöylemiftir. ve bu suretle 938 senesi ibracatıll 

ıa· 
Yunus, teklifinde ısrar etmit ve ni- son senelerde azalmış olan miktıı'r. 

hayet kırmızı saplı bıçağını çekerek rı arasında ehemmiyeti haiz bit '4 
Fatmanın üzerine yürümüf : .olacağı alakadarlarca muhakkak. 0~ 

- Eğer benimle barıfmazsan seni olunmaktadır. Bu artma keyfiyet~~O 
ıd . • bilhassa ihraç sırasındaki kontr0 

ö tirecegim 1 diye haykırmıttır. Ha -
d F büyük tesiri olmuşutr. 
İse, atmanın misafir bulunduğu kom 

fU evinde cereyan ettiğinden ev halkı İzmir ticaret odası Reisi geJdİ 
heyecana düfffiÜf ve feryada bB.fla - ıııl' 
mıttır. Bekçiler ve pol~ lıadise yerine Bir müddetten beri AvruP~. 

muhtelif şehirlerinde iktisadi te!. N 

gelerek Yunusu yakalamıtlar ve adli- 'f1 • 
yeye vermiflerdir. ler yapan İzmir ticaret ve sana~ 

Dün aaliye 4 üncü cezada muhake
meııi yapılan Yunus, kansı Fatmayı bı
çakla tehdit ettiği sabit olduğundRr 
3 gün hapse mahkum edilmiştir. 

dası reisi Hakkı Balcıoğlu şehri r,sJ 
gelmiştir. Şehrimizde on gün Iı' 
kaldıktan sonra İzmire gidecekti! 

Türkofis Müdürü 

taaruzları karşısında, Türk kıtalan gidişine, diğeri gelişine tahsis edile- ğını kırmıştır. Eşref, Şişli çocuk has-
adım adım geri çek.ilmeğe başlamış- •• •• --:-0--- . cektir. tanesine kaldırılarak tedavi alltına a- Türkistanlı kaç~kçı mahküın 
Jardı. O daracık dil üzerinde böylece Buyuk hır yat geldı Gümrük ve inhisarlar müste- lınmış, arabacı Halil yakalanarak ta'ı· oldu 

İzmir Türkofis Müdürü buJı.ıJl~~: 
·;u sıralarda İzmir Enternasyonal/. 
ır komitesinde mühim vazifeler ,ı 
ren İstanbul Türkofis Müdürü cerı:ı9• 
Ziya, İktisat Vekaleti tarafından f~e~ 
rın son hazırlıklarına nezaret e~il' 
üzere İzmire gitmeğe memur 

çekile çekile, nihayet yarım adanın Diln limanımıza büyük bir Yunan ya şan şehrimizde kikta başlanmıştır. Geçenlerde kaçak kumaşları esrar-
son noktası olan kaleye dayanmış- tı gelmiştir. ismi Ellas olan koca yat Gümrük ve İnhisarlar Müsteşan Nimet abla kaza yaptı la mübadele ederek sürmek isterken 
!ardı. ta 360 yolcu vardır. Bu yolculann 109 Adil Ufuldar dün şehrimize gelmiş- Eminönünde Nimet gişesi sahibesi suç üstünde yakalanan Türkistanlı 

Ve bu çekilme esnasında da, biri tanesi Fransız ve Yunanlı seyyahlardır tir. Mumaileyh yakında Avrupa güm- Bayan Nimet'in idaresindeki tek atlı Abdülkerimin Beşinci Ceza mahke
çok yaralı bırakmışlardı. Bu yaral1- Zaten direiinde de Fransız ve Türk rük!erinde tetkikat yapmak üzere binek arabsaı, Eminönünde Gürbüz mesince duruşması neticelenmiş ve 
!ar arasında, ordu kumandanı Köse bayrağını tafıyan bu yat Sirkecide yol- gidecek olan komisyonla müzakere- isminde bir kadına 911rParak başından suçln 8 ay hepis ve 1360 lira paar ce-
Mustafa Pa.,a da vardı. cu salonu önü'le yanllf"'Ifbr. !erde bulunar.aktır. yaralamıştır. zasınA mAhkıiın olmuştur 

miştir. ,.e 
Son hazırlıklara nezaret edecek #

açılış resminde de hazır bu!undu1't 
sonra sehrimize dönecektir. 

• 

' ' •i 



YEtfl SA8AH SQfaı S 

Bitaraf isviçre ·SON HABERLE:R 

aristanı~ anlama Avusturya ilhakının tesiri ls~anyada kat'i neticeden uzak! 
ıı Macanstan ş·dd ı· h b ı ~t- Parisien,, ~azetesi Buda-ı Yazan: Alan Houıhton Brodrik J et J mu are e er 

Havaa ajanaı \•as&tasiyle al- Ludendorff sulh u.manında Al -j na ordudan ayrıdır. Hudut kuvveti - den bir cephe boyunca 35kerini top -
bir havadisi "llacaristandaki manlann her sene a&kere çağrılan nin vazifesi dOşmam mağlup etmek lamağa muktedir olabilir bu Porren- d d • • d • 

taraftarları hayretteler .. ser- efradın hepsini talim ve terbiye et- yahut atıl .kılmak için harbetmek ol - tury vasıtasiyle Belforta ve oarktan e Va m e ) p g) ) y 0 r 
le şu şekilde ne.şretmektedir: mek ve ask.er yapniak ma.vafına da- mayıp ordu c.em ve tah,it edilinciye garbe giden muhtelif vadiler vasıta-

....... ~ristanla Bal.kan antantı a- yanmak istemediklerinden büyük kadar onu ilerletmemelttir. siyle Besanson ve Dijona doğru on-
:..~ husule gelen anlaşma, hadi- harbin başında muzaft'er o\amadılda- Anchlussa kadar fikir, hücum tak- ları manevra yapmağa muktedir kı- c h • t •ı • d• d h- 1 
JllL"~miyetlni azaltmak tema- rını iddia etti. dirinde "emin., hudutlardan hudut labilir. um urıye cı er şım 1 e ucum ara 
~ bulunan bu sabahki Macar Bu senenin sonunda Rei\ili (Pan _ I kıtaları almak orduya korunak ayni Anchlussun lsviçreuin sevkülceyşi k h • 
~nda tefairsiz kaydedildi. zerdivisionen hesaptan hariç) alt -!zamanda yarılmış hudutlar Lands - vaziyetine pek fena ve makUs bir te- mu avemetten be sedıyorlar 
~ beraber bu anlaşma evvel e- mı~ beş fırka serferber edebilecektir turm yahut ikinci hat P.fradı tarafın- sir yaptığı görülüyor. İşlerin yeni ha-

Budapeışteyi alikadar eder. 1914 de muvazzaf ve ihtiyat beheri 1 dan tutulmaktı. linden İsviçre iktısadeıı ve harsen de Barselon, 12 (A. A.) - Milli Mü- Alamanko, 12 (AA.) - Umumi 
~l~ı..tw~:. hakikatte. Macar ef- dört alay seksen fırkadan ibaretti.. "Frankfurter Zeitung., gazetesi çok kaybedecektir. Evvelce İsviçre dafa Nezaretinin tebliğinde ezcümle ltarargihın tebliğinde ezcümle deniyor 

11bauıniyesi tarafından siyul ve Bqün fırkaların beherinin ancak üç "Alman ırkının hiç bir şubesinin tek vasıtasiyle geçen demiryolu nakliya - deniyor ki: ki : 
\ Vaziyeti !ıılacat" devletininki- alayı vardır, şu halde !914 ün sek - mil Almanların m'üşterek mukadde - tının çoğu şimdi artık daha ucuz Cümhuriyetçiler, Piedros Aolo'ya Ebre mıntakaaanda. lutalanmız. Si-
~ih bir devlet gibi müşahede sen sekiz fırkası bugünkü Al~an fır- 1 rabndan çekilmek hak yab.ut imkAnı Brenner yolun~ .. geçecektir. lsv~çre karş~ yapılan iki hücumu tard etmiş- erra Aaaııta Magderene'yı ele seçu· 
aı.:~ir. Almanyanın yardımı- kalarının 110 nuna muadildır. 1940 yoktur. Beyanatını neşrettı. Alman Avusturyada buyuk para yatırdıgın -ılerdır. mİf ve mühim miktarda esir almıftır . 
.. ~ yerde Londra ve Pa- sonunda AJı:nan ordusu.ihtiyatta ta - mille~erinin esk! mukad~es ~o- dan bura~aki lsviçr~ sermayesi dona- Şark cephesin~e~ iki taraf batı~- Segra nehrinin yataiında.. Villanu-
'11 lanrbahlıiı sayesinde Neuilly Jim ve terbıye görmüş dort sınıfla ma ımparatorlugu ~nçesınden ilk caktır. İkı buçuk mılyon Almanca 1co da ufak bazı tadilat vukua gelmiştir. eva de Barka civarında bazı çarplf _ 

-..,.ı.ı..lllıQahedesinin tekrar ~den ge- beraber harp meydanına 111 fırka kurtaran mühim eyaleti İsviçre idi .. nuşan İsviçreli istikbalde kendili - Yakın Şark cephesinde cümhuri- lar 1 d.. ,_. ,_ ..ı __ 
in • • R ru ) -. N . . ma o mut ve UflD&D DID ~aoar 

ne Sofyanın muvaffak oldu- yahut kabaca 1914 deki mıktarda as- Bu memleket menş.eını a n1>urg arın gınden yahut azı neşrıyahndan gay yetçiler, Guadalaviar mıntakasında ölü bırak . ~ . 
16ren 'll•acar efkan· umumı·yesı· ker çıkarabilecektir. 1918 de Alman- hakimiyetine karşı bir isyana borçlu- ri tekmil Alman edebiyatından kesi- yapılan hücumlara mukavemet et- m t-: r uı t Estramadure ceplM:sinde kıtalan • 

hareketten geri kalamudı. yanın harp meydanlannda 240 fır - d~r. Habsburglar bir sviçre ailes~ i: !ip .ayrıla~k~r: Daima ve biuaruft mişler. ve h~tlannı hafü surette tadil 
~ taraftar} essilleri kası vardı, ve yeni Alman ordusuna dıJer. Bunların Stamıruıchlossu hala lsvıç.re mıJle.ti?ın almanca ve fransız eylemişlerdir. mız, sekiz kilometre ilerlemİf ve 800 

.,__ Alın an ilemQmTun d zabit bulmak meselesinin ilstesinden Brne'dcn uzak olmıyan Aar'na na - ca konuşan ıkı ana parçasına, büyük Estramadure cephesinde Kabeza esir almı,tır. Kıtalarunız hilen Puer -
~ım anya a ev · eld tt•w· · Al k · •-~ da ktai . ti aki gelinirse, 1946 senesinde anvak 240 zıdır. Irkın ılk e e. 1gı arazı a. omşuları Fransa ıle A!mnnya tara- Delbuey etrafında şiddetli muharebe- pollano - Valdekaballos - Sierra - o~ 

--ın no nuar ış r ed k" s Pf'rt ·d· v r d k tr • h • " L..:_-.J mi8al olarak gösteriyor ve fırka rakamı geçilebilecektir. Bu ~a- 1 sac .
1
e ~ unagau ~ek" ~ ·~·ı. ~S· fın ~n u~~e ~;ane\'l ve arsı nu- ler vukua gelmektedir. sa - Rio Ziyar battı üzerindedir. 

~anın başlıca alıeısı ve satıcısı kamların hatırdan ~ıkanlmamaga ~es .ı: dura arhasıtn ~Bı lfu ıt ıccya.et uzJKıcTrlaSeAcDı ecl VAZr.İYL T 
~ B 1 . ta b d d 1 değeri vardır. Reich'iıı bütün küçük ıçerısın en ma u e or orrı - ı.: M ı• • •• h• B• R • ~ tn~hgar~s ~ın, ~ndan bo ayık' komşularının bu rakamlum mana veldor,,u Fransanın kalbigahına tabit Her ne kadar İsviçre Avrupada yo- USO JDJ ffiUt JŞ Jr US tayyareSJ 

ı verı sıyasetın en aş a . b' •tt' ı k · ı·k ı 
bi . t' k b 1 ..:ı • ğ. ehemmiyetlerini anladıklarına emın ır geçı ır. unu şaşırmış apıta ı yarışınm me ' dd } k b Jd 

r sıyase ı a u euemıyece ı t,..t · F k" ilk (R · ) · tt h• t • ay 0 U 18M&Yo l rd olabiliriz. BgLFORT GED~ ceı ve ransız uç entıer nın SUf e e J e J 
-.!'ar· r a. ı.,, . ~ . ANSCHLUSS'DAN ~ONRA Almanların Karaormanın cenup demir kasası olmuşs& Ja iktısadi va-

S:Sıs Soır,, gazetesı .de Selanık Berne'deki Alman t>lçisi federal uçlarını - yani Freiburg - im - Breis- ziyeti memnuni)eti mucip olmaktan A 
~l ından faydalı bır anlaşma hükumete, Almanyanın İsviçre istik- gau ile Lörrach arasındaki mıntaka- uzaktı~. Geç!nme .P~halıdır. Zi.ra~t,Bütün gazeteler Papaya Bu ?1e~ka yo!cusun-
~ b~tmekte ve şunları li.line riayet edeceğine resmen temi- yı ağır istihkamladıkları malUmdur. fena hır .d~vı~ geçırıyor. Totalıtaır h.. d. l dan hıç hır haber yok 

..._ ır · . nat verdi. Fakat bu teminat, lsviç- Basle bu hattın hemen cenubunda devletlerınınkınden pek az farklı bir UCUM e ıyor ar M k 12 (AA) _ 12 ı. -~~ 
\w.._ au anlaşmadan dolayı msanın ·kt t · · · .. d f ed b" 05 

ova, · · a5U:."""3 i.:tQQıea· 1 ~ . reyi tekrar eski tam bitaraf!ığına dö- ve bundan yalnız Rhine ile ayrılır .. 1 • ısa ~ıyase~ını mu :ı aa en ır Paris 12 (A.A.) - Bayan Tabuis, 1937 de şimal Kutbu yolu ile Ameri· 
:....-elıb.azını gflelıyor .. Her. şey- neceğini ve bundan sonra Milletler Haritaya bilhassa ortafrafik harita- "ıktısadı pertı,. var Nyfuzu fevknla- övr gn~etesinde yauyor: kaya gitmek u""zere M.oskova'dan ha-
lıt..,"•v ır tara ı taahhiltlerm fes- C · ti ta af d d"l h b' b k "B Jf rt -..:ı··· • d b" •"k l ·· e r ti · d :'ile 'ti • • • • •. emıye r ın an emre ı en er - ya ır a ış e o g't'Uıgı,. nın ne e Uj u snçr sosya 1~ erı or u cMussolini, müthiş suretle hiddet- reket eden Tevanevski'nin idaresin-

emrıvakı sıyasetıue luzum \..nn#P' b" ekil k o O t• Jk .. k d . t'h A ld - .. t O kredilerine rev verdiler D'W ta f b 
1 

. . ıuu-al ır ş san sıyone ış ıra e1.- a ar ış ı aaver o ugunu gos eı:ır. . ·.ı • • ıger ra lidir. Papanın aforoza benziyen ihtar- deki cN-20~h tayyaresi hakkında neş-
~un n t ~tan. aşına hır devletı miyeceğini ilandan alıkoyamadı. A- Alman sevkülccyşçilerinin modern tan Nazı propagandası bazı mahfel- ları kendisini çok kızdırmıştır. Hid- redilen bir hükumet tebliğine göre 
,"it _ eym edır. Bıından başka vusturyanın ilhakının fsviçreye çok I fikirde olanlannın hepsi. harbin ilan- lerde ileri gitti. Kilçük bir köylil ve detii bir dakikasında etrafındakilere bu ana kadar yapılan araşbrmalar' 
ı... unan anıa~masmdan son- · · · 1 · ·-· · b · · ·ıı t · · f ·k l~d el ' ' ' "''-nc .., derın tesırı olup: Alman - svıçre hu- sız açılması lazımgelda~ını kabul et- urJuvazı mı e ıçın <::\ a a e ve-ptalya ile Papalık arasındaki konkor- hiç bir netice vermemiş, bütün tay-
~n devle~eri ar~ında maziyi dutları pek çok .kilometreler ~zatıl. - ~işlerdir._ Harp ~lam b~'llka o harbin ~işli t~~i~re teşkilatı .esasises~ vekayi da muahedesini bozmıya kadar gide- yarecilerin ve Kutup şeflerinin fikri, 
' .. ve ~rıci hadıselere karşı ~~ş-oldu. On sekız ~Y e'":l lsvıçrenın b.ır t~v~z harbı old~ıgun~ zannet - ın ta~ ~ı. altında bazı wrıuga ma- ceğini söylemiştir. Bütün İtalyan ga.- bundan böyle yapılacak araştırmala· 
.. ~"ilam bır cephe yapmak için butun .k~"?- v~ ~oyle.l'inın duvarı~ - tırecegı: ılinsız harbın daım~ dil? - ruz olabilır. • ı.eteleri, şiddeUe VaUkan'a hücum et- rm neticesiz kalacağı ve tayyare mil-
~ arzusu görülmektedir.,, nna, ıstıklallerını müdafaa etmege yaya mıllt müdafaa oJnrak göstenle- SULH GARANTts.ı . mektedir. Vatikanda neyecan pek bil- rettebatının ölmüş bulunduju merke-
~~ aon olarak bu luıdisenin ve Can tonların dağlı halkını Sem _j bileceği iddia ediliyor. . _ Çekoslovak Aln~~n ·~~d~sıne boyun yüktür. Pek müteessir bir va%iyeıto zindedir. Bu sebepten dolayı, hülı:iı· 

,ft_ aJ&'L.-d •v• pach, Grandson, Naeföls ve Moratl Fransızlar ellerinden çıkmııı. Alas- ıgecek olursa, ls'1ıçrelı erm çok geç- bulunan Papa istikbal hakkında pek met, ıııT·:a.tırmalara nihayet vermeyi 
... -..al ... ar ettigıni söylil- h l .. . v ed k d'l . 1 w• • h" 1 

• --,. ~lt A arp meydan arına çag?ran eskı harp ce ve Lorraine eyaletlerini ~i alır- m en sıra en 1 erme ge ecegını ıslbedbindir. Kardinaller ve klise meha- kararlaştırmıştır. Hükfunet, kahra· 
'ın iman taraftarlarmın. Bulp- borusu bo!n~zu öt:~ren bir köylüyü 1 }arken bir şehir hududunu - Vosges- etmeleri laz~mdır .. İngH~eredeki ~~- filinde söylendiğine göre, eğer Papa manlann ailelerine derin taziyelerini 
' Alman ıiyuetl harlcınde bir gösteren ıstikraz ılanlnrı yapıştırıl- ler gibi _ güzel bir t&bil hudutla mü- ler, ancak bır nesıle e\"\jel sade &'l1 - ölür ise, Konklav'ın İtalya'dan başka bildirmekte ve bunların hatıralannın 
'- takip edemez! fikrine karşı lı. ~ilk?~et 80 milyon. Isviçre fran- badele ettiler. "Magino., istihkam hat l~nç .görü~ecek lsviçr~nin askeri va-'. bir yerde toplanması ve İtalyan ol- tazizi için Moskova'da bir abide di-

ll\tttaleayı yOrütüyor: gı ıst?dığı halde 2~0 mılyon aldı.. . . tı Alsaceden başka bir şeyi muhafa- zıyetıne .dık~at . etmeg~ m.ecbu~uz .. mıyan bir Papa nasbolunması lazım kileceğini ve bütün mektep ve fahri-
~ .. -~ aksinin ispatı teld>it edildi. 1svı~re bu para ıle kUc:ücilk Mihtıa za etmişti ve Mulhouse'de nihayet Maamafıh bu· giln lsvıçrenın muda- gelebilecektir. Amerikalı bir Papa- kalara bunların isimleri hikkedile-
~ Yuaoelavya knlı "Alexand- (R~if) ordusunu y~ni ~tan düzelt- buldu. Maahaza Fransızlat" bugün bu faalar~ m~e.l~i, m~~rf"m siyasi e - dan bahsolunmaktadır., ceğini haber vermektedir. Bunların 

lll \'e u-u T t l Ü d mege koyuldu. Bugune kadar, Basle sehirle Basle arasınd<& tedafüi vası- hemmıyeti haız olabllır. ailelerine yüksek _ ...... 1ar tahsis olu-
-.. u u esco,, nun a e k' • d b. Al . . ' G l . . rd ----o--- u~ . . . . ya ının e ır man yarmnsı ıhtıma talar inşa ettiler. eçen sene svıçrenın o u manev- nacak ve aynca her aileye yirmi bi.ll 

~ t.emennı sıbı BW.arıata~ lini gözönünde tutarak ~imal hudut- :MAKOS TESİR raları, bundan e"·"elki~erdfm çok ec- lngiliz Bacvekili ruble verilecektir. '1 &ntatm& ser~ ve haysı- Jannda üç fırka ve FrRnsız hududun YAPMI OLUR \ nebi askeri h~·etleri ta .. afından mü - • Y ===::-=::-=:-=~==::==::::;::=== 
...,._-_1nohafaza ederek girmekte ve da iki fırka bulundurdu. ttalyaya ya- . ş . şahede ve takip edildi. Fransız aske- b1raz hasta Çekoslovakyada 
~n hepsi ile, TOrkiye Yuna- kin iki fırka kondu ve Avusturya hu ~svı~re topr~ğının herhangı bı~ ih- ri heyetine Mareşal Petain riyasete- Londra, ı 2 (AA.) - Biraz rahat· müzakerelerin devamı 
'-.~ ucrnala R il dudunda hiç bulundurulmadı lih, buton lsvıçre halkını tek hır a- diyordu. bu Mare~al mane,·raları bir 1 8 L·ı N . r--b·n •· ..... vya ve omanya e • . aız o an a9ve~ı evın ycu11 o eyn ı Prag 12 (A.A) Dün ö,.led n 
~tedir., HUDUT MÜDAFAASI dam gibi ayaklandıra~akt.ır. "Bu s- kaç gün takip ve milsahede ettikten bu sabah muayene eden doktor Bet- ' · - 6 e 
~ ' Hudut mUdafaa kuvveti islih edil- bepten eğer Almanlar bunldan gel - sonra şunu söyledi ; j fort Ruıısel Baınrekilin sıhht vaziyeti- sonra. Kolovrat sar~~mda, B. Hodz~ 
~ R J 1--· d. B k t k" ı· ••o d b. t · dü lh"' ' T" nm nyasetinde, millıyetler meselesı ' . ve UI apon meseıeı11 ı. u uvve ma ıne ı tOfek efradı, meğe karar verirlerse. İsviçre mu _ r usuz ır svıçre nya su u- nin çabukça iyiletmekte olduiunu b.1-

~'linrton, 12 (A.A.) - Hariciye bisildetli ve motosikletli piyade cUzil- kavebetini f dasız ktlat"ak ö le bir ne daimi bir tehlike, fakat silahlı bir dinniftir. etrafında bir_ toplantı yapılmış v~ bu 
~ B. Bull, Sovyet • Japon müta- tamlanndan mürekkeptir. Her kıs - ay . Y İsviçre sulha en iyl garantidir.,, toplantıda h.uk<ımet azalan ile Südet 
"edn dolayı memnuniyetini iz- mın bir tabur ve motorlaştırılmış ma kuvvetle g~~ekler~r. Sa~ga~sdan Mareşalin hu sözü &ivleciiiinden - berlin • f"·evyork a feri Alm~ Partisi mümessillerinden bat-
~ ~ fakat resmt mal~at fik. kineli tüfekçileri ve bir tabur da mo- Constance ıolün~ dort yol tımdı Al • beri lsviçrenin karşılayacağı :iş çolc Nevyort, 12 (Ar\.) - Berlln • ka Huldimetçi parl!ler. ParlAmento 
...: dolayısile, her türlü tefsirden torlaştınlmış sabra topçusu vardır .. man Vorarlberg den olan yola götü - ziyade müşkül olmuştur. Newyork seferini muvaffakiyetle ya- gruplannın milmessıllerı de hazır bu-
~ eylemiştir. Bu kuvveti teşkil eden efrat budu • rUr; bu suretle müstevliyi Şimal ls- pan Kondor tayyaresi, 6397 kilo~et- lunmuştur. 
~gton diplomatik mehafili de da otunırlar ve burada talim ve ter- viçre müdafaalannı Schaffhausen'de Her tarafta zelzele reyi tam 25 saatta katetmiş ve bu su- Çekoslo"Takya baı kouolosu: 
~ bQyük bir ınemnuniyetle te- biye. ~illrler, çocukluklarındanberi çevirtir ve Zurich'e vaı·ır. Zurich'den Kito. 12 (A.A.) - Zelzde devam retle vasati olarak saatta 255 kilo- Çeko~lovak başkonsol?su M. Kve-
~ ~lerdir. Maamaflh, anlaş- arazının her karışını bilirler. Ansızın Basle giden hat kısadır. bir kere bu etmektedir. Kitoya 25 kilometre me· metre seyrelmiştir. Kaptan Kenke, toslav bır mQdd.ettenl'Kn mezundu. 
~ hakikaten bitmil oldup hücum halinde birkaç saat zarfında işgal edildi mi mQstevJfler Basleden aafede lain Sunvollr.uc, Tinıo ve seyahatin normal bir tarzda cereyan Başkonsolos mezuniyet müddetini bi-
~· fÜphe izhar olunmaktadır. tahşit edilebilirler. Hudut kuvveti a- Soleure ve Berne yolile Friburg'e gi- Alangaai köyleri harap olmuıtur. eylemiş olduğunu bildirillmiştir. tirerek vazifesi başına dönmüştür. 

Ltt: 
ihtirasla öpen erkek kocasıydı... Bu- O gözlerini böyle örtünce ... Etra - bayılır gibi birtakım acaip ~yler his öteki aeceden bahsetmek istemiyor 
na inanması llzımdı. Buna inanmaz- fından neşeli gülOşmeler duydu: ederek kendinden geçmişti. du caliba. .. O mevzuA dokunmada. 
sa çok rahatsız olacakh ... Çünkü elini - Sızıyor. sızıyor diye bağırış- Ve işte •imdi Gülsüm, onu uyan • Sade: 
o dudaklardan ayırmak için Mehlika tılar... dırıyordu.. - Bafağrısı ilacı aldın mı?. 
bir şey yapmamıştı ... Mehlika elini Ve o; neşeli gürültülü bir deniz - Beyefendi söyledi. Beşte miaa- Diye sordu. 
teslimiyetle o ellere bırakmıştı .... Fa banyosunun bir köşesinde yüzmeğe fir ırelecek. - Aldım geçmedi!.. 

4 kat "öyl çok içmiştim ki diye düşü- çabalarken kimse farkına varmadan, Diyordu. - Bir tane daha alun. 
- - nüyordu. Elimi çekmek için bir ha - boğulan acemi bir yilzücll gibi kulak- Beşte gelecek misafir kimdi? .• Bu 'Osman şimdi kapıyı örtmOş ve geri 

~!,.diye hitap etmeie cesaretJdar benziyordu ki .. Mehlika bu söz- reket yapacak iktidanm kalmamıştı. lan uğuldıya.rak ?8şı mOthiş dö~e - m!safirden l_llç haberi yoktu .. F~t dönmiifUl. Ya~a doiru ilerliyordu. 
· ~· leri hatırladıkça: "Bana bunlarl 

0 
Bunu dOşilnmiyordum bile elimi de - rek ve neiesı kesılcrek, tıpkı bogu - dun akşamkı uykusuduktan, ıçkiden Uzun boylu bir ınundı. Çok zayıf bir 

~erkek Olmandan başka kimse söyledise? ... Eğer 0 söylediyse demek ğil, aizımı bile öpse, o dakikada ne l~ gibi tıpkı ölür ~ibi kendinden geç duyduju yorgunluk içinde, hizmetçi vücudQ vardı. Böy~e ince vir. vilcut-
,~ ! ... Kantıkan bu böyle idi a- elini öpen... öyle öpen... Elinin deri- maddi ve ne de manevi hareketle tı. kıza: la bu kadar vzun bır boy -n böyle l'e-
'I ~~ böyle 86yllyen Osmanın !e sini dişleriyle incite, incite öpen a _ ~~~disi~i itebilecektim. Bu kadar da ~nra birdenbire uyanmı.ştı. Uyan .. _ Bette gelecek misafir kim - n~ş .omu~ tafımak onn_ ~~ru:o~Uf 
~ı .•. Ne kadar sarho' olsa ne dam da o idi!... ıçılır mı ya?,, dıgı zaman lambanın sönmüş olduğu -2- gıbı, vücudu öne doiru ığilmıştı. El-
~ kendinden seçmif. bulunsa, Yook~ .. Yookl.. KümkUn değil!... Elbet de bu ka?ar i~ilmezdi! ... B~ nu gördü. Odası kapkaranlıktı. Oda- .~a. kapısı vurulm~an açıldı! macık kemikleri çok bariz, çene ke-

s~ bu aesl bin aes içınde ayırd Hangı erkek, hangi kadının kocası- kadar sarhoş halinde ~ nasıl seslen da ses yoktu. mış. dıye sormuyordu bıle... •w• k tli bil ük x. z1 yO ü d · · · A- tahtal dil' k' 1,..,1 iş 11• hl'ka .. 1 · · ta ~~ . dl ba mıgı uvve • y a~ı ı z n e 
~ reli. ÇUnkQ bu ses ona hayatı- nın yanında böyle bir şev yapmağa farkedebılırdı ... Biribirinden ayıra - gzı aşmıtı ı il ~eşm .we ı goz erını o ro.ua çevır - .. • . . . 'b'1 bOyUk heyecanını verirdi ... 1- cesaret eder. Hele bu karı lfoca bizim bilirdi. Hem hepsi bir şey söylüyor .. boğazı kurumuştu. A~i ve ağır bir şının ağrJsına ve vücııdüııün hoşa ~~e~I dennlerde yanan ıkı ateş gı . 
._ lr netee gıöi fdl bu !H t.. Sanki gibi çok seviştikleri malQm bir çift Bağırıp çağırışıyorlardı. hastanın vücudü kadar kızgın vOcu- gitmez kıqınhğına rağmen aülUm~ bı ıdi ...• 
~ ... in kendisine her "seni seviyo- olurlarsa.... Ve kendi başı bir batak içine ağır, dil yanıyordu. Ve halii başı dönüyor- di: Bütün yüzü fildişinden yapıl • 
~ • de.vişinde kalbi tatlı, t.atlı vu- Fakat... Ne kadar uğraşsa elini ağır dalan ağır bir cisim gibi yastık- du. Karanlıkta bile gözlerini açık tu- - Osman!.. mış gibi solgun olan bu adamın g&-

"' 'te kanı damarlarında daha sı- öpen ve kendisine ne kadar güzelsin, ların yumuşaklı~ı içine gömülüyor - tamıyaı:ak ~~dar... .. - Canım!. lerinin etrafında solmut gül yaprak-
ıt~dı. seni seviyorum,, diyen insanın koca- du. Dalmamak böyle derinlere gömül- Derılerının ilstil tutuşan vucu- _Bak halime!.. 1 n ·b· b. halk vardı.. 

"'--~'..uki, dün ırece ona "Seni se- sı olduğuna inanamıyordu. mernek istiyordu. Bir hartket yap • dünden pijamasının caketini aıyınp d du Va Ygı ı ~~~:u. ~rba ~'- • -~ tt. s b" d ha d w 1 b. - Hastaaın diye uy m. e emy....,.. av ... enm n:ll& çerçe-
L. , diyen sea kuru bir boğaz- Ona: bunları uzun boylu adam mata mecali yoktu ..• Gözünde her şey 8 

. onr~ ır~ a ogru up ır B .......... :c.... veliyordu. 
~ cıkan madent bir aı..---ı 1 t " ıecı· .b. r d v b'" l kad . su ıçmek ıstedi ..• Fakat bu defa b8'1 - aşım ~ A15Uyor ... 
~ bQ. ane ..... 0 an u- soy ı gı ı. S: ıyor u. e oy e zan- 0 ar dönüyordu ki. kendi ihtiya- gövdesinden daha ağırlaşmış gibi bir Sonra o bir sitem zanneder de da- -Ostünde koyu gri bir kostilm ve 
'-.. tlbt. l!Mti. O uzun boyl.u ada~ın etmek kendını pek muazzep ediyordu. riyle göz kapakJannı yumdu ... Bu bi- hisle tekrar yastıklara gömUldD. nlır korkusiyle daha yavaş bir sesle dudaldannda tuhaf bir gillümsem-. 

O. kuru ve madeni bır sesti... Yo~:· yok ... imkanı yok·:· Muhak - ribiri içine yıkılır gibi giren biribiri- Sonra: yine ilk defa olduiu gibi devam ediyordu: nrdı. 
llıun boylu imanın eeılne o ka- kak böyle konuşan ve ellerıni o kadar ne mncolan hisleri görmemek için.. yani ıu is;ine dalar gibi, botulur gibi, - Dün ~e çok yoruldum. (Devamı var) 
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Tayyare piyangosunun [vuRnnA sAsAH 1 

Dünkü keşidesinde Çanakkale mek~ 
INGILTERENİN UZAK 

SARK KAPISI 
ısooo i~::~ 1~:;~ ~:~~ ~~;;; !~;:~ :~~~ ~ Dikiş yurdu yıllık 

Ura 31ı:a4zan3a0n 3numara: 39449 28;~7.~6~8~:::::::4 2996 sergı·sı·nı·n açılışı 
36302 34480 5132 9816 18968 24684 
22059 33594 23343 2689 23859 I2057 

Singapur üssühahrisi 
ne ifade 

İngiliz 
eder? 

Bu numaranın son iki raka

mı ile nihayet bulan bütün bi

letler 20 lira, yani 1-10 biletler 

2 .Ura amorti kazanınışlardlr, 

435 34264 25920 4992 7991 9456 Sergı· bütün halka açıldı., spor 
33282 25988 26247 24780 26418 17201 

3000 
28054 4640 35879 34444 89742 26212 hareketlerı· hararetle devam ediyor 15130 28324 31832 4643 15304 14274 , 

• 
servetı 

• • 
ıçın 

Yazan : Emekli lnıiliz binbaı111 Kened Edvar 

-1-

--- -----

Lira kazananlu 
24353 

1000 
Lira kazananlar ı 

8098 
500 

39015 26906 5300 32359 991 26340 
85499 16754 11309 6640 4766 23286 
39161 86378 10013 27504 14534 18518 

2801 35440 28097 12362 12993 36~3 

38755 32486 36117 9207 18484 6697 
18485 12211 14826 489 19210 29517 
39925 27243 39945 34695 12131 6615 
37973 38070 31108 33726 12282 36020 
11266 22314 11076 10480 12820 385~3 

Lira kazananlar 3110 13035 33466 20553 36314 21626 
~0572 4077 15902 37196 24546 35843 7235 5455 30875 10294 35601 5149 
15056 22585 32698 32912 25196 23720 15167 21174 27097 26497 

200 lira kazananlar 12865 29745 12822 26352 101 19732 
9192 19730 31136 1403 26602 27677 13675 15500 31751 36745 15277 12066 
9857 18122 3429 4823 2000 22895 22185 3435 26336 2721 39994 30411 

27317 27679 25971 30703 30218 31030 25581 1923 7912 27114 12518 5913 
29370 5230 9733 5814 30040 35524 6498 27475 35813 19916 21727 23776 
15846 22404 9638 12314 18704 20061 29895 2470 26847 2167 29999 23861 
25926 37546 9353 7874 26785 23158 15951 12349 5251 34319 10466 35761 
19359 30494 7485 22128 29!64 8189 8237 16724 28264 9066 

100 lira kazananlar : 35341 7803 3297 3637 30856 16864 
22696 33940 3948 39190 22191 37044 10869 33283 24388 7274 21888 12562 

22527 20322 21054 35645 3580 35988 39512 14932 3595 36108 8040 32822 
Sinaapurda yerli tekneler 39998 31901 34736 10255 7406 

• 31320 39564 19511 5044 26881 25644 31295 
büyük geçidin en şarkındadır. Şarkın 17253 27837 4810 16505 36516 38593 29130 25160 34347 11366 24653 38962 

Singapur. ~ssü ~ah:isinin _yapılışını~, büyük deniz ticareti yollarının üze -
30272 2411 9552 2259 33670 28550 

31610 25138 17568 26513 25289 36110 

Japonya ıçı~~ _hiç bır tehdıt m_~nası ~- rindeki müstahkem limanların Bri - 10772 21156 22090 32642 9308 18798 33066 23627 15431 32384 2806 10971 
fade etrnedıgı mil~erreren s?ylendı. tanya imparatorluğunun elinde olma 

26841 9698 27312 23003 21953 22348 
17029 16093 35623 27892 15290 2409 

Bu, tamamen . doıı_:udur. ~''." _ha~ sı ile bu imparatorluğu kuranların 
16597 3680 37335 3145 21913 5641 

38952 22308 12597 19420 3416 39701 
vukuunda, denız munakalesı ıtıbarı- kiyaset ve ferasetine h~yret etmek- 6389 17302 9480 39046 35224 12497 
le, hiç bir millet Britan~a imparator- ten bir şey çıkmaz. Portsmot ile Pili- 25151 23656 1,9216 1716 10544 10686 12987 7971 5714 
luğundan daha az tecavuz~ maruz de- mot İngiliz kanalını korur; bundan 50 lıra n a zananlar 27991 2552 38660 18237 21601 16240 
ği!dir. Bundan başka Sıngapurdan sonra da Cibralta, Malta, Aden ve 6137 35895 16295 26562 14920 25699 35402 29574 23573 14585 34623 1410 
Japon imparatorluğuna karşı vuk~a Singapur gelir. 2249 21392 11271 38664 21377 12106 3834 20724 l2357 29526 22876 9716 
gelecek bir tecavüz Uzak şarkta hır Bu ticaret yollarının darla.ştığı bir 29934 4788 155Q 3547 23336 10062 14525 36483 16650 11429 8715 25999 
nevi deliliğe girişmek demektir. Sin- yer vardır ki bir milstemleke kalele- 5449 4341 20671 1682 21115 19080 28785 38665 30735 38139 10412 35266 
gapurdan Nağazakiye olan en kestir- riyle hüküm altına alınamamıştır. 34510 26361 28519 7184 34270 17460 7386 23287 28662 4586 33163 24029 
me doğru yol üç bin beş yüz mildir. Burası da Süveyş knnnlıdır ki bura- 26422 18503 6306 7749 25840 30116 34374 717 3893 3107 13245 28781 
Bu rota Forınüz ile Riukiu adaları da da Britanya nüfuzu, mesafenin u- 13230 27502 30875 30624 34438 34416 15068 33842 36527 24937 30226 25927 
silsilesinin arasından geçer ki cenup zunluğu yüzünden, hiç denecek ka- 2645 28780 39862 24387 35891 31874 28064 2211 18351 15446 33048 7772 
tan şimale doğru harekete geçen bir dar az ve yalnız muahedelere bağla- 15613 39167 14753 31543 35222 323 30233 !0835 32214 28689 24979 22459 
donanmayı hava tekneleriyle denizal- narak emniyet altına alınmıştır. Bu 15814 24875 8167 332 32828 3193 15441 10149 17588 23451 1754 12062 
tı gemileri her vakit i7.aç ederler. Hal ticaret yolunun üzerinde diğer bir 22613 28180 13462 2886 21134 29642 12892 12326 Jl8IO 
buki denizaltı gemileriyle son dere- ihtirak noktası olan Kolombo vardır 33255 11653 ll533 14422 24150 3533 2000 r J k b ·· .. k 
cede takviye edilmiş olan Japon bah- ki burası da bir Britanya üssü bahri- 12102 1888 19368 16622 1299 25368 ~.ra Al uyu 
riye kuvvetleri ihmal edilemiyecek, sidir. 8593 25134 31853 33889 36985 30164 mukafat 

Çanakkale dikit y urdunda talebe ve muallimler f iiri 
Çanakkale, 12 (Hususi) - Ça - zel ve teknik bir oyun oynaY~n··i bİI 

nakkale Dik.it yurdunun yıllık ıcrgisi eücü takımı maçı 6 - O gibi buY" 
askeri bandonun İftirakile ve Halkevi farkla kazanmıttır. aJıV' 
Batkanı Halil Dilmacın elile açılmı\I' ikinci maçı yeni kurulan çao of' 
lır. le Deniz sporla Biga idman yurdu rf'' 

Açılma töreninde Kültür direktörü namı,, Bigalıların güzel oyunu ~~uf' 
Bay Lltif Öktem ve ortaokul direktö- sında Deniz spor 4 - O mağlup 0 

rü Kemal Batu da bulunmuşlardır. 
Dikiş yurdu direktörü Bayan irfan 

Kızıl 9ehrimizin genç kız ve bayanla· 
rına dikif dikmeği, aulu boya ve ince 

el i~lerini öğretmiş ve diplomaları ve-

ri1erek genç sanatkarların kıymetli e-

serleri takdir edilmi' ve bu sergi bü

tün halka gösterilmiştir. 

Çanoıkkalede Spor 

tur. ··o~ 
Çanakkale Türk gücü kuliibukl<' 

faal çalıfmaıı iyi semereler verrot 

dir. ~· 
Sahasızlık yüzünden epey ıaJl!ıJiiP 

kU 
dan beri temaslar yapmıyan . bit 
fimdilik saho işini de temin etın•ı j 

0 
vaziyette i ~e de; muvakkat bir ıtıl1 
için tem~ :ilar yapabilecektir. ı. t!' 

b.. •' Fabt. haddi zatında kulü uo , r 

d in e- ai~ güzel bir sahası yoktur. ~· 
T .irk gücü büyüklerimizin hfınıtl' Ji 

,ı 
da Çimenlik sahasında karfılafmışlar- le bir sahaya sahip olabilirse kıyf11 .

1 

Birer maç yapmak üzere tehrimize 
gelen Biga ve Lapseki takımları burz 

bir kuvvettir. Ş k d"" b" 1 d h d 
0 

6897 1844 24226 35512 15987 13340 
. .. ar a ıgr ır yo a a var ır. En son çekilen ve kırk kişi arasın- ç 

Singapur tecavüz! bakımdan bır us da ümit burnundan dolaşır bu yolun 9707 28374 2ll0 15411 11568 22548 . d"I 20 b' ı · 1 k ··k·- e kos lo k da 
d "ld" B ada a ılan bir üssübah- , da taksım e ı en ın ıra ı mu ~ va ya :gı ır-_ __ ur! y PB b .. 1 1 ki da canalacak noktalarında yine Bri- 35628 16996 16524 21955 3721 3495l fatı aşağıdaki numaralar kazanmıştır: .. ,t 
rı tecavuzı 0 

admaz. ku oytl~ 0
tedmaf .. ~ tanya üssübahrileri vardır. Sierra 17539- 24168 29289 20216 24272 2760 / 13518 l 148 27881 33609 16305 18503 

beraber son erece uvve ı a uı , . . . Prağ, 12 (A. A.) - Çekoslovak Paris, 12 (A.A.) _ Milli eıno•ı,. 
bir mevkii olduğundan Britanya im- ı:eone dekı. s~r~est şehır Yeşıl b~run 21137 12914 37131 14933 30932 33078 6503 38295 39821 31827 36352 17648 zabitler cemiyeti, efkarı umimiyeye hi- dairesi, uzun ara,tırmalardan •0"~,. 

dır. 1 heyeti idarenin gençleri daha faal b• 
. Bi:inci '."açı Çanakkale Türk gücü hale sokacağı muhakkaktır. . -'"' 
ıle Lapsekı takımları yapmışlardır. Gü Kadır ~ 

Paratorlug" unun mnitretini teskil e- cıvarındakı ıhtırak noktasına nısbet 29294 31946 23095 11237 2l581 36949 20011 18153 9290 14580 36084 10161 taben a•ag"ıdaki beyannameyi ne•r et- beynelmilel tehlikeli kalpazanlarıo . 
1
, • ' ' le yakındır. Britanya hahriye neza- T T ,.,. 

den zincirin hayatı bir halkası sayı- . . . . 18298 4982 21231 5619 9613 32485 14564 32513 14199 27742 31479 2311J mİftİr : aliyetine nihayet vermeğe ve P• i 
lır. ~:~ol~;:ıd~a~:=~ı:::~ı;aOım~a~~~:t 9881 6359 33094 20971 37461 28316 6657 893 7717 26250 15083 16210 Herkesten evvel ölüme maruz olan bütün memleketeler bankalarının b•~, 

Bunun böyle oluşu bir kere anla - . . . .. b h . 11297 2667 33399 37007 15266 14672 8268 8211 13804 24542 37980 423j ve Mazarik'in vasiyetnamesini yerine notların ve bu memleketlerin ~"',. 
şıldıktan sonra bu işin bir neticeye y~kınıdndek?eCSımb~nAstafvnik üh~.uk 'a rtı: 38071 14195 30312 24328 1838 33646 5377 30093 27165 39886 getirmeğe azmetmi~ bulunan biz Çe- pullarını İmal eden gizli büyük b•'

1
,i 

. . . . b sı var ır ı enu ı r a u ume ı "I · d _,_ "'f ıktıranı taeıl edılerek geçen şu atın d . h"I "d f . . hk" 28298 27330 38132 35471 7062 5183 JOOO Liralık mukaAfat l koslovak zabitler\. mesuliyetlerimizi to yeyı mey ana ç"'armağa mu 
14 ünde boğaz işleri müdürü Sir bura akı sa 

1 
mu a aası ıçın ta ı-

12578 36199 8187 5970 33761 27760 tamamile müdrik olduğumuz halde olmuttur. Jın' 
Stenton Thomas tarafından yapılan mat Y~~m~ktadır. . . . . 771 10729 25313 2658 6032 18236 26287 devlet otoritesinin hiç bir veçhile ne Atölyenin sahibi, Jan lliesko • jil 
iptidai resmiküşat tam vaktinde ol- Bu ıkı tıcaret yolunun ıkısı de Sın bir kelime ile ne de fazla bir jest ile da bir Romanyalıdır. Kendisi t•". 1~ du. Okadar vaktinde oldu ki. Singa- gapurda birleşir. Singapur büyük s J • ht • ı A f tenkis veya tahrif edilemiyeceğini be- edilmit ve bakır klifelerle bet fol',, 
pur üssübahrisinin resmi küşadında Asya arazisinden geniş bir inhina ile ovyet - apon ) ) a ) yan için se•imizi yükseltiyoruz. liralık banknotlarla, Belçika pull•r• r 
Memphis, Trenton ve Milvaukee adlı cenuba doğru imtidat eden Felemenk Bulunduğumuz vaziyetten asla ricat 500 franklık Fransız banknotları•~ 
üç Amerika kruvazörü Singapur li - Hindi şarki adaları, Avusturalya ve (Baştatafı ı nci sayfada) tır. Japon jandaı·maları, vaka ma- etmiyeceğiz. Bizler, ya;ıayabilir, çalı;ıa· mal etmİf olduğunu itiraf eyle~ 
manında bulunuyordu. Bunların hu- Nevzelandı da ihtiva ~tmek üzere pılan konferansta aşağıdaki noktalar hallinde tahkikat yapmaktadırlar. bilir. mücadele edebilir ve ölebiliriz. 
zu~u birleşik "'.merik~ cumhuriyet - d_ü~ya d~ni_z ti~aretinin en büyük ge- j kararlaştırılmıştır: sükunu temin edebilmekten çok u- IFakat rüc'at edemeyiz. Alman Ordusu lerı donanmasıyle Brı(anva donan - çıdıne hakımdır. 1 1 _ Muhasamata nihayet veren Ja. zaktır ve her halde iki memleket ara- P rotes to 

ması arasındaki karşılıklı dostane Dünya deniz ticaretinin cereyanı pon kıl'aları, halen ellerinde bulunan sında umumi gerginliğin izalesini mu- Berlin, 12 (A. A.) _ Berlindeki Bir askeri harekete ıııİ 
hissiyatın izharına vesile olmakla be- ehemmiyet peyda etmiy~ başlar başla 1 mevzileri muhafaza edeceklerdir. • cip olamıyacaktır. Çekoslovak sefareti, geçen hafta iki 

raber Singapurun tedafüi ehemmiye- maz Singapur da ehemmiyet kazan- 2 - Muharebe meydanında terk~· p } k Alman tayyaresinin Cekoslovak arazisi hazırlanıyor? ı·I 
tini de teyit etmiş oldu. Japonya; dı. Epeyce bir zaman evvel Singapu- dilmiş olan cesetler, ik ı taraf müfre- azar } SIZ Satış 

üzerinden uçmasını dün hariciye ne - Paris, 12 (A.A.) - · Fransız •"ı• Çine açtığı harpte, ecnebi bitaraf - run neden böyle, bir ü~sübahri ol - zeleri tarafından kaldırlıacaktır. d e<' 
( R t f 1 . /ad ) zareti nezdin e protesto etmİflİ.r İngiliz gazeteleri tarafından neşr .. .ı. l~rın huku.kun_~ karş~, t_eess'.i~~ şayan, ma!e'ilzere, inkişaf etmekte olduğunu I 3 - İki ordunun hatları, bugün öğ- aş aru_ ı _ne'. ~a11 la Dün de bir Alman tayyaresi, yeni- len ve halihazırda Alman)· ada ı r:_ 

bır tecahu_ 1 g_oster_mıştı. s. ozu. uzat . sormak cesaretini gösterenler bulun- ı Je üstü yapılacak konferansta teyit Bir malın. tesbıt edılmış olan ıyat- d r k 1 k . . .. . JW 
en -,.e os ova arazısı uzerınde uç - haz edilmekte olan askeri tedbir .; madan dıyelım kı ecnfbı bıtaraflar du. Bunun sebebini uzaklaı·da araş _ olunacaktır. tan a~ağı veya yukarı satılması yasak- ı GI ld .. . d . ~~ 

1 d mu• ve aserwa uzerın en geçm'"- milteallik olan haberler, dfp]oJ!lt:. Japon taarruzunun kurbanı oldular. tırmak icap etmez. Britan) anın şark 4 _ İki hükumet, yukarıdaki nok- tır. Bununla beraber önceden Be e i- . 'B k"d Al · • 
.. . . . tır. u mev ı e man sosyal demok- mahafilinde büyük bir dikkatle ;;. Cenuba doğru Hongkongdan 1500 ticaretini çekemiyen ve onu korkuta- taları teyit eden mektuplar teati e- yeye muracaat edılmek suretıle etıket J11' 

·ı k d d h kt k" s· f d·ı d"I b"I k · M 1 • ratları ile vukua gelen bir arbede esna- kip edilmektedir. Bu haberler, ,1 mı a ar a a cenu a ı ıngapur bilen, .vegiıne millet Singapurun şar- deceklerdir. iyatı ta ı e ı e ı ece tır. a ını etı- tt• 
sında maktul düeşn bir Südet Alma- balagah addedilmekte ve salahi.Ye 

1
• üssübahrisi, tecavilzün bu huduttan kındaki Japonyadır. Son günlerde ilk toplantı ket fiyatı haricinde satanlardan bef o 

1 d 1 k d h nın cen0>e merasimi yapılmakta idi. mahafil, bunların neşri yüzündefl. 
1
., daha ileri gitmemek icap ettiğini gös sanaat ve bahri kuvvette Japonyanın Moskova, 12 (A.A.) - Japon kıt'a- ira an yirim iraya a ar afif para ~,. 

Çekoslovakya sefareti, bugün bu ye taya çıkan telB.ş uyanrlırıcı şaY 1 terir fiili ve remzi bir !htar teşkil e- kalkınması yüzilnden bu havalide vu !arının vaziyetini tayin etmiye me- cezası alınacaktır. Tekerrüründe para 
zareti nezdinde protesto etmi.. tir. aleyhinde bulunmaktadır. 

1 diyordu. kua gelebilecek herhangi bir tehlike, 1 mur olan her iki tarafın askeri mü- cezasile beraber bir hafta müddetle dü J11 
Ş k• k J k B ı Z A lman tayyar~si daha Çek Diğer taraftan, Çekoslovak.Ya. -• urası un~tulma~ak _ger~ktir ki, Anglo _ Japo~ i~~akiyle senelerce ı messillerinden mürekkep komisyo_n, anı apatı aca tır . u ceza ar gazete· ..,. 

Japonyanın ıktısadı vazıyetı, bu a - bertaraf edebılmıştı. 1922 senesi bu Çang-Kufeng sırtının cenubunda dun lerle halka ilan edilecek. ayrıca kapa- topraklarına indi selesinin, bir çok müşkülat ve blr~t 
dalar imparatorluğunun, doğrudan ittifakın hitamına şahit oldu ve bir akşam ilk içtimaını aktetmiştir. Cu- tılmı~ olan dükanların kepenkleri yaf Prağ, 12 (AA.) _ Dün saat 19 ihtilat tehlikeleri arzetmek]e be~:Ji~ 
doğruya, ilk tasarruf ve temellük etti sene sonra da Singapurda bir üssü _ ma günü öğleden sonra ikinci bir İÇ· t• yapıştırılmak suretlie herkes keyfi- buçukta her birinde birer tayyareci bu son aylar zarfında mevcut gergı i' 
ği yerlerin mukadderatına bağlıdır. bahri inşasına başlanıldı. tima yapılacaktır. yelten haberdar edilecektir. lunan ve antrenman mektebine ait 

0
_ izaleye doğru bir istihale geÇi~:,'. 

J aponya deniz ticaretile geçinir. Harp Her ne kadar Singapur üssübahri- Mütarekenin 27 i?ci saatında Cezalar, Beledi:.e d~im: encümeni lan iki Alman tayyaresi, Moravyada olduğu dikkate şayan görülme~ 
ile harap ettiği Çin topraklarındaki si şubatın 14 ünde açılmıs ise de ne patlayan sılah ! tarafından ve usulu daı~es~nde tutul - kain Trebit' t~ karaya inmiştir. Tayya- Hamidiye Rizede 
fütuhatı dilnyanın dig"er pı"yasaların il d "d f. "t" Tokyo 12 (AA) - Domei aı·an- mu~ zabıt varakalarına ıstınaden veri- reciler, 14 ve 15 ağustosta yapılacak k• s ve ne e onun mu n aa ve~aı ı ' · · ;<'le 
daki istiklali için Umitbııhş olamaz... • . . ., . . _ . sından: lecektir. Para cezalarına dair olan ce- olan tayyare müsabakaları için Mü _ Rize, 12 (A.A.) - Hamidiye .'" ~ı 

tamamlanmış degıldı. us şııııdı ~afı S h ı· d b k" 1 k ı'· ld • d · · 1 k b 1 nihten Viyanaya 0ı"tmekte olduklarını tep gemimiz dün Rizeye gelınıŞ ,. Japon deniz ticaretinin büyilk bir kıs derecede birinci sınıf üssiibahri sa- . a a ın a asının cıııı ıında ain za ·aı r . a ' o. u~un an ıtıraz ar a u h ı 
1 b ·ı k k d b" k"l 1 t Şışkadaıı telefonla alınHn bir habere 

1 

edı mıyecektır. Sed cezalarına kar~ı üç söyelmişler ve fırtına dolayısile yolla- halk tarafından sevinçle karşılaııt11 ;, mı ya Singapurun içinden veya ci- yı a ı ece a ar ır •e ı a mış ır. ·· 
1 

d . . .. k.. 
1
- k 

1 
11" 

Varından geçer. E bü .. k .1 ••• · I b"J" göre Sovyet hudut muhafızları bugün gun zar ın a ıtıraz mum un o aca - rını şaşırmış o duklarını ilave etmif- tır. Komutanlarla vill.iiyet arası ~r 
n yu gemı erı ıçıne a a ı ır sa- l 15 t d" t d B T h" rı 1 d. lk· ·ı t h"·k· 1 . ti ld kt ce • . saa e ıye azasın an . a~ ı- r. er ır. ı P• o . u umet memur arının zıyare er yapı ı an sonra ge (' 

Singapurun kesbettiği ehemmiyet, bıh havuzdan başka 1000 kadem u- orsi ile Sovyet arazi~i hududunda ka iktisat vekaleti kanunun tatbikatını nez.reli altında Treit"ta bir otelde kal- lediye tarafından komutan ve sul>9·1" 
şek ve şüpheden külliyen ar! olarak, zunluğunda ve lSO kadem eninde in bir mıntaka olan Haııdazava mın- teftiş ve mürakabe edecek ve lüzum mışl•.rdır. icra edilecek tahkikat neti- lar şerefine bir ziyafet ve şehir 1'3şfl 
bu yüzdendir. Dünya haritasına bir bir de yere kazılmış hııvuzu vardır. tnka8ındn seyahat etmekte olan bir görrlüjhi takdirde de bazı i5lerdP rlo/.T c .. indr r•bab· Mii•oddecl, P'Örülm•di- kında da halkevi bandosu tarafııı·d•ll 
göz gezdirilirse görülür ki, Singapur Son günlerde altmış sekiz milyon ga- çok kimseler üzerine ateş açmı~lar- rudan doğruya tatbik v• takip i, l•rini ı;; ı•kdird• pilntl>•ın serbest bırakıl _ 1 bir konser verilmiştir. Hamidiye O• 

deniz ticaretinin geçmesi icap ettiği (Sonu yarın) dır. Seyyahlardan biri yaralaıımı~- yapmak iizere memur tavzif ed.cektir malan muhtemeldir. üzeri Hopa'ya gitmiştir. 
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YENi SABAK Sayfa: S 

Manisa mektubu 
Muhteşem bir üzüm 
bayramı hazırlanıyor 

Sovyetlerin yeni 
sene bütçeleri! 

1904 Rus - Japon Harbinde 
,~A.A..A.A..,..,...~~AAAA..vo.AA~~..,...,,.,~..,...,...,...,...,...,.vvvv-vv~vvvvvvvv 

2 milyar 700 
milyon ruble 

CUŞIMA DENiZ SAVAŞI 
Yalnız müdafaaya 
ayrılan 27 milyar Hemşeri 

Yazan : Rus Deniz Albayı Semenoff : 8 

uyan, subastı ! Eğe bağcılarının yeni şarkısı" üzüm,, 
ilk defa o gün okunacak 

, Moskova, 12 (A.A.) - Maliye 
halk komiseri Zverev, Sovyetler Birli· 
ii Yüksele ~eclisinde bütçe hakkında 
yaptıiı b~anatta, 1936 da bütçe va· 
ridat fazlalığının bir milyar 933 mil· 
yon ruble, 19 3 7 varidat fazlalığının 
da 2 milyar 700 milyon ruble oldu • 

Gözlerimi açtığım zaman Üzerlerine su bastırılan iki 
cesedden başka ortada kimse kalmamıştı 

iunu kaydettikten ıonra ezcümle de· Bu hengamede beni en ziyade mü
mittir ki : , teaccip eden şey: Başımızın üzerin-

19 38 btitçesi, milli ekonomi plan - de kavisler resmederek denize düşen 
]arına göre, ve bu ekonominin inki~a- bu cesim hambcrelerin ~at~ı bahra 
fı nazan dikkate alınarak tesbit olun- temas eder etmez patlamaları idi. 
muttur. Varidat faslı/ 12 5 milyar l 88 Bu, evvelce hiç vaki olmamıştı .. 
milyon ruble, masarif faslı ise 1 2 3 mil Şimdi dilşman mermileri tedricen 
yar rubledir. Milli ekonomi işlerine kısa düşmeğe başlıyor ve lınmberele-
47 milyar, büyük in~at işlerine 38,3 rin serpintileri havada ıslık çalarak 

• milyar, ıosyal ve kültür i~lere 31,4 mil hurda ve aksamı fukaniycye çarpı
yar, maarife 20 milyar, sıhhiye 8./ yordu . 

.._ • l milyar tahsis edilmittir. Çok geçmeden Prove bacasının ya. 
9'l •1ın 21 inde muhteıem hir pn l'eçirecek olan Maniaada hır mahal e Maliye halk komiseri Federe nı başında azim bir su sütunu yük-

llanisa, 10 (Hususi) _ Şehrimiz nacak bandolar, davullar, zurnalar, cümhuriyetlerin hütçeleti.nddci hüyiik seldi. Ve aynı zamanda duman ve a
"- her sene olduğu gibi bu yıl da bir parti ocaklarının saz takımları da ça- fazlalık göıteren rakamları .saymıt, lev çıktı. Bunu müteakip başa doğru 
(Gıuın bayramı) tertip olunmuştur. lacak, fişekler atılacak, danslar yapı- Sovyet tasarruf sandıkla.n~da.~ı para - . se<liyeler götürüldüğünü gördüm ve 

Bayram 21 ağustos pa?.ar günü lacak, bu suretle devam ~de~ a~enk ların bet ıenede bet mıslıw yukse~er~k • küpeşteden sarkarak baktım. 
~t 14 te başhyacak gecenin 24 üne ve bayr?m gece yarısı yırmı dortte 5,7 milyarı geçmek~e ~ldugunu bıldır- Aşağıdan "Reydkin" benim sua-
~r devam edecektir. O gün bütün bitecektır. mif, memlekette ellı mılyon devlet es- li sakitime cevaben: 
~ltı, şehirli yurtdaşlar on üç bu- Bayra.m .günil, İz?1ire şe~ef veren hamı. hamili b~lunduğ~n~ ipret etmif _ Prens Çretli ! . 
~ Halkevi çamhgıw nda toplanacak Büyüklerımızle, İzmırden bırçok ze-. ve nıhayet mudafaa ıhtıyaçlarını ve diye haykırarak Taretıne koştu . 
.,_ d J t ı.ı '11 ı 1_ h k Cotima denlı harbinde bir Rm l'emulnde bir .. ime 'il'. Şehir baştan başa gUndUz bay- vat ve yabancı ev e mumessı erı Sovyetler Bir iğine &artı arp yapma Bundan sonraki hanıbere ortadaki 
l'akıar}a, gece elektriklerle silslene- de davet edilecektir. 21. A~ustos ü- hususunda .fa~i~t .memlelce~lerin de - altı pusluk' Taretine isabet etmiş ve manki gibi zinde ve ı,atır olnn "Reyd- yağmur ribi yatıyordu. [•] Evvel
~ üzümün iyiliği yönünden şehrin zilm bayramında davetlılerm ve hal- vamlı tahrıkleunı kaydettıkten sonra diğer bir hambere de ailvari kamara- kin,, taretinden başını çıkararak: ce Portartur filosunda geçirdiğim 
"'1htelif rerlerine vecizeler asılacak- kın eğlencesi için elden gelen hiçbir demittir ki : sına çarptıktan sonra güverteyi par- - Nasıl, alışık olduğunuz bir altı ay zarfında "Şimcze" ve "Meli-
~!'. fedakarlıktan kaçınılmamaktadır. Sovyetler Birliiinin müdafaa kuv - çalayarak zabitan kamaralarında manzara değil mi? 10 Ağustosda da nit" hambrelerile hayli dost olmuş. 

Çamlıkta toplanan halk, önde fe- Temelleri abhp yükselmeğe başlı vetini yorulmadan fazlalattırmalıyız. biliştial burada harik ilca eylemiş ol- böylemi idi? tuk. Fakat şimdikiler büsbütün baş-
lııt bandosu olduğu halde ve vali ko- yan şarap fabri~asının i~~~ .~itti- 1938 bütçesinde müdafaaya 27 mil· duğundan Lombar ağzından duman Dedi. Ben cevaben bir sır tevdi e- ka b~r 'ey ~di.' . Bunlar hambere ~eğil 
!aaiJ önündeki caddeye top?u olarak ğinden şarapçıhga elvımşh uzumler yar lconmu,tur. v alevler çıkmağa başlamıştı. Bu es- der gibi mahremane: adeti torpıl ıdı. Ve mukavemetı en 
~k ve çocuk bahçesindeki "Ata- burada istihl8.k c_?ilece~i?d~n. g~riye . Bu beyanat, mebuslar tarafından nada acemi efrada ilk hambereleri - Evet, tıpkısı! . az b~r ~ani~ya da tema~ ~1:8~ler der-
ttlrk,, Un büstünü ziyaret edecektir. kalan üzümler bagcılar ıçın ıyı hır ka fıdetle alkı~lanmıt ve Kızıl ordu hak· müteakip gelmesi mutad olan şaşkın- Diye mırıldandım. Fakat hakikat hal ıştıal edıyorlardı. Bu ıştıallerden 
~Utada önce istiklal marşı çalınacak zanç temin edecek ve mal değer fia- kında tezahürata vesile olmu~tur. lığın icrayi hüküm eylediğini gör- hiç de böyle değildi. 10 Ağustosda demir iskeleler kıvrılp halka şeklini 
'<lnra Uzilmden yapılmış gayet süslü tinde satılacaktır. Moskova, 12 (A.A.) - Birlik Sov düm. Bu şaşkınlık gayet ehemmiyet- muharebe bir kaç saat devam ettiği alıyor, toplar kundaklarından fırh
bfr Çelenk Manisa bölgesi halkının Bu günün şerefine inhisarlar ida- yeti, dünkü toplantııında, bütçe en - siz bir sademei harici ile, fıtrata gö- halde "Sezaarviç,, )e anr.ak on dokuz yor borda ve aksamı fevkaniyedeki 
'~Yük Şef Atatürke saygı ve tazim resi Manisa üzüm bayramı etiketli ve cümeni reisi Sdorov'un beyanatını din re, bir anda ya gayri kabili teskin büyük hambere isabet etmişti. Bu elik elvah arça parça oluyor ve bu 
~esi olmak üzere ilbay doktor salkım üzümlü nefis bir sigara haz1r- lemittir. ve idare bir havfı miıstevli şeklini şimdiki muharebede nerelerden vu- ç 

1 
b' P k tel f ta sebebı'yet 

ı ,.: ' B - il · s·d .. J d · · 1ı:· parça ar ır ço e a 4-Cltfi Kırdar tarafından büste kona- lamıştır. ayram gun pıyasaya çı- 1 orov ezcum e emıttır 1 : alır veya harikillade bir şecaat ve rulduğumuzu ve zamanlarını ve ha- . d 
bt... le, b ·ı ta f d tıl M l' · t d'k' b.. · · · verıyor u. ~tır. Çocuk bahçesi önünde mevki kanlaca ayı er ra ın an sa a- ec ısı~ es 1• 1~e nazaran ~tçe, mekanete münkalip olur.. Hortum sann derecesını kaydu zapta kavı-
~ı, olan üzilm dolu arabalarla bir- caktır. Sovyet Hukı1metının her sahadakı va- başındaki efrat donmuş gibi duman yen azmetmiştim. Fakat isabet eden (Sonu var) 
filtt.e B. Lutfi Kırdar cadde~inden ha- Bu yıl notaya aldırılan ilzilm şarkı- zifesine ve politikasına tamamiyle mu ve aleve bakıyor ve ne olduğunun mermilerin adedini saymak bile gay- (1) Porartürde Japonların büyük 
~et edilerek hal sinema caddelerin sı halkın öğrenebilmesi için her gün vafıktır. Encümen, ezcümle, müdafaa farkına varamıyorlardı. Köprü üze- ri mümkin olup dururken bu isabet- . l ı. b 

1 
. 

•'- ' .. k · h · · ı 'b ı le çaptaki top arının nam ere erın~ "'tı inhisa tar idaresi önüne oradan halkevi radyosunda soylenme üzere ta sıeatını tamamıy e tasvı ey eme • rinden aşağı inerek bunlara: Jere dair mufassal notlar almak nasıl 
llıun çarşı~ı takiben borsa önilnden tertibat alınmıştır. tedir. Hesabatı inceden inceye tetkik- _ Hemşeri uyan! Haydi su bas! kabil olabilirdi. Müddti öbriimde hiç po~t~ıaıı~o ( e~ya batıolu) nanıı:verı'l-
O!'ta okul, belediye caddesinden Halle Üzüm türküsü: ten ıonra, encümen, varidat faslının, G.b. en bas't kelimelerle akılJarını böyle ateş gormemiştim ve böyle bir mı~tt. Filha.kıka 4. l~rulemd~n fazla 
t\>i Çamh - ına dönülecek bundan son- Söyleyin bu üzüm başka nerede var l,S milyar ilave ile, 126 milyar 779 ı ı .ı. . ·~· . şey tasavvur da etmemiştim. tulu olan bu eksilozıf ı!e malı hambe-
ta l>ehliv!n güreşleri voleybol mü- Tanesi bir inci, salkımı bahar, milyona ve masarif faslının da, 123 ~şl~rına getırıp el bır~ıgile ateşı Hambereler üzerimize layünkati relere başka ne i$im ıı crilebilirdi? 
"&b ' · B d w • • i I l milya 688 milyondan 125 milyar 275 sondilrmeğe çalıştım. Bır taraftan 
~~~an~~acakbuMnp~ı- ~un ~~nı!~~~~a~ '============================~ 
"lnlarla, voleybol takımına mük8.fat- İçınde saghgın ozil gızlıdır. milyona çıkarılmasını teklif etmekte- bu ilk yanğını kayd ve zaptetmek ü-
lat \terilecektir. Bu üzüm edalı bir Gedizlidir. dir. zere saatım ile not defterimi de çı- Adanada bir hamal 

karısını 15 yerinden 
vurup çukura gömdü! 

Bunu müteakip vali üzilm sergisi- Canını sevenler bol üzilb yesin Milliyetler Sovyeti de bütçe müza- karmakta idim ki, nigihan büyük ve 
ilin açılma törenini yaparak bir söy- Hem yesin, hem üzüm tnrküsü desin keresi ile me,gul olmaktadır. yumuşak mamafih ağır bir şey arka-
~ \'erecektir. Tanrıyı sevenler doğru söylesin ma çarparak beni güverteye serdi. 

lıu mevzu etrafında öaşka bir ha- Bu üzüm var mıdır başka illerde Babaeskili meydan Ayağa kalktığım zaman not defte-
llıı te hitabede bulunacak ve sergi a- Manisa üzümil destan dillerde. rim ile saatım yine evelki gibi elim-

~lınca teşhir edilen ilzümler bir jüri • 0 okuyor de idi. Saatım işlemiyordu. 
~!et.i tarafından seçilerek b~~i~ci, Her yılın bugünü güliln, oynayın Fakat camı düşmüş ve saniye kolu 
''lrıcı ve üçüncülilğü kazanan uzum- Bugünü bağcılar bayramı sayın da hafifçe eğrilmiş idi. Uğradığım 
'etin f d ·· Türkümü doğudan batıya yayın darbe ile sersemleşerek kendime ma- _ . . . . 
... sahiplerine vali tara m an mu- l'k 1 d _ . . .. t d k 

1
. · Adana, ıo (Hususı) - Bırkaç ca bununla ıktıfa etmıyor, kadının 

"lfatı ün alsın Manisa dillerde ı o ma ıgım ıçın guver e e ema ı . 
ar verilecektir. 't' .1 t w gün evvel şehrimizde Ulvler ürperti- göğsüne, yüzüne, başına ve ensesıne 

)l Sergi görülilp bittikten sonra yaş Dolaşsın üzümün tadı tJillerde • kı maldı e saa kımml camını lda:amhagla ci bir cinayet olmuş ve hamallık ya- daha on '<iört bıçak atıyor, böylelikle 
"~U-ı ı k h Bu türkünün her mısraı ikişer ovu um ve ırı mamıs o ugu a - . . • ı.: :•

1 
er, ilzilm şarkısı söy !!nere ep d":b 1 w d ff k. 1 k pan Derviş oğlu elli yaııılarında Hü- de kadın dehk deşık oluyor. Vazıyet vırJıkte kere söylenmekte yalnız son iki c u maga a muva a o ara saa- · . 

yenecektir. t• 1 t' d' A k b 1 ,~ seyin adında bir adam karısını on beş korkunçtur. Hüaeyın çoctsklar eve 
b mısra birer defa söylenmektedir. Bay ıme yer eş ır ım. nca u ara ıl\ 

l-~·~ayram milnasebetiyle kutlama ki b 1 k k b h d yerinden bıçaklamak suretiyle öldür- gelmeden karısının parcalanmış vü-
~tesi köy mümessillerhıden 150, ram için bütün kazalardan kalabalık ab' ım 1aşı~a gt: ere pel d ;Y du e müR, sonra da avluda bulun~n bula- cudünü ortadan kaldır~ayı dUşil-
'aı bir halk kitlesinin bilhassa İzmir, Ak ır !'ey e ugraş ıgımı an R ıgım an · . . 

l" davetlilerden de 100 zata bir zi- t r' bak d İht• 1 k. b ı şık çukuruna atarak ü7.erini toprak- nilyor ve hemen avluya ınıyor, bula->at T s · 1 h. d e ra ıma ın ım. ıma ı, un- . 
lfaet verilecek, yemekten sonra hisar, urgutlu, alihh, A a..,e ır en d 

1 
b' Udd t k d' d la örtmüştür. şık kuçurunu açarak karısını ilzerın-

ık · k · f ·1 · M · ı an evve ır m e ·en ım en 1 • • • • 
evi önünde ve bahçesinde köylü bırço zıya etçı erm anısaya ge e- . t' Çil kü . d' t .. dil ı Geçimsiz bir aile - Mermerli ma- dekı elbıselerle bırhkte çukura atı-

)e ... h. . te t' k b . ti k d ki . h be geçmış ım. n şım ı a eş son - . ü . . .. tü V h. b' 
l ..,.. ırli için gardenpartı r ;ıp o- re ayrama ış ra e ece · erı a r .. 

1 
.. t k h rt d .. 

1 
hallesınde, 72 numaralı evde oturan yor, zermı or yor. e ıç ır şey 

ıın 1 t ru muş ve yır ı o um :m uzer e- . . . . . ~k, milli mahalli oyunlar oyna- a mmış ır. . k .k. tt b k ta ve buğday pazarında tüccar Hilmı- yapmamış gıbı evınde oturuyor. Bır 
~ rıne su a an ı ı cese en RŞ a or - . . . . 

d k . k 1 tı B nin yanında hamallık yapan Hüseyin, az sonra kilçilk kızı Hatıce eve gehyor 

Eyüblü Halidin son 
vak' ası mahkemede 

Sabıkası çokmuş, i 1 sene yatmış 
amma bu katil suçundan imiş! .. 

b !anınmış kadın avcısı Eyüplü Ha- duk. Sonra kendisinden ayrıldım. İş-
~ ın nıuhakemeisne dün Asliye Ü- te Mediha buna muğber olarak bana 
~n.cu cezada başlanmıştır. bu oyunu yapt ve hadise günü sokak
'- lfılit, geçenlerde Mediha adında ta bana rastlayınca bağırmıya başla· 
afr k dı. Halbuki hadisenin asıl ve esası adınla konuşa konuşa Aksaray· 
~n. ~leli'ye dolru çıkarken, k~dı· yoktur. 
"''"' Reis, tahkikat evrakında kendisinin ... elindeki çantayı kapmış ve sonra 
)al( • dolandırıcılıktan müteaddit sabikala· 

alanarak Adliyeye verillmişti. b\i rı kaydedildiğini söyleyince Halit bu-
t .. "zgün bir şekilde giyinmiş olan na da şu cevabı verdi 
~Plü Halit dünkü muhakemede fl!n , - Onların hepsi iftı. .. ~ ... riaksı:z: 

ları söyledi : yere mahkum olduğum suçlardır. 
)o- Benim dolandırıcılıkt~n sabıka:n Hem bunlar çok eskidir. Yirmi sene 
~tur. Bursa Hapishanesınde on bır evvel geçen bu işler artık sabıka sa
~ e hapis yattım amma bu katil su- yılmaz. 

il.dandır. Binaenaleyh halen haks•z Bundnn sonra heyeti himime hfıd !-
i:;ak nıevkuf tutuluyorum, demek- seyi gören şahitlerin celbine karar 
fır· Çantasını kaptığım iddia edilen vererek muhakemeyi başka güne bı

ectlıa ile bir evde heraber yaşıyor- raktı. 

a ımse a mamış . ana çarpan . . 
h · .. h . k ta 1 karısı Zeliha ile öteden beri ev içinde fakat sokak kapısı ı~erıden sür-şey er ne ıse şup esız ıç n ge - . . y 

· t• H lb"k' k ta f b d 1 1 geçınemıyor ve zaman zaman kavga sogukkanlıhkla kapıyı açarak haydi 
mış ı. a u 1 ıç ra ran e er e 

1 
d' . b' w • ., 

d . t ·d· v d b ediyorlar. ge ıyor, annenız ıraz gezmege gı.-
nazarım anmes ur ı ı. e er a an- . 
d 1 d d k .. h b. b. Üç çocukları olan bu aile seneler- tı, sen evde otur. 
ır ar an ma a er anı ar ıye za ı- . . . 

. denberi evli bulundukları halde ge- Katıl koca hıç bır şey yapmamıt 
tanınd~n hır kısmının da ~ra~a b~- çimsizlik aralarında eksik olmuyor gibi evden çıkarak, tüccar Hilminin 

Babaeakili peblinn Arif lunacagını hatırhyarak endışe ıle hır ve bazı zamanlar bu aile kavgaları yanında çalışmata gidiyor. 

Eski dünya güret pmpiyonu Jak aralıktan ° taraf~ ~ktım. Bir hamb- şiddetlenince kadın evi terkediyor, BÜYÜK KIZ HADİSEYİ ANLIYOR 
Şeri ile baf pehlivanımız T ekirdailı 1 re kıç ilstilndekı ışar~t kamarasına ancak bir veya iki a"ün sonra tekrar On dört, on bet yaşlarında bulu-
Hilseyin arasında yarın yapılması ev-1 isabet etmiş ve sancak Rltı pusluk ta- eve dönüyordu. nan ve Singer nakış kumpanyasında 
velce kararlaştırılmış olan müsabaka retinin yanı başında durmakta olan 1 HADİSE GÜNÜ çalıtan Hüseyinin büyük kızı Fikriye 

~m:. Jak ~rini~ ~~~·~ın -~utala.nması iki v~n~abandırayı ze~in.i. heli~i Evvelki gün öğle üzeri ve çocuk- bu tüyler ürpertici cinayeti muharri· 
uzerıne tehır edıldıgını dun yazmıftılc. sermıştı. Kamaranın ıçerısınde bır ların evde bulunmadığı bir sırada rimize şöyle anlatıyor: Biz ilç karde-

Bunu haber alan ve T ekirdailının 'k' t b. b't teı .... k d 
v .. w ı ı cese ve ır za ı ·'"" opu a karı koca gene -ağız kavgasına bat.ıh- şiz, ben ımger kumpanyasında, kar. yarın serbest kaldıgını ogrenen maruf f · · d · k d' · v 

1. 1 d B b L'J' · · ark edılıyor u. Kendt en ıme yeıs yor ve bu ağız kavgası her zaman te- ~ .. şim Mehmet Ali de tenP.kecide ça-peh ıvan ar an a aeıııLı ı, yarın ıçın füt ·ı "'!"' · 

ve ur 
1 

e: . kerrür ettiği için Zeliha, artık ben lışıyoruz. J{ilçilk kız kardetimiz Ha-Hüıeyini bir gürete çaiırmı,tn. "Mütebaki kalan bundan b 
Bu müasabaka da yapılmadıaı tak- mı ı a- burada durmam gideceğim diyor, tice bir iş yapmıyor. Dün eve geldi· 

"' ret?" 
dirde Babaeskili yarın Mülayim peh . Hüseyin nereye gideceksin diye karı- ğim zaman annemi bulamadım. Zaten 
livan il~ göretecektir. Dıye .~or~lum. ~akat y~~ılıyormu- sına bir tokat atıyor, kadın bu defa annemle babam hazan kavga eder-

A f sum. Çunkıi mucıze kabılınden ola- w . . Ayrıca bidin Molla ile Mtı5ta a, ' fazla kızıyor, kocasına karşı agzını ler ve sonra da annem evden gıderdı. 
Romanyalı Ahmet ile Pomak Mustafa frak yüzbaşı "Novosill~ef" He "Koza- açıyor. Bunun içindir ki şilphelenmedlm. 
da kartılapcaklardır. 1 keYiç" sadece yaralanmışlar ve İLK BIÇAK DARRF.Sİ Sonra annemi babamdan sordum, 

Bu müsabakalar, Cağaloğlunda eski "Maksimof" namındaki bir gönüllü 
Karı~ının kendine karşı cevap ver- Gezmeğe gitti dedi. Fakat o geceyi Oüyunuumumiye binası yanındaki çif- neferinin yardımile yaralılara mah-

mesinden mur·ber olan Hlise ·in he- annl'~iz segirdikten sonra dün de an te saraylar spor bahçesinde yapıla - S ll8 salona gidebilmişlerdi ki, bu e.<.ı - 5 • • • • • •. 

caktır. nada ben ya beyhuş bir halde köurü men bıçağını çekerek boğnzma sarı- nemızın Jrelmedıj'ını gorünce tellfa 
Hatırlarda olduğu üzere Babaeskili ii . tiinde yatmış yahut bııdaln gibi sa-ılıyor ve bağırmasına meydan verme- düştüm. Kard~im Mehmet Ali b&

geçen haftalarda ba' pehlivanımız il • :ıtımın camını aramakla meşgul bu-
1 
den boğazını beş santim derinliğinde na, dün gece tiabam annemle kavp • 

karfıla,mıt ve berabere kalmıttı. ]unmuş olacağım. Bu ~ralık her za- kesiyor. Lakin gözleri kanlanmış ko (Sonaı 1 nci sa11/"'4) 



Sa:rta: 8 YENİ SABAH 

··~ ~ 
'" ·av~ 

UZAK ŞARKTA 

Çinliler taaruza başladı T . ~.. .. b k 
1 

d .. 
0 enısmusa a a arı u 

Hanko şehri işitilmemiş bir hava ff k• ti b J dı 
hava hücumuna maruz kaldı muva a ıye e aş a 

Bir küçük serencam 
(Dünkü ıayıdan devam ve aon) 

- Na olmllf anne ) diyebilelim. 

Yazan: M. Ruim Özgen 
W.A!A'.l'.'J'.VV,• .... ,,.,, ./'.N y '-Af.A.VY. -V 

nı mahkemede veriniııi, diyordu. 
Hong-Kong, 12 (A.A) - Çin tay- Japon harp gemisini batırmış oldı.ı- ettıgı tenıs maçlarının domı final mu- 1 yan Kartellı, Krise 6 / J - 6 9 - 4 

- Daha ne olacak ? kendi kendi-
Mahallede dolaflllak, mesirede gez 

mek bana haram oldu. En ummadığıın 
yerde, o, bir ~eytan gibi arkamda be
lirir. Ben, adımlanmı sıkla'°'dıkoa. 
uzun uzun arkamda sürüklenirdi. Bir 
tehlikeden kaçar gibi. nefes nefeoe on 
dan uzakla,ır, hayalimde hortlayan 

o valıfj. korkunç kara cözlerden kor
karark izimi kaybettirmeye uğrafır 

dun. 

1 

~~~ıib".1 feotival k"°'i .. ~·~ terti··"' f Bay.n K.indorf, Arivyaa. ~ifti Bo 6-

yareleri, son günler zarfında Yangtae ğundan, bu hezimet üzerine Japonlar b kal d y d•I 
. . . . . sa a arı iin Daicwk Ye !IPOr k,... ıailp gelerek Ba,vea Grod .. ki - e 

nehrınde bululnan Japon harp gemı· j gerı çekı1mışlerdir. 1 .. b .. k ti d . dil . • y Ab ·r .1 k .. f' ale k•l ne nitanianıyorsWl. Ne güzel ana aay
gm bu 1.. 

Ben ~kın f'Şkın bakarken, o müj
deledi : 

- Ni.-nlın a~ağıda.. Ni.-nlın Ay
pe hanım. 

- Nip.nlım mı } Kim ni~ım an
ne ) Ay'° k.im anne } 

- Bir de tecahül eruyorswı 1 Yap
ma Cemil.. Beni çileden çıkarma 1 o, 
nikahınızın yapılması i,in nzaını al • 
may gclmif. 

- Y anlıt olmalı anne 1 
- Yanlıf. manlıf yok 1 isminle do-

m.inle seni tarif ediyorlar. Hem de ne 

kadın 1 Gözün görmedi mi oğlum ) 
Yoksa büyijyle cözlerini mi ka.,... -
dılar } 

Ben. karft evin penceresine bir göz 
attım; Ermeni kızı ortada yoktu. Şat
km bir hareketle ayağa kalkhm. An
neuıin arkasında a ... ğı indim. Minde
rin orta~ında tanıdığım modistralar -
dan bir ermeni duduıtu oturuyord~ 

Yandaki sandalyelerden birinde de 
bizim ni~anlı tünemi~ti. 

Ben girince, ayağa kalkblar. Erme
ni modistra. fımank bir tebessümle 

hemen ağzını açtı : 

- Afv edersiniz, Beyefendi 1 Size 
tacizlik ettik. Ni.-nluuzı büyük hanım 
efendiye prezante etmiye getirdim. 

- Benim niıanlımı mı ? 
- Ôyleya 1 Bu kadar mektup yaz-

dınuız. Hepsinde ona cni,anlımf> dl~ 

ye yazıyordunuz. 
Sinirlerim bo~andı; sövüp !aymaya 

ba~ladım. Bu arada, Saka lbrabim a
ğanın hediyesi olan sevgilim yerinden 
doğruldu. O vah,i, korkunç iri kara 
gözlerini yü.ıüme doğrulttu ve hütün 
bir bakla bağırdı : 

- Ya 1 demek 'imdiye kadar beni 
aldatbnız. Namusumla oynadınız. Mek 
tuplarınız elimde.. Sizden namuı da -
vasıı edeceğim.. 

Ann•m, b"""1 ellerinin içine almıf. 
ıinir buhranları geçiriyordu. Mabude 
~ırpınıyor, ermeni dudusu aracılık yap 
tnaya uğratıyordu. Ben, çıldırmıf gibi 
tepinip bağırıyordum. 

Konu kom"1ya rezil oluyorduk. l1i 
ima kesmek lllımdı : 

Bu azap ve ızhrabun aylarca de -
vam etti. O. sessi~e bir gölge gibi her 
yerde beni takip etti. 

Konyaya memuriyetle hareketim -
den bir gün evvedli. Saka lbrabim a
ğa, ookakta, yanıma ıelru. Yüzünd.,, 
gene o yayı1' tebessüm vardı. Ben, söz 

oöylemesini beklemeden : 
- Ondan bahs edecekoen. dinle 

mem 1 dedim. 
O cebinden bir mektup çıkardı : 
- Bunu verdi, dedi. 
- Ba1ına çalsın 1 
- Ne zararı var beyim ? Alınız, 

iki satırlık bir fCY de yazarsınız çok 
iyi ederşiniz. Biraz bolca bahşi' alırım 

Mektubumu alınalı: i>temedim. Sa. 
ka yıh,tı : 

- Allah a11ona alınız 1 ne olur, za
ten lstanbuldan gidiyorsunuz. Ben de 
verdim diye yemin ederim. 

Son bir merak ve tahammülle mek 
tubu aldım: okudum. Vefasızlığımdan 
,ikayet ediyor, 'lıenden aldığı mektup 
ları göğsünden ayırmadığını söyliyor
du. 

Anladım: Saka lbrahim ağa, benim 
hesabıma kadına mektuplar götürmü' 
Kör olası menfaat 1 

v 
lstanbula altı sene sonra dönebil

diın. Bir gün annemle beraber ç•rşı· 

ya gidiyorduk. Annem, hirdenbire, 
beni dürttü ve yanımızdan geçen bir 
kadınla yanındaki iki mini mini çocu· 
ğu gö.ıerdi. 

Ben. bir f"Y anlamadan baktım. 

Çocuklardan biri üç ya,ında bir kızdı 
ve bebek g;bi güzeldi. Bir ~ ondan 
bijyük görünen erkek çocuk ta sevim
li bir f"Ydi. 

Annem fıııldadı 
- Kadına bak 1 Tanıyabilecek mi

•İn 1' 

. . . .. . . u u ur arın a ıcra e ı mıttı:r. apı~ ut çı tı e oynama uzere ın 
Jerını bıllainkıta bombardıman ede- Hankeu, 12 (A.A) - Bu sabah şe- ı ·· b- u d -'- k·'-l d A .ı c:lı . . an musa öJUar a tc:&. er t:J(; er e • Ollf"a.r r .. 
rek bunlardan muhtelif büyüklükte hır, muhasamatın başladığından bert B .. . , ;;.a1>a· 
O · · • t ı d ·dd t · l. - ··1 · b . b ryoyan - Tolyan 6 11-7/ 5 salip ırele- ı.ıswı cicl~deo oonra final m J tanesını hasara ugra mış ar ır. şı e çe mı.s ı goru meınış ır om- ~ kal . . . 

b rek finale kalıru.şbr. rı ı<:ra edilccektır. Dün öğled.,n sonra Kiukiang civarın- arclımana maruz kalmıştır. 20 kadar ı· ık k 
1 14 30 

d K · • T•J.. 
da Japonların büyük bir harp gemisi Japon tayyaresi, tayyare meydanına K Döm.iVfındaluıd diier müsabakasını Telyar :;;s:n~a ya~Jaca~tır.'~ 111a
batırlımıştır. Japonlar, büyük zayiata ve Kanton demiryolu istasyonuna rıso - e a Abud oynamı~tır. Ne- b k d L k .k . ovna· 

.. . . sa, a ayı aoa te nı hır ovun -
uğramaktadırlar. yuzlerce ton sıkletinde bomba atmış· I ticede Krio müoabakayı 6/ 3-6/ 3 ka- T 1 ı. d b uhte-

. . ... .. . yan e yanın -.a.zanma91 a a m 
Bir kaç muharebe kazandılar tır. Zayıatın miktarı malum degıl- zanarak finale kalmı~trr. td· 

Hong-Kong, 12 (A.A.) - Çin'in Şİ· d~i!a~atd?ok yüksek olduğu tahmin Çift erkek müsabakalarında : mel 6
1

~a çift erkekler : 

malinde Çin ordusu Şansi eyaletinin e 
1

8
. e htefır ..• d k.a kAOI k Kris, Aryoyna - Ali Sermed, Vedad Kri., Aryoyan _ c. s. B;nıı.• çiftin• 

cenup kısmını istirdat etmiş ve bu e- ır a ta ıçm e ca ....,1 c ı 6 1 I 6 / 4 a1· ı · · k , ___ ,_ 
yaletin merkezinde birbiri arkasın- Ankara, 12 (A.A) - Geçen bir haf- Çift erkeklerin ikin<:i müsabakası .. . · . 1dıt• l ema e - g ıp ge mı!Ştır. &l"fl oynayacaktır Bu nıüsaba..- •-

d b . k h b k t t · · d G" ··k Muh f t şkiı · ı nun en ehemmıyetlı kar~a:zoM an ır aç mu are e ;ızanmış ır. a ıçın e umru a aza e a .ı V d d Ab d M rb if. k n 
Şantung'un şarkında ve garbında Çi ıı 1 55 k ak 806 kil .. "k k • • a u ' e 1 

ç tıne a'l1
• Çünkü kuvvetler ara.•ında taroalll• 

Ç ı . J 
1 

.. t d' . , aç çı. 0 gumru açasıt, S, V, Viıın• çifti oynAm••br. 
ete erı apon arı mu ema ıyen ıı. aç 1054 defter sigara kağıdı, bir silah, 11 . . ---r . . mü ... vat gözetilmekted;r . 

etmekte ve her tarafta bunların ha· mermi, 14 altın lira bir bisiklet ile 22 Netıcede S. v. Vınns çıftı çok ha- 16,45 te Bayan Grodeski - Bay•• 

reketine mani olmaktadır. Çin ordu- kaçakçı hayvanı ele geçirmiştir. kim bir oyundan sonra maçı 6/ 3 - Gindorf müsabakası yapılacak ki b• 
sunun büyük bir kısmı Sarınehri Lo- 6/ 1 - 6 16 kuanm~tır. maçı yapan Crovskinin kolayca kaı•· 
yangtan şimale doğru mütemadiyen Bir Amerikalının Tek kadınlarda : •nacağı mubaldcakıır. 
geçmekte ve nehrin şimalindeki Ja- F • l . Bayan Kindorf, Ba.yan Kortel.liye ~ !8,5 da Bayan Grovski, Vedad A· 
Pon kuvvetlerinin mukavemetine r ag" ransaya sıtcm erı 10 / 8 6 14 6 ' 3 1 1 k f ' -· 

• - ga ıp ege ere ına- bud çifti Bayan G;ndorf Aryoy••-men muvaffakiyetle ilerlemektedir. Nansi Boyd isminde bir Aro,.rikalı l k l 
e a mıştır. lıarş.1 muhtlit müsabakasını oynar•· Japon kıt'aları, artık muharebe .etmi- ga:zetec~ Fransada. ıoeyyablaxı nhat • ı 

yerek mü temadiyen ricat etmektedir· sız eden meseleleri 9u slUell<> hülisa Bayan Kindorf final müsabokası caktır. Bu müsabakayı da Bar•• 
!er. Peiping'in cenubunda Paoting Cİ· ediyor : buıı:ün Bayan Gıodeski ile yapacaktır. Grovski Vedad Abud çiftinin kazan-
varında - imendifer hattı Çin kuv· Muhtelit müsabakalarda : 1 rnası ihtimali fa•ladır. 
vetleri tarafından kesilmiştir. Bunfa r, 
bu sevkülceyş mmtakasında kuvvet!! 
bir mevki i~gal etmekte ve Japonla
rın cenuba doğru harp malzemesi ve 
erzak sevketmelerine mani olmakta
dırlar. J aponlar teıaş içindedir. 

bir kaç bin japonun ölümüle 

neticelenen harb 
Hankeu, 12 (A.A.) - Bir kaç bin 

Japon'un ölümü ile neticelenen Ja
ponların Huangmei'de Yangtse neh· 
rinin şimal sahilinde ve Şaho'da bu 
nehrin cenup sahilindeki mağlubiyet 

leri üzerine askeri vaziyette bir istik
rar hasıl olmuştur. Diğer cihetten 
Tsienşan-Taihu cephesinde Çin km·· 
vetleri, Japon kıt'alarının gerilerine 
taarruz etmektedir. Bu \-aziyet kar
şısında Japonlar bir müddet daha Hu 
angmei'dcn garbe doğru ilerliyem;.
yeceklerdır. 

Japonların bir teşebbilitü 

Mektup kutulan, tütüncü mağaza 

::~~:~~~~ü:ı=~;~:~::~::~k_kü'0::~~ Lik maçları fiküstürü 
odalarında u.bunun bulunduğu vaki Perşembe akşamı mıntaka asba.şka ' küme, üç te genç to.kıın maçı yapıl•· 
değildir. nının riyaseti altında toplanarak 11 ey ' caktır. Bunlardan Şeref ve Tak~ 

Tiyatroda, proğramı para ile satın lu!d., ~!ayacak olan lik maçlarının 1 
sts.dlannda ikiııer, Kadıköyünde bit 

ld k b k r k d fikstürü halı:lr.ında gfü~ülmü~ evvelce maç yapılacaktır . 
• ı tan aş a, ocay1 açan a ına. ,~,,_ 

. • I itiraz ecleıı kulüpler bu sefer '"" znaç· r Lik maçlaJ"ı 
vcstıyere de para vermek lazım. . . 

. ·•· ! !arının iki dv!>reh olmasına razı olm"I" T. S. K. lstanbul Bölgesi Futbol A• 
Fransa.da trenle seyahat edildlg\ za- )ardır. Pazartesi akş;amı da birinci ve janlığından : 

man, beraber bulundurulroayuı e~ya ;kinci küme ıakımluı bölgede saat 4 11 / 9/ 1938 tarihine müsadif paZ•' 
için kilo ba~na para veımek icap edi- buçukta toplanarak yeni sene Hk maç- b 1 • I .

1
• dHrııi! 

. . . . ... .. .. gunu af anacaiı evve ce ı an e 
yor. istasyonlarda, tualet yapılacak !arının ıkı devrelı fısktuıunu çekecek- 1 1936 l 939 J l'k 1 f'kii • 

1 d. o an • y ı ı maç arl ı 
yerler yok. er ır. . ye 

Bu suretle lstanbulda olduğu gibi tününü tanzim etmek. ii>:ere birine• 
Fransızlar ekmeklerini koltuklarının \I' 

\ütün Türkiyede lik maçlarının J18k- Üı:inei kümeye dahil bütün kulüp rn 
altında götürüyorlar. Bu. sıhhi bir ııe· türü çekilm;, ve 1 1 eylülde .ı., hep bir raW..slıartnın J 5/ 8/ ! 938 pazartesi gil 
kil değildir. iden lık maçalrına ba~lanm•1 olaeaktır. iin akfaml şaat !6,,0 d,. Bölg<1 rııer

Ameıikalı muharrir, bu kusurlaıı j Maçlar Kadtköy, Şe•ef ve Taksim ke~inde hazır bulundurulması lüxuztl11 

ıaydı.ktan sonra, Fran•yı, oevimli biı f stadlarına taksim edilmistir. ..lıemmiyetle rica olunur. 
yer buluduğunu aave ediyor . i Haftada 5 birinci kü,,;e ve 4 ikinci Kulupler arasında 

----· - Anne 1 Bana bir sopa 1 dedim. 
Sopa sözü. tesirini çabuk aösıerdi. 

Ermeni duduau. bir hamlede, oda ka
pısını buldu. Fuzuli ıevgili de arkasına 
:akıldı. Ben. odadan çıkıncaya kadar 
onlar merdivenleri İnmİf, ookak lı:apı· 

•ını bulmu~ardı. Ermeni karısı : 

Bu, kıaa boylu ,i,manca, mantolu 
ve ba\'Örtülü bir kadındı. Yandan gör 
düğüm eamer profilinden bir f"Y anlı-

Hong-Kong, 12 (A.A.) - Japon 
kuvvetleri Yoyang gölünün kenarını , 

Sintze'ye jnmiye yeniden teşebbüs et
mişlerdir. Çin ağır topçuları şidedtle 

ateş ederek muhtelif cesamette 11 

Sül<>ymaniye lı:ulübü iki aydanbeti 
hazırladığı ıpor sahaoının resmi küf&• 

1 dını eylülde yapacaktır. Sabanın u~a1' 
tefek bazı k111mları ikmal edilmem1t'• 
tir. Sahanın resmi küsadını 4 eylül• 
muhakkak yetiştirmek lç!n idare heY' 

- Çok ayıp 1 çok apıy 1 
diye oöylenirken, mabılde de, ıokak 

1'.apısını çekerken : 
- Görürsünüz siz.. Buoun hesabı .. 

yamadım. ~!!"'...,..,. .............. ,.. .. ~~~·-!!...!!...!!...""" .. 
H d d. ğanın karısı .. Çocuklar da onun. ibra-- ayır.. e un. 

Annem ııüldü , him ağa, 'imdi eski mahallemizde bak 
- Çok vefasızmıpın. . insan, eski kal dükkinı i'letiyor. 

· ( bu k d çabuk unutur mu'\ Durdum. Kadının ve o mini mini ""8n ıaını a ar ' 
Hatırladım. Merakla ıordum : yavruların arkasından baktım.. bak 
- Kimin hizmetçisi ) tun. 
- Ne hizmetçisi ) Saka lbrahim a- M. RASiM ÖZGEN 

Baş, diş, 
kmkhk 

nezle, grip, 
bütün 

romatizma, 
Nevralji, ağrılarıaızı derhal keser. 

kaşe alınabilir. - • 

'le 

icabında günde - 3 

iti büyük bir gayret sarf etmektedir. 
4 eylülde, timdiye kadar bütün ta" 

j kımlan büyük farklarla mağlup eder> 

! :,a~:,::ıal~ı~ıt1;e Süleymaniye takı• 
' Bundan ba1ka F enerbabçe de Sii• 
leymaniye birinci tailımı ile 1ik nıaÇ" 

la1ına bir hazırhft maçı yapacaktır. 

liltlll3llElllElllE!ill011808'8EIOEIOE!OE!OE••:ıoı:30l31E31E30l30l8'E!li30i3011311131ıeı~ı imha edilecektir. Zabıta memuruna ' - Gürilltil etmeyiniz! Demir par - Haydi ba.lcalım mösyö Plok ar- mış. Ve nih~et son tehdit karşısın 

__ Y_ıız_an__ DÖRTLER ÇETESi Çeviren cak:~İen bu haberleri alınca bütün gelir:r'::~lka sonra parmaklıklar tim~b!;~e~zi~: i~'.~ti Siz:~~~;: ~~i e~:~~~ ~~7:,e~!r~e~~e~:~d:r:; 1 1 
gelince o da yakında ceza.ilini bula- makhkları sökünO.Z... Bakınız işte tık vakayı anlatabilirstni~. da kalan madam Stenson ciier pare-

V. Vilyaıruı M. C. hakikati görür gibi oldu. Parisin il sökülmüş ve ihtiyar kurtulmuştu. mecburum. Geçen akçam siıden llY· ve çocuğun "Dörtler çetesi., tarafı~· 
l'lıosoaıeıı10ıeıılf3.eı.eıı1e.e.eıoe.:;;ıoe;ıoe:ıoı::ıoı:::.::.::.acııacııB1B1EllEllll3l181~ maruf zabıta memurları küçük Meri- Plok izahat verdi: rıldı&-ım zaman "Keman,. sokağına dan kaçılrıldığını ileri sürerek ze» 

_ 7 _ nin taharrisine memur edilJiler. Mu- , - Biraz sonra mahzene üt adam gittim. Sim mad11m Sten:onun cin- ci~deıı Devis v~sıtasiyle alac~ğ.ı fıd: 
. . . . . . . len de arkadaşları gibi bu ışe memur 

1 
gelecek. Bunlar dörtler çetesinin netii arasında sarfettiği btı kelimenin yeı necatı Rodlıns?n~ ,·ermesını tıı 

- Sız mısınız Madam? dıye sordu,dakıka muhakkak olan tek bır şey edildi. 

1 

bakıyesinden üç canavar. Bana bir medlulü olılrak bir musiki aleti kas- sarlanıış. Halbukı bı~are kadın Ro<! 
içeriden ve

1
rilen: .. . . var ~i ~ da. küçük Mer~nin dörtler Çocuğun izini bulmak mümkün o- rovelver veriniz ve işi bana bırakınız! tetmekte taannüt ederken ben Paris- li~5?ııun a!ni zaman~~ dörtler çele::''. 

. - Eve_t_. cevabı uze:ıne Devıs ce- çetes.ının elınde bulundugudur. . lamıyordu. Mister Stenson kızını bu İhtiyarın arzusu yerine getirildi. te bu isimde bir sokak mevcut oldu- '.:~ı~ oldugundan tabıı haberdar ıle 
bınden kaıııda sa~ılı ~ır taş çıkardı .ı'u. ~rk~~ş ~o~uşa ko~uşa polıs lana şahane bir hediye vadetti. Ni- İki dakika sonra mahzunde gürültü- ğunu düşündüm. Ve hu üphemi tak tııldı. t~t~ b11 uı:tıe H°?linson şe1' 
ve bahçeye attı. Bır muddet sonra Ma müdurıyetının önüne geldıler. Bade hayet me.~um gün kanunuevelin on !er, küfürler işitildi. o vakit Plo- viye etmek için madam <;tensonun ha tant zekasıyle çocugu hakıl.:aten kaçıt 
~am ~tenson ~Ö}:le1 tazallüm ediyordu Plokun ~ica.sı. üzerin~ Mulen ihti - yedisi geldi çattı.' Mul~n sabahleyin kun zayıf sesi aksetti: şı ucunda birden itibareu adetleri '.'1ak .i~~iyerek metrii.k haneye girın.ek 
Merı hasta ımış. Zavallı yavru - yara hen uz ıstıfa etmış olan arkadaş erkenden kaleme gittiği zaman polis _ Teslim olunuz! saymağa başladım. o zaman garip ısted!il sırada Devıs tarafından ol-

cuk ! Bereket versiu tehlikeli bir şey !arından bir komiserin hüviyet vara- memurları kendisine inanılmaz bir - Hayır, yok ... Sana teslim olmı- bulduğunuı tecrübemi simdi anladı- dürülmüş. Billhare Devi~i de şore-
olmadığı temin ediliyor ... ,, kasını verdi. haber verdiler: yacağız... nız değil mi?.. · kı'ii cürmü öldürerek çc.c•1k hakikaten 

Bunun üzerine Devi.• tam süratle Bir iki giln geçti. Mösyö Plaktan _ Mulen Meri Slenson bulun- _ Olmıyacak mısınız? ...• Ala!.... - Evet, evet devam ediniz... dörtler çetesinin eline geçmi. 
ayrıldı. Tabii ertesi gün Madam Sten hiç bir haber yoktu. Mu len bayağı en- muş!... Plok ateş etti sonra bir sadai su- - Madam Stenson (19) dakamın - Ne kadar sade ..• 
ıonu bekledim. Kendisini takip ettim dişe ediyordu. Üçüncil gün Stenson Bir dakika evvel (Morlon) komi- kut işitildi. da titredi. Derhal Keman sokağında - Evet her ey halledildikten snn-
v.e ~etriik bi?-' han:_de l\feri ile v~lde- a~şamı meselesi yeni bi~ safhaya ~a- seri Merinin işkiıline mühaşih bir i - Şimdi yola gidiniz değil mi? 19 numaralı haneye nnlra~"llat ettim ra sadeleir ~:&izi~ .. Nih_:ıvet t.Uıkik e
sının haııretlı deraguşlanna şahıt ol- hil oldu. Ve hemen aynı snatte Mıs - çocuk bulunduğunu ve bu <;ocuğun Haydi tabancalarınızı yPre atınız. ve sizin serdiğiniz hü\iyet varakası de ede Mermin ıltıcagahını bulrluın 
dam. İşte o. zaman Mulen gelip sizi ter Sten~on ile po!i~ m~dilrü ''.~ör~ cebinde size hitaben yazılmış Plok im Ala şimdi birer birer flı~arıya çıkın sayesinde kapıcıdan istediğim malı1-' ve bir ~ırsat ~ufarak kendi'.11i h~rifl~ 
haberdar_ et!ım herhald: Madam.Sten !er çetesı,, nden atıdekı tehdıtiimız zalı bir melctup ele geçirdiğini tele- bakayım köpekler... matı alabildim. Devi• tarafından re tesh'.° ettim. lşt~ı lıerıflerın eh
aon çocugu ıle beraber ıken Devıs dı- mektubu almışlardı: fon etti. Bu mektup sizi imdada da- Mahzenin dar penceresinden ev- katledilen şahsın bu evde oturduğunu ne geçtıkten sonra bır sabah erkeıı
şarıda bir gürültü işitmiş olacak, dı- . "Dörtler çetesi,, bir polis komite- vet ediyor. Komiser emrinize istedi- veli bir kafa sonra da bir vileut çık- öğrendim. (Rodlinson) isminde olan den çocuğu kaçırdım tUnkil beni ilı· 
ş~n}:a çıkmış ve çıkınc3 da ilç dört rı tarafından takip ediimekte oldu- ğiniz kadar adam verrnesiui tenbih tı ve derhal tevkif edildi. İkinci hay- bu habisin oda~ını 11radım ve bir çek tiyar görerek kuvvet "e metenetiın° 
~ışl ıh; k~rşılaşmış olacak. Herifin e- ğundan emindir. Eğer bu memur ta ettim ve otomobil de hazır. Haydi dut ta ayni merasime tabi tutuldu. mecede Madam Stensonun ,.irmi mek itimat et'.°iyorlıırdı. Meriııin cebine 
lındekı slııhını ate, ederek bu meçhul kibattan fariğ olmazsa ktıçilk Meri yola çıkın!... O zaman memurlardan bit isi mahze- t b b. d b ld M. 1 h k. de size hıtaben bir me]{tup yazarak 
şahıslardan birisin· öld. . .. ' u unu ır en u um. u en a ı- k d Alt t af ı· 
teal<lben kendisini~ dcurm~s~ ve mu bili merhamet kurban edilecektir.,, . Mulen oton:obille Modon'a on da- ne girerek ilçüncü şahsı tevkif etmek katen bu kadın şayanı !ıürmet ve mer oy um. . ar ı. nıa um: .. 

. . mtl earrızlar Kırk sekiz saat milnletin hitamın kıka zarfın~a .adeta uçtuktan sonra istedi. Fakat bu tedbir beyhude idi hamet... l\luln bı: şe~ söyl~m~ı. 1'.11'.nıı 
tarafından katledılmış bulunması ma da ikinci bir tezkere geldi: heyecanla titrıyen elelriyle tuttuğu kar~ısındakı miltevazı ıhtıyara ıkı e-

zira ihtiyarın kurşunu herifin beyni- - Ne demek istiyorsunuz? 
kQI bir sureti haldir değil mi? "Dörtler çetes i., ilk ihtarına rağ. Plok'un mektubunu okudu: . . . .. . . !ini birden uzatıp: 

- Evet hakkınız var lakin herhal- . . . .• . . "16 kAnunuevvel saat aksamın o- nı delmıştı. Dortler çetesının berha- - İki kelime ile anlatayım: Ma- _ l\1ösvö Plok, dedi, siz yalnız 
de Madam Stenson, kızını bizzat ça- ~en ~kıbatt~n fıraıra.t .edılmedıgı~ı nu. İmdat. Modondan iki kilometre yat iki uzvu zabıta mernur!arının or- dam Stensonun babası sahte bir isim Parisin deiİ belki de bütün dünyanın 
lan bu V ·cdan• ld "th· b. gcrmuş ve kuçUk Merıyı katletmege mesafede metruk bir hanede mahpu- tasında Faris yolunu tuttular. altında hidematı şakkaya mahkilm e-

1 ~ız va e mu ış ır ca- k · f A . . en mahir, en ıeki ve en ivi kalpli cl-
nld ha k b. • . ~ar vermış _ır. rtık hıç hır fid- sum. Çabuk ol Mulen . ., DÜÔÜM ÇÖZÜLÜYOR dilmiş. Roıllinson habisi bu sırra naiyat mütehassısısmız Ben de sizin 

en ş a ır şey değil.. . . yeı .neı_:at çocugu .kurtaramaz. Çocuk l\Iulen arıya arıya evi buldu, Plo Pariste l\fulen ihtiyar dostiyle vakıf olmuş ve milyonerin zevcesin- bir dostunuı olmakla milbahiyim ... 
- O kadar acele ıtme azızım. Şu yanı kanunuevvelın 'ln yed!.nci qünil ku gördü. İhtiyar dedi ki: haşhaşa kalınca dedi ki: den tehditlerle para çekmPie başla- SON 

tl~·ı 
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Mkaanraısdınaıbojlrdu}rdau~ J __ ı_st_a_n_h_u_ı_B_e_ı_ed_ı_·y_e_m_·_h_i_n_b_r_ı_. 
detay resimlerini gayet iyi yapan, mukavemet hesaplarını bllen,~ Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına alınan 

( 5 d d ) k All h bT tekneloji hakkında geniş bilgi sahibi makine, alelUmum mekanik~ Doç. markalı ve 1944 numaralı taksi otomobilinin Beyoğlu Yeşil sokak 
inci •ayfa an evam var, yo • a ~ ır. . . . . ~ve madeni inşaat işleri için iyi bir ressam alınacaktır. Atelyelerde 

ıL.., Bu kadınla gçınernedım gıttı Bır 24 numaralı Hekimvan O'araı"ında 22-8-938 pazartesi aünQ 0
• aat 11 de s 0

-

~en babam anneme seni ke.'.)erim f d b ak • . h k k · h veya montaj işlerinde bilfiil çalışmış olmak şayanı tercihtir. Kendi el " • • ·~ -
"'IO de asın a oşanm ıçın u u ma ~ tılacağı ilan olunur (B.) (5404) 
~~u, dedi. Daha fazla şüphe- k . il t tt"k B' . b '1 yazısiyle yazılmış muhtasar tercümeihal, iki kıta fotograf ve tasdikna-
~· Komşulara söyledim. Evi a- emesın m racaa e ı · ızı. aknş- ~ me kopyalariyle birlikte ve talep edilecek Ocret tasrih edilmek suretiy-B :·; 
~~ v b 1 dk .. .. .. tırdılar. Ondan sonra evde yıne av- ~ 1 (T h p ta k t 8) d . kt 1 - t ed"l · t. aga aşa ı , annem gorunur ek "k 

1 
d e op ane os u usu a resme me up a muracaa 1 mesı. Vesaiti nakliye resminden borcundan dolayı haciz altına alınan 

tOktu. ga s·sı doma ı. ka . -~~~~~~-..-------------;a;:t:a l:atde. M h t Al" luda do- on efa neden dolayı vga etti- ------~~-- Şevrole markalı ve 2343 plaka numaralı taksi otomobilinin Taksimde Mer 
L-:" şım e me ı av v• • d H" d" b kez garajında 20 - 8 - 938 cumartesi günü saat 11 de aatılacaiı ilan olu-
~en, bulaşık çukunınu11 üzerinde gını sor u~. ıç ce~ap v:rme 1

' a- Is b ) c h 
~ş taze toprak gördü. Orayaş =-ı=n_ı=-y=e=rc=eg:::-er-:e:::k:-d=::üşunmege başladı. tan U Um Uriyet nur. (B) (5403) 

~· kanlı bir manto görünüyor- Yerli basküller - M J * 
ttbi'llu kanlı mantoyu tutup hızla Şimdiye kadar daima Avrupadan üddeinmumİ İğİnden Muhtelif etlere konulan toptan ve perakende azamı fiyatlar arasın. 
b...· Topraklar aralandı, kanlı b_ ir getirilip şehrin muhtelif yerlerinde o da kuzu etine de vazedilen ve 1 ağustos 1988 tarihindenberi tatbik edil· 
_....-.: nıe d ık.._ B u .,,_ b 1 L--L Adliye Vekaleti merkez bürosuna aid merkez ve Temyiz mahkemesi 1.....-:'. • Y ana Ç ~ı. unun z_erıne tomaU.. ir surette ça ıpn uaa11.üller, mekte bulunan azami fiyatın kaldın larak kU7.u eti alım ':'lf satımının 
~ ... ı k k ı k k ı devairile Adli Tıb İşleri Umum Müd ilrlüğilnün ve Tabibi Adlilerin ve bil-
.ı....-"""Y m ara O a oşara po ıs ça- çocuk esirgeme kurumunun kararile serbest bırakılmasına karar verilmış· olduğundan 13 Aguw stos 1938 t.ari· 
....._ 1 tk 1 1 b tün mahkemelerle Adliye dairelerinin 1938 ve 1937 yılları iş ve dava ma-li . . . yeri sana ar ara yaptın maia •\ilan hinden itibaren toptan ve perakende kuzu eti satışının serbest olduğu a-
~ddeıumumıhk vakadan haber- mıştır. Bu cümleden olmak üzere An- hiyetlerini ihtiva eden ve mecmuu 29 forma tutacak olan cetvelle 14 aded likadarların malOmu olmak Ozere i !in olunur. (B) (M07 ) 
~ 1U ıtunw~.~appnw 'a:>_u~npa .rnp karada bu nevi yerli basküllerden 20 grafik şartnamesine göre iki kitap halinde basılması açık eksiltmeye kon
~ Arca, hukiimet tabıbı eve ge- tane yapılarak halkın istifade etmesi muştur. Muhammen bedeli 4385 lira 50 kuruştur. Muvakkat teminatı 328 
'lıcl r. Zalihanın parçalanmış vü- için tehirin muhtelif yerlerine konmuş lira 91 kuruştur. Eksiltmesi 20-8-93 8 cumartesi günil saat 11 de Yenipos
~ ÇUkurd_an çı~arılıyor. v~ b~ es- tur. tane arkasında Aşirefendi sokağında 13 numarada Adliye Levazım daire
~a Polı~ katil Hüseyını, tucc;ır Avrupanmkilerden fiyat itibarile. da si binasında miiteşekkil Eksiltme Komi~yonu tarafından yapılacaktır. 
S in m~gazas~_nda yak.hhyor .. ~- ha ehven olup metanet ve hassasıyet Şartnameyi görmek istiyenler tatil günlerinden maada her gfln saat 9 dan 
~ e~sesınde dort ~antım d_~rmh: cihetinden faik bulunan bu basküller- 16 ya kadar Adliye LevRztm Dairesinde görülebilir. İsteklilerin teminatı 
Sak bır yara vardır. Gkğsundekı den memleketin her vilayetine kon - muvakkate ve evrakı !'aircsile birlikte eksiltme gününde müracaatleri 
~ Yaraları da oldukça derindir. ma küzere 1 SO tane claha aiparif edil- ilan olunur. (5121) 
~en tahkikata başlanıyor ve gece miştir. ============================= 
~ Baat on ikide tahkikat evrakı Yakın zamanda yapılm:ısı bitiril- Yüksek deniz ticaret mektebi müdürlüğünden : 
k,_- ~iler_ek_ kadının gömülmesine lecek olan bu yeni basküllerden 20 
~ edil 1 - Mektebin yükı:ıek kaptan ve makine birinci sınıflarına lise mezu-
ı. e ıyor. tane de fehrimizin muhtelif semtlerine 

Naha Vekaletinden: 

Yüksek mühendislere 
3077 sayılı kanunun neşrinden evvel 1035 sayılı kanuna göre 

mühendis veya mimar ünvaniyle verilmiş olan diplomalarla ruhsatname
ler yüksek mühendis vey~ yfik>ek mimarlık ünvaniyle verilecek ruh· 
ıatnameler hükmünde olup 8458 sayılı kanunun neşrinden itibaren 
en çok altı ay iç.inde bu mühendis ve mimarlar diploma ve ruhsatname
melerini yeni ünvanlarına göre değişirmek mecburiyetinde bulundukla· 
nndan haiz olduktan diploma ve ruhsatnamelerle birlikte vekiletimize 
mize müracaatleri ilin olunur. (5147) fl ~&ddeiumumi muavini Hilmi Ar- konulacaktır. nu talebe alınacaktır. 

~b~~~e~~h~ lS~yılha~n 2-W~~~mili~~iri~~b~~~~~~~=========================== 
~~ k" ş· d" kada Ad lerine aşağıda yazılı evrakı raptetme leri Jizımdır. 
lıt ı: ım ıye r ana 8· Cümhuriyet Halk Fırkası Umumi A - Hüviyet cü1.danı Orman Koruma Genel Komutanlığından 
~ b:ı'8ı bu şekilde ~y~er ü~ici merkezi tarafından cümhuriyetin 15 ci 
....._ ise kaydetmemıştır. Suç Tür~ yılı habraaı o1mak üzere bir madalye B - Aşı kağıdı 1 - Kapalı zarftan pazarbia çevrilen İstanbul Ambar binası in,a-
~ kanununun 449 uncu maddesı- müsabakası açılmıfti C - TaJisil vesikası. Aslı veya tasdikli sureti. atının ihalesi 15 Ajustos 938 pazartesi saat n de Ankarada Yenişehir· 
~ ftıruıs etmektedir. .M~~akeme c~.r Müsabaka müddeti ı o ağustosta bi- D - Polisçe musaddak iyi hal kağıdı de Genel Komutanlık binasındaki Sa tın Alına Komisyonunda yapılacak· 
' .... hud~ taallOk etüği~den ~u- tiyordu. Müsabakaya fehrimizden bir E - Velilerinin i?.ahlı adresi ve tatbik imzaları tır . 
..t~ bır zamanda. venl~ektir. çok sanatkarlar iftiraketmitlerdir ve F - 6x9 ebadında aln adet kartonsuz fotoğraf 2 - Keşif bedeli 22209 lira 71 kurUf ve muvakkat teminatı 1665 

'-il -.ır ceza salonunda ellen kelep- bu meyanda Askeri ve Devlet matba- 3 - Yazılma işi 22 ağustos 938 pazartesi gününe kadardır. lira 73 kuruştur. 
-._0Iduğu halde kan~e <'turan ka- alan sabık usta ba,ı1anndan ve made- İstekliler muayenei sıhhiye için o gün saat 8 de bizzat mPktopte bulun 3 - Şartname ve keşifleri An kara Satın Ahna komisyonunda ve 
~~n.ına yaklaştıgım zaman, başı ni sanatlar atelyesi sahibi çinkoğraf malıdırlar. (5340) lstanbulda Galatada Topçular cadde sinde 176 numarada Orman koruma 
~~ve~~d-ü~~nd~v~~M~arr~ü~ın ~~==============================Arn~MUdUrlü~n~h~~ngM~ili~ 
~ Kendisine hldiseyi hatırlat- malı bir çalışma neticesi olarak, fo- Yüksek mühendis mektebi müdürlüğünden : 4 - isteklilerin muvakkat temi nat bakbuiları ve icabeden kanunt 
~ Cevap vermek lltemiyordu. vücuda getirilen bir maket gördük. 938_939 ders sene~i için alınacak talebenin kayıt muamelesi 1 eylfıl- vc.sikalariyle birlikte ihale gün ve saatinde mezkllr komisyona müra-
... ~-.. 11 s_onra_,_ senı.·n kabahati··" Y •• oktu Bu maket çok sanatkarane idi. Maket caatları ilin olunur. (fi298) """~ .. d den 22 eylUl 938 akşamına kadar yapılacaktır. 

ıye soyleyınce bana dondu ce: Ankara Cümhuriyet Halk Partisi umu- Kayıt olmak ve daha fazla malıi mat almak isHyenlerin tatii günleri 
~Ne diyeyim, dedi, kabahatim mi merkezine gönderilmiştir. hariç olmak üzere her gün saat 9-12 ve 13-lG ya kadar mektebe mUracaat-

Eınnİyet umum müdürlüğünden : ıarı. <
5323

> 1 TÜRKiYE 

ŞEKER FABRİKALARI 
ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

"Polia KoUejiM giril şartlarının ana hallan,, · 
1 - Orta tahsil (fiplomasını almış bulunmak. 
2 - Ana ve babaları Türk olmak, 

~ a_ Kendilerinin ve ailelerinin, geçmişte ve hazırdaki ahlaki dunım
'-ıı.lllaıbut olduğu, fena itiyat ve huylu olmadığı; zabıta tahkikatiyle 
~ılnıak. 

Sı - Beden teşkilatı düzgün olmak, vilcudün harici kısımlarında 
~ l farika teşkil edecek yanık, kesik, yara, bere ve kellik eserleri ve 

Pelteklik bve kekemelik bulun mamak. 
~ 1 - Sağlığı iyi olduğu, tam teşekküllü hastane sıhhat heyetleri rapo

•nlaşılmak, 
•- Mazeretliz olarak. bir yıl tahsilini terketıniş bulun!Tlamak, 
7 - Yaşını büyültmüş, veya küçültmüş olmamak, 

~ 8 - Talibin ana, baba, veli veya vasisi tarafından, noterlikçe musad
'aahhttt ve kefalet Benedi verilmek. b.a_•- Bu Jıl kollejiD birinci BIDıfına alınacakların yaşlan; 15-19 ve bU 

. ~ r-1$re de boy ıve ajırlıklan aruındaki farklar: 
Yq Boy Ağırlık 

16 1,6' 48 
a 1~ n 
17 1,68 52 
18 1,65 67 
19 " l,66 58 den ibarettir. 

t..._~O - Kollej parasız yatılıdır. Talebenin giyim ve yiyimi devletçe 
·~ edilecektir. 
~ leoUej teşrinievvel başında açılacaktır. Müracaatların 15 eylılle ka-

hpılmış olması şarttJr. 
18 .. !Ukarıhki şa,rtlar haiz bulunan isteklilerin; fazla iıahat almak ve 
~~t usulünü öğrenmek üzere mahallt Emniyet MOdOr ve &mirleri-
~ vurmaları 18.zımtlır. (2804) (5053) 

Columbianın Son Y enilklieri 
ÜRGÜPLÜ REFiK BAŞARAN 1 BAY RASİH BEŞERiN 

} 7474 Tello Can } 7473 Niğde "Mlllt halk şarkıları 
Mehmet Bey tUrknsn Niğde karumi 

ÜRGÜPLÜ AŞIK MEHMh'T Ben mi dedim sana 

} 7 4 78 Hay~i~em 17 480 Gazel olasın • 
Habıbım Annem beni evlendır 

URFALI MEAMED ŞENŞES 

} 7 467 Dönbeıi d~nberi 
Yar yUreğim 

ERZiNCANLI F.SAT ERTÜRK 

17 468 Harklmi patladım 
CeylAn 

17 4 77 Kaşlann başka başka 
Şu dağı aşam dedim 

Al Salim TOrkUsU 

17481 Hlttay ~arkısı 
Ay gelın 

BAYAN SUZAN 

17 4 7 5 Geçen akşam 
Aşkın o derin hasreti 
BAY AN SULTAN 

17 479 Mem.beri 
Cemıle 

ADEMİ İKTİDAR 
ve BELGEVŞEKLf ~iNE KARŞI 

HORMOBİN 
Tabletleri Her eczanede arayınız 

Hariçten memlekete ithal edilecek birinci parti küp ve kristal şe
kerlerini vermeğe talip olanların teklifleri, 25 ağuetos perşembe gü
nü saat onda Bahçekapıda Taşhan 42 numarada kabul edilecektir. 
Şartnamesi yukanki adresten alınabilir. 

Askeri ilanlar 

Harita genel direktörlüğünden : 
1 - Ankarada harita ~ direktörlüğüne eehri ficretli 10 fotoj 

raf memuru alınacaktır. 
2 - Aranan...evaaf funlardır. 
A - Türk tabauı olmak. 
B - Askerliğini yapmı, bulunmak 

C - Y&fl otuz be.ften yukarı Glmamak, 

D - Orta rnektp tahsili görmüş bulunmak 
E - Hüsnühal ve ahllk sahibi olmak "devlet memuriyetinde is~ 

dama mani hali bulunmamak.., 
F - Yapılacak muayenede sıhhati tam olmka 
G - Harita tersim imtihanında muvaffak olmak. 
H - İmtihan Ankarada 'harita genel direktörlüğünde yapılaCBAt 

tır. 

1 - Taliplerin 16 EyUll 938 tarihine kadar müracaat etmeleri. 

(Poeta kutusu 12SS Hormobin) Galata, İstanbul 1 J - imtihan ve sair hu.susat için harita genel direktörlüğü kartoğ-
- raf şubesi direktörlüğüne müracaat etmeleri. (3008) (6368) 

r~~~eE~~~eeeaaaaeeeaaaaaaa~QnDru~~~Y~Qa~~m~•-~rrb~~~lan~h~nın ~ -E"~dedi~burn~~ gö~k~~n&~~W~M~n Wim~ 
caktı. varına düşilyorlardı. mele mümkünse hepsini gördük. Bi- tını verdi ve saat dokuı buçuğu bet 

YESiL KUMLU ADA 
Manzara kuvvet verici bir yekna - Biz izahı henüz mümkün olamı- naenaleyh en makul hattı hareket bir geçe .havalandık. Tayyare yeşil 

saklıkta idi. Gözün alabildiği kadar yan bu tabii hadiseleri seyrederken an evvel Neptune'ya dönmektir. kumlu ada civarında biraz dolaştık

her taraf ilstüste yığılmış kayalarla Astrit etrafımıza mütemadiyen dö- Hakikaten adada gecikmemekte tan sonra saat ota çeyrek kala •ıa 
örtülü idi. Biraz evvel söylemiş ol - külen kaya parçalarının tayyareye isabet etmişiz. Çünkü tayyare henüz üzerinde, 500 metre irtifada , fetha-

~~aaa~~~~~~~~~~~~~~~~~----~ ~ğum~hl~Qa~~m~dil-~desadMed~ilec~~whl~~-b~~ıp~uy~se~~ti~h~nın~p~i~e~rirler~tt~kd~~ 

'iAZAN: T. Vallerey 
şilnemezdik bile. Zira uçurumdan fış leyh büyük bir tehlikede bulunmakta dan bir sürü kaya parçası fırladı ve lerine bqlaclı. 

Tefrika No. 53 kıran hava cereyanı o kadar kuvvet olduğumuzu haber verdi. Genç kız: tayyarenin biraz evvel durmakt.a ol- Ben Astrid'e: 
-:dada itibarla inmemize müsait şil kumlu adanın kayalık. zeminini, li ve dehşetli idi ki tesadüf edeceği - Mesela, diyordu, bir granit par duğu düzlük sahaya, bir f&t&pnel -Saat tamam ona gelince tayya-
~ bir vaziyete biricik toprak par- birinci fani olarak çiijnenıek, dün- her cismi bir kuş tüyü gibi yalayıp ha çası tayyareyi ezecek olursa bizler yağmuru gibi serpildi. reyi o tarzda idare etmeJ..iyjz ki, gl-
lıf.: cldarıan yelpaze se..klinde küçük yanın en bOyfik şerefi irli. vaya fırlatacağında şek ve şüphe ca- için bu adada mahpus kalmaktan baş Asti'id kolay kolay metanet ve ao neş arkamızda bulunmak şartiyle, 
'-it laıevlti vardı. Biz insek insek an - Maamafih biraz etrafını tetkik et- iz olamazdı. Dev cüsseli bir körüğün ka yapacak bir şey kalmaz; Neptune ğuk kanlılığını kaybeden bir mahlftk 'fethayı daima önünde bulundurabile-
~'ftt. bu düz zemine inebilirdik. Bu tikten sinra: . püskürdüğü mütemadi bir hava ce- ya dönemeyiz. BinaenAleyh bir an olmadığından ant bir manevra ile lim! dedim. 
\ rı Astride gösterdim. Gen~ kız - Zannetmem ki daha ileriye gide reyanı korkunç uğultular hasıl ede - evvel hareket etmek lhtiyatklrlık ~ tayyareyi açıklara çevirdi de kayalar ~ kız: 
~llrbinle 0 noktayı tetkik etti ve bilelim dedi, sönmüş volkanın ağzı- rek semaya yükseliyor. kaya parça- lur. Doktor Karerin tecrübesini da- bize isabet etmedi. • - Evet mösyö Dubreuil, dedi, 
~nüzule karar verdi. na sokulmak imkin dahilinde değil .. larını,.l&şeler ve. bir sürü enkazı gök ha m~sait şartlar a!t~nda müşahede Genç kız ,akrak bir kahkaha k~ bunu b~-~ dOfQnclOm. Tabit ~im. 
)\ h, hiç bir taraftan yakl&fJlll· Maamafih insan kudretinin yapması lere bır şahap süratiyle fırlatıyordu. ve mürakabe edebilırız. pararak: den pldJ.ii kadar taras.~ut vazıfenid 
• ilnktn olmadıfından adanın bn- • ki d h"l"nde b 1 'b Ben müddeti ömrümde bu kadar deh Profesör, gen~ kızın bu mfltalea- - Gördün mil baba, naaıl hakkım kolaylaşhracafım 

'a"- ım n a ı ı u unan er şeye tl" b" d h .. ed" ta d"k tti k · · • • ....._ """Vl.1.qına inmiş olsak bizce bir~ d k V "dd . . şe ı ır cereyan a a ~orm ım. eını s ı e ve: 10 muymuş? ... dnnlf gıbı profesU- Bu turada profesör Jakobso ua 
~iYeti yoktu başvur u · e cı en milsterıhım .... Hatta muttarit yer depreşmeleri de - Hakkın var Astrid dedi "Ooa- rün yüzüne baktı. • .. _1 f h' . d aks ...: n 
~ı · T · k ld . • ' sesı 1.c e on a ızesın e et~, · 
~ naenalcyh tayyare alçalıp bu ayyarenın onmuş 0 uğu zemın hissediyorduk. Hava cereyanının mü- en - Lun dağından sahveriJecek mer- KORKUNÇ TECRÜBE Al .. - • • .• 

IK_ - k 400 tr bb d b. t dA v lt h f"" b f'f sall · - 10 mosyo Dubreu,1 benı ı"'• ~14,fa kondu. Karaya ilk atılan pro anc~ . me e mura aın a ır sa ema ı, ~gu usu, a ı. . a ı ~ : mi yakımmızdakt şu fcthadan fırlı- Ertesi günil saat dokuz buçukta · • ' 'I"' 

a.. t Jakobson oldu. Önümüzde yük· ha ıdL Bu düz sahanın etrafı karma nan zemın bu adada tarıf ve tasvırı acak 1 bal" . ol • h 1 • • h 'L--rd tiyor musunuz? 
~il il k .. l b" k k ürpe ha Y o uraa ımız yaman ur. Bı- ava anmamız ıçın er şey ~ı ı. u-k 1 • "H., _ 
.. r~mmtrak kayalara baktı. K~ karışık bir halde saçılmış gibi duran m ş u ır or u ve rme vası . . . A . ~ - ıu.u emme en ışıw,ıorum pro~• 
""" An~ · • • • • • . • • • yaratıyordu. zım ıçın yapılacak yegane şey Tıbet- Astrid adeti veçhile tayya'!'enfn her sör 
ıL._ ~enın gözlerı zevk ve neşesın- ırı kaya parçalarıyle ç~lmışti ve . . v • • • 1.. • • • • 
:"ll:ll ~ • • Hava cen.yanının kuvvetiyle ha- tekı dagdan salıverılecek mermının a.ısrnını ayn, ayrı gözden Jteçırmış, _ Telaiz telefon makinenisde bir 
~ tllQde: saçıyordu. Bu. ili~ a~amı ~~. kay~Jara tınnan~a~ ~er babayı- vaya fırlıyan cisimler hir müddet yük buradaki fethadan çıktığı saati daki ben de tayyarenin telefon iletinin iyi lrıza yok ya? 
~ bas ye kadar hiç hır ilın~_ın a- gıtm karı olmıyan bır ışti. Bu kaya- seld~ten sonra adanın iki üç mil me kayı sıhhatiyle tesbit Pdebilmektir. işleyip işlemedijini kontrol etmi.,tim. - Hiç bir &nu yok. 

nııya muvaffak olamadıgı Y~ lığa tırmımmca, korkunç fethnın et- safesınde denize dökülüyorlardı. Ben de aörilfümü bildirdim ve: Bira& uatal sGrlnen profm6r la- ( Dalla nr) 



Sayıfaı 8 

ERKEKLERİ 
TESHİR EDEREK 

Cildim, hemen yarı ;jJmüş gibi idi, 
yüzü buruşukluklarla dolu, cildi sol
muş ve ihtiyarlamıştı, fakat karakte
rim daima gençti, dans, eğlentiyi se
verdim ... 

Nasıl 

MEŞHUR 
OLDUM ... 

Arlık 
Dunya benimdir! 

Bayan Anzara Rais'ln 

Fakat kimse beni dansa davet et
miyordu. Bugünün erkekleri gençliği 
arıyorlardı. Nihayet bir rild mütehas 
sısile istişare ettim. Cildimin ı:enç ve 
taze tutan kıymetli bir cevher olan 
Biocel'e ihtiyacı olduğunu söyledi. 
Fen, son zamanlarda bu Biocel cevhe 
rini, genç hayvanların cild hücPyre
lerinden istihsale muvaffak olmuş. 
tur. Bu cevherde bizzat sizin 
cildinizdeki ha.'·atı unsurlar 
mevcuttur. Biocel şimdi; cildini 
zin beslenmesi ve gençleşmesi 
için ihtiyacı olan tam nisbet da
iresinde Tokalon kreminin ter
kibine kıırıştırılmı~tır. Bu kre

mi her akşam yatmazdan evvel 
kullanırım ve gayet nıuvaİfakı
yetli semereler clc!e ettim. Dı 

yukarıkl hakiki fotografi· 
!erine bakınız ve gayet basit 

olan tedavi şartlarını tatbik 
eden bir kadının edineceği 

cazip güzelliği nazarı iti· 

ğer taraftan her sabah da beyaz renkli Tokalon kremini kullandım, 

bu da' siyah benkrimi eritti, açık mesamelerimi sıklııştırdı ve smer ve 
sert cildimi beyazlahp yumuşattı 

M Ü II 1 M : Cild un•uru olan meşhur Tokalon kremleri her yerde 
staılır. Muvaffakıyetli ~Pm•~releri garanttJidir. Aksi takdirde para iade / 
•dilir. 

~ ...................................... .-. .. mi! 

DENiZBANK 

YENi SABAH 

Sultanahmet birinci sulh hukuk 
mahkemesinden: 

Bodos ve Despina ve İrini ve Ah
met Tevfik ve Fatma ZPhra ve Hüse
yin ve Muharrem Ekremin şayian ve 
müştereken mutasarrıf oldukları İs

tanbul Ahiçelebi mahallesinde havuz 
başı sokağında eski 22 ve yeni 1 ka
pı numaralı üstünde odaları bulunan 
dükkanın izalei şüyuu zımnında fu
ruhtu takarrür ederek müzayedeye 
vazolunmuştur. Heyeti umumiyesi
nin kıymeti muhammenesi 1200 bin 
iki yüz liradır. Birinci açık arttır

ması 15-9-938 tarihine müsadif per
~embe günü saat on dörtten on altıya 
kadar .icra kılınacaktır. Kıymeti mu
hammenesinin yüzde yetmiş beşini 

bulduğu takdir.de o gün ihalei katiye
iıi yapılacaktır. Bulmaılığı takdirde 
en son arttıranıri taahhüdü baki kal: 
mak üzere on bş . gün müddet -
le temdit edilerek ikinci açık 

arttırması 30 - 9 - 9'18 tarihine 
müsadif cuma günü saat on dört 
ten on altıya kadar icra olunacak ve 
ogün en çok arttırana ihale edilecek
tir. 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer 
alakadarların işbu gayri menkul üze
rindeki haklarını hususiyle faiz ve 
mesarife dair olan iddialarını evrakı 
müsbitelerile yirmi gün içinde bildir
meleri liizımdır. Aksi halde hakları 
tapu sicilleriyle sabit olmatlıkça satış 

Güzellik ve sıhhat için ilk şart 

kullanmakt1r 

RADYOLiN 
Dişleri, 
·-
dişler çehreyi 

güzelleştirir. 

Radyo ı i· n 
Diş 1 eri, ------·-dişler mideyi 

sağlamlaştırır 

bedelinin paylaşmasından hariç ka- ... .., ... ,..,.... : 

:=~~~~:::~·n~ü~~::~:rı:;:g~:rd:~~~ i i~~~~~N• d~;;~:r::~;:e~:~a:;,:7k:~~ f 
!iye ve vakıflar kanunu mucibince t d d 1 • • b ı· k h t 
verilmesi li.zım gelen yirmi senelik ta • lan yüzde yüz öl ürür, iş et erını es ıyere as- t 
viz bedel! ve ihale pulu ve tapu mas- t talanmalarına mani olur, ağız kokusunu keserj 
rafları müşteriye aittir. t 

A ............................................................... ... rttırma şartnamesi işbu ilan ta-
rihinden itibaren mahkeme divanha- ============================== 

Gayri menkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 

nesine talik kılınmıştır. Talip olan

ların kıymeti muhammenesinin yüz

de yedi buçuğu nisbetinde pey akçe
sini hamilen o gün ve saatte İstanbul 

Divanyolunda dairei mahsusasında 

Sultanahmet birinci sulh hukuk mah

kemesi baş kitabetine 938. 13 No. ile 

Ölü Bayan Marikanın oağ"lıi;ında San dığımızrhn 17747 he~ap No. siyle 
aldığı 1200 lira borcırna karşı birinci de.recede ipotek ed;p vadesinde 
borcunu ödemediğinden dolayı yapı lan takip üzerine 3202 No. lu kanu
nunun 46 ıncı maddesinin matufu olan 40 ncı maddesine göre satılması 
icabeden Bakırköyde zeytinlik mahallesinin eski zeytinlik ve kiJi,eler ve ye 

müracaatları ilan olunur. (9589) ni Ebüzziya caddesinde eski 72 yeni 58. 21 No. lıı kagir bahçeli bir evin 
tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmnyıı konmuştur. Satış tapu 

Emsali arıısındıı en güzel ve şık 
Mobilyalar satan 

(Eski HA YDEN) Yeni 

BAK.ER Mağazalarım 
Ziyaret ediniz. SALON; YEMEK 
ve YATAK ODASI takımlarının 
zengin çe~i<llerini her yerden iyi 
şartlar ve ucuz fiatlarla bulur· 
sun uz. 

sicil kaydına güre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek i8tiyen (300) lira 
pey akçası verecektir. l\lilli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da 

1 

kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf ica
resi ve taviz bedeli ve tellidiye rusumu borçluya aittir. Arttırma şartna
mesi 18 - 8 - 938 tarihinden itiharen tetkik etmek isliyenlere sanılık hu

' kuk işleri servi"inde açık buluııdurulucaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lü-
zumlu izahatta şartnamede ve tetkik dosyasında vardır. Arttırmaya gir
miş olanlar, bunları tetkik ederek satıh~n çıkı:rılan gayriı:ıenkul hak
kında her şeyi öğrenmi~ ad ve itibar oluııur. Birinci artt!rnıa 11-10-938 
tarihine müsadif sah günü Cağaloğlund.ı kfıin sand:ğımızda saat 14 ten 
16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi ic:in teklif edile
cek bedelin tercihan '.llınması icabeden gayrimenkul mükellefiyeti ile 

AKAY İŞLETMESİNDEN 

Deniz yarışları dolayısiyle sefer tadilatı 
1 t ağustos pazar günü yapılacak deniz yarışlarından dolayı Akay 

vapurları, 13 ağustos cumartesi günü öğleden itibaren, Moda iskele
sine uğramıyacaklarJır. Tarifede Moda iskelesine geleceği ve gidece 

ği yazılı vapurlar Mnda yerine Ka clıköyiinr uğrıyacaklardır. 

İstanbul 3 üncü icra memurlu- sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttı-

1 
ğuncfan: ranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 1 - 11 - 93!! tarihine müsaılif salı 

Bir uorçtan dolayı maheuz ve pa- günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu art
raya çevrilmesi mukarrer 150 edet tırmada gayrimenkul en çok arttıranın Ü•tünde bırakılacaktır. Hakları 
yün kasketin birinri arttırması tapu sicilleriyle sabit olmı.van alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin 
15-8-9~8 pa1,artesi saat 11 de ve ikin bu haklarını ve hususiyle faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarihin -
ci arttırması 18-8-938 perşembe ayni / den itibaren 20 gün içinde evrakı müshiteleriyle birlikte dairemize bildir
sııatte lstanbul Çakmakçılar 49 No. / meleri 18.zımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu 
1ı ılükkiının önünde yapılacağından sicilleriyle sabit olmı.vanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalır
a!ıcıların mezkür gün ve saatte ma- lar. Daha fazla mah1mat almak istiyenlerin 937 /46 dosya numara.siyle 

hallinde bulunmaları il'ln olunur. * 

13 AGUSTOS 1988 

lstanbul Radyosu 
13 Afuatoa 938 Cuın•".1~8~ 12,50 

Saat 12,30 vlik.1a Türk n1U!'llk•
51

• ·t;sit 
T .. k nıusı 

havadis, 13,05 plılkla ur . n~ 
13,15 orkestra konseri: Novotnıden 
len, Kemal Akel idaresinde, 14 500

• 

Aktam ne9riyatı: JJ&-
Saat 18,:lO hafif müzik: Te-peba~nft" 

lediye bahçesinden naklen, ~ 9, 15 usahl" 
rans: Prof. Salih ?tiurat (fe~ ~O sıı1t 
heleri), 19155 borsa haberlerı, • ııJ<I,., 
ayar-: Grenviç rasathancsindcD ':rJ,tl· 
)füzeyyen Senar ve arkarf~~ıarı t ·kı~ 
dan Türk 1nu51küü ve lutlk !IJl.l Jttı' 
20,40 hava raporu, 20,13 _öıtıer 

21 
~ 

Doğrul tarafından arapçn goylev, 
at ayar: <Jrke~tra: 

1 - Puccini: )fanon Le~cont.· 
2 - Delibes: A-lazurca. 
3 - .Rilenberg: Rossıgnol. 
4 - Pe~se: ~lemetlö. d ~lf,t• 
21,30 Necmeddin Rızn ve nrkn 

11 r~ı· 
tıırafından Türk musikisi ve hulk ~de1' 
ları 22,10 orkestra kons~ri: Novol~:z,60 
naklen, Kemal Akel ~rlarPsintle, p:ıı. 
son hı.herler ve ertesi günün progrl 
23 saat ayarı: aon. 

Ankara radyosu 
13 Aiuatoa 1938 Cumarte•• 

Öile ne,riyatı: ·ç•U 
Saat: l ~.30 Kar,.ık Plik n•f";ı.t' 

13.50 Türk musiki!ti ve hnlk ~ı"
(Plakla) 14.ı5 Ajans h><bcrleri. 
Aktanı ne9riyatı: 'l"ılrk 

Saat: 10,30 Pliik ne,rivatı ıP.l 5 ıJ.tl 
ınusiüi~i ve halk tarlalaı·ı f~fak~ı.t5 
20 Snat ayarı ve arapça ne~riyilt "" )tt' 

Türk mı.ıı:ıiki~i ve halk ';la ı·kıhırı <fl: •"' 
za) 21 Sahofon solo: . lbrahim l pıYdı" 
do. Prof. Georl(' Markovitz 21.15 Stil 
salon orkestrası: 

1 - Georges Bou1ang~r: JuaniU. \'tb 
2 - Giovanni Brus~oı Lietd det 

mut 11Y 
3 - l\.fanucl: Vt-iJ es hicr so, geJ11 

lic t.t, d 11 
4 - ].farie Trevisio1: Ein Al;>eD 

der noet.aee t\I 
22 Ajans haberleri ve hava rııP" 

22.15 Yarınki program ve Son.~ 

DÖKME ~DRU 
FABRİKASI 

"
•21 ·fl 1 STAN BU L-şişu-Hanımoğlu · 

Tfl,40291 

.,.. 
··-

FİAT: 1b ~kuruş 
- -~ 

·ır 

Beykoz sulh hukuk m3hkerııeS' 
den: • ~ 

Beykoz yalı köyünde 1shakağ11 rl°" 
yırında Seyrek selviler sokak 11 

ZA Yt - Bilumum vesaikim ile 
şoför chliyatnamemi zavi ettim. Yeni 
sini alacağımdan hükmü yoktur. 

Mevlanekapı haricinde Tepe Ba
ğında Aziz bey Çiftliğinde 11242 sicil 
numaralı Cemil oğlu Sezai. (~602) sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. da Abdullaha. ,.çı• 

D t K K A T Fatma tarafından aleyhinize dll' 

1 

FEMİL ve BAGI 
FEMİL ve BAGI 
FEMİL ve BAGI 

ve BAGI __ , 

sayesinde 

Bir çocuk gibi korkusuzca 1 
Koşar, atlar, ata ve bbiklcte biner, kürek çeker, tenis oyn;ır, dans 
eder, güneş banyosun·ı alır ve bütün spor hareketleriniz• rahat ve 
neşe ile devam edebilirsini7.. 
Artık kadınlara ayın ti:<üııtülü günlerini tamamen unutturrnustur. 
O kadar pratiktir ki; en ince elbiseler ve dar m~olar altın<la bile sezil
mez, kullanan kadın m;vcudiyetini ·katiyen anlayamaz. 
Mikropyuvası olan eski usu• bez ve pamuk tamponların bayanların bütün 
hayatlarına mal olan rııhim, tenasül ve sinir hastalıklarının ör.tine geç 
miştir. 

Beynelmilel Kac!ınlar Cemiyeti B8yanlarının (Aylık temizliklerinde yı ln•z F E M 1 L ve B A G LA R 1 N 1 

Emniyet Sandığı: Sandıktan ah nan gayrimenkulü ipotek göstermek lan nafaka davasının muayyen bl' 

istiyenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usulü- ruşmasında gelmediğini?.den gı;·~rıf 
ne göre kolaylık göstermektedir. (5412) nızda duruşma yapılmasına J<S.ki~ 
!===============::::::;==============verilmiştir. Gıyap kararının te~Iı·ıf' 

den itibııren beş r-iin içinde bir ıt~ 
sınız varsa itirazınızı yazılı ol& 1,ıı 
hildirmenize ve ~ıyap ma"afı 0 IY 
kuruşu dahi duruşmadan oııce ııl"b~ 
k . \'e eme vezncı;ıne yatırmanıza ri~ 

işleri vapmachğınız ve )'enideıı .ıro tP 
olunacak günde dahi cıelmediğin•Z <' 

• ılirde ehli vukuf marifetiyle davııC'·,1 
d'' kadri maruf nafaka takdir ve • .' (1 

tarihinden itibaren hükme<lileceı<1 .t .. ~ıı .. 
duru~manın 21-8-n38 cuma o;üııU · /il 

Sn. ?n.e.t~ ~ L.·,.,.,r:, ~ 10 n'l bırakılmış olduğu ilanen teb 

=====o:===;:;:=:;~=;:==~;:="=~=;~==-;;==::::=:::;~==:;:=== olunur. (9603) _/ 

lstanbul Vakıflar Direktörlünden: şükran ve takdirle kabul eıın;tiE s;a;ilL aıa;~dar BIA ha b~lg~ ryan her zaman ve her yerde: Dr 1 Haf' z Cemal ) 
Muhammen 6 '~ Candan gelen bir sevgi ile kullanır. F E M 1 L her eczabanede ve büyUk ticarethanelerde· daima aylıg· 

1 
Hastalarım saat (~,5 tan ) ,, - • kadar J)ivımvolu:ıdıı No: 1•" Bayanlarımızın hizmetine hazır bulunur. •••••••••••• .. Semti Mahallesi Cadde veya sokağı No. sı Cinsi Lr. K. kabinesinde İrnhııl ener. !>{113• 

:====-ı::~~=:--:;;:;~;;--~::-.;~==~-;;=::::ı:--::::::::iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiii .;C,..:e""rr-a"'h'"p_a_ş_a""='H:-o""b_y_a_r-:T=u"'·!;-u-m~b;-a--~---;8:-_-:--12~-:E:;ov---'"""'----::6 00 yenehnne ve ı·v lelefoıı 
bu akşam saat 21 den -itibaren : Sarıyerde •--... d K h 12 nu··kka·n 1 00 22:JflR - 21044. ./ 

B A L 1 K Dr 1 Besim Ruşen g::~t;aşa Kasap a veh;;:vutpaşa llim•iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii _ ___ ,, c A N L J İlyas hkelesi Bekir pa~a cami arkası 10 00 ) 
Gazinoaunda meşh~r l.adanny Macar bayan orkestrası tarafında Dahillye Mütehassısı Sultanahmet Cankurtaran 36 Müfrez -~rsa 1 00 Doktor Şükrü f aıı 

KONSER, bunu müteakip VARYETE programı büyük Macar dan~ı il HergUn öyleden sonra hastala- Müddeti icar: İlkel 
sabaha kadar CAZ ve bANS rını kabul eder. Teslimi tarihinden 939 senPsi mayıs sonuna kadar. 

Meşhur ŞANTÖZ OLGA ZANÇES Çarşıkapı Tramvay durağı Kantarcılarda 75-1 Sarıdemir cami! 
ve DUO TARZAN tarafından akrobatik numaralar. Ahunbey apartmanı No. 2 helaları 41 50 

Kadın Hastalıkları Mütehas•151 

~irkeci: Muradiye caddesi 
No: 35 

Avdet için otobO~ temin edilmiştir. Masalarınızı evvelden tutunuz. 
Fiatlarda hiç bir değişiklik yoktur. Telefon: 39-90 

Sahibi: Ahmet Cemalettin 
Ne,.-iyat müdürü: Macit ÇETiN 

SARAÇOCLU 
Ba11ldığı yerı Matbaai Ebüzzi:ra 

ZAYİ - Tek arabamın 1912 
numaralı plakasını kaybettim. Yeni
sini alacağımdan zayiin hükmü yok
tur. 

Arabacı Ahmet 

Müddeti icar: 
Teslim tarihinden 940 senesi mayıs sonuna kadar. 
Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çı- Her gUn hastalarım kahul eder 

karılmıştır. İstekliler 23 ağustos 938 salı günü saat on bP:;e bdar Çem- Telefon: 
21

503 
berlitaşta İstanbul vakıflar başmüdürlüğünde vakıf akarlar kalemine gel- ~ 
meleri. (5372) ;. .. ________ ,,,. 


