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3 
KURUŞ 

Hitler Dün bir Nutuk SOyliyerek · Çek 
Cumhurreisini Şiddetle ittiham Etti 

Belçika da Ordusunun Bir 
Kısmını Seferber Etti 

Preveze Zaferinin 400 üncü Yıldönümü 

Hitlcrle Çemb 1 JC= er avn'ın •»n kvnuşmaları eınaaında çekilen reaimleri 

Bugün büyük Amiral 
Fransız nazırlan 
Fransadan döndüler. 
Mussolini de bir 

Barbarosu Anacağız 
Karada ve denizde gündüz ve gece yapılacak merasim 

Nutuk sözledi programını aynen yazıyoruz •• 
Berlin, 26 (A.A.) - D. N . B . MERASiM PROGRAMI - Barba 

ajansı tebliğ ediyor: ros için yı:ıpılacak olan ihtifal, Preveze 

Saat 20.15 de Hitler, d aha 1933 zaferinin vukubulduğu 27 te~ırini• 
den evvel iktidara gelmek için yap-

1 
evvelden bir gün evvele alınması :o 

tığı m ücadele le r aıraınnda en b uh- hında Türk tnrih kurumunun yaptıgı 
ranl ı anlarda nutuklarını aöylemi' teklif üz~rine bugün :.apı.~acaktır. 
olduğu apor aarayma gelmiflir. Bu munııst'betlc. gunduz yapılacak 

Spor sarayı dolup tafıyordu. H it kara merasimine, yedek subay okulu, 

ler coşkun tezahüratla kartılandı. O~iversite t~le~esi, deniz har~ okul~, 
Go 

.. bı..els topla t k b yüksek dcnız tıcaret mektebı, denız 
v , n ıyı nçal'n u tn • . . · 

rihi anda Alman mili t' . k".tl ''e kara asken lıselerı, kız. erkek lıse 
c ının u e ha k . .1 . d . b 

lhıde şefi ttrafmcla t )· d ~ ve orta me · tep ızcı crı, enız er oş op ,rn ıgını, şe- · 1" 
fin bu rn'ıllet,.. mı"llctı" k d" . l hazırlama orta okulu, denrz erat ta ım ._, n ·n ısıne o an . . • itimadı derece inde kuvvete itimat taburu, hır p_ıyade ~aburu. denızbank 
edebileceğini öylemiştir. çırak mektebı, Denızbıınk dok amele 

B 
··t k' II' l si, parti teşekkülleri iştirak edecektir. 

unu mu ea ıı> ıt eı- kilrSÜ\'C D • h k 1 d .k. 
k 

~ . • enız arp o u un an ı ı manga, 
çı mış ve aşagı<lnkı nutku soylemiş- d b ı · ı b b T"" b d tir: onanma anr osıy e era er ur e e 

saat onc!ın evvel mevki nlacaktır. 
''- Geçen 22 .,ubatta, Raytag Me-rasime saat onda Beşikta~ vapur 

mebuslarmın öniindc. ilk defa ola - iııkı_oleııi üzerinde bulunnn ve donanma 
ı-nk bir prensip talebini mcvzubahs' komutanlığıncıı memur edilen varda -
ettim. Bu tnlep, hiç bir mUııakaşa bondıranın vereceği işaret üzerine Ha 

götürmez mahiyettedir. midiye gemisinden atılacak 19 pı:ıre 

Millet benim o Rilzlerimi i ,itti ve topln ba,lnmıcaktır. 
anladı. Fakat bir devlet adamı anla- tik topu müte.akip limanda bulunan 
mamış idi. O ndnm brtarnf edildi ve büütn merakip, cndahnt bitinceye ka
o zamanki vadimi yerine getirdim. dnr düdüklerini çalmak suretiyle mera 

İkinci dfa olarak bu ayni pren- sime i~tirak ed~ektir. 
sibten Nurenbcrg konfreı-inde bah Toplarla beraber Türbe bahçesinde 

settim. Millet yeniden o siizlerimi i- (Dewımı s ıincil sayfnda) 

şitti ve fJnlach. 

( Devamı 7 inci aahifcde ) Paıarlıksız satış 
için hazırlıklar 

T nrk deniı.cilik tarihin in c a Duyuk Aruır•l ı Bo:-\ırır oı rlllyreodin Pat• 

Büyük Barbarosu Anarken 
Bir teşrinie\'velden itibaren me -

riyete girecek olaıı pazarlıksız ~atış 

hakkındaki kanunun ~ümulii ve tat 
bikatma aid hüküm leri izah etn1ek 

Y
0
u.anh.=hH·Uae·rp· : "' c.ı.;d YALÇIN Siyas"ı Muharrı·rlerı·mı·z .- I üzere dün ticaret oda;ıında iç tica-

Y• harbi ka .tlam~dan Al,..n. ret unıum müdürü Mümtaz R ekin 

Denizcilik Türklerin 
ezeli bir mevhibesidir 

Yazan : Müzeler mimarı KEMAL ALT AN 
her yb4\tı. D11n, dünyaaın c v • 1 nunta'kaaına. ~ ok evap erıyor ar başkıanlığı altında bir toplantı ya -
~:"- Buııüa bualann ~ ... :::~= ınlmıştır. Topl•ııtıria şeh rimôzôıı bir 

nden uzaklattırmıt bulu çok yüksek tüccarları hazır bulun-

itte bunun içindir k i Alma nu~or. Asım u N d• N d• s ı· R mu~lardır. Saat on beşte kiirsiiye 

Sanat elerlerirniain ~e atan u zak diyarlardAki Ulerini yoklareen ti 
Cezayir ile Telm••n'dA; Birinci Selim ve Kanuni devir4erincı ait Türk ibide 

bb~ kaybetmit tir, diyoruz. 1 ;~: har- S, a lf a 1, C iM agıp ticaret odası kfıtibiumumi vekili Gll 

m • . manya cihan efkirıu ı·dı•n D M h f • (Dcrcıım 7 nci saılfcıda ) 

lerinin bulunduğunu öğrenmekteyiz. • 
Cezayirde ; 926, 941 hicri tarihlerinde yapılan Barbaroı Hayrettin ca· 

mileri vardır. Telmeaanda da Süleymaniye Camii bulunmaktadır. ındc de Al ar- ı Ab umıyeııne ka fi dereced h .- aver u arrem eyzı, ~- -- - . - -
yet ver d ' H e e emmı- N ' 1 , nıe ı. a rbi iptida efkar N •f p • s f d• } k• HER SABAH 

Fatih lstanbulu alırken Çanakkale 
Boğazının iiıısübahri kumandanlığını 

ı yapını~ olan Gazi F.cc Yakup Beyin ;::mıyede kaybetti. Ondan aon;:: • azı Ve eyaffiJ a a JYOf ar J: -------
r~ P ~ahalaranda muvaffa k iyetaiz- Koca Barbaros 
ıge ugradı. 

rr A u Önlimuzdeki hafta bu itibarla en- Bugiin, denizlerde Tiirk sauco{İı- dört oğlundan Bıı.rbarosun ağabeysi 
sıııd ~ ~~;:;~~m İl:cıı in J\ 1 mo n dava- • s 1 m S tere. andır. 11 ar ıı istiy e ıı hiç bir dev- ıırn 6ııit>ıd e A '" ııponuı nıiittef ik haç- ~·ha 0:•< ~·.;·'· m il~d; I I OO ~u;h!'. 
mn 

1 

rız bır \ aziyet ulmış ol-1 "- Harp, zannediyorum ki çık- let yoktur. Jlepsi sinirlerini ayarla- lı donanmasınrn gümfrrlerüıcleki lJCııı- rıne dogru bu tun Afnka sahıllerıne ha 

b

't •.ne nn bah ederken, lnbiiclir ki 1 nnyncaktır. Çünkiı; Alman.•;anın is· makin me.,~gul bulunu'-·orlar. İş lbu drcılann senıiigfüı oiduğıı giindiir. Bıı _kin.1 iken End.ülü_ııte yaşayan parlak bir 

1 aı nf nemlck ·tl .- ·· . t d"kl · - .; 1 d k k 
llllldll 

e eı ı gozonunde bu- c ı erı aşügı yukarı va1nlm1.;;t1r ~ekilde a~abi bir safha'-'a intikal c-ıUiııı bir Tiü·k dcrıizcisi kıtıııandası al- ı_s t.ım me enıyetı su ut etme iizere 

ruvoruz Al~ ş· d" · T • • .; d 

. .,n 

kcnd" •· 1akndnrlnr zutcn ım 1 Almanyadan başka Macarlar dince mantık yardımile neticeyi tındaki n.afif yenıilerle kemli kuvre- 1

1 

'· 

1 rnenfıı•ıllc ·· d 1 l 1 ı · ı A 1 K d b G d 'd 

80 

• d · "" en bnşkn bir • ·•· 1 1 er de C•ko•lovakyodaki az- ke<tirmiye çalışmak maııtıki bir lıs- tinin iki misli. 1ıç ıııisli foik 1'fr kl'V- <ap •nn °' 
0 8 

ve <ana • •-

v

• ) n .011ş.Uıbı?ıczlel' ve i~i yalnız da\· hklnrının \'el'İlme ini istiyorlar. Bu- r e1< et olmaz.,, vele galebe ' lıil. J\1·ııst11111ıı impa- ki o yüksek mimari c&crlerinin güzel- \ 

11 ı ır nokt · nun · · l 
1 

nı 11aznrda11 mu- ıçın ınrp olur ·a Alm~n efkfırı- s ı · R E ratoı·u, lspanucr kralı, ,\ 111e!·ilwlılal' lik ihtişamına a) ni zamanda Türk ru \ 
ınkem~ cd~rlcr. Fnkat mcs~leyc az u~un!iyesi zannederim ki bunu hoş e 1 m ag 1 p mec 1ıiikımtdtt1·ı ııe daha diizmderr.c hunun inc.e tesirleri de karı .. mışt ı . Kris 

) 
I 

çok ObJl!ktıf bir surett ı. k · lgormıyccektir "'t · · l"kl • dk l ''l ,, tl k d k . C ua nibıle. ge . d" · ., aamafıh vazıyet "-Harp olacak mı . olmı\'acak prens ı · e»ın, iı o ııı arın, tiOil 11 • tof Kolomp tarafındım yeni ünyanın 
cc ıncvkıdc olnnlnrı mlidafoa edi- . T" ır. Bu hu usta kati bir şey mı? ,ualine şimdnik kalı biı· ~e\"ap larııı 1•arisi b•şiııci Şaı·l, "'Bcniın Vl- keın ıuihi,·le bmbe< Endülü•l•n Af-
i ıı d~vaııın. l•kôıı cdileıı hat\1 ha- oy ell'Ck henüz kabil değildir.,, vermek kôhin!ik kabi!indeıı bôr fi- kclr>imde glincş l>atm<1z!., di11cn ınağ ,;konm .,ha ıeh;,!e<ine Mmı eden ;, 
r kctın dogruluğuna ikna etmek is- N ad ·ı r Na d. kir yürütmek gibidir. Çlinkii Av- ?'Ur _şa_~~Jcen, Baru.'.ıı'.?S llayredd.i~ıi~ı lam mültecilerini himaye e~mek ~çin 
ler. " . 1 rupa siyasetinin çehre i her giin de- cle11tZCt.ık dcJı<Lsı 011u11<l~ bouu~ı ı_gdı. Barbnros Hızır reisi de ~ngın denızl~ 

nün lrndar Alman da\•u 
1 

i te r .- Tarıhtc, ince hc:.aplar ne- ğişmektcdir. Umumi vaziyet de bir . Av. pa vcılılartııdakı Hırıstıyaıı rin dalgal arı göğsiind e 1 ürk celatcdı· 
yuk ek hak \' C ıırcn ip nam ' ıccsınde kararla, tırılnrn~ ve a:;ağı tarıafm kati ve mutlak mctalibatını tllkelcrındc atalan.n lıaşcu lıh· cde1• n" aar•rak mücahedeaini yapıyordu. 
k l . . . ııın ma-,vuk "ta ' ., ··'·ld ı ..- . u görhnüyordu. Avıı•turya im - rı nmmüdcn •• yapılmış harp ifade edeıı bir ya et diğer taraf- çoc- rım: Bu oebeple bhçok lopanya ve Po.ıek" 
rutorluğunun bir vfırisi sıfntile 1~:: ler vardır. ta da oyalamak kabili~den vakit ka 1 - Bm·Lal'os geliyor! diye kol"kllt- g,.milcrini vurarak denizlerin dibine 

şck~ul eden Çckoslovnk~~a hukü- H~gü?1 AHupa dnha ziyade bir za11mak için gudiılen bir hal göze iıt1..Zcırı yüce Tıiı'k lmma1ıdanınm ka- gömmü~tü. 
nwtıııc i. tikffd vcriliı•kcıı üç milyon ~ np ~~tıha.ııı gcçil'iyor. Nasıl bir in- çal'pmaktadır. Her iki •cıraf ta iste- zaııdığını bir zafcı iıı yı'dii11iimilnü Yavuz ivtısırı aldıktan sonra SüveY\l 
Almuıı da Ihsan edilmişti. Vaktile 11~~ sııı:rlc~·ıı.ıc hfı.kim olamadığı zn- diklerind~ harnretle isı.ır ettiği tak- l:ııtlulııyorıız lıu[/İiu. ile Afrika sahillerinde dağınık lbıılıı-
toprrıkl:ır, il zerinde oturan in anla- d ; kı nd.ını kaybeder ve karşı!lııı- dirde bir harp çıkması miimkün gi- /Jiiııya deniz savaşlcıı ııı<ia yeni nan birçok Türk deniı: korsan l orı top 
rı .n h i ; 'at ve ka nnn ti ori arzu la rı • a 1 P:hlıvnn da o Isa on uıı I n ho- h ôdir. bir d '" ir "" s ist rm ur• ıı J' m·cı c d cıı;, 1 an•p bhl •f"' iıı;. Bil•h"a Ay dm Re-
hıç duş.ı.ııillnıeden biı· ~fendiclen ı ~u~ma t~n ~açmnz ·a. milletler el:, Fakat bunun için de kati bir şey /ıal"biııiız yıldüniinıiiııii tesit ederken is. Salih Heis gibi kaptanlarım ızın c~-

Hüaeyin Cahid y ALÇ lN 1 ı"1 ammüllerı kn!".'~ymc.• he•nbı k - öylenemez. Çünkü hôzc tarih gös- 71İCC nice Hıırborosl01· yeliştfre>ı yll<e ,.,.ı ve mohue•I.,; bu •oplulukla ı, 
(Drvanıı s iiııcü sayfada) 

1 

a IJ\ unutarak bırıbırlerınc salr1 t erdiği gibi birçok büyük 'nskerlerin ITıiı·k mil/f'.fini de teb1'ilı" edelim. tanbıı l arasında bir deniz •ııihaı ı ı,. -
ar. ı (Devorııı !t 1incii saufada) . A. C. min ey lemi~ oldu, 

Barbaroaun Atabeysi Oruç Reia 

Baba Oruı;un ''cfatiyle de Türk ta 

biiye ti altında Cezayir Emiri olan Baı 
baro&, maiyetini ho!raberir.e al:p donan 
masını ve bH tün ülke&İrıi ana yurdıı İ· 
lavc e darek ö.ı ""tanı iç.in Adrta biı 
kul olml\İ{ı ~crd bilrnif ti. 

Rıubaroıı, mc:thur ı .kjl·.ı '''"'' An· 
tnri~.iııde lııtonbula lro!erek 1' er• .ınkeş 

( ) ~VMllll 7 İ nc.'İ 'iflhi{ d•• 1 



Sayfa: 2 
YENi SABAH 

·vETi-H•FI 
-HESElEsf 

Arnavut Maksu- ISTANBULDA VE MEMLEKETTE ·&AB 

~~-=-~~~~~~-=:;...,_..;---.....~ 

dun muhakemesi . 
Maznun 18 se.ne hapis c~za- Istanbul Borsası. llstanbulda oı·ı 88 
sına ve tazmınata mahkum • d 

Bekliye~ gardiyanlar 
sıkınhdan gezin~rlerdi 

Tarlaba~ında sebzeci Saidi taban- nın yenı en N 1 K ti 
ca ile vurup öldüren Arnavut Mak- 1 ra m 1 as 1 u a 
sudun ağırcezada devam eden muha- açı ması 
kemesi dün bitmi~ ve müddeiumumi 

... ••••ııı.1111• 11 •••,•••1 ... 11ıııwe1tı•••••••11•1ueııe• 

iddiasını serdetmi~tk 

Miiddeiumumi, Mabudun hadise 
günü Saide rastladığını ''e karı"'ı ile 
münasebette bulunduğunu bildiği için 

~ . 
lstanbuldaki Türk müslüman 
hamiller Ankaraya bir mu

rahhas gönderiyorlar 
Geçen martın 31 inde lstanbul

da kapanmış olan bor.sanın tekrar 
açılma~ı için btaııbuldaki Türk ve 
• Iü::hinıan esham ve tahvilat ha -

Dün Halkevlerinde Büyük Mer 
Yapıldı. Radyoda nutuklar söyl 

Beni bekliyen akıbeti düşündükçe 
kendime acır dururdum. 

- 16 -

tabancasını çekerek üzerine at~ etti -
ğini ve attığı beş kurşundan birinin 
isabeti ile Snidin öldüğünü söyledik -

ten sonra Maksudun bu 5UÇU o gün ta milleri bazı teşebbiblere girişmiş -
banca tedarik ederek Saidin yolunu lcrdir. Öğrendiğimize göre hitan -

Gelen garıliyanlarda i<:P. bir surat ret edememiş ve nihayet cnn kor- beklemek suretiyle: taammüden i~ledi- lbuldaki hamiller e--ki borsacılardan 
\'ardı ki yüzlerinden düşen bin pal'-~kıı!'iil<' lloklor l:-;tenıiş idim. Benim ği hakkındaki iddianın sabit olamadı- konsolitçi Asafı Ankaraya gönder
ça olurdu. Gelir ve gayet gir:ın ge- için yemekleri kontrol elmek müm ğını kaydetrni, ve Maksudun bu suçu meğe k 11\'U' Yermi~lerdir. 
len bir tavır ve istiğna Ye nazln du- klin değildi. tahrik neticesinde işlemiş olduğu da Kmı ·olitçi As~f bugünlerde An-

r~rlnr~1 He.r n~ SÖj lcsem. çinice~in 1 Ağ.:lımda ö~·lc nah_oş bir hal \:c g~zöniinrle tut.~larak 18 sene ağır hıı kara~~a g-i~.n~ek .. ~:er:dir. . 
gosterırlerdı. Bızmet et:sınler clıye lezzet vardı kı ycmege en acı bır pıs cezasını mustelzim olan ceı:a kanu Dun goruştugumuz Bay Asnf, bı 
bah.,i. verirdim; onu da almaktan j zehir bile katılsa yine fa-rk dem iye- nunun 448 inci madde!!İne göre ceza- ze bu hastı ta şu mah1matı vermiş -
korkarlardı. 1 cektim. Bu mülahaza va mebni tn~ landmtmnsını istemistir. til': . . . 

O kadar iyi söylerdim; ho .. tu- delen suyu getirtir ve daima miihü- İddianın serdinden sonra maktul -Geçen yıl kapanmı~ olan 1s-
rnrclım o da kar etmezdi. Şikiiyet, rünO muayene ederek sudan emin Sait veresesi vekili, Saidin Mak~udun lanbul borsasında cote edHmiş yani 
o da para etmezdi. Bunları yola olurdum. Lfıkin yemek için yapacak karısı En:ehe ile gayri meşru rnünııse- alınıp satılmalarına mil ·aade olun
getirrncnin çarec:i yoktu. Ben ister- bir tecl':bir yoktu. bett~ bulunduğu sabit olamadığını. e _ mu.ş 80 kadar milli, ·mai ve ticari 
se en şiddetli ihtiyaç He öleyim. Bu nrıalık param da bitiyordu. snsen Ervehe'nin baba!!ı çok mııtaas _ şirket ve müeı:;se~eleriıı e,hnm Ye 

Onun için bir dakika oturmak veya Cebimde <lii11yadn bütün vanm ola- sıp bir adam olması itibariyle böyle tahvilatı vardır. 
beni tazip fikrine teLeiyet etmek rak nncak bir iki mecidiye kalmış-jbir miinasebete imkan ve meydan ta Bunlar üzer'"' tanbulda mu- , 
elbette benim gibi d~ni ve idam olu-ıtı. E at beye beyanı hal eltim ilçlsavvur edilemiyeceğini söylemiş. Mak amele yapılmadıg1 içın bunların hiı Emia ön6 Ha lkevinde Ankara 
nacak bir menfur adamın hayatrn- lira gönderdi. Bu esnada evimdeki d ld b d .k milleri ~arar görnıüşlel"dir. Ankara radyosundan verilen Türk üyelerinden muharrir Nu•re& 

1 b
. k t k tl"d. B' ~ 1 k h 'b t b' . d . . . su un evve en ta anca te arı et- B' k B k . C 1·1 B _ı.t can ın a ıyme ı ır. ır gun e rı a e" ıhı e ı~temıştım onu k l b '-l k . 

1 
b liyü. a~ve ilinıız e a a -ı Dil Kurumu Genel Sekreteri lbrahim kun kürsüye ırelmi• (De~. 

h tt b
'l k ld S k l d ·· d d. B t b"h k. · me ve yo eır; eme suretıy e u su· 'k d" h k 1 1 k d j "' a a aç ı e a ım. en aç a mış a gon er ı. u es ı va ıt geçrr- t .. d . 

1 
. ld ~ d yar 1 lı:;a 1 are ·et er e ya ın an Necmi Dilmenin konferansı dinlendik mevzulu bir konferans v 

sın kime ne!.. mek için pek çok işime yaradı. çu aam.m~ en 1\1 emı' 0 ugun a ıs - alakadar olduğu gibi tcçen' erdc An ten sonra Eminönü Halk.evi tarafından Nusret Sefa Co~kun bu 
. . . . rar elmı~tır. k b , . ~ Gardıyanlar tok ya!.. Ne ise Bu sebeple b'nım ıçın muazzez ve B d k . . ara orsasını da ziyaret"... ... K bor hazırlanan programın tatbikine baflan sında yakın zamana gel.İflP"'.. 

l\Onraları benim gibi mevkuf olup mukaddes oldu. Beni avutmaya hiz- un an baş a. maktul .Saıdın ~nası ~a işleı:i üzerinde tetkikat ~ "pmış- mıttır. bir dil .,ahdetinden mah~ 
da hademe ....:!hi istihdam cclı"len met ettig~ i ve bugün o kara gUnlerı· na "'• kıı brde~ıne tazmınat verılrne- tır .ı. ıs•u • Evv (4 E k .... t t af d a iumuzu dilin devld birliii,,_. 

· · d k I aJ · • B 40 l'k b E e a v or ~ .. rası ar m an ç 
jandarma Mustafa onbası imdaclı - bana hatırlattığı için elin elime al- sının e arar a bna ınmuını ıstemı' en ~ene ı or~acıvım. ...~- · • sosy11l imil otdu;unu siyatl .-• t" k' d b. d l d - d lınan lıtıklal marşı sonra da başkan • _ .ı.aJ 
ma yetişti. Bana iyi baktı, çok hiz- dığım vakit Aamimi ·bir dostumla l ır. ı zaman a ır ev et a ammın e- A "'h 5 L d f d ·ı istik.lllin arkasından AtatUr--. 

D 
- ·1 b" b"l b d bö I 1 ga ırn even tara ın an ven en 

met etti. Likin bir müddet sonra hasbihal ediyorum ıanediyorum. uru1flla müdafaanın yapılması için gı ır memurun ı e orsa a Y e k . • . te bir de rnüstakil dil ka:zJı 
d B b 

· ı . b k ak d l. k d ld - .. onferanı d ınlenmıftır. 
o a benimle görü,.mek töhmetin- u tesbihi tevkifimden lbir gün ev- a~u güne ıra ılmıştır. Y m an a a a ar o ugunu gorme tiyeceiini ve batk• milletler 
elen naşi hi:r.metime gelemez oldu. -..·eJ evime gelen Lütfi Fikri bey ha- dim. Fakat Başvekilin borsayı ziya- . ~gih . S~m. ~~;end k~n~erans~nda,_ dimize yeni bir dil aramai-
Zabit kendLini bundan menetmiş nemde unutup gitmişti. Haliç vapurlannın va- reli memleket iktısadi\·atına \'erilen dılın. mıllı bırlıgın teessuıundekı rolu madığını çünltü bütün dürı,. 
ımiş.. BJz kendimizi hiç kimsesiz zan- zİyeti kararlaşacak ehemmiretin en lbari~ misalidir. nü izah ederek timdiye kadar dilimi ıulbünden geldikleri nesebi 

Eıwnı azRphıı· içimle .bni izaç netler iken muhterenı bir aile tah - İslanbuldaki iktısadi hareketin ı.in fakirliği hakkında Osmanlı münev bir dilimizin esasen mevco& 
B•ledı'ye otobus"' · l tmı' e haf b" k b · • ı verl~rinin yaptı<>ı iftiraları n ne kadar • ~ 

eden şeylerin biri de kötü lamba lisim için çalışbğı, pal'a gönderek ... ış e Y - ve ırço e~ am ve bh\·ılatın a ış • iunu söylemi• ve dil inkıli.,......-. ı· y }ayınca vapurlara lüzum · k · l k "d 1 e~auız oldu<iunu ve lisanı -zen°inl .. •tir· ıc ı. aktım mı mutlnkıa kokar ve beni arlıktan o"lmekten vı"ka."e et- verış mer ezı o ara yenı en stan- ·- • ., · · · b - · '3 • kalmıyacak mı ? menin hiç bir zaman yabancı diller - mıyehın te aruz ettinnittıf• 
tüter, sabnha kadar ~iş.esi sim iyah tiği ~bi cesur ve hamiyetli Sinop- . . . . bul borsn~ımn açılmasını rica ede - Ve halkevi salon orketl 
olurdu. Yeni koyduğum yastık yQ- lular, benim her halimi küçilkli.1- . 3 sen:denherı beledıye . manfctıyle ceğiz. den lüzumsuz kelime ve terkipler al - zel bir konseri ile törene .,-
zünü sabahleyin simsiyah bulur- ğümdenberi bilip de namusuma ıdarc cdılmek.te olan cHalıç vapurla - Muvakkaten kapatılan bor anın mak olamıyacağını anlatmıf. nihayet tir. 
dum. Mebzul biT ter ile de sırsık- emniyet eden sevgili hem~erilerim rı~ nın beledıy~ t~r~fında~ satın alın tekrar ihyıası Ankaraya ilaveten İs- dil inkılabın& gelinceye kadar yabana Dil Baramı bütun-

1 1 
., ması etrah d ki f le: l k t b ld ·k· · b' b f ı· kültürlerin bu istilasına kartı yapJan 

am o an yastığa isler iyice yapışır- zamanenin her türlG şiddeti kahri- . . n a ı ır er yıne uvve - , tnn u a ı. ıncı ır or.;anm aa ıye- . nn· da kutluJ ..... ,.ı. clı. B1ırnumun delikleri iki sene bir- ne rağmen bakkı müdafaaya klyam lenmJftır. 1 te geçmesı memleket noktasından itirazJann phsi ve münferit kaldığını ~ -• 
B 1 d

. k k d l d · · !!Öyledikten sonra bunun canlı bir da Atat"· it.. b'· ··•- · d İl' 
biri Ü ·tüne temizlenmemiş soba bo- edip divanı harp riyasetine, mecli i e e ıye, pe ya ın a !!tanbulda a ehemmıyetlıdir kanaatindeyiz. ur un uyua; ırp 1 ru}arı gibi kurum b.ağlardı. Ancak rnebusan riyaseti ile sadarete birer otob~s ınünakal~tını dıı. bizzıı. t idare 1 KÜLT ÜR İŞLERi-.· va olarak içtimai kütleye sirayet ede mız dil svaafJnın büyük güıaii 
20 

- b 1 - d bilme.!İ İçin ancak Cumı.uriy•t devn-· d~nun h r t f d · 
veya 30 günde bır defa temizle- telgraf çekmişlerdi. etmege aş ıyac:agın an, cHal ıç vapur - n .. .. e ara ın a aynı 

nen şişe daima simsiyah idi. Hiç Ben bunlardan bihaberdim. la.n~ nın da müstakbel vaziyetinin şim Köy kızları için açılan dikit nin gelmesi lazım geldiiini belirtmif· kutlanmLflır. 
yan1?a a benim için daha iyi olan küçlic{lk alemimde canımla uğraşı~ dıden taayyü~ etmesini istemektedir. kursu tir. Memleketin dört bir 

bu ı •ımbanı tc "z] · · t Esasen cEyu·p ... 1·1 E · - ·· "'I a.,rı'f Veka~ le ti., aetten dr"'. .'"- Konferansçı bu.n.dan sonra Tür.k dil halkevlerinden aldı<nmız: 
•• n.. mı, enmı::mı . sura ~ız yorum. Can sıkmhsı içimi yiyor. . .. .. ., .e c mınonu> ara- .ı.' .. ,., '.J' ., •• ... gardıyana yuz acıtmamak ıçin söy- Ömrümde ahların oflarm bu t" ·- sındakı buyuk sahıl yolu açıldıktan hnda bir tecriibe ma11iyetinde ol - kurumunun mt-saısınden bahsetmıt ve dil bayramının büyük. ıne 

Iemezdim. lUsünil hiç bilmezdim; tadını tat~a ~nra b u sahile vapur işletilmesine de mak lizare "Bur::.a kövlerinden bi- Türk dilinin kendi bünyeıinin icap et- lulandıiı b ildirilmeltteclir. 

llazan can sıkıntısından bizar o- mıstım. Bir sene rnukadde p ·~ luzum kalmıyacaktır. rinde köy kızları i~in "'Biçkiı dikiş tirdiği i~tika":'ette tekamüle götüren Dün geceki kcnfet 
)arak vakit geçirebilmek için odam giderken vapurda tesadüf m ett~;~~ ~aha .ileride; cKaraköy• - cKa- ve nakış., kursu açmıştı. ve zengmlettıren kurumun yapıcısı ve Dün Üfam İstanbul 
da olan eşyanın ve etrafımda göre- düyunu umumiye memu )ar d raagaç> yolu da küşat olununca b u sa Bu k~rsun büylik mU\'affakiy~ti hü~~n in~.ılapların ba\l~nc:ıs '. ?lan Ata- Türk dH kurumu g"nel se 

bil~iğim şeylerin resimlerini yap - ve Murad beyin yarı vefad:rı ~~ ;: hilde de va~.ur seferlerine lüzwn kal- görütmliştür. taturk.e tukran ve taumlerını ıunmuş- him Necmi Dilmen tarafı•"" 
rnaga b~ş.ladım; fr.kat muhiti mah- laket refiki Zeki bey 31 martta h-a- mıyacak; munakalat otobüsle yapıla- Binaenaleyh bu ders yılı içinde tur. idil bayramı münasebetiyle bit 
d~d~m ıçınde bu da çabucak bit- pishanede çektiklerini anlatır ve caktır. yine bir kurs açılacak \'e bu 2 inci Bundan sonra Evin n~riyat tubesi rans verilmiştir. 
rnışb. orada k:>pardığl ah ve oftarın tak- Bu itibarla cHa.liç şirketi~ nin vazi- kur:;;tan alınacak neticeye göre köy 

Kapıda bekliyen neferler can lidini yapardı. Ben mütee~sir olur- yetinin bir an evvel halli icap etmekte !erde geniş mikyasta "kurs,. Jar kii-
sıkmtısındıan çatlar gibi olurlar ve dum; fakat iyice his ve takdir ede- ve huna çalışılmaktadır. şad cihetine gidilecektir. 
arada gayri ihtiyari '~f!., Jar k• med~imi ~h~urad~ a~cyordum. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Eminönündeki bi
naların yıkılması 

Y?Verirlerdi. Onların beklemekten Hüda. hiçbir ferde böyle süzişli, Karabu·· kte Kurulacak 
bızar olduklarım görünce böyle elemli ahlar oflar gö.cıtermesin. ze-' l 
gayri mahdut bir surette bekliyen ki bey kendisinin ve idrarlarının ha- tfaiyenin yardımı ile yakında 
ve m~şum bir akilıet önünde duran lini de anlatmıştı. İ~te o ahvali ma- s . • ş h • meydan açılacak 
kenclı.mc acırdım. raziye bende de hasıl olmuştu. a na y ı e r ı E.minönündelti bina ların yıkılması i-

Bır gece sevk ve cebri ihtiyaç Gece oluyordu. Her tarafı derin finde itfaiye vesaitinden istifade edil-
f~e apte:th~~.e)~e gitmek tiz.ere uy- bir süküt kıaplıyordu. Hür insanlar mektedir. Yıkılacak dükkan ve mağıı.· 
ku sersvmlıgı ııe ~·ataktan atlamış istirahate daldıkları gibi ben de ya- Pi" h. ·ı·k .. h p z.aların bir c;oğo ta1tan yapılmlf olduk 
koşuyordum . .Nöbetçi hemen üzeri- tağıma uzanıp hazin hazin düşünü- anı şe ırcı ı mute assısı rost }arından anluız yıkıdarın i~ine yara -
me saldırıp kasaturasını böğrilme yor, kara hulyalara dalıyordum. S •• b mamalı: ta, müteahhitler bunları yık • 
dayadı, az k~ldı batırıyordu. AkhmlAra sıro derinden, sanki yerin di- yaparak umer anka verecek mak için ayrıca belediyeden ücret ta-
başıma geltlı. Nerede ve ne zincir- binden gelir gibi ve zelzele sec;lcri- lep etmektedir. 

_ .er altında .bağlı. o~duğumu anlayıp 
1 
ne benzer bir halde mütesel il zin- Şehrimizde bulunan şehircilik Beledıye, rniltehassı taraıınaan Belediye fazla ma!l'aftan çekindi -

hem~ gerı çekıldım: Nefer korku cirlerin feryadı canhıraşı karanhk mütehas:-ıısı Pro!'it, Karabükte tesis lüzum go terilen beş .!'enelik imar ğinden bu i~ parasız olarak itfaiye• tef 
ve hıc.ldet.le kar~k hır raşe ile titri- sükut.un narin ~ışasını yer yer yır- edilecek olan şehrin avan projesini programı ve programın tatbikinin kiliıtına gördürülmektedir. 
Y?,rdu. l~ı kendısıne anl~ttım. MUm tıp zindanın her tarafına doluyor- bugünlerde hazırlamağa başlaya - muhammen tutarını hükumete lbil _ Eminönünde meydana kalbcdilec.ek 
~~~ .. d~.ğıl _m~saa~e etmıyordu. Dü- du. Bu geçiyor arkasından bir çığ- cak, siirnt!e bitirerek Sümer Banka dirmiştir. llükümetin, bu programa yerlerde1'i dük.kan sahipleri, dükkan -
t~un.u .~uthış ~ır hadise zuhur et- lık. bir feryadı medet kopuyordu. gonderecektir. Bu projenin tetkiki göre lı:uliyete geçilmesine müsaade !arının iatimla.kleri için yapılan tebli • 
m~r~~ı ımdat I!':ter, telişlı ve sü- ArMasından da inlemeler ve uluma sırasında, miitehasgı:;, tstanbulun i- etmesi ve mali yardımlarda bulun - ğata im.ıa etmemek için dükkanda bu 
r

0
ek· !t ır surette çaldı. Yan gecenin gibi bir şeyler geliyordu. Bir defa marına aid işler, İstanbul ve Bcvog~ _ mnsı için, geçen içtima devresinde lunmamakta, bu yüzden istimlak işleri 

s u u tenhal v • • d k k ı · ~ 
1

- d bir • . ı~ı ıçm ... e ~r unç ) ~taktan kalkıp "bunlar . nedir?,, tunun mufassal \'e mevzii planları umumi :uecli::; tarafından tasdik e- uzama da ır. 
takı~ ~ısler ıle melul melul oda- dıye nefere sordum. "Köpek ulu- ve Üsküdar ve Kadıköyünün nazım dilen İ.stanbul ve Beyoğlu nazım Belediye yı.lcılacak binaların sahjple 

may çekild~m. Kasaturadan kurtul- yor!,, cevabını aldım. Halbuki bun- pilin lan işleriyle meşgul olacaktır. planları esaslarına göre hazırlana _ rini evvelden b
0

ulmakta, bu bnflklıia 
dugu~ şukre~erek oturdum. Jarın köpek uluması değil bfr cak taf ilat projesinin Nafia Yeki- meydan nrmemeie çalıtmaktadır. 
e ~:ru. her gun mu.ztarip ~~en bir takım masum beni ademin işkence- açılmış dev ağızları gibi görü- letin~e. tasdi~i i.c~p etmektedir. Bu Belediye Selanik Bonmarşeai için 

ş Y k ) emekler ve sular ıdı. Ye- ler, ezalar .altında kopardıkları nüp duru)·or ve dehşetler veriyor- nun ıçın, şehıı·cılık mütehasSısı, e\·- 4S bin, MaW Gazinin ipal ettiği bi
~\ ~~ek dafak yemekten müt- yOrek parçalayıcı feryatlar, ah ve du. Fakat en sakit ıbir '!!;az gecesi veli bu muf~al planları haz.ırhya- na için 8 bin lira Nafia V ekaletinden 
~ş ~· 11 me gel en yeme~ ve u h~- figanlar, bir takım canından bıktı- gibi deniz, lıer yer samit idi. ra~ Nafıa V ~k.iletine gönderecek mal uhiplerine vermek iaere ietemif-

pıs ane memur •.nmn ehnden g~ı- nlmış zavalhlann enini nevmida _ x~· t d k 1 'b" "d" planların Vekaletçe tasdikinden son ta. 
yordu. Bunlarııı ıçine bir zehir ka- neleri oldoğunda süph e yoJı:tu O daı~l donmbu_ş a mış . gı .ı ı ı. ra, hükumetin müsaadesi ve mali 
tıtmak endişesi he b . . . ~ · erın er en ır mahzenımsı yer- d . 1 b . . 

• . · r zaman eynımı Bır gece uyuşuk bir uyka ile den ger 'b' b' . b' b"k~ . yar ımıy e eş senelık ımar plamnın PO LİS: 
oyuyordu. Bır mebusu iftiralarla bihuş olmuştum. Gözümün öniinc . el t ~r ,gı ı ırh enın,b' ır u a~ı tatbikine geçilecektir. 
'burala.l'a sevkedenler için zehirle- bir sahil koca ;bir dağ He beraber ım a • a~a~ can ıraş ır vaveyla, Mütehassıs Pr~t bu mu:fa. al 
:mek cınayeti de güç bir şey değildi. reldi, dikildi. Orada denizin daima c~henuem~ bır aza?m fery4adı tee~- planları hazırladıktan sonra, tahmi 

Ertesi giln de gazetelerde "mcv payını fırtınalı dal akı - - . suratı gelıyordu. Bır mazlumun hır nen üç aya kadar, Ügküclar ve Ka -
kuf olan Rıza Nur bey bir Yakittir be.Hi olan bir takım g m:~u:o~~ügfı kaç haydudun e:ine düş~üş, P~Qa- dıköyünün nazım planlannı hazır
hnstn bulunduğundan dün eceli lal" ve anların aralarına eri Y~- !anmakta oldugun~. ~~kmediyor- lamağa ba.şLıyacaktır. Bu. nazım 
rnevudu ile vefat etmiştir,, diye ilan korkunç, ,~ahşi boqfuklar ~ard(mış dum. Me~ham~ttn yur:gım sızlıyor- planlar, umumi meclisin şubat ve-
ederler. Bu sebeple hasta oldu- giihu azimin bög-ü~leri d . Bu ddu. Havlı can ıle bu kabustan uyan- ya nisan içtima devrelerinden birin-
r. 

0 1 
~ n e, şuras111- ım; sıçramıqım d 1. t 

6umu s Y emcge de çok vakit cesa- da burasındaki o karanlık hufreler .. . e mec ıs en geçecek ve münaka -
< Devamı var) şası yaı>ıl.acaktır. 

Bir kadın haşlandı 
Şişlide Mansur sokağında oturan 

Eleni adıııda fbir kadın ~maşır yı
karken ocakla kaynayan kazanı ü-

2erine devirmiş ve vücudünün muh 

telif yerlerinden haşlanarak ağır 
yaralanmıştır. Kadın sıhhi imdat e> 

t omobilile Haydarpaşa nümune has
taha"e8inP. 'ka l dırılmıstır 

Bu gece 
Nöbetçi Ecza_..,.. 

.İataobul cihetittdelriler: 
Abarayda: (Samn), 

( Sam Aaun), Beyazıtta: 
S.msuada : ( Rıdnn), 
(Be,ir Kemal), Eyüpte: ()il 
Fenerde: (Emilyad i) , Ş 
( Nazan), Şeb%ad~: C 
te), Karagümrükte: (K_.J)t 
pazarda: (Yorri), BakırkÖ 
lep an). 

Beyoğfundakiler: 
İsb1diJ Caddeainde : 

GaJatada: (Hüseyin 
simde: (Limoncİyan), 
(Narıileciyan), Befİlda:ft•= ( 
lit). 

Boğaziyi, Kadıköy ,Ad 
Osküdarda: (AhmediJ•), 

de: (Nuri)~ Kadıköyünd•= 
Osman Huliı!İ), Büyükad~: 
Heybelide: (Hafü ). 

Doçentlik için müt• . 
10 teşrinievvelde 

münhal on üç doçentlik~ 
cak imtihanlara şimdidefl 

!ip vardır. Bu müracaıatl~' 
devam etmektedir. 

-o
Evine girerken ağır 

Ka clıköyünde UznıılI• 
ran Devlet DemiryoJJarJ ' 

den Kamil evvelki gece 1'~ 
ta ıbir sünnet dli.ğününde 
ten sonra evine dönmÜf •' 

açıp 6İrerken düşerek ~ 
ğır surette yaralanmı.ftıı'· 
hi imdat otom '>bili ile ıı• 
kaldırılmıı;ıtır. 





YENi SABAH 
Saylaı • 

t SABA~~ 

Güzel Ve Şirin Şir Kaza 
KO(AVUSUFuM. 
AVRUPA ·c;üRE lERr ~· 

Yazan : TEVFiK PARS 
\.\' •Mv..•.ıı..A.'ıJ l\Wt\'\ tM'V'V\.V..VVl'.'\Vrl"~/',"'l't"I\ 

idil. 24 (Hususi) - Dicle nelıri ne, 1 
' ' Haydı· bı·r dana dese 

8 - 1 O kilometre mesafede bulcnô'\n 
ldil, çok eski bir tarihe maliktir. Neh-

Reportaj: 21 

Bizim aleyhimizde 
Yazan: ZEKİ CEMAL Merkezi:· idil 

• rin her iki yakasındaki Hendek ve Fi· e neyse 
nik köylerinde tesadüf edilen asara na yın • • ,, Çalışan Papaslar 

Viyanaya giden ecdadımız medeni
yet eserini yarıb~raktırmışlar ! 

zaran bu yakalarda birbirlerine dü~ -

man iki kavmin oturduğu anlaşılmak- ' d J } b J tadır. Bunların yekdiğerine yaylı man Fakat bir man anası o ur e can 
cınıklarla attıkları ta .. Iardaki çukurlar bli 

T • " t b · ı - b T .. ·ar• bugün dahi mevcuttur. Diyerek, miitemadıyen .. o e erı a~zım.ı ur~umu sı ıp .; 
İdil su ve havasının letafetiyle meş- taşıyor, bütün garsonlar, mustahdem kur dıyeceğn~. . ·-· bit 

hurdur. Geçen bir yıl içinde yalnız ler bu kalabahğa, gazinonun kurul- Fakat benım bıldıgırn 
O giin hava ya~murlu idi. Arka- - Ay .. diye bağırdı.. Aman d k d b. .h . ··1 .. t.. dug:u gündenberi görmedikleri bu varsa, o da bir in~anın önii~e o ııan ya~ın a u ı tıyar o muş ur. 

daşımda müze ve kilise merakı ol - ayağım. . Hastalıktan ölüm vakası yok gibidir. tehacüme şaşıyorlardı. nursa, onu yiyip bitirmesı, ·pf 
madığı için ben yapyalnız şehirde Papas hemen geriye dönünceye Bütün halk gayet dinç ve çalı~kandır. Yusuf un h:ı·· · · : : ıu-danberi yaptığı çanak, tepsi ne varsa onu sı 
geziyordum. Otelcinin tavsiyesi ve kadar erkeklerden bazısı ça.k~ak- Burada toprak şayanı hayret derece- harikulade gü ..... ·!erinden son derece pürmesi lazımdır. def;!. 
elimdeki rehberin gösterdiği ırı larını çaktılar. Bazıları da kibrıtle- de bereketlidir. Her yıl bire yirmi mah. mütehassis olan Türkler, onu en can- Ben babamdan, ve dedeJll 
harfli yazının direktifi ile (Sen Ste- rini yakıp ortalık biraz a!~ınla.nın- sul alınır. Bağcılık bilhassa müterekki idil rdıf dan kelimelerle tebrik ediyor, birçok le gördüm. böyle i~ittim. ~ tef. 
fan) kj)jgesini görecektim. ca kadınların yaygarası hızı de kor- dir. kaymakam ve belediye ]arının konuşurken gözleri yaşarıyor Filiz, Yusufa bunları so'/:._ 

İbrahim Er ifil"' Operayı geçtikten sonra sola kutlu.. Basbirin mıntakasında gayet nefis du. yar dönerken, gar$On ge 
kıvrıldım. En bUyük caddeyi geç- - Ay .. Ama .. Ölü va~:· . lzmir çe~irdeksizi ve salkımı dört bef geni,leterelt muntazam c~ddeler hali- Pariste resim ~ahsil ed~~ bir genç: l:mnın .. ucuna dikilmişti. s'ôf 
tim .. Geçtim doğru olmaz .. Baştan Papasın bu esnada yüksek sesı ıkilo gelen üzü'mler yetisir. Üzümcülük ne getirrnif. çar,ıyı tanzim etmiş, iki ı - Yusuf dedı, Pale do Spor, ku- Tere umana Fransızca 
başa en muazzam moda mağaza- duyuldu. . . . belli başlı me.,guliyet ·ve mühim bir katlı binalar yükselmiş. hükUınet ve rulduğu gündenbkeri, senin gibi bir o da 'L'ürkçe olarak Yusuf• 
larile dolu olan sokaktan camekan- - Merak etmeyın tabutta ıkı ·h dd 'd" s d t" ola 1·andarrna dairelerı' yapılmı.,, bir fidar. ar;;lana tesadüf etmemiş, o muazzam di~1 .:ırclu: . .._ .. .. . .. .. ı raç ma esı ır. ene e vasa ı - "' ,bir 
lara baka baka ilerledim. 3 de cad- olu v~rdır ... Bunlar Vıy~~ad.a olmuş rak kırk bin ton ya' üzüm istihsal edi lık açılmış ve devlet mahallesinin te- salonlarda senin tek pençen olabile- - (~arson, bugün içın . 
ele baı;;ında iken 5 de ancak kilise- katolıklerdır. Stefan kılısesı~de ce- lerek bunun yansından fazlası Diyar- meli atılmak üzere bulunmuştur. cek bir pehlivan daha gUreş etme- scyle:nediklerinden kuzu f~ 
nin önüne gelmişim.. setıe.rinin saklanmasını vasıyet et- bakır inhisarlar rakı fabrikasına sah - İdil ayni zamanda orman mıntaka· mişti. 'Z!arttırmadık, eğer arzu e. 

Açıkgöz ve herkesten para çek- mişlerdir de .. Şimdi burada duru- lır. sına dahildir. Dağları kaplıyan sayısız Bunu yalnız biz değil, bütün güzel etli, .i<ebzeli yemeklerı 
meği kendilerine bir vazif~ bilen yor. İdilde göze en çok çarpan ııey imar faydalı <tçağlardan bugüne kadar isti- Pari~. bı.itün herkes söylüyor. fis böreklerimiz var diyor. ·I 
Almanlar kiliseyi de menfaat vası- Bu sözler kadınları susturaca- , faaliyetidir. Genç kaymakam Bay ibra fade edilmemiştir. Bu yıl içinde or - Hatta sergi komitesi işittiğimize :Ne emredeceks<rniz :'ı(iyle) 
tası yapnu~Jar. Kapıdan içeriye gi- ğınn. dah_~ f~_zla hay~ı~mağa kafi him Er bir sene gibi kısa bir zamanda man teşkilatı ihdas olunacak ve İdil nazaran, Pol Ponsu yenip cihan şam- Yusuf, Filizin yüzüne 
rince birisi: Dnr, dedi. Ne miinase- geldı .. Çu.nku yerde ıkı .tabut duru- bütün ldillilerin sevgi ve saygılarını ormanlarının matlup şekilde yetişme- piyonu olacak olur~an, büyük bir re::; dedi: 
bet .. clemegve kalmadan: vorclu. Bır kadın cesedı .. Tam ma- 1 ... d 1 v ff k 1 · d · 1 ı mı'ı1ı' "aı>tıracak gt·ı·ı·e" ,·erı·n·ın u··.,tu" - IIavdi sö,·Je! Budalalı • uzerın e top amaga muva a o mu\l· ı sıne ve ran ıman vermesıne ça ışı &· ·'' • ~ • ·' - • • 

- Kili~eyi mi gezeceksiniz? nasile kakırdamış cinsinden. Kuru-

1 

K k k" 11 cakt ne ko.\•acaklarmıı::, . z umu YC·k. Hiç değil:-:e aı . tur: ayma amımız oy yo arını açıp ır. 
- Evet? muş hır ceset.. Saçları fırlamış. Bu resminin bir Türk tarafından ;ev ve! 
_ o halde bilet alacaksınız. Dişleri meydanda .. Altında da bir p hJ k b k yapılmasını, bir Türkün fırçasından .• Filiz boynunu biiktü. önil 
- Peki. adam .. Siyah tabutlar arasında öy- • e İVaD Öy panayJrJ, U Sene ÇO çıkmasını istemez misin? tı: 
Kilisenin Tuna kı:-mındaki cep- le de korkunç duruyorlar ki.. d Ytmtf, biraz dü~ündü: - Doğru yapınıyorurn ıı 

iıe inde köşe başında bir odayı gös- Ne ise buradan çabuk geçtik. f a ğ b C t g Ö r Ü _ Ne demek dedi, na::-ıl istemem li, az bir şey yiyeyim! 
terdi. Koridoru sağa sola dönerek geçtik. Genç Türk ressamı, hemen cebin Yusuf: e 

Kapıdan içeri girince dört şık Bir yere geldik .. Papas: Pehlivanköy, H (Hususi) - Heri Halka. bu filmlerle Trakyadaki zi- den küçük defterini çıkarını~. içine - Sen düşiin dur. ben 1' 
adam gördüm. IIep~i de modern - Sayın baylar .. dedf. Yuka- sene burada kurulması mutat olan ve rai, içtimai kalkınma hareketleri, Trak çalıştığı atelyenin adresini yazanı~ ıiylliyorum. diyerek listeden 

giyim1:1i~.. Birdenbi~~ Ş,~~al~dım, rı bakınız.. . . \ Trakyada çok şöhret ve rağbet kaza ya ve Ege manevraları ile muhtelif Yu:sufa uzatmı~tı. ·eme kler istedi. t 
ben kılısede papas gorecegımı zan- Daktık. Buradan hafıf bır ışık nan Pehlivanköy panayırı dün sabah- spor ve güreş müsabaka ı'\n gösteril - Halk, onların bu konuşmalarını Garson Yusufun ycrnel<le 
nederken bunlarla karşılaşınca şa- aşağıya sızıyordu. . . . . ı tan itibaren başlamış bulunmaktadır. mektedir. derin bir alaka ile takip ediyor, he" ·rmek için, <'lindeki beyaz 
şırmakta haklı idim. - Burası .. dedı. Kılı~enın mah- Panayırda bilhassa hayvan ve em· Pehlivanköy panayırının en büyük kes, manasını anlamadıkları haldı 1 koluna atıp, heme n gidiYO 

Affedersiniz dedim .. Papas- zen . kapı;;ıclır. Üstiimüz büyiik cad- t• a .satışı son derecede hararetli bulun hususiyetlerinden biri de her yıl yapıl aralarında geçen muhavereyi zevki Fa kat Filiz. derhal tcrC 
ları aradım da.. \dedır. . . . makta; Trakyanın hemen her köşesin- makta olan büyük gt\reşlerdir. Pana- dinliyorlardı. 'Slcndi: ıı• 

- Ne yapacaksınız papasları.. Çok tarıhı bır hatırası olan 1bu den gelen alıcı ve satıcı halk büyük yır dolayısiyle bu yıl da Pehlivankö- Vakit bir hayli ilerlemiş, saatle - Si.iyle s<iyle d~di. durs 
- Kili eyi gezmek istiyordum. kapmın folünü anlatayım: bir kalabalık te"kil etmektedir. yünde toplanan bir çok güreşçilerimiz geçmişti. l beı. l•İl şey söyleınedir11· 
- Peki azizim .. Saat 6 da diğer Barb?r T?rkler Viyanayı muha- Bu mıntakanı~ iktisadi ve ticari bir arasında bat pehlivan Tekirdağlı Hii O, mütemadiyen Türk gençlerini T:!rcliman, bir iki mıısa · 

arkada :Iarmız da gelecek .. Hep be- s~~n ettıkleı:ı z.amaı: her nasılsa kaynağı sayılan Pehlivanköyü panayı seyin; Mülayim ve Babaeskili İbra - sorduğu suallere cevaplar veriyo ı •tmiş olan garsona se ıendı 
raber ~ezersiniz. Turk. park~ ısmı verılen .~·e~e kadar rı büyük ehemmiyeti haiz bulunmak- him ve Mustafa gibi meşhur ve ııayılı onları memnun ediyordu. ' ı. el (Diğer arkadaşlarınız) sözünü gelmışlerdı. Dışarıda muthış harp 1 tadır. pehlivanlarımız da bulunmaktadır. Filiz: Filiz. kaşlarını raatı. dU 
anlamamakla beraber (peki) deyip oluyor, barbar Türkler (kelimeyi Bı'lhassa panayıra çok ehemmiyet ll biiktü vani · "N~ viveyif1l Bu itibarla güre~ler çok biiyük bir - E arkadaşlar, dedi, müsaadl ' · · · ·d ·· ·ilfl 
tam saatinde kilise önüne gelince aynen yazıyorum. Yıllarca Türkler atfeden umumi müfetti~lik bu kaynaş heyecan ve merakla takip olunmakta- ederseniz bizim bir az işlerimiz var ıilmiyonım,, der gibi u:;; 
50-60 ki~ilik bir grup içinde kendi- le ber~.ber silah ark.adaşlığı ettik di- mayı ve canlılığı tesbit için panayırın dır. otele kadar uğramalıyız. - Söyle eledi. bana zo p 
mi bulcium. Bunlar İngiliz idi Hep ye o gun ve her vesılede bunu ileri- f.l .. ald t akt d B ki 1 • 1 'mrnrmıs et getirsin. . · ı mını ır m a ır. u mera ı ar arasında Kırklareli Genç er, hep bir ağızdan: · ·111 
si de varım~.ar mark vererek bilet ye süren fakat hakkında tamamen Aynı' zamanda panayır gez·ıcı'leı'ıne 1 B Tercüman Filizin enıı·ı -' say avı ay Şevket ve ilbay l laıip - Hay hay, diyor, onları gazino 
alıvorlardı. Ben de yarım markı bizi bilmiyen tanımıyan adamların .. t .1 k .. r1 t" .1 ·1:, s~ı\ )Pl'Ken. Filiz tekrar: . . gos en me uzere .e men filmlerle ·Koylan gibi zevat da bulunmaktadır. nun kapısına kadar te~yi erliyorlar- • · bir 
verdim. zihniyetini gestermek için tekrar . k . t t'b tt d b 1 kt • - Fakat dedi, hı•p:-:ı . proıe sıyon er ı a a u unma a- Panayır; üç gün devam edeceğin - dı. k ı-

Riraz evvel görmüş oldugv um edıyorum: Barbar Türkler) maz- dır. ' t ılsun ! Eğer büyii k kayı · .. den yarın akşam bitmi1 olacaktır. Tam ayrılacakları sırada bir tane- k • 
~ık adamların birisinden bileti al- llım hıristiyanları, Viyanayı mu- ----------- si ~ordu: ı ar.::a onun içine koyara • • 
dım. hafaza eden kahramanları öldü - H }k • A•ı •ir tepsinin içine ıloldurar

9 

a evı.nın . 1 e Borsada Yag"' mur~ - Yusuf pehlivan, yarınki güre* in! 
Meğer bu şık giyinen adıtmla- zene koyuyorlar, yaralılara da yar- nasıl olacak? 

rın hepsi papas imiş.. dım ediyorlardı. T J G • l\f enecerler ve tt>rcnnıarı 
Kalabalığı papas efendi bir de- Buyurunuz. Yan tarafta büyük 0p antJSJ eCeSI larlll verdiği Yus~~lfaü~~i.id~di, onu ben bilmem ve Yusufun yemek ,·eme "ıı 

fa daha saydıktan sonra: mahzende bu muhasara esnasında Eskişehir Halkının, Yeni Caz- Zararlar Allah uilir. Bakarsın ki.. ·ini bildikleri için, buna hll 
- Affedersiniz.. dedi.. ' 30 ar ölen mukaddes in:-ıanların cesetleri- bantlarını Dinlemeğe Fırsat verdi Yusuf daha lafını bitirmemiı;;ti, rncdiler. 

SO ar gireceğiz. Lütfen birinci 30 ni göreceksiniz. Elimd~ki ~umu 1 Eski~ehir 25 <Hususi) - Belediye hemen Filiz söze atıldı: 8om·a garsonlar da artı1' 
kişi ayrılsın .. Birinci grup arasına mahzene sokuyorum. İyıce dıkkat bandosu 5 gençten mürekkep yE-ni Gökdere Deposu:ıda mühim _ Korkmayın! Korkm:ıym ! mi~lerdi. • 
ben de karıştım. ediniz.,, biı· cazband takımı vücuda getirmiş- tahribat husule geldi Dedi, ve Yusufun elinden tuttu, . 'Birinci ycmt>k l>itr.ıiş. i~ı 

P k d 
· · II k "b' b d k B 25 <H ") S - •nek idn, terciimaııa Jiste)'l apas oşup o asına gıttı ve . er es gı ı en e sıraya atı- tir. • ursa ususı - on yag- yürünıe~e başladılar. ~ 

ı~Jinde bir metre uzunluğunda bir !arak mahzenin önune geldim. Ufa- Eskişehirliler bu ~ayede ilk defo murlar dolayı1:1ile "Gökdere,, şelale- * )'orlar, Tiirk yem<:klcrierı.: · 
mum ile çilingir mbi 40-50 anahtar- cık pencereden papasın uzattı0.1 kencıı· n1 :ılJ:ırı bir dans çalgısına ka- · ·ı, B k d k bir ycmı:!k daha bulmak ı . ..,. ,.. . . ~inden ılıvaren " üyü ep~,, )~.a a- ı C~zinoya gelt~.i~!eri z.~mm~, yeme'h 
1ı bir de:::te ile geldi. mum saye~inde bir de ne göreyim. \ "uşmuşlardır. dar olan kısımda, "Asmakopru,, de vaktı olmuş; l>utun muşterıler ye- dı. diJ 

- U::.lo .. Beni takip aediniz.. Odun yığar gibi iskelet kemik- Yeni cazband takımımız cuma ak- Filiz. terciinıana dön ' ve "Gökdere deposu., nda mühim t.ah mek salonuna dolmu:;;lu. ı · · 1 tı · 
f.:id:y•Jrduk .. Kilisenin arka ta- lerini yığmışlar.. Duvaı- kamilen şamı "Halkevi .. nde tertip olunan erını > İ r metre katlar aç ·. 

Ö 
rihat vulrna gelmi~tir. Yusufuıı geldiğini gören, otel mii- ı· ı ı· ·· ı ]<il 

rafınn tloğru gelen bir yerdeki par- kemik dolmuş. n tarafta da kafa \ büyiık aile tophmtısıncia çalmı~tır. - ,ana 
1 

ec 
1

• şoy e I)epoıll'll .s t'ı' zme tesisatı hep selle- dıirii, sağa solu ko!;ltı.Yor, gars-onlanı te · ı .. k 1· · rıı 
makhğa gelince papas anahtarlar- ta~ları.. Bn şen ve samimi "aile gece::: i., ne r~ı ıore · ge ırsın :;on 

B d 1 k 
. d ı· r 'ın "'elirdig- i molozlarla kapanmı,!-1,. tır. emirler veriyor, onlara yer hazırla- '>Q poı· · ı· ,·011! k 'k ht)~:ıfı 

dan biri~ini çıkardı. Demir kapıyı ııra an ayrı ır ·en yıne eh ız- genç tayyare ~ubayları ile lise ve ilk " .. :-; . 
11 erı -, 

şangır şungur açtı. ele birçok tabutlara çarptık. Hep- ı okul muallimlerındeıı birçoğu ve ınü- Su idrırcs i bu tahril>ah te.sbit et- , tıyonlıı. nıhcr o!suıı . _..1r.. 
· d d .. 

1 
.. 
1 

d . 
1 1 

.ı· d . d t . 1 Yus uf, büyük kapıuan içeri girer "u · ııf ka~t·ıı·ı>ıı kaJdıl"'". 
sın e e o u er var ı. • tcadllit aileler i~lirnk etmişler ve geç mı :;; ve ıe cuıyece e ıcap e en amı- . k 1 d 

1 
:- • '~' • ' - Buyurun .. dedi.. Sonra ilave gırmez, yeme sa onun a bit kavııa~,· 1 • '1 ,.ıııı 

<Deı•amı var) vakle kadar cğ\eııilmiı;ıtir. rnta hemPn lıaslunılmıstır. 11 -' ııııın çcvırmet en .)~an -' 
etti.. Büyük kapıdan içeriye girince · · ına o c u. yiizüne haktı: . 

7 basamak vardır. Dikkat edin. Biz Buı· t·ııı kafalar 011 l - ·ı · de 
1 

" , , a c ogru çevrı mı ş _ Yahu dedi, 11erc .
5 

ikişer üçer aşağıya indik. İkinci bü- Bunu .. n •• M ı· L L 1 s iN E M A' da büti.in gözler onların üzerine dikil- ,; ıra bil' ele manda do]rnıt~I 
1 

yük kapıdan girince birdenbire zi- 1 mişti. ~ın. b' 

:firi karanlık bastı. :Merdivenlere Hı.ot Mezarı ve Mı.hracenı·n Go·· zdesı· Salonun en güzel yerine hazırhı- - Yok canım nerede, 
tutuna tutuna 7 ba ·amagv ı savdık. nan masalarına, otururlarken, her- d ı .J a zannclmcm. sfı 

Düze gelince üç ki:;;iııin zorla kes sa mlalyes ini onların tarafına çe- Yu::.uf. sanki ona bu 1 t 
· b .1 ğ. b viri,·ordu. ",·e gıre ı ece ı ir dehlizde kendımizi Türkçe sözlü ve Şark Müzikli Büyük Film 2 devre 24 kısım birden F~ . olarak ~fiylemiş gıhi, g ••• ve 

bulduk. , ııız: kanlılıkla cevap v erivor 
a... Bu fedakarlığa rağmen fiatlarda zam yo1'tur. .; 

En öııdeki papagın sesini de du- ~ - Ağam dedi, ben bir şey yenıek ediy ordu : eti. 
yuyoruz. ı-- ===========:--::--------::===== is lemiyorum, bilmem ki na~ıl olacak. _ Uavdi bir <lana de" 

A D
.k, t -*** · O Yusuf ka:-..larını ç attı, elini kal- · L' · k t b' ela J1 - man.. ı xa .• ne ı e .• r-a ·a ır rnan 

YARIN tlır<lı, ci<llli bir tavırla: 
Bira?: da.ha yürürken papasın MELEK sı·neması Alt f·ı ler serı"sı"ne b 1 r canım . . ·ıt AKŞAu ın ı m aş ıyo • Canım bıı·ak ~· a· b .. ı tıı 1 

elindeki bir metre uzunluğunda m - \ım ı oy e şey- Yu ~tıf. elinrleki peçe 

olan mumun ışığına gözlerimizi N A p o L 
1
. ş A R K 1 c 1 s 1 ~%·ie~~~~~- o1t~~c:1t~~aii::Ll~i1~·,~~.~~r J~;: yboaıl·,:1 :.~c)eı~~cllıi. kendine 

kaydırdık. :rn kişi bir tek mum ar- y a kadar va ki t var. · 
11 

kasında il erliv. orduk. Fj)jz: sll'1 
Soımı madamın e\'inde o kadar - Fakat bilivor nıt1• .J 

Epeyce y iiriidiik. Ses seda yok .. I · ber 
Hakikaten İngilizlerle beraber ben Harikulflde r.evkli - eğlenceli bir mevz u ve :NEFİS NAPOLİTRN şar ~ılar zengin ve i htişamlı sahneler - çok yemek yeme k de bence doğru dedi, buraya gel<liğ'iıııdeı

1 

"ROıı.·t~O ve .JÜLYET,, opera~ının en mes.hur parçaları değil.. Ama yiııe ~en bilirsin! istaham açıldı. Ha,·as1rıd9t1 
de hı7.lı nefes almağa bile korkuyo- •• r, · 
rum. Sanki bu sükutu ihlSl etmemek HERKE..5İN ZEVKLE GÖRECECi BİR ŞAHESER FlL:.\1. -- Canım ben de büti.in sofrayı yundan mı bilmem. ., 
i tiyoruz.. " ilİP ~üpürccek, herkesin önündeki O. bunları anlatırke~·bit 

Filmi yaratanlar: NEVYORK,un MEŞHUR METROPOLİTAN OPERAS ININ PRİ~IADO.·' ki · ı · · k d · ı · v f kl ·nı Bu aralık bilmem nasıl oldu.. yeme · erı a ıp yıyece eğı ım a ! son ı u~u un yeme · erı d0 
Yavaş yavaş gidiyorduk. Kadının bi G LA D 1 ES S W A ll T 11 O UT ve J A N K l E P U R A 1 Öniime ne konur~a. önüme ne da Filizinkilerini getiriyor 

ri derken bi~açı hlrden: . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~··~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~c korlarsa onu yiyip iktifa edece\. (De~•-• 
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Biiyük Barbarosun BUy •• Preveze Zaferi 
Bugün, dört yüzüncü yıldönümünü 
kut/uladığımız bu parlak zaferi 

Barbaros nasıl kazandı ? 

TÜRK AMİRALiNiN DEHASI 
Yazan : A. C. SARAÇOGLU 

W •"' '>•• ••y4•.v.1v..AA.•• .. . ...,.... ,, • ... Y.JN.i'.VıAA..~~A~NJ\A/lı.~l'.'!Y'lı.-vt/\~ 

l S 38 yılı Eylülünün yirmi beşiııci deniz kuvvetine nhıbetle yarıdan :ziya- rnkalnrı büyük çaplı toplar ta,ıyorlar
Çnr9ambn cünü Amiral (Andren Dor- de kuvvetsiz olduğunu bilıyordu. Son dı ama sürat itibariyle bati vahid harp 
ya) nın kumandası altında bulunnn a- ra da düşmanının gemilerınin kendi lerdi. Barbarosun kadırgaları iae hem 
zametli ınüttdikin haçlı donanması galon ve kıırekillarına karfı niııbet ka- ııtiratli, hem de daha hafif çapta top· 
( Preveze) den dört rnil mesafedeki bul etmiyccek derecede zayıf ve hafif !arla müsellah olmakla beraber bu top 
(Aya Mnvro) limanı önünde fun- tekneler olduğu da m. lümu idi. lıırın menzili, düşmanın büyük çaph 

da demir ediyordu. Yani bir limanın onüne ıon sistem toplarına faikti. Binaenaleyh harp haf 
Anının en büyük hıristiyan amrialı dritnavtlarla inip o lımanda demir üze langıcında Türklerin aleyhinde 

1 yılan (Andrea Dorya) nın ( Prevc- rinde yatan düşmanının elinde kruva olan rüzgi.r kalınca Haçli filolar Türk 7
c) ularına yığmıf olduğu bu deniz. zörlerden batka bir kuvvet bulunma- lerin kndırgalarının tesirli atCfi altın

kuvveti cidden muauam ve korkunç dığını . bilen bugünün bir Amirali :za- d k ld 1 
bi d' a a 

1 
ar. Preveze harbini röıleren tarihi l'CSİm. Harbaı oa İlÜCUIDfl gcçUtl aa r fcy 1 ve nşnğı yukan (300) paTça fer ve galebesinden ne kadar eıuin gö Andrea Dorya hu vaziyeti görünce 

harp gemisinden müteAckkildi. rünürse Türlt Amirali Barbaro'"•n hem '-alyon ve karakalarını kurtarmak için I bh • · ı· · d Hayreddin PaAA dahi gece yar111nda muharebe uzayıp düşman barkalan • C Y ... ıı: bar fi Eafarü e ar> mm ı cserın e ı-
emilerin aayısından ziyade o za- k$yfiyet hem de kemivet baltımından ilerlemek istedi. Lakin düşmanının Preveze denizciliğini cHayreddin Pa- liman tarafınn yol verdi. mn ekserisi top atc\liyle battı. (An -

manan deniz mimnrlığmdaki terakki- .manevrasını vaktinden evvel tcfcnüs h d ünvanı altında Dütmanın lnhizamı: drea Dory11 bu hali görünce aakRlını 
vatının b' k d l' •· • ' L d tıanın büyük ci a ı> ı ı .. " ·· "-•olarn'- fı"rar ettı'. ırer u ret ı numunesı tayı· eden koca Türk denizcisi bizzat ıı:en i T Cemaziyü evve in uçuncu gunu J " 

ıan bu""yu"k g 1 •on Ka k 1 f k b h · ı d "öyle tasvir eder: . d D l b h Ko"rfez'ın• Gemı'lcr'ım"ız. 'ı•e·. a :'1 ve re a arın. ya· emTindeki bir n a a riye ı e Üf - T clspanya, Papa ve Venedık donan- (An rea orya) ne a tı ,.. " k 1 . 
ni büyi.ık snffıharp gemilerinin fazlalı man Amı"ralı"nin bu ilerleme t,.ııebbü- (P ) girmek tedarikinde iken Hayıcddin - Düşman barkalnrı artı e imız-
.. ., ması Körfez de cem olup reveze gı bu hcı~etli deniz kuvvetine büıbü. sünü önledi ve karşıladı. Andrea Dor üzerine hücum ellileri Oeyu haber gel Paşa Bah,iler mevkiine geldi ve Jirek de. Şimdi arzumuz kadırgaları yakn ~ 
lÜn korkunç \'t: kar'ı durulmaz bir ma ya da kendi kalyonlarının ve karaka di. Hayreddin Pa~a küçük yirmi gönül lere adamlar çıkarıp (Aya Mavro) ve lıuııaktırl Diye dü\lmanın pevini hıra 
hiyet vcrmi,.ti. lerı"nı'n arkasına çek'ılı'p sı'per alma'- d (İ · L' ) 1 da gen1İ direkle- mayıp iki kadırga zapteıtilcr. T ır; lü gemisini evvelce o tarafa gön er. : ncır ımanı sıı arın k 

On altıncı asrın hnistiyan Avrupa- mecburiyetinde kaldı. • t' cZakilse> de 40 paryça çektırı ri göıiindü. Akşam iiurine doğru rüzgar çı • 
"· d enizleri lııri tiyan d'"vletler'ın ban- Artık taarruz sırası arslan Tu" rk de- mııı 1

' • D d " u"z•rı'ne diimen mıııtı. Harp meydanında hau:ketsiz kn ._ ka;akollarını görüp döndüler. Anlar onanma u~ınan •. • , dıı alıırını tnşıy n gemilere haram et - nizcilerinc gelmişti. Fakat Barbaros d h" d" .. c Barbaros yakin yerde - doğrultup ilerlediler. Düşman dahı do lan düşman gemilerini sert rüzgar al -
nıi• oln T ' '- d · l · k b' l d k 1 1 a 1 onup ı · d k R " tında rekmck mu" mkiin olmadıöından v n ur~ enızcı erme arfı ır •iddctli bir hücum a üşman a yon a , d' d malarına haber ver - ı nanmnyı görünce ıman an çı ti. uz ır n 
~o . h 1 ( • T dırl> ıye onnn 1 ki d '" . • b 1 t ' ld' ve cnız aç 

1 
se l"rt> armadası tetkil rının teşkil ettiği saffıhnrbı yanp hafif kl p . h'sarını bırakıp çıktık- , gli.r düşınnna muvafık o ma a uş - ıster ıstemez un arn a eş verı 1 

elm. ) b ' f k d me e re\ eze 1 . • " ' b d '1 ' b h k d 1ev ış er ve u müıte i <>nanmanın gemilerden mürekkep galiplerin üzeri- M .. .. d haber alınıp man barkelerı kadngularımız uzerıne u üşman gemı t-rı sa ı:ı a a ar 8 

k 1 d lan c etven> onun e . d 1 F . d .. b t a umnnc asını ıı ce areti, tecrübesi ve ne atıldı. 1 K f 1 d adaya asker süraılc geliyorlardı. Halbukı kadırga alev yan ı ıır. · ecır en gun n ıncay 
'-•ılınn··I -· 1 " h 1 'h . b su aldı ar. e a onya a d 1 d 1-1 d kadar o"yle ncaı'p cnnkl•r oldu kı' de· " .. ı ı,ııy t" \'O ret ıı mış ı tıyar ir O zamana kadar tatbik edilemeyip k . l . . t ttirdi Bade- ile parçaya karşı uru nmaz ı. ayre ... ... 
d en· k d A döküp arıye erını gare e . . • A - • • • d b . 1' .... , . t' ız ur una, ndren Doryaya les- Barbarosun dahiyane bir buluşu olan p top ateı:ılndcn dm Paşa hır kagıda ıkı ayet yazıp ge- niz e unun mııs ı goru memı~ 1• 
lim fttm'ı slcrdı', hu revezeye varup T- 1 k .. t:. ı 1 dd' r ııa abah olunca (A 

... • bu manevra karşısında Andrea Dorya h r h d 1 n Hi~arı Hayreddin misinin iki tarafına bıra ınca .ruzgar ayre ın aT • 
Eylülün yirmi hevinci günü (Aya 'a~ırdı. bocaladı. Biraz l!onra da Haçlı ayı ra ne ar o ad İr 'k' gönüllü sükunet bulup baıhlar hareketten ya Mavro) ya döndü ve esir ettiği iki 

Mıı.vro) l 'ııı " " d ( d d • Pa~a askere yaptır 1' ır 1 1 du" cıman kumandanını kendi oölunun 1801 
onun e un a emır '-'onanmaya men•up süratli gemilerin " d · d 'l 1 k ldı ~ " ~de (101)) d Barbaros genç iken ° ~ · · k•f · kasına gön erıp 1 a • a · 

n parça an mürekkep mc- bafına geçerek kaçmaya ba~ladı, gemısı İa ır )a P a ve Portakal Düşman ıaffıharp tertip edip toplar yanına kntıp fetihname ile Padişahın 
}j d . k '- .J dırdı. « spanya ve ap . 1 k. b .. d d' 1 

P enız uvveti işte bu kuvvetti. ır.enoi emri altındaki kuvvetin yarısına Haçlı donanmaya menııup ne kadar \' d'k d aııı cümle Körfez. atmaya ba,ladı. Lakın onların top arı rü a ına gon er ı. A d ') b·ı h " 1 ve ene ı onanm . . E S 1 S "J 1~ Y b l n rca oryanın kumanda eıtiği ı e sa ıp o madıiını bılen Andrea kalyon ve lcarake gibi ağır gemiler d T l d J deyu haber gel donanmamıza çokluk erışmezdı . ~vve u tan u eyman ~an an o u • 
hu k k k O d ( T b d d e cem o muş ar ır > . k ) I dd p w 

or unç UV\"f' I İ tetkil eden gemi- orya a za er ve ga e esin en o e- varsa harp meydanında kalıp Barba - mekle Ha'-"reddin Paşa mezbur esiri la b ir dü~m. a.n kalyonu çıkıp ha>·.lı top da Avda i en nyre in B~nın og-
lerdcn (52) parr•lıııııı Avusturya ı'm· r~e emin görünüvordu. 1' · · J l l k d d k b l l 1' bu·· •u'"k 'lt"ıfnta ve ri"yete maz 

.,,. " rosun e ıne geçmı,tı. Buvgdan seferinde olan Padi~ada gön- ar. attı. .a. ın onanma an mu a e e u ge ıp > ı .. pnrntorıı Be•incı' Ş~rı, (70) par'""SI ltaluan Am'ıralı' bu du"ııu" ncesı'nde B" " " T" k d • . • •v• b d d" d " d"'I s· . k'I h ldu D"vnn kurulup fetı'hname 
'" " ,.... J " uyu ur enızcısı zaptettıgı u derdi. 945 Ccziyülevvel guresinde e ıp gen on ur u er. • ızım ı ~r ar o • ı 

Venedik Cumhuriyeti harbiye bahriye pe'k he apınz ve haksız da değildi. Zi- harap teknelerle fazla meşgul olmadı; ,_ 
2 

.
1 

d d mir bı dütman barkAlarına top ftle~ı açıp do- nyak üzere okundu. HaUa hamd ve 
ııne ( 90) ""'ar p 1 k d B 6 (P l k Prcvczeye yaı.an mı yer e e .. • . • "k" .

1 ' ... çası cıpa ı onanma· ra ar arosun reveze) imanında i bunların büyük bir kısmını batırdı, mü ve dove perı~an etm11lerdı. Andrea fU ur ettı er. 
•ına ( 80) parraaı ı· b h · • dona b'" "k b' L k d raktılar. A • 1 k d 1 · J • • K t pa"a hnılarına ( 100 000) • ,. panya a rıyc11- nmaııının uyu ır ır;ısmını a ır tekabisine de atef verdirdi. • • Dorya mıra a ırga arıy e yetışıp ap an Y • 

nl "• ( 10) P rçası Malta fÖvalycleri fi- galar teşkil ediyordu. Andrea Doryanın hasmını e2mek Küffar Cemilennın Sayısı: mukavemet göııterince 1 layreddin Pa akça terki fem1an olıındu ve etrafa 
osuno men ı.ıptu1 Al f ,_ LJ 52 parça kadırga ile (Andrea Dor- • . . .. . k · · C 'h 1 •· d ·ı· h' d .. . r. 

1 
tara mı ıtÜ • r albuki büyük Türk denizcisi ken· için tezahürle, gururla harp mevkiine . V d'k {la gemısını bunların UZt"rıne çe llrıp etı name er gon erı ıp te ır ona~ • 

çuk dcvletlcrın Papanın teııv"k t d ' 1 h' d , a) ve 70 parça kadırga ıle ene ı .. b k I k 1 1 d 
• • • • Y 

1 
ve az- 1 8 ey ın e olısn bu gayri müsait va- getirdiği saffıharp gemıleri sabaha ka Y d .

1 
P ateş açınca duşman ar a arı ar aııı - ma arı ısmar an 1• >"ıkı ıl'! Denız haçlı armad" ı. . • b 'l d " Amiral' ve 30 parça ka ırga ı e npa 1 .. ı. k 1 d B f ( A d D ) k k 'ki . I .. sına P~ıtcş zıyctı ı e uşmanının aleyhine çevir- dat alev alev yanıp berhava oldular. 1 d .

1 
R Ol\ sı~ındı ar. Dutman car a arın an u tara ta n rca orya açıp 

~e 
11 

erı ı:ırp . C"nıileri te~kil ediyor- mek dehasını cösterdi. Şiddetli bir atılışla düşman ııaffı • kaptanı ve ( 1 O) parça ka '.rg~- 1 e o- top güllesi yağmur gibi yağıyordu. lki Körfeze sığınmı~tı . l layreddin Pata 
dıı . v doa hakimi (Migal Mastorı) ır.ayma - d · · d k ı b' b' d d · p d 11 · · O zamanki deniz muharebeleri sev harbini yarıp bu saHın arkasına sıgın l p k I donanma uman ıçın e a ıp ır ır - ayın on ör üncü geceın reveze en ırıstıynn Anıiıali A d D ı. . . • "f b' kamı ve 80 parça spanya ve orta a 1 . . .. ld l D" k d k lk k k (B h ·1 ) k d n ren orya ıtül~ey' ve tabiycai muktez&1ınca bü • mı~ daha hafif gemılerını kesı ır a - .•. k' erını gormez o u ar. uşman a ır· ·a ıp a ~ama ya ın a ~ı er e var 
duman .. a~kıılıınuaki bu ( 300) parça- yük saffıharp gemileri yani kalyonlar leşle tazyik etmek büyük Barbaro<ı kralın'.". ve ( I O) ~~ake Venedıgınl' '· gaları birkaç defa gl"mllerimizin arka- dı i~e de düşmandan eser göremedi. 
~:n m;~.e k ~ ~lJ\• vctli armada ile düı ve kadırgalar ilk ıarf!ıharbi teşkil eder Hayreddinin dahiyane bir buluşudur het hın ( 1000) salah atar ve el •ter sını almaya, gemil~rimizi kendi barka Dönüp Prevezcye geri geldi ve gönül 

din ";,8~~.' b ıııır;li Bnrbatoe u Hayred- ler. niııbeten lıafif gemiler ikinci ıafa ve bu Tiirk ihtiramı lngiliz. Amiralle- parça kadırgaya kar~ı du~ur~~'. . lariyle çektirileri arasına almaya te • Hi gt"milerine Kdalonyııyı talan etme 
• · 

1 

u '" er anık maglup ede- çekilirlerdi. rinden c Rodney• , cSen Ven!'ent• ve (Andrea Dorya) nın bır buyuk kal şebbüs ettiyse de muvaffak olamadı. lerine mi.isaadt" verdi. ccgınt! >'Üz.de yüz • d' h h b 1 h 
E.:mindi çü lt .. emın '· Haçlı donanmanın aiır ve büyü'\ ge cNel .. on• aynen taklit etmişler ve yonu vardı ki ilatı arp esa ına ge Düşman kadırgaları gemilerimiıin ü- Barhnros Hayr,-ddin Pnfa Preveze 

Preveze lima~ ~ evvela Barbarosun mi bakımından Barbarosun filosuna muzaffer olmuşlardır. mezdi. Hepsi ( 162) kadırga ve ( 140) cumuna uğradıkça barkalarının arkası Hisarını tamir ederken ( Drac) a bir 
11ın sayı bakı ın : yatan donanmıuı- pek. faik olduğunu ıöylemittik. An _ Demek oluyor ki bugün yıl dönümü barkadan mürekkep ( 300) gemi ve • na gizleniyorlardı. Düşman barkaları 1 düşmAn hücumu yapıldığını i\ôitti. Hay 

mın an emri altında.iti drea Dorya Avrupanın kalyon ve ka nü kutluladığımız Preveze yahut Kör sair gönüllü perakende .. ~~~ile~~e i<ıe kale gibi birbirine çatılmı\I idi. reddin Paşa kendi kadırgaııiyle denize 

llarbaroı H dd' p 
•yre ın aşnın r&kip oldutu thnıraı remtaıne 

çektirditi iınirallık forau 

fez deniı: zaferi harbı bahri tarihinde (600) d~n zi}ade yelken gorunurdu. Bunları hirhirinden ayırmak müm • açılıp o gece denizde kaldı ve ertesi 

bir dönüm noktası teşkil eden ve bu Ehli lslam gt"mİsİ cümle ( 122) par kün olmadı. Nihayet bu barkalnr üze- sabah erkenden (B.uga) kalesi önü
harpte bir Türk denizcisi asırlar sonra ça çektiri gemi idi. Hayrt"ddin Pa~a rine bizzat Hayreddin Paşa hücuma ile geldiyse de düşman kaçmış oldu • 
en büyijk denız dehaları tarafından me,veret ve a!!keri harbe te~vik edip karar vr.rcli ve toplarına defo ten ateş ğımclan kaleyi ntete Vf"rdi ve ( 400) 
taklit edilecek sevkül~erşi bir manev- tedarik gördü. Gemilerin direklerini verip dü~man barkaları üıerine yürü- esir aldı. 
ra icat ve ihtira eylemİftir. indirtti ve: dü ve bir haylisini batırdı ve aralarıı:ı (Bl\htiler)e gidilirkr.n yolda iki 

• "' -Hareket ederken ve yatarken ba dan geçip düşman kadırgalanna çul - diişmıın barkasınn rastgdinip znptey-
Türk tarihlerinde ( Körfeı. mu hare- na bakın 1 diye tenbih etti. Gönülü ge landı. lediler. 

besi), Avrupa tarihlerinde de (Preve- milerine de: Hayreddin P"~a barkaları yağmn Hayreddin Paşa on ~ün daha sular 
ıe muharebesi) ismi altında şöhret bu- - Donanmadan ayrı bir yerde du- etmeğe teşebbüs etmemelerini askerle da kaldıktan sonr11 Padişahtan: 
lan bu mağlübiyetten sonra Venedik- runu7- Dü man gelip çattığı zaman top rine sıkı tenbih etmişti . _ ister orada kışla, istersen lstan· 

lıler Osrnanlı Türklerine (300.000) larınızı ateşelrsiniz.I dedi. Gazilerin hücumundan dü~an deh bula dön! Hangi,,i hayırlı ~e onu 
altın tazminatı harbiye ı.•ererek sulh is Beyler düşman gemilerinin çokluğu şet içinde kalmıştı. Artık çek tiril erimi yap 1.. Emri gelmekle İetanbuln dön • 
temeğe mecbur olmuşlardı. nu göriip dışarıya adam döküp top çı ze karyı durmaya m,.cııli kalmayıp dü. Gelirken yolda fırtınadan azim 

Preveze zaferiyle Barbaros Hayred karmak tedbirine baş vurulmasını söy kaçmaya ba,ladılar. İkindiye ka~ar zahmr.t ç,.k ildi. > 
din Paşa o zamanlar dünyanın en kud ledilerse de 1 !ay reddin Pa~ makul 

1 
retli bahriyesine malik Venedik deniz görmedi. 

sah:etine bir nihayet vermiş ve bu dev Geceleyin di.işman Preveze boğazın 
!etin milli donanmasına uzun müddet dan içeriye girmeğe teşebbüs ettiği ba 
ler helini doğrııltanıııdığı bir darbe İn her alınınca sahile asker ,çıkarılır top
dırmiştir. l lar yerleştirildi. Dü~maıı da karaya as 

Pıe,·ezc zaferinden sonra Koca Bar ker çıkarmaktan vazgeçil top ate~i ~
baros l layreddine guilik ünvnnı ve - tı , 
rildi ve Türk bahriyes i dünyanın en iki gün sonra dütımanın birkaç par
kuvvetli ve yenilmez bir kuvveti oldu. ça sürntli kadırgaları Preveze boğazı-
0 kadar ki hıristiyan ülkelerinin sahil na gelip gemilerimize toplar atıp hap 
kasaba ı.· e şehirlerinde analar arsızlık nlık ve meydan okurca hareketler ya 
eden çocuklarını korkutmak istedikle- pınca Hayreddin Paşada artık sabır 
ri zaman: kalmadı ve tabi ve nnkkareııini çaldı-

- Sus Barbaros geliyor! ... deıler- rıp. sancaklarını çözüp Preveze boğa-
di. zından çıkıp düşman gemilerine muka 

Demek ki Kocn Türk denizcisi bü- bele niyeti ile sahilden 6 mil kadar a· 
tün hıristiyan Avmpanın ~ıünde tir- çıldı ve demir bırnkıp diğer gemileri· 
tir titrediği şöhretli bir şahsiyet olmuş nin yanındı-ı toplanmasını işaret eyle • 

tu. 1 di. Bütün gemiler gelip di7ildikte Pa-
Katip Çelebi diyor ki: 1 şa işaret eyledi. ( 122) pnrça gemi 
(Katip Çelebi) ve (Hacı 1 lalife) hep birden üc;er topa atf'.f verip ileriye 

ünvanlnrı alımda yalnız Türki>·ede de- atılınca zemin ve aııman yerinden ıar 
ğil bütün dünya tarihçileri arasında da sılıp düşmanın bağrı korku il~ doldu. 
kendine büyük bir şöhret temin eden Aktam dehi yaklaşmı~tı . Dü,man de • 
Hacı Mustafa merhum, cTülıfetülki • mir koparıp Körlu. tarafın" lcacıı Barbaros dr.vtiaÔt" l-ir Ü•muh kalyonu tipi 
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Çölde aşk 

YEN1 SABAH 

!ADLiYEDE: J E k. h. d ilk 
1 Sarh;luk yüzünden lm=k~!epl:r Açılcİı 

başına gelen 
1zmirli Ali adında biri lstıanbula Eylulden İtibaren Eskişehir ilk 

gelmiş ve burada tanıdıklarından Okullarında derslere başlandı 
Ethemin kız karde~iyle nişanlanmış Eskişehir 25 (Hususi) - Şehri
tır. Ethem, üstü başı pek dUzgGn ol mizrleki bütün ilk mektepler 15 ey
mıyan Aliye bir kat elbise vermiş Jıilden itibaren açılma~ ve tedri~ata 

Sakin ve parlak bir geceydi. lüm korkusuı hepsintn başlarında ve artık ona eniştesi göziyle bak- başlanmı~tıı·. 
Ay, id bir portakal dilimini andı- bir rüzgar gibi dolaşıyordu. mağa başlamıştır. Ali 0 günden son Bu .senenin bütün ders kitapları-

rırordu .. Yıldızlar sarı kwılcımlar Nihayet kabilenin ihtiyarları bir ra E~h:m.in e"..ine yerle~miş .ve ora- nın hazırlandığı maarif müdürliiğil
saç.an gözlerini sık ~nk kırpıyurlar- araya gelerek reise gittiler ve bu ;a yy·ıpb~ç~ege başl:mı~. ~~ ~araf ne bildirildiği için hemen :;ipari\leri 
dı. Şu dakikada çölde her şey uyu- vaz.iyeti bir karara veya bir netice an a ır. ış arama ta 

0 ugun~ yapılacaktır. 
maktaydı. · ye bağlanma~ını söylediler. ~v ~alkını mandırmıştır. Fakat Alı, Bu ı;uretle talebelerimiz; bu yıl ki-

Gecenin örttüğü e mer •;e namü- Meclis kuruldu: Ve Ahmedin ı~k.ıye çok düşkün °1du~u i~in vak- ı tapsızlık vüzünden derslerinde gecik 
tenahi kum yığmlannm ara.~mdan bir hileyle öldürülmesine karar \'e- tını meyh~nelerde geçırmege ba~- miyecckle~dir. 
ince bir su süzülüyordu. Suyun fış- rild!. l~mış v~ .bırkac; .~~n s~nra: kay~n - =.=.=::...:....:================== 

Yeni yll Lik Maçl 
Nihayet başhyor 

Bu seneki maçların çok entere 
ve sürprizli olacağı anlaşılıyot 
Uzun ve dedikodulu birçok ihtilillann hallinden sonra 

maçlan bu hafta bqlıyacakbr. Üç dört aylık bir istirahM 
sonra pmpiyona üzerinde çok büyük tairi olan ilk temaslar, lik 
en ehemmiyetli lusunlarını t•il etm~ktedir. kırtısına serinlemek için dallarını Ertesi sabah şövle bir haber et- •bıraderının verdıgı elbıseyı 14 lıra-.J t k h ı d kavgacı kadın mahkum oldu 

ıl'makcıga daldıran hurma ağaı;la- rafa yayıldı: "Reis Huz3ıa cin. in - ya sa a:a. par~:;;ı~ı mey ane er e rınm hl:;;ırtısı da karışıyordu. den bin deve getir~ne kızını vere- ~r!etmıştır. 1kı gun ~onra parası Nuruosmaniye kapısında karşı- Çünkü: Futbol sezonu münasebetiy- Şerefin bu ftene Beşikıa~ tak 
Ahmet bir kayanın arkasına cek !,. diye. bıtince tekrar eve dönen Ali bu de- lıkh simit salan Lütfiye ve Hikmet le lik maçlarına layikiyle hazırlanmı- lan arasında yer alması çok 

oturmuş se\·gilisinin geli~ini bekli - De\·elerin Huzaa cinsinden ol - fa da nişanlısının yorganını kim~e adında rbiri altmışlık ve diğeri elli yan takımların senebasmda nisbeten ümittir. ı-ord u.. Ara sıra. parlak parlak masının tBrt koşulm&"lna sebep şu gönned en alı P göt!i rm üş ve iki lira- b "'ilik iki k • dııı rekabet yüzünden ' daha zoy• f ha,,mla< önÜndc ycnad;ğ; Fen« ıakomma gclôncc ,.;ili 
akan suya bakıyor; hazan da, dil- idi: Huziaya gidebilmek için bir de ya satmıştır. Bu hadi~e üzerine Et- saçı;aça, lıa-şhaşa kavga etmişler ve her sene vakidir. oyunlarına i'tirak ctmi:rt:n Fe 
şO !erile. bir ruhu semaya yollayan reden geçmek lizımdı. Halbuki bu hem, eve dönünce Aliyi ko\•muş ve yakalanarak dün Sultanahmet üçün Bu ocnc ilk maçlanmn iki dcmlô ocnc ""'I bi• kad,o çoka,.cd' 
şahaplara bakıyordu.. derenin civarında daimi surette polise vermiştir. cü ulh ce7.a m11hkemesinde mu ha- olacağına göre milli küme maçlarının I ~ıl bir durumda olduğunu k 

Aradan bir müddet . onra. kum- bekliyen bir arslanla bir yılan bu- Dün Sultanahmet ~ulh birinci ce keme edilmişleı·dir. yapılmak ihtimali çok az olduğundan giiçtür. 
lan hırpalamaktan Y& zedele - lunuyordu. Kimin yolu oraya düş- za mahkemesinde muhakeme edilen Altmışlık Lütfiye. elli beşlik bu ilk kar"ıla;mıalann puvan üzerinde- Ancak hu hafta yapılacak 
mekten korkar gibi hafif bir ayak milşsc bir daha geri dönmemi.ti.. Ali badi e hakkında şunları söyle - Hikmeti yere yatırdıktan sonra so- ki ehemmiyeti çok büyüktür. lardan 1onra lik maçlan hııkk ınişlir: k se i duyunca, içini tatlı bir ürperme Bu pliln ~ayesinde Ahmet ko - pa ile dövdüğü sabit olduğundan, Geçen sene saha meselesinden ·do- nı bir tahminde bulunabilme 
kapladı. Döndü; ve sevgili~ini kar- !aylıkla ortadan kaldırılmış olacak- "- Ben içkiye müptelayım. O 25 lira para cezasına mahkum edil- layı milli küme maçlarına iftirak eımi hasıl olacaktır. 
şılamak iç.in birden ayağa kalktı. tı.. kadar ki içki içmezsem yıa~ıyamam. mistir. yen F enerbahçenin bu seneki oyunlara G •• • • Jn .. 

İki genç ve ateşli vücudün bir- Reis iki glln sonra delikanlıyı Benim bir saatim dumansız kafa i- Futb 1 k 'şl . t çok kuvvetli bir kadro ile girme~i lik ureş ıçın 
birine sarıldığım, yalnız hurma dal- çağll'lp bu teklifi bildirdi. Ahmet le geçti mi ölüm >7.apleri çekiyo -

0 
oynar en 

1 
enen emaye le<in chcmmôycıini bi< kat daha "'"" • • 1 lurının ark.-ındn gizlenen ve iri bir tereddilt SÖSlermeden derhal deve- ruııı. Sizden çok r;ca ederim Bay Topkaıllda Tepeüstü mevkiinde maktad,,_ OrgaDIJaSyOO 

portakal dilimini andıran hilalle; leri .almak üzere yola çıktı. Reis. bana öyle bir ceza verin ki bu futbol o~nama~ta iken Sabahattin Halen hem İstanbul ve hem df! Tür 
b 

.. k'd adında im çocugu bıçakla yarall'-'8- k' b' . . . 1 G'' b -k ... 
S~rbesl gürc,leri organi:ıe 

rimizdeki alakadarlar önürniiı 
ne İçin geni~ bir program h• 
adırlar. 

gölgeleri iç.ine sindiren ve per şey- Bütün yollarda Fatmamn haya- ceza enı ıç ı en de kurtarsın! Bil- .. .. .; ıye ırıncısı o an unes u mev ıını 

d b 
t

n lb 
1 

h 
1 

rak oldurmekten suçlu 16 yasında h f t k . . · . b 
en ihı:bcrmiş gibi görünen ırmak lini görerek gidiyordu.. Se\'gili ini un un arı sar oş uk yüzünden yap · mu a aza eme ıçın mev!'ım uın _ 

görebildiler.. ve saadetini, aşkını düşünüyor, ~un. Bana ne deseler. ne bteseler Ahmcdin ağır ceza mahkemesinde danheri tam kadrosiyle mütc~ddit 
1' ~arkıJar söylüyordu. Bu suretle ar- hakları vardır . ., devam etmekte olan muhakemesi maçlar yapmıt ve takımını tam antre-

.. ~hmeUe Fatma bir senedenberi tık Fatmnya tamamile kavuşmuş Hl.kim, emniyeti sÜİ:ilİm.al u - bitmi~ ve diinlcü celsede de müda - ne bir vaziyete getirmittir. Takımla -
sevı~ıyorlardı. olacaktı. Halbuki. beri tarafta onu çundan maznun olarak sevkedilmiş !aa yapılmıştır. rında hiç aksak bir yer kalmıyan Gü 

Delikanlı boylu po-lu, geniş o- bekliyen akihetten tamamile haber- bulunduğu ve suçunu da itiraf ettiği Ahmedin mOdafaa:nnı yapan a- netliler eon maçlarında futbolu tam 
muzlu. çevik vücutlu idi; ince siyah sizdi.. için Alinin tevkifine karar vermiş vukat, hıidi-.enin bir kavgadan ileri minasiyle komple bir surette oynayan 

bıyıklar1 ve iri kara gözleri yüzü- Yolun yarısına. yani derenin ve muhakemesi mevkuf olar.ak ya- geldiğini, kavga e~nasında maktul Avrupai bir takım manzarası arzet _ 

~e yu~uşak fakat canlı bir güzel- bulunduğu yere geldiği vakit kor- pılmak üzere evrakını asliye ceza Sabahattinin Ahmedi küfür etmek mektedir. 
lık verı~·.~rdu: Fat~aya _geli~c~; kunç bir sayha duydu; bu kükreme mahkemesine göndermiştir. Tevkif ve ne yaptığını bilmeden bu suçu iş- Bu hafta GünCle lcar,ı oynayacak 
kıvrak vucudıle ve sıyah gozlerınm yi müteakip kocıarak kumları bulut haneye gönderilen Ali, şimdilik iç- lediğini ilfwe etmi~tir. Beykoz. takımına gelince kendi ıahala 
parlak ışığı ile çöl ufuklarında bir gibi kaldıran a~:ıılanı gördii. ki içmekten kurtulmu~ bulunmak - başka güne bırakılmı~tır. nnda seeeiz sedasız çalı~n bu enerjik 

taneydi.. Fat~1anın babası kabilenin Ahmet korkmadı; küçük bir he- tadır. Berber hakkında takibat gençlerin te,kil ettiii kadro Cünet ta-
reisi olup cn·arın en zeno-in nda- b"I d d k 

1 
k O l N h b I d kımından hiç te as,agvı bir vaziuette de-

d 
0 yecnn ı e uyma an ı ıcı ının- smanı yara ayan ~şet m 1. • a• a ı J mıy ı. d k . 

1 
. . . v ğildir. 

Ah t k b
.
1 

. an çe tı, ve arsanın üstüne hü. kum oldu Tak ·imde Abdülhak Hamit cad- Beykozlular b 'lh 1 d b . 
me • ·a ı enın reı. ı kadar tf d . d , , ı assa sence r en en 

zengin değildi ama onun hazineleri cunı .e ı . . Muhakeme kararın tefhimi ıçın e:ıın e ~turan K_aı-oıin adında bir lilderde sürprizler yaratan bir takım -
kndnr zengin bir kal.be ve mert biı· 1: arım .,aatlık bir müsanı.adan Bir mendil alış veri~i yiizi.ınden kız Beyoglunda bır kadın berberine dır. 
ı·uba sahipti.. onra, Ahmet birçok yerlerinden kavgaya tutu~an Q..:man ve ::\eH,et giderek saçlarına ondüle yaptır - Geçen senek') · b d "d 

l d 

ı erın en aşın a 1Jı en 

Yine iki sevgilinin buluştuğu yau <anmış ol uğu halde, aslanın adında iki kişi gürültüyü büyütmüş- mıştır. Fakat berberin hatası netice Be<1iktaflılarla aon oyunda berabere 
gecelerden biri idi.. canına okumuştu. ler ve neticede Ne~et bıçakla Os _ sinde Karolinin saçları yanmış ve kalarak BCliktatın !ile şampiyonluğu 

O gece .Fa.tmayla Ahmet evlen- Ba~ından geçen bu vakayı sevgi- manı yaralamı.,tır. çok kısa ve biçim~iz bir şekil almıs- lcaybetmelerine ıcbcp o1mu~lardı. Bu 
mek için me~eleyi rei e açmağa ka- li. ine anlatmalc arzus ile gömleğini Suçlu Neşet diin adliye)'e veril- tır. "' bakımdan bu hafta yapılacak Bey • 

rar verdi!P.r. çıkardı. ve kendi kanile gömleğinin oıd ~~ ·.ın_>laJa.tapuQ.8 l?>{ueg Jawns K-arolin dün 1 tanl>ul mü<ldeiu- k~ı - .. Güne1 oyunu hakkında kati 
F..rte<ıt glınü Ahmet Fatma \'I üstüne, arslanla mücadelesini anla- v~ dovmege kalkışmak sureti le tah- mumiliğine müı·acaat ederek vazi- bır ~utaleada bulunmak hemen he -

gidip baba ından i tiyecekti.. . tan uzun bir klılside yazarak bunu rık eylemiş olduğunu ·öylemiş. elli yeti aııla1nnış ve berberden müf\teki men ımk~nsızdır. 
Ahmet. yanına kendi rnah-etini bir postacının eline verip yolladı.. kuruş yevmiye ile çalışarak e\' ge- ı olduğunu sch·lenıi~ti M .. dd . . Kadıkoy. sahasında yapılacak Fe -

alıp Fatmanın baha:-ıına, reise~ gitti, Gömlek, Fatmanın babasının · d. · ' r. • u eıumu- ner - Beşıkta~ o G·· B 
ve kızını Allahın emrı' ı'le pcvgam- eline ge~ti. çın ıreıı Ahmedin çok halük bir ço- milik kızı tabibi adliye göndererek k k İ ydunu une~ - l"Y-

.J " r.uk olduğunu, çocukluk he•;ecanile oz. arl!ı a~masın an daha ehemmi • 
berin kavlilc Uedi.. Kabile rei~i kanla yazılmış olan mahkeme~inde yapıl-an dur~ilm sac;lımııı muayene ettirmi~ ve saç - yetlıdir. Çünkü son ihtilaflar yiiziin _ 

Fakat mağrur baba, Ahmedi kasideyi okuyunca iirperdi, ve böy- ticesiııde Osmaınn tahriki il~ b: ~e- ların \'aziyeti hir raporla tesuit e _ ~en mühim değişiklikler geçiren Be _ 
kendi kızına layik bulmadığı için le kahraman bir delikanlıya kıymış miş ve Sultaııahmet ikinci sulh c dilmi.tir. !ıktaş takımının <ıahaya nasıl bir kadro 
•iddctle red.detti. Bunun üzerine olduğunu dü~ünerek pi~manlık ge- . 1 . . eza B · · ıle çıkacağı mcçhııldür 
AJ t 

. h' b 
1 

çu ış edığı nazarlı alınarak 12 gfüı ı unun uıeı-ıne müddeiumumilik B ·L 'd · 
ıme nuit ış ir hiddete k-.ıpılıp tirdi. kinci bir ölüm tehlı'kesinden esııttaıı ı are he t' • R' k hap c mahkum edilmiqtir berber hakkında tahkikata ve kanu · ·. ye ının 110 

an-
rei ·e: onu kurtarmak üzere hemen vola • . ' !aşması hakkındaki haktan feraaat et-

,. E · ııı tatbikata lıaşlanmı~.tır. "' 
- ı a mir, dedi. Haberiniz ol- çıktı. tikleri ileri sürdükleri için J lüsnü vt: 

sun ki, eğer .Fatmayı vermez eniz Dere boyuna yetişmek üzereydi. alnından öperek damatlığa kabul 
hem sizin \'e hem de mai"·etinizı·n ettiğini söyledi. 

.J Tam bu sırada kumların üstlinde 
başına gelecek vur.. Aradan bir ay sonra delikanlı, 

uzun ve korkunç bir hı~ıltı duydu. 
Kabile rei i bu ~öze sadece gül- Birden arkasına dönliııce, azgın ve karısile derenin kenarında ve iri bir 

ınekJe cevap verdi: portaknl dilimini andıran a.\· ın ıcıı-
gİyah !bir yılanın kendi ine saldır - " * ğında dolaşırken arslan ve yılan hi-
mağa hazırlandığını gördü. 

Aradan günler geçti. kii.ye~inin btitlin tafsilatını anlatı-

lı .. . Güriiltüyli duyan Ahmet hemen yor k · · b d d ı 
.. ergu11 geçtıkçe, ka1ıilcnin bi.i- koştu, ve yılanın kafasını vakala- ve aş ı ıçın un an a ıa teh-

~·uklcri olüm tehdidine maruz kalı- yarak kılıcile vücudundan a~ırdı. likeli bir iş yapmak tazımgelseydi ~·orıar. ,.e dışarı çıkmaktan k rka . . . onu aa tereaaat etmeden başnroca- B .. aş, Diş, Nezle, _Grip, Romatı.zma, 
• 0 - Rcıs ynptıkkırını affetmesı için ğını iJave ediyordu. ı t.. k '-

rak çadırlarına kapanıyorlardı. Ö- Ahmede tarziye verdi. Sonra onu H"k· • n.cvra .. Jı, 1Urt lı.. •e bütün ağrılarınıu derhal keser 1 ayecı icabında günde 3 kaşe alınabilir .. IİI 

Yakında Avrupaya gidecek 
ganizatürler dünyaca tanıorıılf. 
kalı Şikat ve daha bazı şarıı 

memleketimiı:e getirerek H'' 
ra Ali, Mülayim ile müteaddit 
malar hazırlıyacaklardır. 

Hakemler h 
kında veril 

kararlar 
Bu sene İstanbul lik maçla 

edecek olan hakemler dün •k 
takada yeni futbol ajanının 
tında toplanmı~lardır. Dün • 
pılan toplantı bir hayli münk 
tnUftUr, 

Bu een~ki maçlan idare 
maçlara resmi kıyafetle i~tirak 
ri kararla~tırılmı~tır. 

Bundan ıonra hakemlrriıt 
frikik yapmaları da görü~ülrıt"' 

Bilha119a hakemlerin sahada 
hut salonda çalısmaları hakkı 
t•lealarda bulun~ılmustur . 

Neticede bu i~n b
0

ilah~ra b 
tarafından tesbiti kararla~tı 

en •on olarak hakemleri el 
ıneseleei görü,ülmü,tür. Nit.-1'
tün hakemler birinci sınıf ol• 
bul edildi. 

Yan hakemleri mesele,i d• 
eene ltursa devam edip de e 
me alamayan hak~mlerin yıtfl 

led olarak kullanılması karıırl 
Klüplı-rin hakem intihabı eıt 

alrak görütüldü. Birinci künıC 
ları Çarşamba günü maçın 
intihap edeceklerdir. 

Gayri federe tik maçlar 
ihtilaf kalmadı 

Geçen hafta fikstürü çelcilell 
olmıyan klüplerin lik maçla; 
oğuspor, Kurlulu~. AAma"..,tk 
kımlarının iftirak etmedigwiıtİ ,,, 
tık. Son yaptlan bir anlaf111• 
re bu takımlarında iştraklcrİ 
dildiğinden bu akpm yenioell 

çekilmeei kararlaftırılmıştır. 

Bir düzeltme 
Evvelki gün adalarda yaPJI'. 

•İmin son yüzme yarıflanru 
niz ldübünün kazandığını 
Halbuki yarı(lları 188 puvarıt
!por klübü) lcazanmıftır. OU 

TAKVlrA ______ __.,, 

21 Eyıaı t938 s!JJ 
Hicri: 2 Şabaa 1~ 
ltumi : 14 ~ylul ı:v-

Hızır: 145 

Dotu aaati : 5,50 
Batı ,, : 18,00 

Sabah : 4,29 - ôtle : , 
lkiDdi : 15,27 - Akt•-. 

Vahı: 19,31 

lmıak: 4,13 
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Hitler dün mühim bir 
nutuk söyledi 

Preveze harp yerinde 
( Üçüncü sahifeden devam ) 

Tiği İslamı çekip azmeyle küffar Tiği lslii.mı çekip azmeyle küffar 

Büyük Barbarosu 
Anarken 

üstüne üstiinel <Baş ım~rıb ı incide) Nılıayct öyle bir hale geldi ki gemi 
Bugün yeniden millelımin kar ı sız nazırları bu sabah saat 10,25 te * * . Ahmet Bey üz.erine pa\ml:k üm·aniyle tamirine 'l.'e İnf~ııına aıt çclıio. dr:r:ir, 

sı'lt çık •. orum ve mucndelemizi~ Franaız. sefarcthanesinden aynlmı,lar Zahir oldun çünki devrinde o şahm Hıamdülillah .şahı alem devltınde ey Knptanderya tayin edıldlktcn ııonra bakır, tunç gıbı tonlarca müdehhar 
biıyı.•lt el \ irlcriııdc olduğu gibi ona ve saat ı 0,30 da başvekalet dairesine ey hümam hilmam devam eden menkibeleri. T ürkliiğün malz~me, bir nıııçıına altındıı ku1,;uk 
<loı;nıd n clo~ uJ a lııt lJl ediyorum. i:tlcrek bn,vekil ve hariciye nazırına Et• gibi ol imdi daim kıl cıhada ih- Eylt:!dik ağ"dııyı dinin küllüsünü kahramanlık tarihine uçsuz. bır şeref vagonlu lokomotinerle gcmil,.re lrnnu 
nunun 

111 dcml'ı< oldurrunu · b·- d · ·· J k h d r· t B 1 ·k f b k 1 . . o sız ı müV "'i olmu .. lar ır. tımam rusvayı am. salmıstı. ura· ur a ıyn ına e ~ı ·a a rı n-ırsınız. v v 

Bu toplantıda; bu sabah tayyare ile Hımmetilc padi.,ııhı rub'u rncskı1nun lzzü bnhtü dedet ve ruf'atle olup Akdeniz. onun ak piık kucağına lıuına aııldı. 
Son .n~·i .. ı· içinde, son haftalar i- .. ehrimıze gelen Ccnrral Camelin de tamam şadıgam geçmiş. biitün miihim limanlan, ada Yeniden sanıa)i tenıkkiıniz.e kar~1 

çlııde bızı J>elt Zit•ade n ı d ı k . ff h k.. d b" k E b "k 1 f.: m dt'lC'ri h . .ı. • ıe,gu e en haz.ır bulunmu,tur. Tiği İslamı çekip azme~le küffar Tiği 1.:1,ınu çeküp azmey c u ar lan dinde kalmıttı. er o~e e ır ço a n a ar uran 
cıuııız bıhy.orguuuz.. Toplantı 2 s at fOUrmüş ,.e ııaat u,tfine üstün!.' Barbaros. mc{'hur ralubi olan Ln • Cumhuriyetimizm bu )UZ güldünicü 

n.u Çeku lo\ .ık lnl',.elc i olmakLnn 12.JS e doğru n acıdaki tebliğ net<rC· * Kafire vurun kılıcı kfırını zar derya Dorya'yı (28 E,Jül 15 28) uui himmetleri Haliçteki Tersanemiz için zmıdc bıı.znt B f 1 b 1 
i im, bu . 'ne!; mc ele ıdir. Bu dılmıttır: Ol mucahidsin ki en küffara yoktur eyledin hinde Pıevcz.ede müthiş bir hezimete de canlı bır aa İ)<"t s ang1tını gö -

and,, m lyonlnrca İn;ı.anı Bu sabah lngiliz '\"c Franc;ız. nazır- şefkatin Alemi Anderya Dorya bnşına tar uğratarak kaçırmıştı. tcımektcdir. 
d n k \ f' . : azme 'lE.'\' "- lan ::ırasında yenıden yapılan bır top· yer yüzünde ehli küfrün ref'medır e) e -~ Barbaros Hayrettın Pa~ uımanın -) e l 'l'\•a 'ktrılmıız bir · k · · ı · · •l d 'n · Tüık milletinin ezeli. fııri bir mev-

d Ne. ı~ l'lı nef ınde toplamakta- lantı neticesinde bi.ıtün noktalarda ni\•\'etin Şiriltnk gibi bugun m('rdane çun do: Tersane ve donanmamız tam bır hib~ de dl"nm:.ılıktır. Bunun canlan -
dil. h ı.1 olıl.u da ~U mr ele bu ka- tam bir iıılaf hasıl olmu~tur.> 1 Hep kiHSB) ı ÇLİ mescit kılm~tadır kfu· eyledin tekfımüle cri~i\ltİ. E\•velcc ilk tersa- mastna C'n müb,. ir bir iımrC't, bugun 
ar Atk n1 bır vnzıyete eri ti ·ı GC'neral Camelinin bu içtimad.ı ha 1 himmetin Tigi İ lamı çek tip nzmeylc küffar ne, birinci Murat nmanında Sança büyük Tı.irk Amir lı Baıb ro Hayrl"t 

Ol ıtıl.ll', b l b •• k•• •• •• 1 ' I ı· ")anll k' J k""ff Ü tüne S • p f d C ) I J t,n İçİn )dptığımız ihtıfa? oJtn Ot M I lzır u unması: ugun u goru.:me erın Tiği .., çe ıp azmey e ·u ar arırneıtın aşa tanı ı:ı an e ı 10 u-
• :ıı c e olclugu ırihi burrUn de i h. · h kk d b f k. d, - ı u"stu'ılC * d k ı K · ı · d d Biiyük Knptan Barbaro u anarken zo A 1 . e> " ma J) etı n ın a ır ı ır c inmegc a uru muştu. ,ırıunı < evrın e c 

. . tnan lıarıı.:ı siy:ı-ıelinin hedefle k:ıfi görülmektedir, * lI nzl'etine verPcek bu nu,.reti Rıtt b- Güzelce Kasıınp. ı,;a. {adını taşıyan onun ndını cbcdilf'Stiren ve drrıiz.lere 
:~ı;ı 0~ı~akca iz ıh dcc<'gİm. Bu si.ra- Chıımberlain ile Dıı.ladyenin dün Sen o sen·crsin ki verdi Hak T liı bürrnhim Kas1mpaşa öniindcki) Halice nakletti- a\iık ruhunu l!Öqt,.ren H.ı\ ıl"llin B<"lhılin 
dıl ~ı;o. dernokrnt clc\·lctleıin k<'n ev\clü AAlm.:ın)unın Çekoslovakya nu,.rnti Yazdıhıı· lnrihini ''l''clhüıı mıııalla- rildikten !\Onra ltalya ve Fran!llz C"le1 deki tiirbr•i öııiınde, Turk "em;lı~i-

rı ırnfıı.ıd.ın ~e bıt cdile_n dün -ın,ıkkın<lnki 1.ılepleriylc ortaya çıkan Bulmadın fılemde kim"'e . avı ile hilkerim,. !arına karşı engin denizler için en da- nin denızl('riınız için hii\'iık gayesin • 
J U) ı g ıru 1~ u ctıne tnmnnııyle zıt- nıe elı.-vi tt"tkık C'tl!klerini tahmin el - de\' Jeti f"'un nasib etti ana bu Jlll!ref bay- vnnıklı olnn ba ... nralan, Fırkatalnrı, den doğ;:ın 8 tkı d,ı hepimir.in önü! u-dır Biz m ·ıı f . . · ·ı " · r r kl b b 1 k 

. · nıı C' ımııın, uçı neli Al- nıck kiıfidir. Kıl yine hakka tevek kul fc, t kıl- yuık..ıdı Kaliyon 'e Kadırgaları, bu Tersane - u arını era rt açmış 0 c tır 
ınşUan ınıparatorluğuııuıı dünya goru Almdny .. nın talrplt"rindc oöst<"rdıöi nıa fırsatı Tiği 1<1lnmı Ç kip nzml') le kuffnr nin minmrları inp ederlerdi. •• 'N •&t"WWW 

uclur: Her şevd ıı ene) Alman 'dd 1 d " t lı~tunc Parı \C I~ondr ının en b(l.)uk 
mili f . · şı et on nı 'c Par is 7.İmamdarları Tiği 1sliımı çekip azmcyle küffar Bütün harp gemilr.rimizin in~,;ında moda ınüecı e t•leriııcll'n çıkmış 
ınu it fiilin hal nt nrUnrının temin \" tarnfından ancak itirazla korşılanabılır "' Ü:.lline * Türk tarzı gözetılirdi. En zi .... adf." Ke- · Jı • ı · b 

< n na c:tnıektı'ı· d. lk· d 1 ~ patrvnl ır :ızı>rrnd<' ııcı m .ı-
- ı ı m 1 k t fk" · · d * Kıl ,ı:razalıır onunla daima rnutıa o b ı ı.. ı •-ı k b F k . , · cm ,. e e an umumıye"ı e b mane a~ arın, ıuç ayna IK arın, a an 1 .• ılara mahqu MUŞAMBA-

}{ a at bugunk(ı vazıyet nedir? müttefikan bu tal 1 . k b 1 yüriı ·' 
epin b'J' ep erı a u c şa\an Ur kılıncı ehli kufre yıkagör lbün- ma tezyini rmalan milli bir üslüp ta-ı LARJN zr-ngtn C'<'.,idler· her :;er 

• iZ 1 ı~ or~mnuz ki "milletle - görmemcktt:dirlcr. '-"adını Gu;ı~uı:;ındaıı atemin her IRhzn azad fJrdı. 
rın tnuknddC'rnllanna kendil · · 1 . " ol yürü den nlU!IMld .er;1.itlc vt- ucuz fi-lıfıkim ol . :b. . . erı~ın ngıltere hiıküm~tinin. AAlman ta· Ol lilıne bir iş et unuda kendü adı- Barhaıostan sonra Kaptanıderya yatlarla BAKER mafnzalnnn-

k masııı Pi en ı ı ılerı silrulc- leplerini Pra 17a tebli. d k h' t 111 Gül gi'lıi bağı cihanda hnşrerlek ~nd M 
ti! Alnuı.ı ·ıı l" k d' k "' g c er en ıç e ı i.ıezzin zade Ali Pap zamnnında, da s1tılnuıktatlır. dn~·mım • ı ~hıti~ 1 

·en 
1 

u.\'Vetine tarafkiran" olınıyan tarzı har .. kt"ıtc ıs-1 Almağa kuffardan bir ehli dinin ol yürii lncbahıı hezimetinden dtılayı il 7 lhı uı;i c<•,icllrrimiz yalnız 
ınlf,k~ ~gba. ı ) acı olmaclıgına v rar edeceği muhakkak .. ddı-dilmekıe- ı dadını Tiği lamı çekllp azmcylc küffar 

tırevı ır vardım göre ... · d. ı - t- parça harp gemi11inin onıuıgalarını bir dahilinde te~hir 
ka d 1 •. • cegıne 1 ır. Tiği 1 liimı çekip azmeyle küffar u;;; une günde Tersane kızaklarında lcunmık n ırı dı. Bılıyor unuz ki bu söz Al * 
lere olan 't' l ' manyanın plirıı Çek milletinin üstüne t üç ay :ıarfında ve ilkbahara kadar ta . Juı Kkl mahfuzdur. ı ımac ımız en açıkı-a bir h- · ı · * ''"~apnlı ıu·· ırn eli her "eri bizar (1) li•••••••••••••ıi tarzda aui tiınal dil<ll •. • ')f urnyet ~rıne teca"·üz veya toprakla - ı " " mamlayıp Akdenize çıkaran m~ur 
ki bizim lıntlı h k ·t:'81~ 1~ or un.uz rından ibır kısmını cebrr.n ilhak etmek Aleti harbi duruş yine müheyya et-1 . . . . .. iller!n Tersane mimarı Mustafa olmuttu. , 1 lıtanbul 3 üncü icra MemurJu-
.' nre e ınıızın netıce mak d d d - kd. d i .1 meg-e Hep se. ını adim ettı taze gulzar ıl- w d sı Ver a"ıllc } d . l 1 u ına ayan ıgı ta ır e ngı - (Mimar Mustafanın ölümü hicri gun an: 
' • mua ıe esı odu Ve t · Al hl. k ·r · leriıı l t b 

1 8 
- ü · 38 3nnn l'nemlekelim' . • b · erenın m nyaya mukavemet ed,.ce Hu cihanı e ı u re ecuı gayya et- . . ı 007 tarihindedir. Mezarı da K .. Bım- an u unc ıcronın ;ı;ı., 

d ğ ız ıçm u munhedenin ğine vüph" '-·oktur meg· e Döndu çul namı şerıfın Rum ve Ta- d ....... h" B b D "h .. d No lu do '""a He kira borcundan do· o urchıgu neticeleri he'pı"rıı"z hıı.laA J • • ·ıı paşa a ı ura ı a a crga 1 ıçın e . " 
h n Fakat Ç h 1 d Öndülüs me citlerini '-'ine ihva et- tar ı eıın bulunmaı·t~dır.) lavı haıı ediliı> ı>· ra~·a ÇC\'rilme ·iııE: ntırhyorsunuz Ve yine he . . b" . em ~r ayn aynı zaman a .ı " "'.. " ' " 

liy01• unuz k" · 1 pınız ı- ıulhü kuttarmak için son bir gayret da meğc Tiği 1 l!\nıı çekup azmeyle ~ut:ar Sadrnzam Köprülü :zamanında baf- karar \'"rUen !bir pıyano. bir radi?, 
nıau milletin~~ :ı~ndman ~I~ hula ıl Al-ıha sarf ederek F ran ız nazırlarına Bcr- Tiği İslamı çekip azmeyle küffar üs uııe lıyan, liç mbarlı toekilde. top çr.kcr ka 7 parçıulan ibaret ~alon L~kıını, hır 

ın en sın arı alın lin d. d b. bb.. ·· t·· * rt garderop ve sıur muhte dı ve nıUdafnasız k l d nez ın e son ır teşe ııstc bulu- us une paklan havi 1 1 O pare toplu hüyi.ik o a ma:>:ı, • . . -
sı] ınunmelc ~dil·ı· a,.~~cal n ~~n hna nulmnaını telclif ~deccktir. * Koma bu knrı elinden celıd idıp kış 1 kaliyonlcırıınızın inşaııı Abdlihntıcit lif ev. e .. • ,,ı:a.:ın~ı,1 b:l'ınr.·ı· a~ık _arttır-

uı. 1 
rne ıepıııız a M d k. F ·ı ı J{ . Ü 1 k 1 1 ı ·. . h A 1 2 n ·I l 1 g 1 9 ··o ,ı tırlıyorsunuz k. l .. . . a em ı ransa ı c ngiltere yap angı y z e arşı ge e o aııu n- ve yaz, devrine kadnr devnm eımi~ıi. mas ı - ., - . .., sn ı llllll • ,,, unn 

kibet on hcş se:;c
1

:~ıd ;11 ~~lh~ş bı~· ~- tıklım tekliflerle Almanyanın ırk mese kisar l{ıl efc>I' derra yüzüne al donanma 1854 teki Kırım deniz ınulıarr.be- l O a k:ı,\al' 'e muhammen kıyme-
ze çöktU J ·d V ,; e e zeı·ımı- lesine dair olan taleplerini prenııip iti-

1 Biri~ oldu ann yad oln ilfıyevmil_ll çuğuaz sinde Sivnstopol öniinde kuvvetli mer Un et 75 ini hulınnd1ğ1 tnk<lirde J
ınanya yec ~~ u. b .e. eger ?ugfin Al- bariyle terviç etmitı bulunuyorlu. karar Çün ~ana bu devleti verdi h_ü?ayı mılcrini 5açan üç ambarlı mClhur kinci arttıı m.a~1 2V - 9 - 938 ~erşem-
retli oldu•~ııa ebn U_yü~, hilr ve kud- Paris ve Londra hükumetleri hüsnü Komağa sahnı cihanda namı yakin bın.ıyaz) cMahmudiye> harp gemisini de T--a he." gtinü ny.nı aatlerdr. Beyo~.'.hı l\fu. 

" unu munha mm ken- niyetJ h k "ki -d· . . •. 1 ı- k. l k f '"""' 
di öz ku\'vetlc · b 1 e are et etti erini iııbat etmek ya ıgar Tıgı ı; amı çe up azmey e uf ar ne mmian Mehmet inA..!lı etmi•ti. bıt zade 

1

) azıc1 _sokak. 56 \ tk.-tor)~n. rınc orç. u olduğu üz t • • T"W• t ı- ki 1 k-ff v- " • ırn da hepiniz p k:ıtr bil" ere anıım ettıkleri planın süra.tle ıgı s amı çe p azmey e u nr i.ı time Şu geçen yanm :uıır zarfında dena· han 40 • o.lu daırccle ıcra ed:lecegı ) e « '
1 ıyor unuz tath'k· • · d b ü t- (10488) 

I Unyada hiç ıbir kim e b. . k ,· ı ı ıçın c azı tekliflerde bulun-, s une * c:ılik ve terBnnc ifleri yeni ihtirslarla jiliin oluııur. k ızım a - malan "hf ld ---
~nman1 ı~a yardım etmemiştir. Bila 

1 ıma en uzak değildir. * Yer yuztinde ehli küfrü mahasal büyük bir :hız nlmağe batladığı zamnn -~Be.tiktat icra Memurluğundan: 
kı cllerınde olduğu müddetçe b" • 1 Almanya tarafından 1 O ilktetrin o- I Askeri kiıffan görilp oldu kalbim şbyle koma bu faaliyet, yalnız bi7de son muılaki- Berix ile Fethinin şayiaıı muta. r. ızı arak lcııb't dl 
soy~nı{a ''e ezmeğe çalıştılar.,, b J 

1 ~ 1 en tahliyr. tarihi ka- bikıarar ı-;mir ookkile senındir çLhıkO fırsat yet ve meşrutiyet devirleriyle beraber samfı olup malıkcmcce şuyuun 
llıtler dünyaya silahsızlanma teki ~I edılmeınekle beraber Südet top • Hak Tealiıyn tevekkül eylüı> ey na- daima buyük bir atalet ve lakaydiye uğra- izale:ıi urctile s8tı,n karar ver:iler, 

li~ etti.ği halde redle karşılandığını,~~ .a~ı.nın tahliyesini ve ahalinin nakli mıdar An "M uradi., indeki keh keh dua- dı. Xişnntaşında Tc \"İkiye mahallf'sin-
so~·ledıkten sonra şbyle devam et- ıtını ıran e"vel hitirtnek imkanı mev Yüzün ak olsun bugün çok erlik et- dan daima Haliçte-ki ll"tl'anemizde makine, çe· de ](arakol sokağııına eı-ki 77 yeni 
mıştir· cutıur. t• • ·k- T·-· f 1 l k··r·· ı·k · 1 

· m a~ı ar ıgı (; iimı çekilµ azmey e u Jar ı v .. ınce a &t fabrikaları, aynca ~aç, 93 :-\ayılı Ahşap hane açık arttırma-
"- Nihayet Alman ordusunun p . Fransız nazırlan Pariate 'riği İs1:1mı çekip azmeyle knffıır ii ·tüne çubuk fabribsı, dökümhane, model _ ra çıkar•lmışlır. Şıu1ıınmesi 20-~l-38 

en mUtckanıfl b. h ar11, 26 (AA ) J . - t- h k b "b b . k 
. ır ale getirilmesini aaat 15 · · - ngıltereden tıs une * ane, nzan ane gı i irtakım kıvmct- tarihinch• dh•nnhancyc talik edılPre 

eınrettım, Bugün alenen il An ediyo F tc tayyare ile hareket eden * Bu cihadın niyetile canidil hoş ey- li müttemiliit mevcuttu. • 25 - 1 O - nas tarihine müsadif snlı 
r~ı.m: Şimdiye kadar dünyanın hi- ranıız nazırlan, saat 16.57 de Pari Hak Teala lıer işinde sana olur des- ]eyüp Tersanenin cValde kızaiı. fdf kıza- güıı(i saat on diirtten on altıya ka-

~:;mediği bir silfı.hlanma yopbk ç se ;arm't;r~r. tigir Ur kılıcı kafire derya gibi cus ey- ğu adını taşıyan mahallinde ikinci Ah dar ~atılacaktır. Arthrmaya iştirak 
Sa~ne mütemadiyen silahlandık ·· atv~ 1 

aladic.r doğruca harbiye Hurrem oldu g(ış edüp lıu fethini l~yilp dülhamit tarafından Abdülkadir zırh- için ?; 'i .5 teminat a lcçesi Belediye 
• ozü Çe1· 1 k . nezaretıne ve Bo d h 1 ·ı b b 11 d . . k 1a 

Hitl d •
0

• ovn yaya getiren ••t • · nnc e ariciyeye miri vezir Ehli dillı>r pendini her lahza güş ıs_ı 1 e era er ~ü av,.ndigar isminde resım , yırmi <meli Va f parası er ernı t:fr ki· 01 ınıttır. b hl k 
Afitabı devletin her ruzü şep olsmı eyleyüp ır ~ır 1 ruvazörün inpsına h;qlan- müşterİ\'C aiddir. Arttırma bedeli 

1 1"- Bencs, Çeko lovakyayı ya • L d Çekler cevap verdiler münir Tiği İslamı çekıip azmeyle küffar mıf, nihayet bu iki gemimiz, kızaklar muhammin kıymetin "(, 75 ini bul -
an a Yoğurdu~ on ra 26 (AA) ı· •· •· d d kd' d 'h 1 · 1 k 

re kUn· 1 gu znman, bunun ida- sı mahafilinde . · ·. - ngiliz siya- Tiği 1 lamı ı;eküp azmeyle küffar ü tüne (2) ustun e enize indirilmeden çlirüyüp duğu tn ır ı a esı yopı aca rtır. 
del itt'h 

1 
viçre konl~ollarını n10 - lccnlovak · Hıtlerın muhtırasına Çe (istüne lbrahim Hakkı Konyalı ma~\"olmuştu. Aksi halde en çok arttıranın tnnhhfi 

d •1 
1 
.n~ ederk organıze etmcii va mekl .:~nın cevap verdiği hildiril • * Kız.aklara mahsus tezgahlar, me ·illi dü baki kalmak üzere arttırma J 5 

e) enııştı. Beneşin bu kontrol ida b e 
1 tıfa edıliyor. Faht bu cev (1) _ 1292 No. lu nü&haaınm bir arazi üzerinde yapılır, kurulan ge- gün daha temdit edilerek 9-11-938 

reyi nasıl tahakkuk ettirdiğini h - .'." rnuhteviyatı haltkında h'ç b" a- Şfıdıgam ol daima ulu gazalar E:Y- 2 mi omurgnlım iııtikametindc takozlar, tarihine mli neli! çarşamba gunu Pinıiz biliyoruz. Önce b" t dh" e- soylenilmiyor. 
1 ır ~ey Jcyüp 6 nci sayfasında bu iki kelime "Di. ·r 

1 
d 

ji . t tb" , • ır c ış re- Sail eltafına tiırJU atalar eyleyüp lizar., teklinde gösterilmittir. çı trı ar izildikt~n sonrn gt'minin, su layr.i c:ır.tıtlc ~ıı çol< ıırtiırana Hrnlesi mı a ık ederk işe başladı Alman Çek - Lele JhtiJifı kesiminden yukarısı gehvare adı veri- icra edilecekt!r. ln~ daha o zamandan bu şidd t .. ..Varfovn, 26 (AA.) - C 1 Canına Andırya Doryanm cefalar (2) - Fetihnamei Hayrettin Pa len hir bet'ik vnsıtnsiyle tutturulup et Evaaf: ~okoktnıı girildikte Kar. rnıne karşı Ptote toda b l e reJı- T oşen bölgesi hakkınd k' L azete er, eyleyüp t•· Yaprak: 292. 
dı. Fakat birkaç ya ·Jım u un~1uşlar nn henüz Çckoıılova a 1 eh notası rafındaki pnlnngalarn bağlanmak sure muy J,nrataş döşeli bir uf ak antre. 
rın hakkından getdf. 0 :teşı onla- rnediğini ya;:ıyor. kyadnn cevap gel n_elçikacln almmış ~lan askeri te~ - Pazarlık t tiyle inşaatı ikmaJ edilirdi. dolaplı bir oda camlı bolmedcn bir 
beri de bir imha h b' b amaııdan. Ekspres p 1 bırleri tamamlamagn karar \'ermış- SIZ Sa JŞ Sultan Abdülaziz devrinde deniz sat ufak taşlık bahçeye nazır bir odn 
ko lovnkyanın lbir ,?r 

1 r~şkldı. Ç~- ınü~kcreye ;r~n~~ .. cazctcsi. Çeklerle tir. Motorize kıtalarla istihkam kı- J•ÇJ•ll hazırı ki vetini gösteren donanmamıza ait ge- mutlak mutfaktan bahçeye çıkılır, 
ınuı,, senelerinde rnutakı _ane teka- den garanf • e n, um etmesi icnbe - ta atı seferber edilmiştir. ı ar miler bu kızaklar vasıtaı;iyle yapılıp !bir miktnr eşçar musmer ve tnhta 
''Ü b' n t•ıben altı ının ° sa olsa derhal L h" Çekl · L hl b fi B . . - denize indirilmi;ıti. kömürliik t:ışhktn merdiven altında 
.T z ın Alman Ceko lovn'- tana teslimi olab'I ~-· ,_ e 1

' erm c ere ceva ı men < aştarafı ı mcı say/ada) 
nıe J • • • .ıı:yayı terk 

1 cccgı t.:anaaitnded· r B h . Tersnncrnizi öldüren Sultan Hamit- bfr kıler ve bir belıl bir knt (l) bir 
l o luı·ıyetınde kalclılar. Çünkü b .. • ı Musaolinin N tk ır. Varşo\'a, 2G (A.A.) - Polonya ıp ~ tı.yat· gelerek söz almış bila- tir. ufak sofn il zerinde caddeye nazır 

c. Yaı>ma !ardı açlıktan o··ıe kı~l londra, 26 (H • u u notasına Çeko lovakyanın bugün hara ıç tıcaret umum müdürü Mı.im- · 
dı ce 9l!r- r . b usuaı) - M Mus'o R Hatta evhamından Haliçteki deniz bir büyük bir küçük iki oda ve arka 

. 1· d ını, ugün Ycronede 100 b: Jc - tevdi ettiği cevap, müsbt hiç bir şey 1ıaz ek 3489 numaralı pazarlıksız lisesini gözönünden kııfdırt1p Heyberı· tarnfı b:.ılıı-eve nazu· terkos mu:ıluk nş ığımız de • 1 tahrn· 1 ın adar . . . ~atı k- ı. kk d . . v " L,ılk k vre ıç nde, Südet ın ° unan bir k ı b ı ı. .. .. ıhtıva etmcmektedır. Bu cevabı, C\"· ıs ş aııunu 'l 1 m n gı::mış ıza - adasına nefyetmi..ti. ]u bir suJhnne bir oda ile bir hela ve "' ının orkunç v . · y • b· na a I& onunde ,. 
bir tek bQ ilk d , azıycth~i nnlıyan cnı ır nuıulc eöyfemiştir. velki vnjd)erden bir nevi kurtul - hatta bulunmuştur. :Mumaileyh lbu M"l'rutiyet devri de buna rahmet o- ikinci k;ıtıııdn keza camr·kımla bö-
<lnm var· 6 d e\blet ve bır tek a - M. Musııolini bu nutk d Ç-'- mak teşebbüsü olarak telakki edile- kanunun hem iktısadi hem de ahla- kutmıı~tur. M~rüıiycte kadar Ri>yle Hlnmiiş sofa üzf'rincle birinci katın 

' n üyUk dost selesind b un a cx me- b'J" ki d" b .. -
Dcnito Mtı ol' 'd' 'd unıuz . en ahsetmi" ve ... ·· 1 d 1 ır. en ışelerin mah ulü olduğuna i- öyle bir dereceye kadar Mcyen tersa aynıdır. ını ır. -Şı dctli lk rnl.ftir 1c· " ...,..cum e e - D ) d h , . . d T 

lnr-. Onun b h k . n ı -
1

: a 8 ye cum ur rcı.sının yanın a şaret ederek kanunun tntbikatile ge nemizin - hiç olmaz.sa - bir mevcu Kıymeti muhnmminesi 4000 Ji-u are etini unutmı c - Ch b p · ( k"I d cağız ve eğer günOn biri d l Yıll- . p • am crlı:ıYn'in Çek mcseıes·- arıs, 26 A.A.) - Baş\'e ı rek halkm ve gerekse esnafın ede- iyeli vardı. radır. 2004 No. Iu İcra kanununun 
~in ele bouJ b" . 

11 tııJya i- ~ın osıfik bir surette halli · · 
1 

Daladier, saat 17.50 ele Rcisicum - ceği istifadeleri izah etmiştir. ================= l 26 ncı madde ine tevfikan ipotek 
.J c ır vazıyet zuhur ede gı gayreti . 1 ıçın yaptı- Ot b'ld dd fı d 

sc A im 111 milletinin k r- 1• d cu tcıı im ve takdir etmek• huru ziyaret etmiş ve yanında bir Yarandan itibaren kanun fU omo ı en ca eye rla ı sahibi alacnklılar ile diğer 4Rliika -
knrak, ondan da a, • ~ıı:ısına çı - azı~ ır. Alman muhtırası; londrada saatten fazla kalmışbr. mul dahiline giren ticaret şübele - Kadıköyilııde oturan Naciye. dün darJarın ve irtifak lıakkı sahip)eri-
tnn ını i tiycceğim ~J a\ rı tıalnn - ta vıp olunan hatlardan uzaldatma • İngilterenin bir tedbiri rinden her birinin mümessilleriyle rnbanm ön il ne 9 yaşlarında Bahaed nin dahi gayri menkul üzerindeki 
dini mudafaa ede~ek e ~ zc~~-an ken ınakt~clır. Loııdra, 26 (A.A.) - İaşe ne - ayrı ayrı içtimalar yapılacaktır. nin idaresindeki 2909 numaralı a- baklannı \'e hususile faiz ve ma-
cleğil, iki milletten omaün ıkkı mill~t h 1.: •• • Var\lovada lurulan ve tarihi zaretinin emri ile bütün İngilterede Hazırlanan toplantı programına rabanııı önüne 9 yaırlarında Bh d s.ırifi dair iddialarına evrak kıy -
t re cp bır atalarla d 1 1 h i . . . - . v ae - tı . 1 • . ü .. d . <l 
ek blok vUcucl bulac kt.ı .. b 

0 
u 0 an Avrupanın akı be- nvay cı zarurıye Ozermc 'bugünden gore · din adında bir "OCUk çıkın f" me erJy e yırmı g n ıçın e ıcra a-

n r. ti, u hafta b il" 1 .tib k k 1 ')f ı~. şo or k . 
Franıax Nazırları D" d"I · d 1 e 

1 0 acakıır! Herkes i- 1 arcn naı· onu muştur. Bu ted- Bugün saat onda lokantacılar çocug'"u ezmemek iç· .. 
1 

le b" iresine bildirmcleı·ı lazımdır. A ·sı 
L on u er çın a a et ve uz) A b" a· d·ı·k 15 Ü •• "i ' ın oy e sr ı ır . ·ıı ·ı b't ondra 26 (Husu•) B k y h .. 1 &fma vrupasıt.. Si- ır, .,.ım 1 ı g n lÇıl • r. ve balıkçılarla harice bilumum gıda f t k" ,_ .k halde hakları tapu sıcı cırı e sa ı cı . 81 - 3fVe il a Rom ekliler· b' b G ı· d d" d'" ren yapmı ır 1 wızyı ten ot-0mo - 1 1 k t .... ,. . 1 ıarnberlain ile göriişnıck üzere dün nın taraftar • .'.z u :eni Avrupa ame ın e on u maddeleri satanlar, <iğ leden sonra . . .. • .· . . o mac ı ça sn ış ucae mı pay aşma: 

nk,aın buraya gcln. 1 F "k ] . ı~ıu Cumlelcnyle nutkunu Londrn, 26 (A.A.) - Fransa sant lıi.30 da tuhafiyeciler tel' -ı bılın muşteı ı kapısı bırdenbırc n- sından hariç kalırlar. İşbu maddeı 
b f\'ekili ile ha . . 

11

' 

0 

an ransız 
1 

ma eBtmıvtır. Genel Kurmay Rci i Gamelin, lngi- .1 k ış 1 t, 
10 

d çıJnnş ve Naciye caddenin ortasına kanuni•·,. ahkamına göre 1tnreket b' rıcıyc nazırı ve M Gor el ik d f zı er, umı çı ar, yann saa a ., -
•n bugün saat 15 e d ~ 1 d. .. ç a a se erbcrlik liz Genel Kurmay reisi ve diğeı· ln- antikacılar oymacılar vesaire fi" düşrniiştür. Naciye dudağından ve. eyf Pmek ve drıhn fazla malOmat al-

•Y l 1 ogru ~on radan Bruksel 26 (A A ) K b" ·r k . • • ~ 
rı ın1t nrdır. b 0 • · · - n me, gı ız as erx şeflerıyle görüştükten buçulda ayakkabıcılar perşembe 

1 

vücudüntin muhtelif yerlerinden be- mnk istiyenlcriı: 9~ı8/l681 dosrn ıııı 
Dün aktamki içtimadan M>n F .ug t ı~ to~laııarak enternasyonal va sonra snat 18 de tayyare ile Fran- günü 5aat ondll mahruİcıat(ıJar top- relcnip yaralanmış tedavi ıaltma a- marasiyle memurb1eUmlze mOı-..ıcn-

ra ran zıye etkık etmiş ve ~imdiye kadar saya dönmüştlir. laııacrktır. ımarak tahkikata b'aşlanmıstır. atleri ilan olunur. (1048J) 



Sayfa: 8 ):ENİ SABAH 

İSTANBUL V ALİLİGİNDEN : Güzellik ve sıhhat için ilk şart ODEON Bugün 27-9-938 Salı günü Büyük Türk Ami
ralı Barbaros'un dört yüzüncü yıl dönümü kut
lanacağından teşrifata dahil zavatın ve Matbuat 
erkanının saat 9,45 de Beşiktaşta Barbaros tür
besini teşrif buyurmaları rica olunur. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
Yeni çıkan plaklar 

Bayan Nedime Birses 

270242 No. Hürmüz sarkuu - Sıvatı-ta bir l'•t' se"· Jıtll 
H . .k F d ' · b k ·crilll ıcaz f&r ı - a lmeyı "?n ço &~ ' 

Kıyafet: 

}(oyu renk kostüm. (B) (6807) kullanmaktır. 

Zaralı Halil Söyler 
270243 No. Azime türkii•Ü - Urfa Hava•ı 

Söğüd yaprag ı yerde - Sarıycrc!uı •ll ıclir 

ÖKSOROKŞURUB 
"Sirop Pectoral,, 

il 270241 No. 

1 
270253 No. 

Bayan Zeyneb Öylü 
Atiyemin bahç•'Oinde 
Zührem bana d•rgın 

Odeon saz 
Müstear karfılama - Kema.n, 

Çargah kartılama - Kenıan, 

k"'""'• t;l• 
Cüm'>~ .ı. 

1 
,,,,... 

kanunı k 11 

Cümbiif 

Niğdeli Nureddin Senern1an 
270237 N Niğde havaSI - Aia gelin . 1'!' 

O. Halk tarkıaı - Sarı çiçek mor nıcn' ııi' 
Eski ve yeni bütün öksürükleri geçirir, balgam söktürür 
bronşları temiyler, nezle ve gripten korur, gö~üsleri zayıf 

oıanıara bılhassa şayanı tavsiyedir RADYOLl.N 01.t'LERI·, Dişler Çehreyi 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESi Y 

30 senedenberi emsalsiz bir gayretle çalıfarak yapmtf 01 ~ ,J 
d erin tecrübelerin neticesi olarak bugün fennin en mü te1'•,.,. 
plikarını imlaya muvaffak olan ODEON plak tirketinİıı • 1~,;ır 
ka kısmında okuyan a:üzide aan'atki.rlarımızdan bazıların 111 1 

Beyoğlu lstanbul güzelleştirir. 

İstanbul deniz ticareti müdürlÜğünden : RA DYOLİN · DİŞLERİ , Dişler ,, Hamiyet Yüce•e• 

leri : 
Bayan Safiye Bay Münir Nur~ddin 

,. H. Fakri Mideyi ,, V edia Rıza 
u Kemal Gürses 

sağlamlaştırır. lfaka t 
Fenerbahçe, Bost ancı ve Hey lı eliada mendirekleri için 600 l\I .1 taş P••••••••m•ıııi••••••••••••••••'! :: Küçük Meli.hat _ , . Refi!· Baaaran 

., Malatyalı Fahri 

alınacaktır. itaya talip olanların 7< 7.5 teminatı muvakkate olan 112 l••••••---i.nllİİmei.ııR!iiıiiııııiiiiiliiiİİİ••-,_• R A D YOL 1 N dişleri temizler ve parlatır, m ikropları yüzde yü• 
lira 50 kıırıı~Iuk banka mektubu veya mak1buzu ile yevmi ihale ola öldUrür. Diş etler ini besliye,ek hastalanmalarına mani olur. Ağız Yüksek Mühendis Mektebi 
11 - 10 - 938 salı günü saat 1·1.30 da Galatada deniz ticaret :Müdürlil- ı kokusunu keser. Sabah, Öğle ve ak•am her yemekten sonra 
ğünde müteşe kkil komisyona ve şartııameyi görmek i ~tiyenlerin de Mü- R A D Y O L 1 N ı• · Mu·· du·· rlu·· g" u·· nde"": 
düriyel ıd a re ~ubesine müracaatları ilan olunur. (6890) ~~~~~~~~~~~~~~~~~E~~~~~~~~~~ 

TASHiH Gazetenizin 23 ey- , 

,: 
ı - Liseler olgunluk imtihanlarının 19 eylül 988 de bitrııe·ı~ 

yısiyle evvelce 22 - Eylül - 938 akşamı nihayet bulacağı ilan ed~ 
lan 938 - 939 tedris oıenesi kaydı kabul muamelesine 27 eyiıil 

Erkek, kadın ve çocuklar 
için 

TRENÇKOTLAR, RENKOT
LAR ·•e VA TERPROOFS 
MUŞAMBALARININ 

Her cinıte zengin koleksiyon

lül 938 tarih ve 141 numaralı nüs

hasınınn son sahifesinde n eşre dilen 

10392 numaralı satış i!anının ser

levhası (tstanbul Beşinci icı-..~ .l\fe-

murluğundan) olduğu yazıl acakken 

larını ber yerden ucuz fiat ve sehven 1stanbul birinci Ticaret mah 
müsait şartlarla Beyoğlunda 1 kemesinden şeklinde yazılmıştır. 

I B.<1. KER majtazalarında bulursunuzl Tashih olunur. 

İstanbul Belediyesi ilanları - 1 
.................... ı .. ı .. ---- ----- 1 

Ke~ı f lı e deli 1661 lira 60 kuruş olan Selamiçe~me - :llaltepe as-
falt yohı>ıuıı tam iri pazarlığa konulmu~tur. Keşif evrakile şartnamesi 

Levazım müd ürlü;hinde ırörülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda ya-

21lı vesikadan ba~ka en az 1000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 

Nafia M ı idürlügünden .alacakları fen ehliyet ve 938 yı\ına ait Ticaret 
Oda8 ı V•'sikalariyle 124 lira 62 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 

mektub il e beraber 28 - 9 - 938 çarşamba ırıinü saat 14 buçukta Daimi 

Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (6683) .. 
Beherinİn 

Adet C i n • 1 Muhammen bedeli 

5000 soba ıboru~u 26 Kuruş 

300 Dirsek 26 
" 

600 Deve boynu dirsek 80 
" 

150 Soba lalılası 150 
" 

180 ııraı:'a 3iı " 
180 Kürele 25 ,, 

llk okullar için lüıumu olan yukard,a miktarları ya zılı bulunan so

ba malz~mesi açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameqi Levazım Mü

dürlüğünde görüleb;ıir. htekliler 2490 sayılı kanunda yazılı veRika 

ve 141 lira 83 kuru~lıık ille teminat makbuz veya mektubile beraber 1 
7 - 10 - 938 cum,ı günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunma- · 

Jıdırlar. (6725) 

İlk teminat Ket if bedeli 

46,09 614.56 Feriköy 17 inci mektebin tamiri (en 

az 500 liralık bu işe lbenzer iş yaptı-

NURKALEM 
Kurşun Kalem Fabrikasında 

her nevi kalem imal edilmekte
dir. 

Mümasili ecnebi kalemlerine 
çok faiktir. 
Fiyatl a rı ecnebi kalemlerinden 

7' 50 ucuzdur. 

Kurşun kalemler : 
Süperyör 
Timsahlı 

Mektepli 301-2 
1205 Altı derece sertlikte 
Not 

'En iyi cins 
Dağdelen 15 derece sertlikte 
1011 Marangoz kalemi 

99 Taşçı kalemi 

Kopya kalemleri : 
299 Ulus 
701 -A Yumu~ak 

701 - B Orta sert 
701- C Ser t 

71 - A.B.C. E n iyt 
dereceli 

cins Uç 

702 -A.B.C.D.E. Beş renkli 
702 - A.B. Mavi - Kırmızı 

72 - A.B.C.D.E. Beş renkli iyi 
cins 

1315 
1325 
1301 

Pasteller 
6 renkli 

12 ren kli 
12 renkli iyi cin~ 
24 renkli iyi cins 

901 Kırmızı - Mavi 
Stabilli 12 renkli iyi cins 

., 24 ı'enkli iyi cins 
Dermetograf Üç renkli kalem 
311 Grafit ve renkli Min

len 
231 - 232 Kırmızı ve Mavi te-

ğına dair Nafia Müdürlüğü ve Ti- I beşir. 

caret. odası vesikaları). - Çeşitlerimizi her kırtasiyeciden 

134.05 1787 31 Kartal merkez okulunda yaptırıla- İstiyebilirsiniz. 

cak tamirat (en az 1000 liralık bu Nurkalem Ltd. Şirketi 
işe benzer iş yaptığına dair Nafia 1 >LL .. . lstaııbul Sirkeci 
Müdürlüğü ve Ticaret odası vesika-~dar zade Haıı No. 1 - !J 

!arı). 1 Ç b ı· • ZA Y - em er ıtaşta Osman 
Yu k arda ke~if b edelleri yazılı bamirler açık eksilt eye konulmuş bey matbaası dahilinde (Fafa) 

ise de b o> lli ihale gününde ıı-iren bulunmadıgından ay ı ayrı pazarlığa trikotaj fabrikamın 13 - 8 - 927 ba
çevrilmiitir. Keşif evrakile şartnameleri Levazım Müdürlüğünde gö- rih ve 15 numaralı muafiyet ruhsat
rülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesik>a ve hizaların namesini zayi ey ledim. Esasen iptal 

.. ·ı ·ık t · t 'k ·ı b' l"· ·30 9 938 . . edilmis olduğundan hükmü olmadı· 

Mustafa Hayri 

da _gosterı en ı emına \'e Yesaı ı e ır '"te - - cuma glıniJ _ .
1
: d . 

gını ı an e erım . 
saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ,) (6433) 

DENiZBANK Dr. Nihad Tözge 
Akay işletmesinden: 

Babıali cad. No. 11. saat 15-1 
Tel. 21942 

Adalar - Anadolu - Yalova hattında 1 - 10 - 938 tarihinden iti

baren sonbahar tarifesi tatlıik olunac aktır. Yeni tarife iskelelere 

a~ılmı~lır. 

Sahibi A, Cemalettin SARAÇOCLU 
Net riyat Müdürü Macit ÇETiN Ba

aıldıiı yer: Matbaai Ebüzziya 

şanıma kadar devam edilecektir . 
ııı D 

arasında yapılacak . 
aun ı • r' ka imtihanları ey lülün 29 ve 30 uncu perşembe ve cuma -

2 - Mektebe girmeğe talip olanlar 

9 da lıaşlıyacaktır. gı> 

3 - Bu hu8usta fazla malümat almak i~tiyenlerin tatil 
.:n• 

• • re=-• hariç olmak üzere her gün saat 9 - 16 ya kadar mektep ıoa 65 • (b".J 
racaatları. ~I 

. o· 
· 1 ,. h .. t k t ·a 1 - 1 

paraya ~ e\Tilmesine karar verılen ~an anı~ın .. us.. a ınu a ~,,tıl 
teman 130 !ıra d egeriııde maroken . tumarte" g~ın~ saat .9 d rı~~r 

tır. Almak ıstıyenlerın nı .. , 
maon yazıhane, dosya dolabı, kol- · .. .1 • t 111~ 1 • 

lata nbul Beıinc i icra Memurlu· de go'!terı en saat e ]O 
- d ı tuk ve saire açık arttırma suretile 934 ,76!1 4 D No ile hazır bO , gun an: . . ' oo• 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup Galatad ı Salon karşısıııda Frenk - Iarı ilan olunur. 

Kız 

Erkek 

Saraçhanebaşında Horhor caddesinde ----"""" 

HAYRİYE LİSESİ;;~ 
· 1ı1· 

Ana ilk orta lise "ınıflariyle fen ve edebiyat kollarım havidir. Ecnebi lisanı ilk sınıfl arı.Jaıı it',, , , ' . . - d il, •. 
ren başlar. Arzu eden talebe okulun hususi otobii•leriyle naklolunur. Kayı t ı çın ber gun saat 10 a 
kadaı müracaat kabtıl olunur. l stiyenler e tar ifname gönderili r . Tele fon: 20530. ~ 

NiŞANT AŞINDA ( Eski F eyziye) 

Yahlı IŞIK LiSESi ~ .• 
Memleketimizin en eski hususi lisesidir. Re•mi lise lere muadeleti t asdik edilmi~tir. Ana, ilk, or 

1 
lise kmmlar ile fen ve edebiyat kolları vardır. Lisan tedrisatına husıısi ehemmiyet veril ir. YPni yaPI 
pavyonla mektep ıısri bir şekle ıfrağ edilm işti r . Kız ve erkek talebe için ayrı daireler vardır. ~~·ı. 
kayd ı için her gün ondan on altı ya kadar müracaat edilebilir. Fazla malümat için tarifname istesın• 

................................ T.e.1:•4•4•0~.9 ........................ ~~ 

IEY GENCi 
Sağlığın·ı, aileni, vatanını 

FRENGi ve BELSOGUKLUGU . 
afetinden koru. 

KÖRLER, SAKATLAR, HAPİSHANELERİ DOL
DURAN KATİLLER, TIMARHANELERDE İNLİYEN 
DELİLER, MEZARLARA GÜN GÖRMEDEN gömü
len masumlar, bütün dejenere İNSANLAR ekseriyet
le ya kendileri tarafından ~azaııılan veya ana baba
larından miras kalan bu mel'un hastalıkların kurban
larıdır. GAYRİMEŞRU MÜNASEBETLERDEN ÇE

KiN. Heı· gördüğünü temiz sanma ve hayatını kaput dediğimiz prezervafliere teslim ,ç~I' 
lıilkim olamazsan PROFILAKSİN kullan. PROFİLAKSİN bütün mütemeddin memleketlerde ıı.e'i ~ ,.. 
yüzde yü,, bu bela tufanından koruyan en birinci silahtır Sıhhat Vekaletimizin resmi milsaade5'

11 

izdir. Tarzı istimali kutular ıçinde yazılıdır. Her eczanede. 
her zaman PROFILAKSIN PROFILAKSIN daima ve 

_.. ESKi FEYZIATİ 

Yat ı lı BOGAZİÇİ LİSELERİ Yatısız 
Arnavutköy Çifte Saraylar . ,,oJ• 

Ana sınırı ile ilk kısım en veni ve modern tesisat ile Bebekte eski Frans ı z Senj ozer mektebi bı ıı 3 · , ,.rı . . · ıı ... 
Orta ve Lise sınınar ı ArnavulköyUnde Tramvay caddesinde Çine saray larda kız ve erkekler ıç ı ~t'' 

r ılRirelerrle : Her gün saat 10 dan 17 ye kadar Yeni Talebe kaydı için Çifte Saraylarda rfl' 

M esiı'e müracaat edilebili r . 
lstiyenlere tarifname gönderilir. Telefon: 36-210 


