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lngiltere Sadece Çekoslovakyayı Müdafaa 
Etmek için H.arbe Girmeyi Düşünmüyor_ 

Belçika ve F ransadan Sonra İtalya da Askeri r- ~ Barbarcsun 
Tedbirler Alıyor._Ç~mberlaynın Dünkü Nutku _}) H·eykelini 

AMERiKA BiTARAF KALMLA~!1~~ e•r•kil Dikelim 
1 

1 h I " • Chamberlnyn. bu akşam saat 20 de Ş 1 n u asa s 1 radyo ile söylediği nutukta, ynnn par 
lamentoda tam beyanatta bulunacağı 
nı bildirdikten sonra, ezcümle demiş Büyük Türk Denizcisinin Türbesi 

Etrafında Yapılacak İmar Projesi 
Böylelikle En Güzel Bir Sekle Aaır 

Hitler nutuk söyledi, Munolini 
bir nutuk daha ıöylcdi. Alma n muh. 
lıraıı neşredildi ve nfüayet , Londra. 
da da gazetelere bir tebliğname 
verildi. it te en sala h iye ttar zatle
rin ıözlerine ve en eıaıh vesikalara 
b akarak, içinde bulunduğumuz zor 
vaziyet hakkında bir f ikir edinme

tir ki: 
c - Bizden uzak bir memlekette 

çıkan bir kavgadan dolayı biT.im siper 
ler kazmamız, gaz maskeleri takma -
mız hakikaten çok garip bir \ley olur. 
Sonra Prensip itibariyle halledilmi~ o-

Yazan : Müzeler Mimarı Kemal Altan 

lan bir nizaın bir harp çıkarmasına da Beıı.iktaş, lliz:nı lıl.ır zaınanıııdıL 
• 

b"ıle g•~milerin Olll ı!H]ığı bir sııhildi. imkansız gibi gözükür.> .... 

ie çalı4abiliriz. 
Bu me elcde iıısnnn en evvel çar

pan nokla lolınlilc.r devletler şefle
rinin yük c>k se leri, kati sözleri \'e 
düııy·lyn meydan okuma jestleri 
karşı ında milli hakimiyet prensi
bine bağlı cle,·lcllcrin gevşek, ndeta 
nıOtcrccldid \' e çekingen hareketleri 
\'c sözleridir. 

Lonclrucla İngiltere Hariciye Ne-
2nrelinin neşrettiği tebliğ, ortada
ki ihtililfı rnuslihnııe }ınllctmck im
kitm clfın mevcut olduğunu tasrih 1 
etlikten ,oııra, Çcko lovakya şayet 
taarruza uğrıyacnk olursa Frnmuı
n~ıı derhal ) ardının koşacağım, ln
gıltcrc ile lhı ytı.ııın da şüphesiz on
larl.ı bcrrıber luırckct edeceğini bil
dirıror. 

. . Azncık dikkat edilir c, hu leb
lıi,rın zayıf '\C' ndcta knçAmakh ol
dugu goriiHır. Uir kere Fı;ansanın 
nıUdahnlC'si içlıı Çcko lovnkynmn 
taanuzn ugrııınnsı şart olarak gfö~
tcri1iyor. "1'anrruzn uğrnmnk ne 
demektir? lHrdcnblrc ınnnnsı'' k 

'} •t • })e 
snrı ı gı J1 zuııııolunan bu k ı· .. 1 0. c ıme 
oy e ır tef ir edilebilir ki Çekoslo- Dün bir nutuk .söyliyen Çemberlay11. 

vak toııraklnrı Alınnıı islilfısı nllın-

~n kntdığı ve kan gövdcyı göİ.lirau. Hatayda Modern AdJAı yU hnld~ cliplomnUnr nazarında Çe. 
ko lovakyn tnnrruzn uğramamış d 

olunur ve Fransız kuvvetleri de :a- T k 1 K ld 
hat ra}!;ıt. hudutlarda nctbet bekle- eş ı· aA t uru u 
rncklc ıı<tıfa ederler. 

tııgillerc ile nu vanın ın··d · ı 1 H 
. . t . u a ıa e- t D l R ı• k d d ~~~~~~. ngiliz Hariciye Nezaretinin a ay ev et eisi S en erUll a 

ıgıne nnznran, Prnn,,nııuı yardı- K 
tna _koşma nuı bağlıdır. Ewc1ll :Frnn abine Toplantısına Riyaset Etti. 
sa ışc atılacak, Çcko. lovnkyava 
ynı·'.lırnn ko~acnk. oııdıırı sonra ·da İskenderun, 27, ( A.A. ) - Devlet Reisi Tayfur Sökmen, buraya celmİf 
lnmltN·c ile nu ya "ŞÜJlhesiz,, on- mebuslar ve büyük bir halk kütlesi tarafından hararetle karfdanmtJtır. Her 
larla b~ı·alıer hareket edecek. Bura- tarafa ~atay bayraklan çekilmişti. Devlet reisi, bdediye dairesine İnmİf, 
da lııgıltcre ile Husyanm liernber bura~a bır resmi kabul yapılmı,tır. Bundan sonra yapılan kabine içtimaı
hnreket edecekleri hnkkıııcln bir na nyaıet eden Elaelinı Sökmen, gece Antakyaya dönm~tür. 
~n~ıalat ~elkiıı etmek için kullnnılnn Antakya, 27 (AA) - Adi" . t re güzide adliyeciler tayin edilmiş ve 
t~ . P ıcsız,. kelime i ibarenin kuv' e- kilati bir lcanunla l·a· g~ ·v d "I . I} e e ~ 
ın ı l)"Uik" k e ı mış ve yenı işe başlamıtlıırdır. Yüksek mahkeme

Du ir 
1 

I 
1

t.n o ndnr azaltıyor ki! •. den mnhkemder kurulmuııtur. Yeni nin Antakyada çalışması tekarrür et-
d 1 nlıc ~ rzı dnha kati ve daha tCfkilatn göre yüksek · hk d 

o aın :ıç ız olnbillrdi -ve ancak bnşkcı Antnky~dn b" w nıa emebekn miştir. 
oyle ı k . ır agır ceza ma e Antakya, 27 (A.A.) - Hatayın 0

• mu ŞnrlılNlir ki hakiki bir mesi, asliye, hukuk ve c ·· E • 
lrınmı ıfodr NIPr , , . hAk. . eza mun erıı her yerinde dil bayramı törenle kut -
dü Uıtdü l '.' belkı Almnnlnrı ~ ımlerı ve Kırıkhanda bir asliye ha lanmıştır. Antakyadnki tören Giindüz 
<l .. U ı ur<. U. M ıllellcr Cemiyctiıı- kımlıÇi ihdas cdilmi~tir 
. c m tearrız., kclimPslnin ll' Yeni küh' '" .'. sinemasında yapılmış ve bir çok davet 
lfndı:ı etU~ i rıı mut n 1 c nıana ım ve muddeiumuınilikle liler hazır bulunmuşıur. 

"b; ' .ı rrız < l'Vletin ne 
sn hnrC>k<.'llt'J"dc btılunnıuş lıir de\'-
lct olnct1g-ı111 tayı ,, için ne kadar y • s 
7.~rluk. r c· klıgi ııi . ll c uzun uzun go. en ı ABA H 
ru üldugUıılı hntırlı\·oru?. Iluııd.ın "'W'~ 
dolnyıdtl' ki Çeko IO\'ak) anıı . d • ~'Wwwı...,..-.w. ... ~w;vv-.vwv· • .....,...,...., 
dınn ko~nc k 1 1 ı mı a - 1 ilk . C • •• •• 

• c c ,· e tlerin sart o la- • teşrın umartcsı gunu 
rak bu kc'lirncıyi k il o h 

. u nıımnnıalnrı ica p ! a a z . b. k d cdeceğı krınnatltıde hııluııuyoruz. enoın ır a ro, 
1ngıliz ,ıuhnhı nıeuu lıırıo cı· · 
l . ı ' ld uşunu Daha . 1 1 erı 1erıa e çok dcıhn doğru gö. zenoın yazı ar a 
;aıı~ı>or. Onlar Frnn uııın, nu~yn ve v d h 
ngılt<m> ııirı AJmnııyn ner.dindc e a a o•u•zel cı kıyor 

tnOşterck bir tcşcbbıı ynpcırnk Çc- Her 
:koslovnky. ~ n knı-şı herhangi bir gün, en tanınmış imzalann en güzel yazılarım, en doğru 
Uıarrıızıı luıl'p t.elnkki ctlcccklerini v e en yeni habcrl~ri YENİ SABAHDA bulacaksınız 
Llldirnıl' l c> ri ııi lstemişlcrd ir. 

Bu yolclıı Lıir tl şelıbUs hl•r Ulrlu 
( !Jcvcmıı 8 iıııru sayf<ııla) 
Hüıeyi111 Cahid y ALÇIN 

Her gün 8 büyük sahife 3 kuruş 

Chamberlayn. sözlerine devam ede Hatta o zamanlar "kürek cezası,, 
rek demi?tir ki: gören mahkumlar için el~evm Be • 

c - Çek hükumetinin Alman muh şiktaşın "Şeref stadına,, gı~en .tram 
tırasındaki ~arılan kabul edememesi 1 vay caddesi u;ıe:!nde, eıık_ı Bı~~ns 

b l · · 1-~ı~ ı H"tl ı eseı·Jerinden hır mahkOmın kılıse-ae ep erını peAa a an ıyorum. ı er e 
yaptığım konuşmalardan sonra intiba- si,, binası kalmıştır. • • 
ım tudur ki. eğer bize biraz vakit bıra "Çifte sütun,, denıle n. • pclerı 
kılırsa, bir sureti tesviye bulmak imkB, haçlı ve en uz~klardan gı ~·.u tu.p ~e: 

h 1 1 kt ı-ilebilecek şekılde rekzcaılmış ıkı nı ası o aca ır. v . . 
AJmanyaya avdet ettiğim zaman taştan dolayı, bır de Ayıı ı;ofya mü-

Hitlerin Südet topraklımnın kendisine I zesinin ikinci Narteksi11den sonra f 
Clerhal tesliminde ve Alman kıtaatı ta- mfılbed içerisine giren tnm orta ka· 

f d d h 1 · ı · d tt···, · pı ilstiindo nynf zıınınrıda karşısın-ra ın an er a ışga ın e ısrar r. ıgın .. . 
görerek b irdenbire hayret ettim. da .taştan .top nn.mlu u mutev:ccıh 

(Devamı 7 nci sayfada) bcşık şeklır·I bır taştan Beşıkta~ 
adı ka ı. 1 ığu da tarihi bir riva-

i'~~~~~~~ yet.ti · uuki Beşiktnşın mamuresi 
B. K emal Altan n ATAru·· Dl("' ·1· N ~ K ll'!'l Jı•n başlar. Dolmabnhçe ca-u I' ~ mlin"n dış avlu!'una mahsus parmak en hakim bir tepede "Kara Oba lı,, 

ın TEŞEKKu·· ::r1 l lıkh nçı1' bir 11nzire içinde ''..Kara için Knnuıti bir de chmi yaptırmış
ij' U Obalı,. mezarı bıılunmaktndır. Ka- tı. O ı..amandauberi lbu mahnlleyt 
ft fatanbul, 27 (A.A.) - Riya· mıni devrinde ynşıyau bu zat. Be - Süley~taniye nd1 \'erllmek~~ id~ . 
M aet icumhu r u mu mi kitipliğin- şiktnşın Dolmabahçeye kadar olan Oığer taraftım bilyClk '1 urk alını 

'P1 d e n : .. • ı,, bUtün ,;ırtlnrmı ağaçlan~ırarak ~Us terinden Yalıya efendi. kendine 
U Dıl bayramı munaıebetıle T.j !emişti. lfatlii taşlık demlen denıze (!Jcvamı 7 ııci say/oda) 
tt yurdun h er tarafından gele n ve • - ----

~ vatanda,ıarın yükaek duygu- D .. B b An d k 
~ :~~~rk b~:~r:üte~!!:~f~~::.~ un ar a ro su 1 
ft wwwwww~vvvvvvvv 

~ =~:~:::~~:Ü~;:~:.:.;·::::~ B~yük .Türk Denizcisi. 
U Başvekilin Teşekkürü h f l ld t .. :.::·::.~.:.;.~A:;~ .• k.~~ i için 1 ti ,.. y!'.'· oı ı 
~ her tarafından aldıkları tebrik ~ 
rt telgraflarına verecekleri cevap n ı·htı·fale Bütün OkuII3 r Ve Deniz 
lİ ların metıul iyetleri dolayııile ~ 

rı geç k••m••· muhtemel bulundun Mu··esseseleri İştirak Etti. Geceleyin U i undan letekkürlerinin kendi- fi 
tt lerine iblii edilmesine Batve-ı Şehir Baştanbaşa Tenvir edildi 
~ k il Ce lal Bayar Ana dolu Ajan-n aının tava aautunu r ica etmİfler-

u d~ -
~~Jö:.tı(~~.JJ 
H E R S A BAH 

<(Barbaros» Kruvazörü 
Dıin l s tanbul biiyük bir Tiirk A

miraliniıı Tilrk dcnizcı?ik tarihine 
kazamlırtlığı şanlı bir sa11f ayı siisli
ycn bil· zaf eriıı yıldöniimiinü tesit 
etti. 

HuJıu n alııy S<ınr.akl<ı1·ilc clmıan-

1mş. rıöndcrlcrinilcki nazlı JıiMlı Jıa

lôvetli lw.laııctli clu1galaııdıran gemi
lerin gcçışlcri, nıcra.~inıe iştirak eden 
binlcrl'e T iirk çrıcuğımun şükran ava
zc1eri lıt'ç şiiphc yok ki koca Barbaro
sun rulımm şad etmiftir. 

~,, 
r r 

Ancak bu biiyiik denizciye karşıj 
şiıkran borcumuzu Ui.yıkile ödeyelJil- Onükü Barbuoı ihtifal indeıa bfr intiba 

f 

j 

nıck için bıgiltereye ts11uı1·ladığı.mız barbaroe günü l Merasime i~tirak edecek yedek su• 
son sistem gemüc>«lcn lı1'ine "Bar- Büyük T ürk Amirali Barbaroı H ay bay okulu. Üniversite talebelcrl. deto 
baro8 liayreddiıı,. ismilli vermemiz rettinin hatırasını taziz için Prevczc niz harp okulu, yüksek deniz ticaret 
lazımdır. zaferinin 400 üncü yıl dönümü müna- mek tebi, deniz ve kara askeri liseleri, 

/ngiliz donanması şimdiye kadar aebe tiyle d ün bir ihtifal yapılmı ş tır. kız, erkek lise ve ortnmektep izcileri, 
''Nclsuıı .. ismbıi taşı]f(lll '1ir gcmülen ihtifal münasebeıjyJe bütün gemiler deniz erbntı ha:rnlamn ort:ı okulu. de
hiç bir zmııcın ?lla}ıı·unı kalınmlı. donanmış, Haınidiye gemisi Be~ikta~- nir. ernt talim ı aburu. bir piyade tabu
Pmnsız doıum ı1llLStnda daima lıfr ta ki Barbaros tiirbeııinin önünde de - ru, deniz bank ı;ıralc: mek tebi, deniz -
' T R hl l l ı 1 • d · 1 h • .. hnnk clok amelesi. parti le ek külleri '. an "r,. Ztl' ısı nı 1111111.!!Ş'l'ü . i mir emiş. resm ı aıre er. ususı mu~ıı 

l' eııi 1Jir Türk harp UCJ>..' Bar- seselcr, dükkan ve mağazalar ve bu· ıaat <),45 te tnvin "dieln yerlerde ve 
barosun yüce ismi111 fa.ştmak şere- tün binalar bayraklarla donatılmı~, .Icniz hnıp oku lundıın iki manga, do-
fiııdcn mahrum bımkııwnwlıyız. halk erk~ııden Beşiktaşa akın etmi - nanmn hnndo~iyle lınnber türbede 

1 C 1 · D«"v• rıll 7 inci :-.ayfatlu ' . . lir, 



Bir zavallıya müthiş 
dayak atılıyordu 

Nabzımı muayene ediyordum. İnkı
talar vardı. Yüzüm sararmıştı. 
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YENi SABAH 

çamur Ahmedin . 
marifeti 

Parasız rakı içe
meyince kızdı 

Küçiikpazarh Çamur Ahmet ile 
Mustafa adında iki ki~i Beyoğlunda 
l91k gazinosuna giderek parasız ~lu iç 

ISTANBULDA _VE MEMLEKETTE SAEI 

Pazarlıksız satış için 
hazırlık tamamlandı 

İnhisarlar 
lüğü Ank 

taşınıf~ 
inhisarlar umum ıniiÔ 

H ık • • • h ı b •• tedarik. edilemcdiğindetl a ) teDVJf JÇln azlr anan roşur • nakledilememckte idi. G 

ler bugünden itibaren dağıtılacak ~~~~::eı:::~ :;:':----·-
v alnız, memurf arJll 

Pazarlıksız satı~ hakkında her - ğı istiRareyi kavma1caınlar.a bildir - h . tl .. ··nu··
0

de · k" ·, - • • e emmıye e gozo 
Clzino .ahibi Hakkı parasız ıç ı ke~in fikiı· sahibi edilmesi için be- miş, zabıt varakalannın daimi en - dır. 

mck iatemi~leıdir. 

veremiyeceiini söyleyince Ahmetle lediye reisliği tarafından bu husus- cünıeııe gönderilmesi istenmiştir. Jnhisarlar umum ınüıf" 
Mustafa adamın üzerine atılmışlar ve taki konun, kararname ve izahname Cezalar, daimi encümen tarafındanısust' bir proje hazır 

.. . dövmeie başlamıtlard.ır. Ortalık k~rıt den on beşer bin nüsha basılmak - görüliip tasdik edildikten sonra tı:ıh- da proj~ Ankaraya gön 
.'ek delışetli, boğucu bir kibus- cudumda. terakum .. e~en .~ırler, r~- mı~. gürültüye polis memurları yetış - tadır. Bunlar basıldıktan sonra her sil edilecektir. mur evlerinin temini içİ9 bl 

tan uyandım zehnbında iken bir- h,bet ?e.nı. za~fa du!u.~uş, ve ne\- mi~lerdir. tarafa dağıtılacak, gazetelerle tek- Pazarlıksız satıcı lunarak derhal nakil ifirıe 
birini velyeden değneğin danbelel'i rastenıyı ılerıye goturmü~tü. B_u Fakat çamur Ahmet polis memurla •

1
• d"l k ve halkın alış ve- y 

tarrakalnrı aklımı btt ıma getirdi. aralık içi bir mezbele kadar pıs rını görünce tabancasına sarılmı~. me r~~ 1 a~d e 
1 

ece 
1 

. . 
1
• at hazırlıkları ;rİCARET HABERLERh 

Aman Allah! Bir zava'ılıya öyle &. olan h:apfshanemizin dlşt tamir ve murlardan birine de bir tokat vurmu~ rıdş. e a 1 a?mamalarıl ıçıknhmaB~~ .. n p l k t h kk d ö ,,,,,,,,,,,. 
d b ·· t l · d"I k yaldızlanıyordu e ınme erme ça u:ıı aca r. u u azar ı sız sa ış a ın a g - Afy . mda 

yak atılıyor ki darbeler en ütun ? vm e ı ere .. · · tur. . . belediye teskilatı k
0

eyfiyetten haber rü mek üzere yapılan toplantılara. on pıyasas • 
zindamn bina.: ı ·arsılıvor. Da"·ak Kulağım1 patlatan pat kutler ıle Bunun üzerine zorba sarho!'llann ıkı . . • b 

1 1 
ş Afronlanmız dış P . 

• • .J • ' dar edılmı~ hazırlıklı u unma arı d.. d d d"I · t· D- -~ • djti sedaları ile beraber kükreyip beraber bütün toz ve kırler de t~- si de yakalanarak adliyeye verilmi~ler . . . ::;, un e evarn e 1 mış ır. . wı, og- tikçe rağbet görmc_kte 
köpürmüş bir in:;anm nahak telıev- mamile içerde idi. Bir yer tamıı- ve dün a!'lli.ve üçüncü ceza mahkeme- ıstcnmıştır. Paz.arlıksız sat~ş kanu- leden evvel gıda maddelerı satanlar afyon alıcıl:ınmızın b 
vüril ve biçare heni ademin zebuna olunurken orada kimse oturamaz. ıinde muhakeme edilmi~lerdfr. n~na Aaykın şekılde alış :·erış !'.apan kasaplar, sakatçılar, meyvacılar, bulunmaktadır. Yerinde 
ne ve mczbuhane inlemc~i birbirine Odanın muvakkaten olsun tebdili Neticede suçlan sabit olmuf ve Ça d~k~anla~ hakkında şıddetlı ~eza ._ebzeciler, bakkallar, kapalı şişe su laınlar ~a~·esinde afyonl 
karışıyordu. Bu zulmu .azimin IJıu - Hizım geldii'i halde o da yapılma- mur Ahmet 32 gün hapis ve 31 lira 1 hükü~lerı me.vcu_th~r. İlk seferınde satanlar. yoğurt, yağ ve peynirciler, yık olduğu kıymeti vererı 
zuru delışetinde tüylerim ürperdi, dı. Tm?.aklaNm da o kadar uza.~ı;- para cezasına, Mustafa da 3 gün hap- beş !ıradan yırmı !ıraya ~ad:r pa- öğleden sont\& tuhafiyeciler, kumaş afyon üzerinde iş yaps1l 
tirtir titredim. tı ki kazma gibi olmuş tabırıne se mahkum edilmislerdir. ra ceza~ı verecek olan dukkanlar, satanlar manifaturacılar ticaret o- münhasıran Türk afyo 

Bir taraftan dayak darbelerinin u!gu~ıd~ .. Daima_ kirle .dolu _bir ki~- , yolsuzluktannl.'! ·1~~rrür~nde bir dasında 'toplanmışlardır. Bu toplan- ğa ba~lamışlardır. F~ıl• 
hasıl ettiği fütizazlaı· ile zalimin rıt çopu ıle temızlerdım; yınc bır hafta kapatılacak, ısırnlerı kapalı t 

1 
d A k b 

1 
di . "kt • t fiyatı ka~ısında fogılt 

· · · · 1 d N'h d d"'kkA 1 - il 1 , ı ar a n ara e e yesı ı ı:;a k avazci gazablllln, diğer taraftan saat t~ınde aımsıyah o ur u. ı n- BELEDİYEDE·. uran u an arının on ne ası maK _ .. .. .. nan Afyon stokumuz 
d · 1 kt • . ·ı t h" d"I k t ı ı muduru Şevket Sureyva, pazarlıksız ııı• mazlumtm dudu memdud ahının yet ben • temız e~e en 'azgeç- suıet.i e ~ ır e ı ece , gaze e er' · ~ tılmıştır. Uyuşturucu 

rnüvnzi birer :ıi.itun halinde ayak- tim. Elime Ç.f!.kı bıçak verilmiyordu. Şehir meclisi intihabat hazır· ilan olunacaktır. satış hakkında esnafı alakadar ede- resi yeni talepler karŞ 
lanmış. samti leyilden i~tifade ede - Yemekle toile bıçakla beraber ça- Jıkları yann bitecek Geçen hafta belediyede ıbu i~ i- cek şekilde konuşmuş, iktısat Veka maktadır. 
rek - adil ve kahir bir kuvvei aliye- tnl yokt~. Her şeyi elimle veya kaş~k Şehir meclisi intihabı için yapı- çin toplan.an kaymakamlar, zabıt leti iç ticaret umum müdürü llüm- Meyva mütehast il 
ye görünmek Te yerdeki zulümleri la yerdım. Sakıalım uzamış. yüzu- lan hazırlıklar ayın 29 una kadar varakalarına hangi makamın imza taz, esnafm suallerine cevaplar ver- Yakopsi adında bit 
göstermek fi.zere -bu dan vahşett:n mü gayet ııcak tutuyor ,,.e boynu- bitirilecek, o gün namzetler ilin e- ' edeceğini sormuşlardı. Belediye re- miştir. ToplanWara bugün de de - \-a mlitehassı"1 tetkikat 
aheste aheste arş ve semavata dog- mu tahriş ediyordu. Sakalın araın- dileeektir. Bu ak.şam kazalarda Y~- iı\liği hukuk mfü~avirliğinden yaptı- vam edilecektir. re şehrimize gelmiştir. 
ru yükseldiğini ~örür gibi oldum. na terakünı eden t~rden alt duda- pılan yoklamalar bu akşam bitirıl- ' tehassısı meyva ihr&Ç 

Kalbim zalim için gayiz ve kin ile ğım Ue çenemin arası dıa kabarmış· ntiş olacaktır. Istanbul Borsası l lstanbulda s·u·t fabr'ı- mızı gezecek, meyval mazliim için merhamet ve rikkat ile tı. O kadar terliyordum ki yüzüm- • • l şekilleri hakkında tet~ 
doldu. den hiçbir dakika terin eksik oldu- Yenı yollardakı kablo ar tır. 

bGitgide sahdayı ml~tehed\'VirB~e i_udndu b1.i1b~iyorum. tKal:bli.me arba sı;a Belediye, iki senede tamamlana açılıyor mU? kası kurulacak Memleketimizden t6 
taa asarı zu ura ge ıyor u. ır şt et ı ır çarpın ı ge ıyor, ayı u· cak bir kısım ~ehir yolunda döşeli .. elet 
.aralık dayak sedaları kesildi. Lakin gibi olup yatağa uz.anıyordum. Bu b 

1 1 
ktri.k h·avagazi telefon fatanbulda da bir borsa açllmasını İstanbulda halka ucuz, temiz ıüt ve· muesses 

gazabını yenememiş olan vahşi daha hafakanlar bazan o kadar şiddetli u unan e e ' ' . . . nlı b" b 
11 

rilmek için bir fabrika tesis edecek o- l\leınleketı'mizden 
kabloları il~ kanaliza. sy. on ~o.ro.ıa.- temı~ ıçın .. A nlya ır eyet yo a- lan devlet ç"lftlı'1-len· kurumu kasaplık 'ıçiı1 şehrı"mize n-e]en fr "bitmedi!,, diyordu. oluyordu ki hemen öleceiim zanne- .. d - ti 

1 
_ le .. . e 

Biraz sonra dayak sesleri yine diyordum. Nabzımı muayene edi- rının ona gore yerlerın~n e~ı~ rı - , nacagını du~ yazmışb · hayvan ifini de idaresi alhna alacak.: rikan, Alman kumpan1 
mesini alakadarlardan ıstemı.şt_ı. Bu Öğrendiğimize göre hükumet; la • tır. Umum mu··d;;.. Şefik bu hususta sup müme~siller dün E başladı. Nihayet darbelerin devamı yordum; inkıtalıar vardı. 

1 
d ..... 

na rağmen ah ve figanlar kesildi. Bunlar ise kalbin za)•ıfladığına ~~rk:tıer~ kablolarının yer er!nı C: . , tanbul borsacılarının teklifini müsait tetkikler yapmak. üzere lıtanbu)da bu- veccihen şehrimizden 
Uyandıktan sonra yüz değnek ka- delAlet eden vahim allimetlerdi. gıştirmege ba~lamışlardır .. Knna~ı - karsılıyacaltır. Eaaaen İstanbulda bor- lunmaktadır. dır. Diln Yunani~{an . 

zasyon borularının yerler~ beledıye l ' 1 fı d t tk"L t Şefik bir baytarla beraber mezba - panyalarına mensup bıf dar saydım. Mazn1p bayılmış ola- Bunları bir doktorun kendi nefesi f d d ~ ·ştir"leccktır sanın açı ması etra n a e ııta ya- . . 
cak ki es kes ildi ve tbirnz sonra da üzen'ndc· bulması YY>k müthiştir. tara ın an egı. 1 

• k f d b" hayı gczmi\I, kaaaplarla konufffiUf• ce- bassıs da şehrımıze 
... ~~ pılma ta ve açılma& etra ın a ır ce- . ik' 1 . . n ft . . d b 1 da darb bitti. Saate baktım on ikiyi Oç Baş ağrıları ise çekilmez dereceyi Yiyeceklerin kontrolüne leplerin bu husustakı f ır cnnı sor· a a ıçın e un ar 

gcçirordu. Of, bu tüyleri ürperten bulmuştu. Sigara ve kahveyi terke- başlanacak reyan hasıl olmutı bulunmaktadır. muş, belediye. ~tısat müdürlüğü ile te- ceklcrdir. 
dehşetlerle uykum kaçtı. Büzüldüm dip bir daha içmedim. Bir doktor maıılara geçrnıfbr. -----cı---
kaldım .. O geceyi na~ıl geçirdiğimi çağırttım; bir iki gün sonra gelebi- Yaz yiyecekleri kontrold:n ge • CEMlYETLERDE: Tetkikat ilmal edildikten ıonra bir Bir 
ınrlık bilmiyorum!.. len doktordan bir il!ç aldım. çirildiği gibi yakında kış _munase - Berberlerin toplanhsı gelecek rapor tanzim edilecek ve Vekalete 

Sabah oldu. Kemafi~. abık su ser- Bir gün temiz çamaşırlar gel- betile satılığa çı~arılan yıyecekle - haftaya kaldı gönderi1ece~tir. . "Jd"1' yısı yabancı devletler 
peni erin gürUltüleri işitildi . Bak- mişti. İçine hizmetçi bir ufak ayna- ~in de kontrollerıne blal şla~acaktı~. Berberlerin umumi heyeti dün bir Rapor gozden ıeçm ı ten ~onra lanndan dolayı bazı 1c· 
tım, bir alay me\•kttflaı·. Koridor- da ilave etmi.Q. imiA. Yüzüme bak- Z<tlbıta, sık sık kontrob el rd~ apacab , 1 t aktı C''-.,.rl·yet olmadı- kasaplık hayvan aatı?ının, et tevzıatı - ~ 

v v b .b. . eceklerin e e ıt• e za ı- top an ı yapac . LA-.... k"ld 1 ~ . d'I vatandaıılıgı lfm uJadıkhm sonra ellerinde tım ·, hevhat o eski renkten eser u gı. ı yıy . .. "t "ld " ~ . 
1 1 

k. 
1 

.,,·un· u"ne nın ne şe 1 e yapı acagı tanzlm e 1 e- d''-1 · .' d 
.J ı· t d erı ıgı • d t t a ece aa l • k f l" k . ı ta b 1 b ıııı; ermı yaz ı. • kovalar \'C pa~vralar o,damı temiz- yok! Sararmış solmuş, hemen de tası. ta ıma ?arne~ın 6. gos. (CIO e:n op an l ee ce • aa ıyete geçece tır. tı n u e• B 1 d Tii 

k ld t d l sı tcmın oluna 1 d" . . k d tm ~· un ar arasm a _.. lemek üzere içeri girdiler. Bunla- bir kadavra rengine yaklaşmışım. tıe 1 e auzım e 1 me kalmı~r. e ıyesının uruma yar ~ be .. r- ı cümhuneisi Hoeaoğlu r 

rın biri~j 1 !>-20 yaşlarında genç bir Yanalclarım çökmüş, yüzüm uzamış. caktır. , mevzuu~~h~ır. Mez~ah\ ~ıne ugun- Tindan (Kandemir) in 

çocuk. YLizü nyni ile sarı bir kamel- İki parmak kadar uz.a.mıı, biçimsiz Yeni elektrik sanlıalı kuruluyor ESNAF CEMl.YETLERİNDE= kü şeklı ıle ıdare ed ece br. - Matbuatta (Kandemir) 
ya rengini almış. Gözlerinde deh- bir sakal çehremi ölü mektupları H Ik B k ··d- .. şehrimize .. h zun yıtlardanberi kullan 
şeth azapların taabı bizarlığı alamı gibi simsiyah bir çerçeve tarzında EJ.ektrik şirketi, Silahtaragadaki a an ası mlud. uru dığı için tetkikat yap

1
mak u~;re ş~· kada,Janm ve dostlarıtn 1"' 

okunup duruyor, ölüm korkuları ,.evirmi~ . .. Bir yüzüme, bir de hay- büyük elektrik fabrikasile gazha - ge ı rimize gelmiştir. stanbu a eı; ı ı_.. • "- • .. aırıtf 
.,.. dü .. S • b k nın bina ıtvmıyete ot'nım ugr lcmaları aşikar görünliyordu. Sima- van brnakları gibi u:ıun ve kirli nedeki merkezi biribiriııe rabtcden Halk bankası umum mü ru Maadin ve anaJ11 an ası -

1 
d ~ 

. d'l . ti mu sanmış ar ır. . sıııda asabi bir hastalık hali de var- tırnaklarıma baktım. Yine ıbir yil- büyük ana hattın inşasına baı:I_a - Ata tstanbulda açılacak halk san- s1 bu işe tahsıs e ı mış r. Bunun &ibi '8hsı b 
dı. Bu çocuğun aks. anıları gazcının zume, bir tırnaklarıma. baktım ve mııı.tır Bu hat gazhaneden Taks1me l h ı·· buları_.. 

' · mamen meç u um arknsmdn gaz tenekesi taşıyan ve aynayı kaldırıp attım. ve oradan da Kurtuluı~a kadar tah- K t · · ta d 1 k bakk . ar ınca saç mırın va n ·~ 1 her geldıkçe gözlerimin içine mer- Bir merak kurdudur yüreğime tezzernin yapılacağı ıçın bu kıRım- ocasını ay edildiği ana kadar hak 
ham et dile!' bir nazar, benden bir girdi, d·~rin d~rin oymağa. başladı . !arın kazılmasına ıbaşlanmışt1r. Hat- olan muameleler csnastıt 
şey bekler gibi bakan kimse oldu- Perişan ve elim bir surette ~zin- tın Kurtuluştan Silılhtarağaya ka - ld•ı dahi_ vaziyeti bilmire 
ğunıı anladım. Nefer gazını kendi- d im, gezindim. Kim görse bu h.ali- dar olan kısmı hav.ai hat olarak ya- saça ge l er Slma mal edilerek ya'E11111'f 
si taşımıyor, rnevkufa yükletiyordu. me }1üregi puçalanırdı. Nihayet pılacaktır. İnşaat tam~~andıktan- ğundan. nihayet 

0 
Kand. 

(1). Diğeri se\•İm<>iz simali, Lir ka- yine yegane medetkarım olan kita- sonra şehirdeki elektrık _ın~ıt.nları- madıiımı tavzih etmeniıl 
rış sakallı bir adam idi. Kurnaz, fa- ba sanldım. Ecdadımızın ihtiras - Din önüne tamamen geçılmış ola - Rakı.besini döven Seher 31 gu·· n 
al olduğu gözünden, haı·eketl~rin- Jannı, yeniçeri kıyamlannı, kanlı caktu·. 

den belli idi. Bunların birkaçı da boğuşmaları okudum. Yedikulede - o hapse mahkum oldu 
dışnrda durdular. Sevimsiz simali ki. "Yılanlı kule,, dndanlarında bir 

olan kimse bezle zemini silerken takım insanlann inlemeleri, akrep- DENiZLERDE Dün Yeni Postahane önünde iki lan Seherle karşıla~~ış~r. Hi~ran 
yanıma ;\'aklaşıp Frıansızca olarak lerin yOz göz sokmaları, celJatlann Etrüsk vapurunun ilk seferi kndın snçsaça haşhaşa ;;....ır.ıişıer, rakibesiylc herhan1'.1. bır hadıseye 
"ne vakit kurtulacağız?" diyerek iplerini kanları akarak yuvarlanan Denizbank idaresi tarafından Al- biri diğerim elindeki çaLt -~ i' ~ d.ö- sabebiyel vermemek ı_~ı~ he12'eenb~a~ Bu cece nöbetçi ~ 
meseleye.i malftmeye girişti. "Sen başlar göıümün onünde feci bir man tezgahlarında yaptırılıp geçen jverken hnlk toplanmış, geıen polıs- dan dışnr1 çıkarak yur~meg .. ş un!ardır· 
kimsin?,, dedim. ''Ben de sizin gibi ta.blo teşkil ettiler. Kitabı da attım. harta şehrimize gelmiA olan Etrilsk ler ('li çantalı dayakçı kadınla da- Jıımış, fakat Seher peşmden koşup f t b · Jd kil • 

ayni sebepten !buradayım,, cevabını Akşam oluyordu. Bütan asaıbımı vapuru dün Mersfoe ~üte~eccihen l vacısı~ı . a dl!yeye vc:rrnişlerdir. caddede. 1~~~ra~~n. üze.rine atılmış'. =r:,.d:: 7rert~>· , 
ver<li. Ben başka cevap vermedim. germiş bir sıkıntı ile tekrar gezin- ilk seferini yapmıştır. Bu munasebet lladısenın se'bebı şudur: bütün bıldıgı kufilrlen hakarctlerı (E ttl N t) Be~ 
Çünkii bunun hÜkOmet taNfından meğe cqaşlamıştım. Ayna pencere· le vapur rıhtımdan ayrılırken halk F enerde l<iremitçi caddesinde 4 avaz avliz haykırarak elin~eki çan- s..!,.tyad7.: /Erofilos)• 

1 litkırdı nlrnak için hu hale konarak nin kenannda duruyordu. Gezindik tarafından teı.ahürat yapılmış, al- numar~cla otur an Sehe.r, Aksarayda ta ile kızın başına wvurmaga başl.a- (Mehmet Kamn), E~ 
gönderilmiş bir casus ofabileceğini çe goılerim ayna;)'la gidiyor ve her kışlar arasında uğurlanmıştır. Et- Ha. ckı de Duygu soka~ıııda ll nu - mıştır. Neye uğradıgım şaşır.an Hıc- Atlamaz) Fenerde: ( 
düşündüm. Meğerse bu adam Sam- görenı· ag· latacak bir hal almıı1 olan rüskUn ilk sef-erinde Denizbank er- maralı evde oturan Hıcran adında ran förynda başlamış, fakat Seher c:.....b . inci' • (Hıundi>.•_MI 
sundan getirilmiş Hayık efendi is- . - - v kinmdaıı birçok zevat bulunmuş -ıbir kızın kocasi)e tanışmış ve onun- birkaç tokat daha yerleştirdikten ~~rem(ıHn ed:) K~c;r-- ı . d b. . . 0 A t k sımamı tekrar goruyorum. Bu intf-

1 
• b 

1 
fl11Cla am ı , ..• ...a. 

mm e ırıymış. ra vus urya on . . tur. la mllnaseb ette bu unmaga a~ a- sonra Hicranı saçlarından yakala - K .. ükpazarda: (H~,. sola tosu memurlarından olduı;.un _ ba feci deminki. Jevhai tarihıyc ıle t y . p uç 
.,. .:3~ 1 mış ır. yıp yere çalmak istemiştir. eru os de: (Hilil). dan Avusturya sefaretinin müdaha- karışıyor, kendi başımı Wl:l an arın b · h b r 

. Hicran _hu mi.in11.3e et.ı a e~ a- tahaııc meydanını inleten çığhkl·a· ra D-og·ta cihainclekacıt lesi ile oiraz sonra tahliye edilmiş. arasında buluyordum. Hırsla gezın T k ahsull · f · · ı k ı k t ha U'Ç~ 
dikçe nihayet bir hale geJ.dim ki opta m en o wnın lınca ocası e ·a__vga e mış ve ıı_ı - halk ve polisle rkoşmuşlar ve nıute- istiklal caddesind•: ( 

Rivayete göre Topal za.de Osman aözlerim .fırladı, timarhanede sürat idare meclisi , ret ayrı ynşam_a~a karar vhekrmışler cavizi yakalıyarnk adliyeye götür - Galatada: (Hidayet)• 
beyi ihbar edeıı bu imiş. Osman bey 6 ı yc boşanmak ıçrn de ma emeye . ( 
bu esnadıa lakayıt bir tavırla kapı- Ji aüratli dola~an nöbeti tutmuş Toprak mah:m11eri ofisi mecHsi müracaat et.mislerair Fakat Hicran müşlc.~·dır. .. .. .. lh (Kurtuluf), Maçkada: 

· · kkül t · t" • i\1' r · · · ' Dun Sullanahmct ucuncu su . da duruyordu. Odayı temizleyip "ikzalite,, bir delinin gözleri haliru ıdaresı teşe e mış ıı. r cc ısı J- b vaz i •ete tahammül edememiş, . · _. t.,ta: (Ata Rıza). 
gittiler. aJdı. Beynim de hiçbir şey düşüne- dare reisliğine Emlak .Bankası ida- muesele .. ~ Seherin beraber yaşııdığı ceza mahkemesınde m~hake~csı Kadıköy, Boğuiçİ.,. 

Tevkifim kırk gün kadar olmuş- re mecliRi reisi ve eskı lstarlbul va- ~ h b • k yapılan. Seher, suçu sabıt oldugun-
miyordu. Döndüm, dolaştım, ayna- · klirt llac;ana a er vermegc arar . d ler· ) 

t I t 1 r zapla a sıkıntı Jis ı· Raşit azalıklara emekli erka- . p t h k dan 31 gün hapse ve altı lıra a pa-
0
· 

1 
.JIO' ' u. z ırap 3 

'a r, e n - va baktıın,· baktıkça vine döndüm, • vermi"-tir. Hasan yenı os n aııe ar "d ~ e """hku"m "dı"l ıküdarda: ( nJr .. 
· ddi t h ~-1 ki ti ' " b M h C J ~ 1 B"l · " ra ceza ::ıı o emeg ...... " -lan, suıtaga , er, asua ı ar, v • d 'b' d . nıharp yar ay a mut ~e a ı gın şısında bir banda hammaJJık etmek . . (Asaf) Kachk"' de: ( 

dolaştım. Artık çıl ırıyor gı ıy ım. llhamı Bulak, ziraat mühendislerin tedir. Hicran dün bu hana ge lmiş, miştir. Hakim Seherı derhal tevkıf ·· . .::ı..' dad • o(yş~i 
( 1) Sonr.dan öğ1'endim. Bu ço

cuk maarif memunmdan SD'n 
lae7dir. 

Eyvah, çıJdınyorum dedim ve bütün • . t k"fh ö der Buyuaa a. 
den Medt Mağmumi ve umum mü- hammal Hasanı ararken tesadüfen 1 ellll"mış ve ev ı aneye g n - . 

ümidim kesildi. ~ 1 . · ~r belıde (Tanaı). 
(De.-amı Tar) dü.r Hoamzıa Osman ayrılmışlardır. dostu Ha.sanla lconuşmaga ge mış o- mı.,. ır 
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Karşısında Çe\(oslovakyadan kimler 

pay koparabilecek 

Buhranı 
Rusya 

işin hulasası 

-- - -
-- k' ı . k r d de<ril saııa 11n 11 bir zevk ve saadet vere -u 1 zünü köı·edcn ŞC'v a~ kıvdı. Aşkı onu 'ı ları solgun yüzünlın etrafını çerçe- afma ha ım o m.ı c ın e r.. • _. t . t . t' 

R bu son merha
0

leve • sürüklemişti. vcliyordu. miydi?. bilecegıııı la mm e mıs 1• 
1 ~ · 1 · ı d'l · k k l · · · b' • türlü su uz uğu ıı: i':'\~ Şimdi bu kndının aşkına bıle nlaka Sedirin aynk ucunda Snlih otu- O ela tnlıammtl e ı mıyece n- çıp, ıçıp n · 
1 il V I:>. z 4.. N "" ~' duymayacak, ona bile bir ehemmi-' ruyorclu iki dırsefri diz'terine da- dar sıcaklı.. Dışnrda pancurlara geçmiyen bir in anın nza~ın~'k)e:-

~--,. •lt•$a •l§llC\!AJ!'i ~ · yet vermiyccek kadnr marazi ve l yanmıst;, Bu"ı ell~riniı~ ara~ında çarpan kuvvetli bir ruzgar esiyor .. ziyordu. Bu awp .... ·~·Şu .~ 1 a a 
~ 1 mütereddi iptiliisınm boyunduruğu- saklı duruyordu. Dışnrdn kar fırtına ı vardı. l\lhlikndan bekledı~ı şc~ ın on · 

48 1 nn girdiğini görüyordu. Bilyuk bi~ kabahat istemi~ bir Mchlıka, tnş lıir bebek gibi nde- dnn ahnış old~ığ~-t~~ olmadığ~n~~~ 
S~l~h; bunu anlama um ra·me •. Mehlikayı bu muhitten kurtar- İllsnnın vicdan azabı i i~de idi. tn caıuzdı. Lilalett.ayin biı: cis~e lı!'or_du .. Bu a .1 a ~ .~~u ~ .~.~ 

keııdıııı o kndını görm~klen v~ 0 n llllc Jıer defa ında bir iki gün onu mak, l\Iehlıkayı yeniden hayata ia- . . ç. m·ı •an bakar gibi bulanık gözleriıun scssız cıddı ve çılgın bır SC\gı ıle ~e\dıgı 
manın korktuğu bu tuzağın içi · , gorm~meğe tahammül ettikten ~on- de etmek, .Mehlikayı didltmek la- kü ~ ~~1~.ısınden_ ha·~ı~·~ 01k • )k ve uzak Lakı,Jarile ona lıal<ıyordu. ııi anlıyordu. 
hile, bile dlı,mekleıı nıe;ıedemivonre ~~l a ;ta 'büyük bir iştiy.ak1a onu zımdı, O lbuhran gecesinde kendi- d ç c_ k' ırb.~oc~gu ~ turme P n ~~- nu bakışlar, hiçbir şey hatırla- + 
du . • - ~aKa gitmişti.. sinde ~uJduğu cesareti Salihil1 bir I\ar J·ır_ ın kır b~.r~~ 

1
. Y~-~ ı._d: nuvordu. Hiçbir ~ey hatırlamayan Ne yapmı, tı!" 

Mehlikayı begeıımckl lb 1 ". k~ nah' kn~\ı kalbinde doğan hima daha hi etme ine bir daha ona,I de~ ısıbne karsd,ı ıyk d1.'~ a ~~ 1 
bu. gözler ona 0 kadar yabancı ba- Nn~ıl ynpmıştı ! .. 

l\ır e nş a - ,,e ur ır hıs de" d \' b h" v . . 1 . .. 1 . . ktt , U\an ır n ının, en ı!ıne o u- t., 
yan ıehlikayı i trımekle 'M hlika- ye his3.i her erke ar ı. . : u ın_rn- ~· ııı ..,oz erı soy emesıne ım un ğu. kadnr bütün dünyaya Jiikayıt kıyordu ki.. ~için l1unu yapmış ı •. 
ya tı~ım kln devam eden bu his karşı hi setti·i .k m_ah~ukun eş~n~ ·oktu .• _ . • kalan bu kadının ~nursuz ıbir tesli- * Bunu yupmnğa hn~kı ~:ı~ mıl'· 
l\lehlıknyı R Vmeklc bitcc ğe benzi- Onu korun~akhım.a) ec~ duygu ıdı. v Sahh. ~Iehlıka) ı kurtaramaya - mivet iç fnde kendi ine verdiği aşkı Na ıl olmu,.tu .. Nasıl olmuştu da clı?. lluııu yapmskln ı~ledığı hnt 
yordu. bu lev ten ıkarı mu_m~u~ ol .. ~ •. o?u ~agını .. ~ı~ıyor.du.; . ~urtarama~·tıca- kabul etmişti. O mnnın kurduğu bu tuzağa kapıl- nııı ne olduğunu bilmiyol' muydu r. 

Ernt, Salih l>azı zamnnlar bU- Yordu. ç p kuıtaımak ıstı - ~ın~ bu~:k. bır_ )eı.s ı1e an]adıgı b_:.ı Bu 2 ·la .kabul etmek değil onu mış bulunuyordu. İşte Mchlikn ornda yotıyordu 
Yük bir dcl1şet içinde muhitinde. bir F kat <>n a a n:.; nı~ı ka:bıııde ~er ~ün b r ıir parç~ dıı zorla almı"tı Şimdi şu dakikada, bir çılgın Kucnklayı~lumıdnn knçmm ım~tı. 
aonınanbol gibi dolrışan, biı• şeyi gor kendiı:;i de u kurlnrmak isterken z aOdan bırktbngıl_ılık hıss~dıyoı d..ı. Bövle bir hareketi '\'~pmaktan gibi sevdiğini hissettiği bu kadına V c lıelki ynrın .. yni te~limi~·ctle yi-
me h 1· J Yt1vaş yavaş fena bir a sıcn ı .. 'enarrl:ıkı ma ııda J • - k t . h . 1 . k k llllt1 arıısma 

g ı o mıynn sade kendi Lle- büyüye tutulnıı dô ' bit· tep in' .. ı ·· d h.d b' 1 biltün varlığını mesut tutuvordu. karşı yoptıgı hare ·~ şüp csız pc c ııe ıbır bıı1;1 n ının o ' 
min<lc kendi znnfınn esir ve bu ÇtinkU k t ışa niiyordu. bir semnv~n ~s un _e d ı ır es c insiyaklarına \'e ilcaatına nas;l böy- caniyane olmuştu. kendini bırnkacuktı. O dam. bunu 
ndamın r d ı . · ur armak istediği in r nymyor u.. t · t · f Onun her istcginc bılerck 

c ın e uır oyuncak olarak san hiçbir t"hlikcy· 1 - Tn\•anm etrnfındn repçe\·re ışık le esir olmuştu. Aylardır, hissettiği, Hem bundaıı ne kazanmış 1. ıs emış ı. . k t . t "tt'ı·· 
Ya nyan bu knd kt k d • ı an anrn.}~acak ' ~· . ·-. . k . .. N d b l \'eya bilnııym·e mu aHı.n '"' gı k , mı sevme en kor- a ar şuur:>uzlanmı 1 ynııırorclu. Mehlika ı:ıedirin ü tünde bıldıgı ve kendı cndme mutema- ı e en unu yapnı~ş ı. . . . . T . 

1 
-;. h:l orchı: Ona karşı oJap duyguları mn a bile dtinyada ~· ~uurs~z ~-n- uzannııc: tı. diye11 tekrarlndığı bir tehlikeden Tıpkı bir öl il gıbi bambcışk.l bır, ıçııı bugün. 0.nuJJ sc\ gı 1 \ 0 mn:ı 

rnn bırnz dnlıa kuvvetlen mi ti. miyecek i itmlyecek J~ç~ır şej'\ gor- Etrafıııdn g-eçen her ı:;eyc biga- neden kaçıp kurtulamamıştı. O ka- alemde yaşayan bir öHi gihi bizler- kabul ctnııştı. Kah~l ~l~c l'del d n -
.. Birçok kerC'ler, onu bir daha \e uyu uk kal mı t • a ar a a a ız ne idi .. Buyhk lJir U\'uı:;u];luk butün dar mücadele etliği halde nihayet,den bu o kndar uzak hır v\icuau ğil .. ~~bul dcdtmtcme!S: t' u t•e 1 0 m · 

aormemeT..e ka · . .. ı; 1
• d · · - . . • d 1 dığı ıçın re e menıış ı. • rar \' rmıştı. Fakat Ev, elu amarlnnm g('\' t•ten bir eremlik ona boyun egmıştı. sevmenın, onun ynnııı a o rn mn, 

• .. onu şa~ırtan, onun '°'~ · · d . . . _ . b' · (De"·amı var) e. 0· ı ıçın e ıdı. Guzlen : c:ı k. dagınık saç Ondnn kaçmnk kurluhnak zn-.onun yakını olmanın ~e.en ır ııı-



L'A--~ u R D D A 

Alaylara Sancak Veriliyor 
Reportaj: 22 Yazan: ZEKİ CEMAL 

Viyanada 10 kuruşa 
Bergama piyade ve topçu alaylarına 

merasimle sancakları verildi. 
Yazan : TEVFiK PARS 
\..\.'\.!\.o"'"•J '.-..••,r.VIVV'/'IV\"'.rr· .. w.,..""'v:.-· ··"'""v~ 

Filiz, Davete Gidip 
Eğlenmek istiyord Nasıl doyarsınız? 

Aşçı güzeli kepçeyi bıraktı cebin
den bir pudra kutusu çıkardı. 

Yusuf "Büyük bir güreş arifesin 
dinlenmek lazım ,, diyordu. 

Aşçılar ela bizimkiler gibi pala 
bıyık .. Hatta baktıkça insanın işta- Herkesin gözti onların yemek- Acaba yarın PoJ Ponsun 
hasını kapatır cin~inden değil.. lerinc çevrilmiş, bütün nazarlar, on den sonra otel ve bi.iviik ga 
Öyle giizeJ diJberler ki.. Nazik el- Iarın masasına dikilmişti. nasıl lıir kalabalıkla . karşıl 
lerine kepç vermeğe insan kıya- Filiz l>abayani bir tayırla kolla- üstüste yığılacak binlerce zıtı! 

Paııa t an aynhı ken hiddetli hid maz.. rrnı sıvadı, koca bir tepsi böreğin 1 yi tahta döşemeleri nasıl taŞ 
d ctli sorti um: Aı,,~ı kız birdenbire yüzüme bak- bir başından girip, öbür başından tı. . 

Düııkü kısmın 
alt tarafı 

- Türkler bu kadar baruar mı'! tı: çı.ktı. ı Filiz, ellerini, bileklerini 
Ze ki pap:ıs Türk olduğ'u!'!lu an - - Siz .. dedi .. Yabancısınız ga- Kadınlar, nazik matmazeller, la sekiz on defa yıkıyor. a Ber~amada, Piyade .-e Topçu alay· kumandanlarina 1ancakları !ayınca dc~·hal: Hba.. verilirken. ellerindeki çatallarını, bıçaklarını temizlikten gıcır gıcır ötüY

0 

- Affcder~iniz .. Yani.. Şey ...• ı - Neden anladınız. tabaklarının kenarlarına. dirsekle- Son olaııak avucunda . 
demek istetti. - Ru mağazanın ıstılahlarını Bergama 2' (Hususi) -. Kah- d~~arak_ Or~enera~imizin önünde riıı · ıle m.a.g<~larına day~~ı_ş _hayran iyice köpü~ttli, ağzına aldı, jr;. 

Fakat ben onun sözlerine mey- bilmiyorsunuz da.. raman alaylarımıza cumhurıyet ala güzel bır geçıt resmı yaptılar. Alan h< .. ·an Fılızın yemek yıyışını seyre- det parmagını avurduna sol< 
öan bırakmadan tamamladım: 1 - Ne diyecektim.. nında general F:ı.hrettin Altay ta - da to~lanan binlerce halk coşkun di. ırlar, belki de onun bu pervasız ri geri iterek dişlerine sürtt_ii~ 

- Para çekmek için bu işinize - Yandakini dinleyiniz. rafından sancak verildi ve alayla- tezahuratla orduyu selamladı. halini beğeniyorlardı. Tekrar avucuna su do 1 
geliyor ]eğil m i? 1 O esnada tabağına yemek dol- rımız şerefli sancaklarını dalgalan- Ali Erdem Filiz yemeğini bitirir bitirmez, ağzına aldı, çalkaladı. ıw·ı'k 

Papa.:; hemen benim yanımdan duran bir şişman Avusturyalı ka- yanındaki tercümana döndü; kenarlai'ına sürülen 8abıııılııtl 
kaçtı. : dın: Manisa valisinin Gaziantepte - Oğlum, dedi, çağır garsolrla- dı, hav'ıu ile iyice kuruttu. '( 

Sonra kilisenin içine girdik. Et- - Yağlı olsun .. diyordu. rı ":c sıcak suyu getirsin. Ve bıyıklarını swazlrıY3 sı 
rafı gezdlk ..• Ierycm ananm re~mi- - İşte höylc deneeek. teftişleri yaka 1 an. an Tercüman hemen garF:onlara işa ya: 
ne parmağım ::;ürüp geçen yüzlerce - Dediğin gibi obmıı.. 1 c tti, su istedi, - Oh! 
kadın ve erkek gördüm. Bir aralık ... derken kız da kepçeyi h1Zla .Mani.sa 211 (Hususi) - De- k k J Car~onlar da her yemekte oldu- Dedi, oturduyu 
yaklaşınca hayr~t içinde kaldım. kaz~rna daldırdı. Aksilik bu ya .. ğerli valimiz bay doktor Lütfi Kır- aça ÇJ ar ğu g ibi. ibrikler içerigine konmu~ az daha ark:ısuıa 
Meryem ananın tahlo~unun üstüne Yemek suyundan bir damla bana dar; Akhisar. Kırkağaç, Soma ka- Gaziantep 2" (Hususi) _ Geçen sıcak suyu getirdiler. \ ııacak ibtüne attı. 
demirden kalın tel çerçeve yapmış- ve birkaç damla da kızın yüzline zalarında teftiş ve tetkiklerde bu- akşam şehrimizin bostan arasında l Yeme !dcrdeıı :-.nnra bt! el yıkama ! Terı·~'.mana: . 
)ar. Telin bilhassa Meryem ananın sıçramaz mı? lunmuştur. gezen devriyeler yüklü beygirler fa!'lı da yemek yeml!lrrı kaclar <•ıı- - Soy le dPdı. 
yüziinc gelen yeri parmak süre sü- Aı;ıçı giizeli hemen kepçeyi bı- Bu seyahatte belediye intihap gr>tirmekte olan iki ikişi görerek j teresan oluyor, herke ;;i alakadar ~t'tir-.inlt!r ! 1 
re öyle aşınmış ki, 3-4 milimetrelik raktı. Beyaz göğüslüğünün cebin - işleri de gözden geçirilmiştir. şüphelcnmişlerdir. Ve daha: ediyordu. Yusuf, z.ıten ondan evve 
tel akşama sabaha kopacak.. den ufacık bir kutu çıkardı. Bunun V ıilimiz; bugün Turgutlu ve Sa- _ "Dur!,, emri vermeden onl:ır Bit· garson ~:ıh 1 111

1

t1 v ıı '·• rini yıkamı!jılı: 
Kili.senin tarzı mimarisi hakkın- bir pudralık olduğunu söylenıeğe Jihliyc hareket etmi~lerclir. birdenbire geri dönüp kaçmışlar- aklığı sarı leğenin b?.şımla duruyor, - Haydi Filiz dedi, )cal 

da mıalümat veren papas niha- lüzum yok. Hemen yüzünün pudra- Diğer tıu·aftan Ege mınlakaı:ı.ı dır. bir garson elinden dıiküleıı :-uı ı • ı ı~. öbi.ir salona gideiim. HrJ11 1ı 
:yet şu sözlerle rehberliğini bitirdi: 

1 

!arını tazeledi. Dudak !arının kırm ı- cm ıı iyet grup mlif ettiıı.i bay Faik D . . . aktığı ırn rıle-ğeni n başında dııruynı-, ı bu ral:ırmı toplaı;ınlar. ,. .. . . • · C\'rıye memurlarından bırı ka - ·ll ' 
- Bu kili~e Türklerin Viyanflyı zıhın da azalmı~. Onları da yenile- Goksal; dun şehrımıze gelerek em- ç 1 . ct·· . d ·- . 1 bir garson da koJuntla sak11. gibi - Bırak be Yu-.uf ıı)!( 'de . . . . . . an arın peı;ıne ıı~muş ıgerı c c hlll muhasarası zamanlarında bitıyor- di. nıyet ı~lerını teftışe basladı. h k 1 t temi7. bir havlu karşısında bekliyor yerimden lmmldayacak 

odu. Bir kulcııi de yapılmışh. ikinci ı - Aman kızım .. Açlıktan ölii- E . · Ç kkal y ·1 d F ayvam ya a amış ır. du. ğilim. ..a zınc- ana e o un a c- Be.vgirin sırtındaki vükler indi- ··,ıtU..,.. 
.kule muhasara olduğu için yapıla- yorum. dedim. B O b'l K Old · El yıkamak yeri, hemen lıu:-tın- Ve hı~men kıı :-<ığının ti· 

1 
ci ir tomo ı azası u rildiği vakit dolu ve ag~ ır iki Aandı K ı madı. Eg-er bu kiliı:e tamamlanmı!>, Kız hiddetle bana bak,lıktan !arının dibinde oldu<Yu ha clı> Fili- lini konlu · 1 

Ezine 22 (Hmmsi) - Burada bir e , , · · pı olsa idi hırLtiyanlık alemi en muaz- sonra: gönilmiıştür. Sandıklar açılmış ve zin arzusu üzerine vemek :na,.ala- - Rak .;n vi\bcvinıin tı:t 1. 
kişinin varalanması ve Mehmet is- · · ı ·· ı · l ·ı - ·· · . . · ilı zam bir e ere kavuşacaktı. Fakat - Bazan.. dedi.. (Ehıımmi) i . · . . . .. . . ıçııı< en uzer erı < omates ı e ortul- rının kenarlarında hu:-:u~ı hır me ·n. di. Hiç değilse kııb·elerif11 

Barbnr Türkler her şeye olduğu gi- (miihimme) tercih etmek lazım. mın<:e bır ~ah~ecm.;n du~~a~ının müş mühim miktarda kaçak ipek!! simle el yıkıyorlardı. · , ~ c l•:1dar .,ııraua .rınını.Jıtn·,. 
bi buna da mani oldular. . ... Tabağımıza ~uyu bol patate~ c~m arını9. ırı ması e, ne ıce enen kumaş çık.mı~tır. · Saııkı babalarının e\•le.riııtlc, 

1 
Yu~ur, ba~ını ,.-.ağa ~olıı 

Ve kulenin ikincisini tamamlat- li et.. (Eti az olduğu için böyle di .. hır otomobıl kazası olmuştur. Kaçak mallar gümrüğe tes lim kendi köylerinde imiş gibi hareket ~uldü: 
tırmadılar .. Fakat artık kule ta- yorum) koydu. Ayvacık posta~ını yapan şoför Zi- olunmu~tur. ediyorlar, kainata metelik \•ermiyor - Peka1a ! ! 

1 k d B b ··ı- h j H k "b' k t Jd k (") vanın idaresindeki on dört numara- ı el d a· mam anmayaca a.. u u un ı- er es gı ı ı-ıraya a ı ı . •:\ .r • • • Diğer taraftan birkaç aksam e,._ ar ı. <' ı. 
ristiyanlara müslümanlarm yaptığı kuruş verip bir bardak aa siyah bi- lı otomobıl Ezı.ne _çarşı caddegınd~n vel de Tılbaşar köyünden ·Hamid Bilhaı;ı-ıa otehıahibi, onların yu-

1 
* 1 

barbarlığın bir misali olacaktır. ra aldık. lı;ıtahah i~tahalı yemeği- gec:erken Ganı oglu Mehmet Emın isminde bir kaç~kçı da birkaç zünden günde binlerce lira kazan- Odalarına çek!Jrrı :~ i:nır"·'. 
mizi yedik.. Gölece çarparak iki avağından yara- F ' dığmı bildiği için, bütün otel müs- ct!yoı-lr~r, aı<~::ı.nrn gidilecek ı:1• 1 lam ıştır. • • ransız ceketini eşeğine palan yap ,0 

Viyananın fukaralık zamanın - Yanımızdaki ihtiyar bir Alman ı tahdeminine, memurlarına emirler Hrol'un ziyafetüıi konu~U) 
..:ı k 1 h" 1 k t d P Ru çarı)madaı1 so11ra otomolıı'l kah- mak suretile şehte kaçak sokmak · h ı ·1 h ı 1· r· • .uan ama ır o ırn a var ır. a- ile bir kadın.. - vermış, er arzu arının uer a ya- 1 u::m : . '" 
ranız ~z. mı? Korkmayı~~· -~u 1.okan j _ Bak .. diyorlardı.. Şu köşede- veci Mehmedin camlarına da to8la- isterken yakalannııı;ıtır. pılmasını sıkı sıkı tenbih etmi~ti. i - Filiz. dedi, yarın bıJıı 
taya gıdın. 10 kuruşa buyuk bır ta- kilere bak .. Balayını çıkarıyorlar .. yarak camlarım kırmıştır. Kurnaz kaçakçı tevkif olunmu~ Daha Filiz, tercümana. dönüp en ıniihim bir güre~imiz v:ır· 1 
bak yemek ile karnınızı tıka basa Tirolden geldiler.. Suçlu şoför Ziya hemen yakalana- ~~rği ve ceketler m!i,adere edil- bir şe)'ler söylerken, on g:u·-.oıı bir-, bir müsabakanın arifesinde e 

doyurabilirsiniz. .. .. . 1 _Fena değil.. {Viyanada bal rak me~hut suçlar mahkemesine ve- nıi~tir. den atılıyor: yf'rlerinde hulunma!~ . zi•·:ıf~t 4 
_ Ama;. Bu~ı~ın da tHılıım~ b~lmek ayım çıkardık) diye memleketleri- rilmi~tir. İskenderun kaymakamı işe - Bir emirleri mi \"ar efeııdim ! lıo.rıncla oturmak henr.e JııÇ 

lazım. Yemcgı~1 . uyu bol_ ~rnsınden ne dönünce azametlerinden yanla- __ _ başladı Diye hep birden tercümana ~u- rleğil. 
olnnlarını tercıh edeceksınız. Bun - rma da \'arıtmaz .. Ben de bu esna- peııin lıir ses ini, Ştl'avsın bir nağ- rııyorlardı: 1 ht--·r~cıı sen git, 
dan ba~ka kendi hizmetinizi kendi- da giildlım ve arkadasıma: mesini duyacak gibi oluyordum.. lskenderun, 24 (Hususi) - Yeni Ve hakikaten onların yüzünden zel bir uyku ~ekeyim. 
uiz göreceksiniz. Yani kasaya para- _ Tıpkı lıizim gibi.. dedim. İs- Fakat nerede? .. Adım başına yapılan mülki teşkilat ile İskenderun otel dehşetli işliyor, gece gündliz 1 • Filiz, Yusnfun !özlerin_e 
yı verip fi~i aldıktan sonra tabağı- taı~buldaki esdost .. Zeki Ct-mal Av- kar~ılaştığım kahve renkli ünifor- kazası kaymakamlığına tayin edilen binlerce in:>anla dolup ·taşıyor, ba- itiraz etti anı-3, dinleterrıed 1 • 
nız elinizde a~~ı baş!ntll ö':i~nd~ clu- nıpada para' yer.. diye gıpta ile malı füıkerler gözlerimin aradığı Bay Mazlum Yegül dün şchrimi~c gel zan bir tek iskemle b\ılmak irnkiı!- : Yuı-;uf: "' 

k t b 
ı . •1 gu··zel Vı',· an.'\'lıı' r"ılgı'nı· deg- ·ı.",l"ırı·- mi~ ve işe başlamıı,ıtır. sızlasıyordu. - - Sen ·1 rtlı', •.~rcı·ı·ma 111 e 

raca ve a agınıza yemegı ,.oy4 u- bakarlar .. Bilmezler ki 13 kurm~a J • " " ,, • u "' 
rurken :s karnımızı ooyuruyonız .. ,, . yorJ.ardı. f neceı·leri alıp gidP.rsin ,·e b 

- uyu bol ob:uıı .. diyeceksi- K d k Opeı"adan Vi·ıana bck_dh.·e dai- Yarın akşam ı'İll de ö:tiir clilcr~in... •d apı an çı ·arken müthiş bir J ır il1İ7. res ine dog· ru yiirih.·oruz. js.·te e~ki ı , · 1''ili7.:n nklı bir. tJriü blll.o"tı. 
... kalabalık yine içE>riye giriyordu. · 1 ,. .. 
Bir gün operanın kar~ısından * giiıılerden bir hatıra .. Şair Göte bir SARAY mıyur, Yu~ufuıı bu hare 

,ehrin 1 O uncu kı~m:na doğrn gide n B" - tarafta oturmuş .. Kar~. ısında 5.., iller .. l bir ~ey aıı!:y:ımıyordn. eJf_ ıraz yuriiyordıık. Başka bir d ON 
tramvay yolunda bir kalabalığın dükkanın kapıın önünde bir kalaba Karşı k:ır!;lıya Viy:ınanın a~kını te-' Sinema~ı .ıda - Cıınım Yusuf Ağ!l 
bir dükkana girdiğini iördünı. Ar- lık bidkmi!;'ti. renniim ediyorlar gibi.. Daha ileri-t

1 
Sevimli bir mevzu .. En güzel ayıp ol.t l.~k . mndamı darıl 

kadaşım: . • de müze meydanında ~farj,·a Tere- Yusuf 1:a.;;1nrrnı çattı. Bız de aleJu -ul b· ~ n t .r dekorlar ... Nefis Musiki... d • 
- Biz de gidelim .. dedim. . . :, a.,ı ıızı uza - zanın m:.ıazz.am heykeli.. Bir za- I•"ilizin yi.1:1.ünc yaklaı-tır ı · 
Kapı U 

.. ". tu''nd Aa (O. K) vazılı ı·dı·. , tık. Sud .. a pıı;;rnış mı~ır satıyorl_ar - Ve ncş'e Filmi ve 0 - 1 1 1- · be11iıtl ~ 
., "' J maıılar Anı~turya imparatorluğunu - ~ nm l er ı. }JJ" 1 

İki kelimenin ilk harflerinin ne ifa- mış .. Guzcl ,.e şık bayanlar, kıbar elinde tutan kadın şimdi hir h:ılır:ı S H f R L E Y mindere yapışırken madartl 

d tt
·-· . d "' .. d" .. d '"kk~ zevat biçimindeki erkekler 50 pa- ·ı·ı e e ıgmı uşune m}une u ana . .. .. ~ olarak duruyor.. TEMPLE'ı·n j tip l>rni kurtaracak deg · 

geldik içeriye gi·rince ne görelim. rayı verıyor_ mısırı alıp yurumege 
b 1 1 d 

Parlilmento ·bina~ı.. Öııündeki ita biliyor mıyım? Sen ona .. 

B
. üb l~ ·1 .. ı· . v· aşıyor ar ı. b .. .. k ff kı t• ... ı:raz m a aga ı e soy ıyeyım. ı- ! Ne . .. . . . .· . .. heykeller .. Manalı hareketler .. Dıı-ı en uyu · muva 

8 
ye 1 8elam ı\öyle, beni bu gece 

yananın bütün ucuzcuları burada.. .. yal~~ .. soylıyeyını.. Taze sut- RADYO KRALtÇESJ 1 g . . . ıu mı~ırı gorunce ağzını sulandı ha ileride belediye daire~i. . Gotik '"J . gör~ün. ın~allah Pol poııs .. 
Fakır fukara zannetmeyınız. En şık 1 A k d , · t b ·· ··k b. 'T ı d ı. · ._. ' ' IJ" r a a ·ımın. arzının uyu ınası.. ;• eye an a ıo 1 den .noııra sabalıa kad"r ofl 
en kibar ba ... ·anlardan ·, en modern • '1 • F · l F 1 B S · " °' J A t d parka oturduk.. Ufacık ı;erçcler l ran~'IZca söz 'i i nı aşlayor. ahne Arkada~l ırı : ' 
elbiseli delikanlılara kadar herke.::ı - . yıp 1.r.. e_ mesine önümde GLO Filiz boynunu büktü: l 

v m d önümi.iz ':! gelip bizimle oyuna baı:.la RIA STUART ve RANDOLF SCOTI ., 1" 
!hepsinin elinde bir tep". i .. Tepsinin ısır yıye. yıye gı en erkekleri ve Sen b T . dedi r• " 1c d 1 t d k dılar .. Meaer parka "İren herkes Küçükl,.r ıçın eg~ ı'e ·. celı' bu"yu·'kler ı"çJ'n hı·ss·ı bı'r fı'im -

1 ırsın · otA4 
üstünde ·bir tabak suyu bol cinsin- a 111 ar~ ışare e ere bir mı!'iır al- ,., 

6 dOlı"-dım ~feger "lokakta 1 - km1 meraklı~ı oldııO.tı ı'çı·ıı ~·enı ı·ıe .. · ı·ı~vetcn Foks Jurnal nim yalnız gitmem de 
den yemek. Yanında kağıt peçete- · .ı. • _ su arını aJ(ız- ·ı 6 - ... 

ye sarılmış kaşık çatal bıçak. Onun dan akıta ak1ıta ~ısır_ yemek ne tat- gelir Yevahut pakete koydukları ya! .. }llJ! 
yanında yüz dirhem ekmek.. I lı olu.yormu ş ... Hıç kımse bıtkmıyor ekmek l\mııtılamu getirir hn r ·•cla ' 1 - Amma da yaptın Y' Jlf 

T 
. . l d k. du bıle.. ~erpermı~.. Dahili te.rı·sat ve tczyı"natı·ıe I ' nım bunda ben, c:en yar rn

11 

epsıyı a an ora a ı uzun sıra- ~ . 
Jara, ufacık ma-.alara çöküp kanıı- . . Çok ya!?ayan degıl, çok gezen - * tamamile d~g" i~en ~ gitmişim, hn ~en gitınişsit1·;P: 
nı doyuruyor. Yemeii yediktn son- bılır .. Daha neler görecektik. . Şchirıle geziyoruz .. İ ı;.t~ 'funa ~ • sen de gitmiyecek otursBJl . 

ra hepsini olduğu gibi bırakıp gidi- . . * namına ~·apılmış bir cesme.. Yı>cli n st ~ ··11ii 
yor. Bir hizmetçi de bu boş ve kir- Bıra~ da Yı~·ananın ~öyle ıbiiyük kolunu temsil eden muhtı•liC hey- • rıet1\~ __,_- ~~ı~~~: ayıbın en büyfü~U 
li takımlan topluyor.. yollarından bah~etleyiın .. Eski Yi- keller .. Sular akıyor.. o st ~ - Peki, "Yusuf 

Aşçılurııı önündeki tencereler de yana .. Tarih _ kitapları~ıda okurken Kalabalık arn -.ıncla gidiyoruz. . s l) 1\1 .:' J' gelmedi'! .. elerlerse, 
tiakiki vıızij ette kazan.. Büyük 0heyecanla11dıgımız Vıy:ına.. Şiir, Sağa ~aphk, ~oldaki rolu takip et- P vereyim. 

epçe il e kolunu yarıj'a kadar 
50

_ müzik, sanat şehri Viyana.. tik. Bir park daha .. Viyanamn ~e- ··ste - Kaç haftadır üstt~. tUı 
•uyor da yiııc zorl<t yemeğin tıuyun Şimdi rap rap .. a~keri yürüyüşü ı1ini yükselten (..:\fayi Tuna) lıeste- yapıyor, biraz yorgun dtıŞ "'°' 
ilan çıkarJ"'' Ol".. ka~binde dinliyen Viyana sokakları karı Ştrav~ın heykeli.. Elinde ke- Ycnı· sı·n-ma mevsı·minc tdtl"~ .. l J .... y.arın-yapacağı gürş de o ... pr 

Herkes gibi 10 l-uruş verdim. bir zamanlar val!lleri dinlermiş.. man .. Tunanın senıholü öııiiııue du- h' . . b istJf"' başlamak Üzercpek yakında açılıyor ım, onun ıçın u gece 
.- Gulaş .• dedim .. SuJU 8ol ol- Galiba filmlerin tesiri olacak .. ruyor ve hala Viyananın Ye Tuna-I mek istiyor, dersin. 

pan.. Viyanada l'ezerken her köşede Şo - nın sesini terennüm ediyor.. cDeı•anı• 
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!!2! YENi SABAH Sayfa: il 

MESHUR KAS.F SARKO: 
Bu '' Kücük niciiı olmasın?,, 

' ' Nası/yaşadı ve nasıl öldü? 
SAÇ NODASI DEGIŞTI 

iki sene evvel, lzıanda açıklarındaki büyük facia 

2. 



Sayfa: 1 

N ih&ve 
. 

HAKiKATi .. 

l'ENI SAB~H 

jADLIYEDE: 

1 İtsinye cinayet.inin mu.~akcmcsi 
lstinyede Ayazma mevkıındc Dere 

içinde Mehmet adına birini tabanca ile 
yaralayıp öldürmekten suçlu Mustafa 
nın muhakemesine dün ağırceza mab
kemesi nde batlanmı~tır. 

Tahkikat evrakına nazaran, hadise· 
den bir müddet evvel maktül Meh -

POLİS: 
Yapıdan düşen amele 

Nişantaşında Vali konağı cad -
desinde Bay Yunus Nadinin yaptır- · 
dığı binada çalışan amele Ciddeli 
Ali Oğlu Mustafa üst kattan düşen 
bir tahta ile başından yaralanmış 

ve Amerikan hastahane~ine kaldı -
rılmıştır. 

Küme Şampiy 
Şild ve Kupaları veriliyor. 

. • .. .. - mel, suçlu Mustafamn kardeşinin ni· 
Birkar arkadaş Anadoluda olo·ı omuzlarından aşagı dokulmuş çıp- 1 k B .. d arala-

~ · k ·· - pn llını açırmıttır. u yuz en 
r.ıohille bir seyahate çıkmıı:ıtık. Bu lak gen~ hır adın gormuş.. ı "hayct Mustafa Mehme-- • . . . ., ~ ld' ·. rı açı mıf ve nı 
yolculuğun üçüncü veva dördüncü! - Kım ınız . .Nereden ge ınız d' "ld- .. .. 
au"ııü idi Garp "nhill~rinin !;İrin ve 1 diye sormağa vakit kalmadan genç 1 ~1 urmf uşht~rd'. h 1_k d 
e • • ı• usta a a ıse aıL ın a tunları 
cana yakın zürnrüd yeşili güzel yer- kadın si>ze başlayarak Efeye: söyledi: 
lerinden geçerken <>tomobiTin bir - Benim ismim HakikaL. Bu - O gijn dere içinde ni?nlım Ka-
Hlstiği pati-aması yüzünden durakla kuyuya iıımenizin sebebini öğrene- tina ile konuşuyordum. Mehmet bana 
magw a mecbur kaldık. Burası, kasa- biri gelir de burada da rahatımı 

l raııtladı 'l.'e Katina ile konu~mamamı bava giden büvük ve enli yolun baş Efe başından geçenleri anlattı< 
• • söyledi. Benim i'ime ne diye karı,tı-

lanı:rıcı idi. Tam :v.·ol başında, bir tan sonra, Hakikat Efenin hila zail 

Kumarbazlar yakalandı 
Kısıklıda Bekar sokağında otu -

ran Seyyar satıcı Mustafa Kurbağa
lıda Hacının kahvesinde Mehmet 
Fevzi v~ Fahri ile kumar oynayıp 

44 lira kaybetmiş ve polise müra -
caatla ~ıkuyet etmiştir. Kumarbaz
lar y~\kahrnmış ve tahkikata başlan 
mıştır. 

. Yangın başlanğıcı 
Paşabahçede Sultan çayırmda 

Alman mühendis Pertmanın oturdu 
ğu ahşap evin birinci kat döşemele

ri sol.ıa bol'usundan tutuşmuş ve si
rayetine meydan verilmeden söııdü
rülmüştur. 

Geçen sene birinci ve ikinci kil- lik maçları münasebe 
mede ş:.ımpiyonluk alan takımlara rini seçmeğe başladı~ar.1 1'ürk sp ıır kurumu tarafından ha - yapılacak Slileymanıye 

7.ırlanan şild ve kupalar yakinde çı için her iki klilp de 
vcrilece\:tir. Geçer~ sene Türkiye ve seçmişlerdir. Şimdi ya 
l:ıtanbul birinciliğini kazanan Gü - bu mnçm maçın bak 
neş takımının hediyeleri Ank~ra bul etm1?si lazımd!r. D' 
Geni Mı:rkez tar.afından gönderıl - de yarın akşam hakeJlll 
miştir. Şild bugünlerde Güneş klü - · olacaklardır . 

·ı k. mış 
büne re:-1men \'erı ece lır. B 'k knl biln.t-,,. ğını soıduğum zaman üzerime hücum 

kaç -vüz senelik oldug~u tarzı mirna- olmRyan hayretini görerek; h 
" etti. Beni dövmeğe ba~ladı. Sila ını 

risinden belli olduk9a zarif yapıl- - Bu kadar şaşmaymız !. Evet, k . 
0 

d w b'I . 
k k 'k · D ·· çe tı. n an sonra ne yaptıgımı ı nu mış '··an çiftlik varı kfü~k biriminde ben çırçıpla Ha ı atım.. unya-

" • • Y h' b' yorum. Ye uzun sık ağaçlar arasında kar- ııın .beş kıtasını dolaşan ve ıç ı- B d .. 
1 1

• 
gir bir lbina vardı. Kime ait oldu- rinde sizinki kadar rahat kuyu bu- f ~~ a~· so,nra lı:s~~ 

1 
podı's memuru 

ğunu vanımızdaki rehbere sordu- lamadığı için yüz senedenberi bu- ımaı H"'·dı~ 0 ara . ın e~ _1
1

d= ·w· . 
• l · b' h k'k t H - a ııe yerme getırı ıgımız za-

ğumuz zaman: raya yer eşmış ır a ı a .. er M Davet 
· f d gün korkup duruyordum. Acaba man yaralı olarak yatan ehmede T. S. K. latanbul Bölceai Futbol 

- Burası, bu cıvarın eşr.a ın an . . . . d h tı sorduk: Kendisini Mustafanın vurdu -
l k k . b' .1 'tt'r hırı gelır de buradan a ra a mı A · 1 w d 

sayı an ÇO es ı ır aı eye aı ı · d' Ç k'l k iunu söyledi. ATalannda vaktiyle bir J•n ıgın an: 
İsmi de perili kuyudur. dedi. kaçırır mı ıye.. e 1 en suyun o- . .. Evvelce hakem kursuna devam 

. . . . . va gıcırbsı, içine taş atacak çocu- kız kaçırmak meselesınden munaferet 
H?rbırı~ı: bır. ta.şın ilz::ın.e çö- ğun bulunmadığı kuyu .. Hele zemin bulunduğunu da sıhhi imdat otomobi 

melmış, şoforun lastık degıştırme- ve taşlarının güzelliğine divecek !inde yine kendisinden öğrendik. Son
sini beklerken, köşkün bahçesinde k • ra Mustafayı yakaladık, karakolda su· 
ve parmaklığın arkasında bir göl- yo Hakikat bunları anlatırken ced çunu itiraf etti. 

ederek imtihan neticesi alınmıyan
lnrla yenıden hakem kursuna devam 
ctmeü arzu edenlerin 29 - 9 - 938 
perşemb akşamı saat 18 de bölge 
merkezi:ıe gelmeleri lüzumu tebliğ 

lkiııcı küme şampiyonluğunu a - eıı taı u 
lan lliliiiin hediyesi 5 haziranda ve yok 
rilmi:~ti. Bundan başka geçen .'\ene Geçenlerde bu sütd 
voley

0

bolıla 1:-ıtanbul birinciliğini ka- taş klübünde.1<.i ikiliğin. 
zanan llıhil takımına ela dıin bir ni yazmı~tık. Dün Beşı 
kupa Vf:rilmiştir. !erile görüştük bize şunl 

Voleybol maçları ler: 
Birkaç aydanheri ortalardan "- Geçende de söyl 

kaybolan voleyıbo\ ajanı nihayet ls- takımımızdan ayrılan 
tanbula gelmi~ ve yeni sene voley- hemen hepsi - Şeref, 11' 
bol Jik maçlarının programını ha - ka - klitbe tekrar avdet 
zırlamağ'a başlamıştır. Bn haftaki maça berrrı0 

Hakemlerin seçimi yapılıyor ~eneki kadro ile çıkacail 
Klüpler bu hafta başlıyacak olan yeti de istifa etmiş deiil 

ge belirdi. Bu: uzunc~ b_oylu: orta dim onu gözden geçiriyormuş .. Bu Muhakeme diğer şahitelrin çağınl • 
~·a.şlı ,,ve ç.o~ kıbar yuzl~ bır ~y dikkatli muayene neticesinde kadı - ması için başka güne bırakıldı. olunur. ===================================~~ 
ıclı. Kemah nezaketle lbıze hıtap nın tabii saçlan, tabii rengi tabii Boyalı sirke satan mahkUın oldu Hafta tatilind mubafıf bereket 
ederek: • . • . • . . k d dişleri velhasıl her şeyi ile Haki- Dimitri Fonduli adında biri Balıkpa eden mahkiim aldu 
. -. Lastık debg.ıştırılinc;y~ a. a: kat denilen ve artistinden, filozof, zanndaki dükkanında boyalı sirke aa- Beyazıtta çorap fabrikası İfleten 
ıçerı buyurur ır acı • a vemızı. ilim, mütefennin, herkese kadar .. . . . Jak adında biri, hafta tatili kanununa 
içerseniz şeref bah~etmış olursu- . . • tarken yakalanma~ ve dun bırıncı sulh h l' f 

1 
k .. 

1 
• f b ·ı_ 

' ' beşerıyetın ar:tdıgı arkasından ko~- hk . d h L d"I mu a ı o ara pazar gun en a rıır>a-nuz efendim dedi ' ceza ma eme"ın e mu aııı:eme e ı -
1 1 ' . tuğu Hakikat olduğunu anlıyor- . . o· . . . ,_. . sında gizlice ame e ça ıftırmı' ve ya-

n. . d ~ - b' • - mıtlir. ımıtn ıuçunu ınıı:ar etmemıf . . . . ır ) an nn ~ıcagın ve ır yan- muş. .. . . kalanmamak ıçın de fabrıkaya zıl ter-
dan da sa:atlerce otomobil içimle Ceddimin bu hayretini bıyık al- ve foyle d~m1'hr: . . . tibatı yaparak kapıya bir de gözcü 
sarsılmanın Yerdiği \'Orgunlukla t d üt k d H k'k t - Bu sırlce Bozcaada sırkesıdır. O- bekçi dikmiıı,tir. . . • ın an g ere seyre en a ı a d .. .. 

1 
• L • b 

daveti cana mınnet bılerek hemen b- b''til ırt k · t' uQ ra a uzum enn nepsı eyazdır, bun - Pazar <>ünleri fabrikaya bir polisin onu , us u n şaş ma ıs 1yorm ., 
1 

d . • 
kö~ke daldık 'b' il .. b' tut Ef ar an yapılan sırke de beyaz olur. yaklatmakta oldug-unu gören bekçi ka ., · gı ı y zune ır ayna ar. e o F k . . .... 

Beş on dakika sonra tavanı çok vakte kadar en güzel yüz çizgileri- a at halk sırkeyı beyaz gorunce kuv pı yanındaki zile basmakta ve bütün 
yiiksek, geniş, asri olmamakla be- ne ~ahip olduğunu sanırken haki- vetsizdir diye almaz. Biz de bu sirke fabrika içinde ziller acı acı çalma1'ta
raber rahat mobilyelerile döşenmiş katin aynasında her şeyi olanca nin içine biraz boya ve biraz da esans dır, Zil sesi duyulunca bütün amele 
biı· salonda ve yumuşacık koltuklar çıplakhğile görerek koca·man bur- atanz, rengini bulur. Bunda sıhhate za heWlen iti bırakmakta ve fabrikanın 
üzerinde idik. Kahvelerimizi içip nu, çıkık elmacıklan çil gözlerini rarlı bir fCY yoktur. arka kapısından usulca sıvı,maktadır. 
biraz Reriıılcdikten sonra hoş beşe herkesin riyakirane methine knpı- Hakim Reııit, Balıkpazarı mmtaka- Bu vaziyeti haber alan polis, pazar 
daldık. Civarın zirai, iktısadi vazi- larak nasıl farketmediğine şaşar. ıı belediye doktoru ile zaptı yapan me günü Jakın bekçisini gafil avlamıt ve 
yeti hakkında sorduğumuz suallere Yirmi dört saat süren tehike ge. murlann celbine karar vererek muha- zile basmasına vakit bırakmadan fab 
hiç yoruimadan cevap yctiştirmeğe çinceye kadar oNtda kalan ceddim lcemeyi başka güne bıralcmı,tır. rikaya girerek ameleyi i' ba,ında bul-
çalışan ev . ahibimize içimizden bi- kuyudan dısarı çıkmadan e:vvel Ha- mut ve bir zabıt tanzim etmittir. 

\ - - - -- . 

ri ·inin bu köşke takılan "perili ku- kikate şu sözleri söyler : cağını kestiren, Efe, kiracısı mı di- Jak dün Sultanahmet ikinci sulh 
yu,. U\kubımn neyi tazammun etti- - 'Bayan, kati şekilde hakikatı yelim, misafiri mi diyelim bayana ceza mahkemesinde muhakeme edil • 
ğini sormak aklına geldi. anlamam lazım gelen ~ir nokta hak veda edct·ek dı:;ıarı çıkıyor. Kadın, miş ve bt:~ lira para cezasına mahkum 

Bu sual üzerine muhatabımız 1 kında size bir sual sormama milsa- hayatta kaldığı muddetçe bu hadi- olmuştur. • • 
gülümsiyerek: ade eder misiniz? se hakkında hiçbir şey söylememesi O k umak ıçln amelelık yapan 

- Bu lakap, köşke büyük ba- - Buyurunuz. Efe sizi dinliyo- hususunda Efeden ymin aldığı için zavallınm başıni gelenler 
bamın büyük babası Efe Zeynel za- rum. ~ 0 da bu yeminini tutuyor ve ancak Sirkeci istasyon gazinosu yılc.mak i· 
ma11111cla verilmiş.. Yani bundan . - Bu kuy~ aşagı yukarı yüz el- öHimünden sonra hem de epeyce ~inde çalıttmlan amelelerden ikisinin 
ıışağı yukarı yüz elli sene evvel.. O lı ~enedenbe~ı kul_~anılmıyor.. Bu sonra büyük babam dedesinin ;az- ceketi çalınmı\' ve o gün i'i bırakıp git 
zaman kasabada bir karışıklık ol- muddetenberı şu dunyada otura~- dığı yazılarla vakRya muttali olu- mif olan ameleden 18 yatında Meh
muş. bu patırtı arasında (ceddimi) br ihtiyaçları olan suyu tedarık . _ met fÜphe üzerine yakalanarak adli
dc yakalamak üzere köşke hücum için ta kasabaya kadar katırlar fı- yor ve boyle saçm_a aapan ·b~ldugu yeye veı;lmittir. 
edilmiş .. Her ne bahasına olursa ol- çılar yollamak zahmetine katlam- masallara ehem~ıyet vermıy~rek Mehmet dün Sultanahmet ikinci 
sun canım kurtarmak istiyen yorlar. Şunu anlamak istiyorum: kuyuyu açtlrmaga karar verıyor. sulh ceza mahkemesinde iddiaya ,öyle 
ceddim bahçe kapı<ıının sol tnrafın Şayet bu kuyuyu daha derine doğ - Bir de baksınlar!.. Henüz yetmiş cevap vermi,tir: 
da g<5rdüğünüz şu muntazam kuyu- ru kazarsak, vaktile mevcut olup -beş santim kadar derinlikte bir yer - Anadoludan geldim. Burada li
ya - ki o zamanlar metruk ve üzeri bilahare bir fırtına esnasında çeki- kaznnşlarken gayet berrak, gayet seye girecektim. Orta mektep mezunu 
de hiç 'belli iz Çtalılıkla örtülmilş len su mem~aını. ~ul~bilir miyiz? güzel ve bitmez tükenmez lıollukta yum. Fakat burada daha bir liseye Jİ

0 

bir halde imiş - inmiş. Otuz metre Kadın gozlerını dıkkatle Ced- görünen tatlı bir su fışkırıyor.. remeden param bitti. Kimseden hiç 
kadar tahmin edilen derinliğe in- dıme dikerek hakikati söylediği bir yardım göremedim. bilmecburiye 
diği zaman hayretten donacak ha- her sözünden belli ıbir şekilde şu - Neticesi bayım?.. ameleliğe talip oldum. Fakat zayıf bün 
le gelmiş. Kuyu dibi sanki yeşil ha- cevab1 verdi: - Neticesi şu ki: Menfaat ile yeli olduğum için bir ltaç gün çalı,tık 
lılarla düşenmiş ve etrafındaki taş- - Efe, bu kuyuya sarfedeceği- hodbinlik her şeyden evvel geliyor. tan sonra yorgunluğa dayanamadım 
ların intizamı ve şeffafiyeti de bu niz emek ile zaman ve paraya ya- Hakikat bile, mesela rahat ve hu- ve i'i bıraktım. Ceketleri ben çalma
yeşii zemine aksederek burasını zık olacaktır. Çünkü bir yer sarsın- zurunu kaçıracak hadiselerin önü- dam, böyle bir 'eye de tenezzül et • 
tahmin edilmiyecek kadar gfizel tısı neticesinde burada mevcut olan ne geçmek makı;;adile yani hodbin- mem. Benim ifi bırakıp giditim ben -
bir hale koymuş. Etrafına biraz dik su bir daha çıkmamak üzere kuru- lik \'e menfaatini gözeterek yalan den şüphe edilmesine sebep olmuf. 
katli bakan Efe, karşısında peri muştur. ıöylemeklen ~ekinmi.ror!.. Hakim R~it, kafi delil bulunmadı-
kadar güzel parlak, uzun saçları Bu kati sözler üzerine ne yapa- Hikayeci ğından Mehmedi serbest bırakmıttır. 

Meşhur Kişif Şa 
(5 inci sayfadan deı•cım) içinde bulunanların bir 

Şarko, bu seyahatten avdetinde tesna, klffesile beraber 
"Purkua - Pa., ismindeki meşhur müldU. 
küçücük gemisini in~a ettirdi. Ve Bu suretle, büyük k 
bu gemi, ona, bundan sonra 28 sene nun hayatı da ebediyete 
ona seyahat arkadaşlığı etti. 

Kaşif, i~k büyük seyahatine 15 
ağustos 1908 de çıktı. Yedi zabit, 
yirmi iki tayfa ile Havr limanından 
hareket ederek, dokuz ay bin türlü 
ölüm tehlikeleri geçirdikten sonra 
iki sene sonra 3 haziran 1910 da Beyoilu Halkevinden: 
avdet etti. O, bu seyah~tinde 1822 1 - Evimizin Halk de 
ı-ıenesindenbcri kimsenin gidemediği kurslar tubesine kayıt ın 
Adelid toprağ1 boyunca yilrUyerek lamıftır. 30/9 / 9 38 tarihin• 
M.argörit koyunu ke.;ıf etti. Daha ile- vam edecektir. 
rideki adalara gittiği zaman bura- ı _ (Pazar hariç) bel 
da dokuz ay buzlar arasında ve t 8,JO dan 20 ye kadar. 
kaTanlıkta kaldı. İlkbaharda cenu- .. 

1 
• 

14 18 
k dar 

ba hareket ederek, bugün ismile gunk en ten e a 
anılan 3600 kilometrelik yer keş- rna tadır. 
fetti. Gemi su almaya başladığı, kö- 3 - Yeni 
mür bittiği ve tayfa arasında skor- cüzdanı ve iki vesika fot 
bUt hastalığı başladığı için avdet müdavimler Evimizden e 
etmeye mecbur oldu. oldukları hüviyet varakal 

F ACIA caat etmeleri lazımdır. 

Seneler, böylece gc.çti. Şarko, 4 - Şimdilik Türkçe. 1 
F "rn• Groeland adalarına merak sardır- manca, ransazca tercu 

mı~tı. Her sene buraya seyahat edi- sızca literatür ve Diksiy~SI· 
yordu. Nihayet 16 EylUl 936 da, ge- ka ve çiçekçilik denlen 
misi, şiddetli bir fırtına neticesinde dir. 

rL···Göf üiiıiiiYBii.öiiima·n· üzerine uzanmışlardı. İşin garip tara - Bir insanın katiyetle öldüğünü 1 na göre canlı nesic iğneyi çe~ti~in g?.zel sar~ sa~la~ı. ins::e: 
fı her üçünün de lambaları yanıyor- anlamak için birçok .u~uller v~rdır, z~man. derh~~ ~ıkışı~; h~lbukı o - kule_cekmış hıssını v 
du. dedi. Bunlardan en ıyı usul bır da- lü nesıcte bılakıs enJeksıyonun aç- şeklıkle top.uz :apıl~ 

Mister Ramşov ile Mi~el Patini mara biraz floroe!lim enjeksiyonu tığı delik kapanmaz; ve eter dışarı Çok garıp gozlerı 
' · B · · · d k B · · t .. ··1u rt k kaQlarının U"ları hemen yemek salonunda birer koltuk üze- yapmaktır. u enJeksıyon sayesın e, çı ·ar. u vazı) e goru ~e a ı ., . ~. . dA~ 

· · ·· · t d ··ı · k d · d' hakk k '"lu·· bulundu mna saç bıtımıne ka ,,.. rınde; a.şçı ıle fam do şambra gelın- şaye o a am o memışse an evera o C'e:;e ın mu a o - • 
~~·~ .. ·~~:~·~~····, .......... ~ 
No. 21 L Bercmen 

ce onlar da hizmetçi odasında derin na başlar; ve enjeksiyonun yapıldığı ğuna hükmetmek lazımdır. du. . 
Yanında doktor Langle, polis ko- ni muayene ediyordu. Kırmızı renk- bir uykuya dalmışlardı. Do~tor Lan yer sararır. Cesede bakmak üzere yere eği- . H.~ıe gel~ı~ za-• 

nıiseri ve iki polis ajanı olduğu hal- te ayak iz)eri pek bariz bir surette gle adliyecilerin gelişine kadar bay- _ Bunu tatbik etsek bari.. len polis hafiyesi biraz sonra asık hır golge belırdi. ve : sl 
de dönen foför laboratuvara girdiği kendini gösteriyordu. gın biı· halde uykuya dalmış olan bu _ Adliyecilere söyliyelim de yap- ve karanlık bir suratla başını kal- - An~re! d~y~ se

6 vakit onu fevkalade bir sahne bekli- Şoför Artilr avazı çıktığı kadar adamaları oyalamak için fevkalade sınlar!.. dırdı. Kapanmayan nesicten dı"arı • Bu 15esın hasıbı ın 
yordu. . . . denilebilecek tarzda bağırıyor ve güçlük çekmişti. Bu hadiseden dolayı evin içinde doğru eter. ak~aktay~ı; R~mşov: ıdi. . v. deJl 

Al kan ıçınde doktor Artils zemıne karşısındakileri iknaa uğraşıyordu. vır peydahlanan gürültü ve hayhuy, - Pekı netı<:e nedır? dıye mırıl - Ge~mıyecegın , 
bırakılmıştı. Vekilharç Hektor boylu - Vallah efendim .• Gürültüyü du- .DOKTORUN KIZI ANDRE bu e. ki köşkün atmosferini hiç bir dandı. korktum bılsen Andre· 
boyunca uzanmış hırıldıyor; ve KJa- yan Hektor ile ben, laboratuvardan Poli:. hafiyesi doktor Artüsün ce- surette değiştirmiş değildi. Yine Ru tecrUbeyi yapıp ölünün ladı .. 
rans Yund da her zamanki gibi mer- içeri girdiğimiz zaman yerde maktul sedine bakarak başını iki tarafa sal- o korkunç ve iç sıkıcı sessizlik baş- üstünden kaldırdıkları örUlyil tek- - Sahi mi? diyen 
mer ameliyat masasının üstllnde ha- doktor Artüs ile uyuyan Amerikalı ladı: lamıştı. Öyle ki insan VillA Hermo- rar kapayan Patini: kaldırdığı mumun ışıil 
reke~iz yatıyordu.. ve bir de öteki.. Otomat adam buma- Bu adamın öldüğilne katiyetle zanın içine adımını atar atmaz, - Ne olacak? ÖldüğQ yftzde nin yüzil göründü .. 

Diğer masa bomboştu .. Otomat or- sa üzerinde bulunuyordu. emniyet getirmeren rahat bir uykuya kendisinde, sessiz ve yava~ konuş- yüz .. dedi. Şüphere mahal yok ar- Mişel Patini: 
tadan yokoJmuştu.. Bu sözleri dinliyen polis komiseri dalamayacağım. Hepiniz biliyorsu- mak mecburiytinde hissediyor. tık.. •• - Kapının eşiğine * omuzlarını silktikten sonra tekrar nuz ki, bu adamın hayattaki yegane Adliye erkanının gidişinden son * mektubu almadın diy& 

Doktor Langlcnin ilk işi vekilhar- oda içinde araştırmalarına koyuldu. korkusu ölüm ve ayni zamanda öl- ra bu ses$izlik ve sükunet bir kat Gece yarısına birkaç dakika dum. Yahut başkasının 
cm üzerine eğilmek oldu. Adamın Yerde izler, yazı odasından koridora müş olmadan diri diri gömülmekti. daha artmıştı. kala . ofanın mel'divenlerinde zayıf miştir diye diişünüyordU~ 
bn~ın~~t~rulan bir yumrukla sersem çıkan kNpıya kadar devam ediyordu. Binaenaleyh bu noktayı adam akıllı Bu sırada oradan uzaklaşan bir ışık göründü. - A, hiç kimsenin e 
letıldıgının fa:kın.~ va.rmca: .on.u hıra- Evi arayan polisler pek az sonra tesbit etmeliyiz. Patini elinde bir şırınga ile tekrar Bir kadın elinıle bir şamdanla di; okudum ve yıaktıırıj' 
karak m.Hkt~lu~ uzerıne eg!lclı. Dok- sa~inle~ini bulmakta güç.ilik. ç.ekr:ıe- Adliye el'kanı bir çeyrek ~aat e\:- göründil; polis hafiye:;ine dönerek: ağır ağır merdh·enlerden aşağı ini- ateş veya ka~th, bez ne 0~ 
!or .:Ar~üs .. kn]bme atılan hır kurşun mışlerdı. Doktorun k1Zı ıle ıkı oglu vel evden ayrılmışlardı . Polıs hafı- - Benim de kime kurt soktu- yordu .. Arka!ilndaki uzun kuyruk- yanan şeylerı .seyretıııe 11? ?lmüştu. Yundun da teneffüsü odalarında ve uykuıfa bulunuyorlar- yesi de Patiniyi almış, doktorun ce- 'lUZ ! dedi. L&horatuvarda dediğiniz lu elbiseye bakarak bunun bir in- gidiyor. Elektriği yakına 
gıttıkçe zayıflıyordu. dı. Bunlardan Maksim ,oyunmuş ve sedi önüne getirmişti. Ramşov sözü- ilacı bulamadım ama biraz eter sandan zi~·ade hayalet olduğu karanlıkta oturalım, dab 

Bu eanada polis komiseri de zemi- Tibiırs de elbiseleri ·ıe karyolaları ne devam ederek : 6etirdim. Doktor Rab lenin metodu hiikmü verilebilirdi .. Sık ve uzun ( 
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r.~ b.<ı inci sayfadan ... devam) ltalyada alınan ·tedbirler hillrOmeti hudut kıtaatmın takvi- tBaşt<ıro.fı 1 i1ıci sayfada). Dı.ke)ı·nı"" 28 Eylül 1938,.. ftln.ba prot:ramı 
ı..;.,gcr ır leye yarayacagını bilsem · · · ( "'I b ı.. • • d ı-litlcrc Ürüncü b" • b 

1 
Roma 27 (AA) _ R• ..... cn yesıne !karar vermıştır. yer alm1flardı. ög e neşriyatı tec.rü e manıyetm e 

'" ır z.ıyarette u unmak • • ~ M · d V ı · '- 1 d" • · f · f d J l k • d d 1 - 1
· 

ta katiJen ıcreddut ehnem. F k b heaüz hiçbir aaker· tedbire Sil!h altında bulunan kıtaat, :r~sı~ ~. ~ ı v~ ı~e e ıye rcıaı (Baştaro ı l ncı aııy a 4 o ara yenı shi yo a yapı acaxtır. 
d h 8 nt u ı h hal" . . . . . . Muhıttın Ostundag. Selımıye komuta - mahsus bir zaviye iyle Beşiktaş sa- Öile Netiiyatı: 

::k afa:~vabi;t 118 ~tında fay~alı ola - tevessül cdilmemİf iıe de bir ar~ 1 .~a;~yeti;e ~~tırıln;:ştır. nı General Osman Tufan, Polis mü - bil iizerlqini şereflendirmi~ti. Saat 12, 30 - 13.00 Alaturka plak 
ediyoıum.> 'ey )ap nuyacagımı ümit çok subay ve mütehaHış, ferdi men a 1 ar ~rısı ter e dürü Salih Kılınç, Rektör Cemil Bi\!!el. Beşiktn~tan itibaren Azapkap181 neşriyatı. 

Chamberlal' n, in I" J • olarak çıkarılmıf1ardır. . davet edıldılcr T'.ürk tarih ıturumu azıllaıı, Şehir mec meydanı oan tu ane mahalline ka- 13 - 13.15 Haberler. 
yapm ğa rn .. cbur gı,~zekrın bu _arada Diğer taraftan bütün ban- l'arıs, 27 (_A_.A.) -. N~\·york liııi azalan, Harp lis~ komutanı Al - dnr bütün bu ahi! boyunda: 1 13.15 - 14 Kanflk plak nefriyah 
feyler bulu d ... 0 u lan hır çok k 1 L· d" . d" Herald gazetesmıu Paı·ıs nü~hası, bay Ertuğrul, deniz müesesseleri, par- 1 - Fındıklıda Güzel Sanatlar1ve son. 

n U.gunu, memlek f ha a ara ecneoı ovız tev ıatını p · t k " A ·k bil - k 1 - 1 · ~· · d ımidafacı 
1 1

. e ın va k . arı~ e ı merı n ru e çı ıgının ti. belediye, vilayet erkanı Ye kalaha Akademisi önilnde bu kere Aka e-ı Aktam Nq.Vatı: _ 
r.önulltil ' Po ıha \"e kara orduau için csmelen emrolunmuştur. aşağıdaki tebHgatta bulunduğunu lık bir halk kütlesi hazır bulunmuştur. mi tarafından tamir edilen K.aptan Saat 18. l 5 - 19.15 plakla dans 

ere nıu tnç oldu· ·· ] Lo d b"ld" • nı· ve f gunu ııo) e - n ra, 27 (A.A.) - Bugün ı ınyor: Meraoıime saat onda B~iktaş vapur iıı Arap Allmet P• türbesi, mu:ükisi. 
ııin tdi.~a~~a ıh, bundan hiç kim e- şehrin bazı ınühim noktalarına ha- '"A vrupadaki karışık vaziyet do- kelesinden verilen bir iııaret üzerine 2 - .. nlıpRzarında deniz levend 20- 20, t O Arapça neııriyat ve tıa-

.~ uşmeml!'si liizım ]d· ~· · la'-·ıs· l b d k" "k t1 · · ' d F 1 k d "hcmmi"' ti 1 gc •R•nı va müdafaa toplan ·uer-ıeştirilnli"tir " ıy e U~ a ı ı ·arne erıııı u - harp gemisinden atılan 19 pare topla beylerin en •ransız su arına fi ar at ayan. 
~" e a:aydctıi'lcten d · ., 1 

' • t k b · t• d l A h · tir iti· 8onra emıs p • d . za ma mec urıye ın e o nııyan - başlanmıf ilk topu müteakip limanda akın ede.n me ur Süheyl bey camı- 20. 1 O - 20, 15 Hahfilu. · · t rag a vazıyet . "k d 1 1 k • . c B p 1 meı ı a vatan aş arının mem e et- bulunan bütün mcrakib endaht etme si, 20.15 - 21 ince saz faslı (Tahsin 
nlıır;- u tc::d.~irll"r, bu ııeçirdiiimiz. .rag, 27 (A.A.) - Prag müte- leriııe dönme i tav~i.reye liyı'ktır.,, bitinceye kadar düdüklerini çalmak au 3 - Toph nede Kaptanı Dery& Karakuş) 

a hl!'r hulclımNin ıev -ı ·· madıyen bava müdafaa hazırhklan H"tl · N--"•--- N _,. · ı Kılır Alı" P 0 ı::.·ı cıımı·ı· gı"hi e kı" Tu'·rk 2 2 5 Ş 1 Lf mrcbu ld .. eıısu une 1 
1 

1 erm uuuı asu retıy e merasime i~tirak etmİ!ltİr. ~ n.,. 1 - l, I an p aıı;. ara. 
lor, r .~ dugu t<"dbirlcrdir. Falcat bun yapmakladır. Şehrin etrafındaki Kartılandı? Toplarla beraber türbe khçesinde- denizcilerimizin kıymetli eserlerini 2 l , l S - 22 Stüdyo alon orlt,.s-
ıetlı n~oı n e etme:.z. Büyük ve kud ~r~larn batnryalar ve toplar yerleş- Prag, 27 (A.A.) - Gazeoteler, u- ki donanma bnndosu istiklal martını ibulup aranz. tra11: 
kuçuk rnl~l sunun karşısında bulunan tırılmiştir. Akşam sokaklarda zifiri muıniyC"tlc B. Hetlerin Serfru etmemiş çalmıf direğe Türk bayrağı çekilmi"'- Barbaros H:ıyreddinin ııdını e - 1 - Paul Dietrich (D'Pfdfferlbu .. u 

rnı rtr SC"rnpııt" • 1 bir k 1 k ld " ' ~ ·k h'I" d -1ıun ~ h ınıız ne o urıa ol aran ı var. De\ riyeler peııce- o ugu mütaleaBtndo.dırlar. tir. bcdileştiren Be.;-ı taş sa ı ın e sag- 2 _ Joe Edvo.rds (Mcin Lcben iıi 
' rnun uıran hu k · - k -ıı r le d k ı.ı 1 S 1• ti b b" lf buyuk B . . uçu mı et iç.in r en ışı sızmanın ma, araba - -ııt er, ~ üdetlere ait arazinin bir teş Malfl müteakip Türbeye, İstanbul lığında ı~anıe ne ma ııus ır y.a mein lied) 

nıılen bi;·~:r~: ·~~:.orluğu~u k~ - lardn fener yakılmamasına nezaret rinievvelden evvel t~rkcdilmesi nokta belediyesi, donanma, İstanbul komu - :nrdı; old_u~t.en. son~a. d.a deniz~erc 3 - Josef Strauas {Dorfsc.hvalde-
hız ha d k yemeyız. Eğer etmektedirler. Birka" hava nıe,·da- sında ısrar ctmdr.tedır. Gazeteler. B. tanlı(iı, harp akademisi, deniz harp ' aşık ruhu ıçın turbe ım burada ~ ap- .. t . h) 

rp ~ ece. sek b 1 d v ., B B h"l ö Ü d t T" ,_ nauıı o errıc 
ha g('ııif me eleler .i . u mi ('Jıb~ .e en da m harekete hazır bfr halde bulun - enqc knrfl yapılan \!ah i hücumları mektebi. parti, deni2bank, deniz tic.a • j tırmı.,tı. u a ı n n e ya an ur,.. 4 - Fetras Russische volksklnn e 

E t çın o a ılır. durulan av l ta 1 . ·ı d l ve Alman muhurasının Fransız - İn- ret müdürlüğü ve birçok müesseseler donaıımacıının palamarlarını bağ - 22 22 15 HRberll!'r w ha" R ra-
n "rna,yonal ihın·n b . • c yyare en ı e o u - .1. 1 .. • • 1 ı. · ~ d'k"l · b t •. (B _ - • hu rt r· a ar enım ka. dur Projekt- 1 . d h gı ız p anının aynı oldugu suretındekı namına çelenkler konmUfı Türbenin ama ... h;•n 1 1 mış eş aşııan e 

olur~ı u,r. :.ger her hangi bir millet \'3 • or cı ara a sırada a- haberleri istikrah ile ~n'l'lamaktadır bahçesinde bulunan iki manga deniz vikta ) gemi sereni erinin yapıldığı poru22. J 5 y k" 
0 :sun dünya b" yı nrnşbmrnktadırlar Silih ız · (S b ) · ı • arın 1 program 'e son 

le hH· 1 • ya Ce ır ''e kuvvet - I f . . . Rornanyada talebesi tarafından bavnya üçer d si- yere orence ey gemı mum arının 
ıın o mağa ka d·~· muc a aa ıhtıyaçları için tülün dok- a ··k 27 · ı d "ld"ğ" h 11 d (M h 1 tanhul radyo u olur rar ver ıgınc kani u reş, (A.A.) - Hitlcrin nut lih atılmış ve Barbarosun ruhunu tazi ıma C 1 1 ı ma a e e um a- 1 

2ınt:~~~ ... ~na ~~rfı mukav~etim lıi • t~rla.r ~c tıbbiye talebesi ı:eferber e- kunda bir yenihk görülmemi.ftir. Nut- zen bir dakika susulmuştur. ne) deni lerek bunların bfrer semt AKŞAM NEŞRIYATI: 
hruın gı.nc hulcmedcrim. Hürriyete dılmışlir. Halk sükunetini muhafa- kun polemik tarafı infiali mucip olmu' Bundan sonrıı Vali ve belediye rei- aclı kalma ı ta Barbaros zamanm - l 8,30 dnns mu ·ildsi (plak) 
t hııktrnış 

1
olan milletlerin böyle bir z.a c~melcte ve disipline tamamiyle tur. si Muhiııin Ostiindağ merasim mahal- dmıdır. l 9,00 konferans : Fatih Halkevi na-

um 8 tında yn ı b rıayet ctmekt d" T' ı · ' R k B 1 d' B b o tu-r R d Ek l{ (y;o,.·ı· ~ Ylf d~y' ld" şuma arı, ir ya. • e ır. ımpu gazetesı şöyle yazmaktadır: !inde bulunan kürsüye gelerek bir nu- il ere e e ıyece ar ar mına, ., J rem o u o" ıyn 
Sir ~~I ır.» Çekler muhbrayı neden cAlman milletini kıyama sevket _ tuk söylemiş, nutkunda demiştir ki: lJe. i etrafının açılması için hazır - Çelebi ile Bursa seyahati) 19.30 

Lond ';n AlınAnyadan döndü red ettiler meğe matuf olan harhcuyane edalıırla « - Arlcadllflar, lamın yeni imar p~ojesinde bOyük karışık mu iki (plfık) l 9,55 bor;a 
dan dö~:~ ;. ~·A:} - Almanya _ Prag, 27 (A.A.) _ Çek radyo- Benet·e karşı yapılan hücumlar Al Önümüz.de yapılmuını gurur \'e is- Knpt.:ımn me.nakıbını canlandıracak haberleri 20.00 sant ayarı NC'cmed-

bey nl\tında i~· 
1 
ılVılaon. Knetecilere su, Çeko lovakyanın Alman muhtı- ~~n devlet reisinin hakiki taleplerini tiğna ile fakat bihakkın helcliyen çok çok gilz"'l fikirlt.>r ve e aslar dil~O - din Hlzn ve arkndn~ ları tarufrndan 

ınul~knt . ... 11 erle Çok mühim bir r.a tnı kab ld . t" t . . dunya cfkan umumiyesinden saklayan önemli bir vuifc var. Bu vazife Tiirk nülmü~tiır. 'l'ürtbenin yeni sahası, türk musiki i \·e halk rkılnn 
kat hakk>n:tıg~nı ve hemen bu nıüla- bebi bu m~h:n ım ı;a9 e ~~~m .~~: birer ma ke mahiyetindedir.» milletine, Türk \'atanına ölçüsüz ya _ yiız metre uzunlukunda de.nize ka - 20,40 aj n haberleri 20,47 Ömeı· 
irini tay ın da n!vekile iı.ahat verece· t ·ı· ~ ıranın . ~y-u an 1 Macariıtanda rarlıL:lar gösteren. milli tarihimizi cha dar uzanacak ve önünde genişliği Rıza Doğrul tarafından arahca öy-

Y re en anerltcn ·· ı . . ngı ız - .r ı-ans.ız 'i)rOJe ının hudut- B d t 27 (A A ı d · .. on nltı mctı-e olm k üzere yeni bir J 21 00 t ORl{VC"TRA Sir v·ı oy emıttır. 1 :k f l u 8pCf e. . . ) - Macar ne er ereccsınc yükselten yepyeni '\"C • ev 1 saa ~yarı: ı!.to : 

geJmiftir: ıı:1n-'ıı·saa~. 17 de bafVeki1ete ğar1 peb .ld~zla kta m~ltta olması oldu- matbuab, Hitlerin dün geceki nutkunu yığın yığın mefııhüıle dolduran büyük rıhtım yolu yapılacaktır. 21,30 Nezihe Uyar ve nrkadnşlnrı 
·ı n ı ı mudafaa 1 unu ı ırme edır tahla"I d '- Ih b" h b" b- ·· d ·· k · Vapur ı· kel inden 1"tı"b 0 reu do- t f d t•• k "k" · l lk ı t' Dahilı nnın nakip • · e ereıı;, me uz ır ar ın utun a ama, orne ıu7., eşsiz Türk Amiraline "' arn ın an ur musı ısı ve ta 
Orada b re nB7..ırı Sıunuc) Hoare de Radyo bu muhtıranın açıkça mesuliyetini Prağ hükumetine yüklet- karşı :yerden göğe kadar hak u··· kuz kilometre açıklığındaki bir yol şarkıları 22,10 havn raporu 22,15 

u unuyorlardı. memlek·~tin :iktJ adi mevcudiyeti a- mektedir. milli kadir,.inaslık b ___ .ı eYıglı doğru tram\•ay cadde ine çıkncak, DarüUaJinı musiki heyeti: Fahri 
Hitl • le •h" . . Y orcumuz.aur. ı -

n ..ı· enrı Cevabı ~ mc mUteveccıh olduğunu beyan Almanyada lar ve '-"lllardır üz.er"ı ~"'-k t" • . ayrıca yeni rıhtım üzerinde, ayni Kopuz ve arkadaşları tarafından 
U~run, (Husu • et k d" . .. . " ne aı,.. ·a ımızı , .e 

lıurrc· i Ro !il? - Amerika Cum ~e te ır. Bu muhtıranın k.abulu Derim, 27 (AA.) _ Havat1 ~an- kıymet bil~n himmetimizi çevirmediği caddeye mlmlehi diğer yollar açı- 22,55 son haberler ve ertesi günün 
grnfa Alma oaevdtın gönderdiği tel _ hnlınclc memleket, Hublondan ve sı muhabiri bildiriyor: mi:r: için omuz.larımızda hüyük miJJi lncaktır. prngrnmı 23.00 Saat ayarı, İstiklfıl 
cevap v rın7 ~evlet reisi Hitler bugün memleketin zirat anayiine lazım o_I Gazeteler ı_iitlcrin nutkunun Alman bir gijnah ve ayıp gibi duran bu çok Şimdiki Odun iskelesinin me\' .. nıarşı. SON. 
<ıli'ılta v . ştır. Bu ccvnptıı gösterilen lan ormnnların bir kı mındnn mah- lyanın kuvvetınden \•e Südetler meae mühim borcu bugün millet adına öde ki i ; ~'İrmi beş metreye ibliiğ edile- -o--
dikten c cıvnnrnertliğe lCfc:k.kür edil- rum olacaktır. lesinin derhal halledilmesi lüzumun - melde bu ağır yükten kurtuluvor fe· cek ola n h'Brnvny caddesi üzerinde 

ıonra umu-· h . d b J • k s· ı. t\" ) . d Yıllardan bu .. '"1 arbı takip eden Münakalat hu. u una gelince, an ahscden hsımlannı ehemmiyet- rahlıyoruz. oca ınnmn .K1yme l es r enn en 
Yeni kazalar 

hlıliısn olun:~e kadar geçen vakayi büyük yollarla demiryoll n ::ebeke- le kaydetmektedirler. Büyüklüğün ve &:ahramanlığın kıy- Kaptan Atik Sinan Paşa camiinin An~akyıı-, 27 (~.A:) - A~takya· 
Burada l 9 l 9tadır. . leri parçalanmış olacaktır. • Digv er Bcrliner Tageblatt diyor ki: metini hakikaten büyük ve kahraman karsı mdn olacaktır. Burada .. yeni ya bııglı Ordu nahıyesı kazn. hnlıne le.al 

A 
muh d A k ı_ kl hük .. umet, belcdiyCy maliye, zabıta,, bedilmiş k.azıı. teşkilatı yapılm':!tır. 

rru.•rika Cu h • .atıp evlctlerinc taı-aftan Çeko,.,Jovri,•\•a Elbe h • < rh oe eyemeyiz. ve bekleme - yaratılmı~ olanların liyıkiyle takdir c- K h O d k b -ı 
_, m uneı.sı Vila nA. .. ne rı et· · o·· · d. ı. d .. d _u · binnlarını ıhtiva eden toplu bir man esap n aıyesı r u aznııınn ag an 
'1ıtn yapıl l on tarafın - üzerindeki nntrepolarım ve Bratı"s- m ıyız. unyanın ftm ıye xa ar gor- ecc.ıuenne yeni bir delil olarak R h . h" . . d ka-n voat erle ·ı·hı · d ""'" k"ld Thl 1 ~ ı zumc vucuc1e getirilecektir. Ayrıca mıştır. ey antye na ryesının e 
hrildiği ve bu . . ısı a an tcrket- lava olan mahreçlerini kaybedecek- me ı~ı şe ı e aı n anm~ o nn bir mil soy emek gerektir ki bize tarihimiz.in tnrihi e~'ki Türk kadı.-aları, nemi zaya lcalbi mukarrerdir. 
maP.lup Cf,.v] lnn ım:.ırnamen Pariste tir. let Hıtlerin arkasından gidiyor.> hakiki büyiıkclrini ,.e mefahirini ara- . ~ e ========:::.::======== 

et ere zorla k b 1 f ·ı ered k mnlzeme ve yasının teşhirine .. 
'Vaade hıığ) 1 artla d ~ u ettirilen Nihayet Çeko~lova k'-'a askeri ngı t c mn •• anların mılli varlıktaki yerlerini h B b nunde Hnyreddin sahilinin yeni 
hıtulmadıı;ı "a ] tın'· a hıç bir %anuın b"alomdan o su tl f,, 'd.. k Londra, 27 (A.A.) - Londra ga- ve değerlerini tebarüz ettirerek telx:il mn us arbaro tür esinin tam tu ' . . 
Ç 

.. ., zı rnaKta v b"lh re e zaa a uşece - zet 1 . 1 l"ıl . ı. d Jc• hd" k. k . ı.. liınt mihverine mOteveccfö bir (de- Rıhtımı üzermde, etrafında kıahrn-
e.koıılovalc h"'lc• • e ı assa bir .ı.: k" . . . - .. . e en ı erın nutt;:un n ı ti!' ıt ar etme Jmıı;an ve şerefi yine en büyiik d . l . . ı.· k . 1 .. :ı...·ı u urneıı t • • d ur ı, nrazısının buyuk bır kısmı t ·• k" r . 1 y -· k niz. müzesi) 11in infıU ı da mutasav- man crya reı crının "'ır a1< c tı· 

'lJI e gÖUinünd c ıtın c tarihin b"lh . • • cc.ıwuz araııc ısanı teessüre karşıla- ur evladı olan Aıatürkiin milletine . u h t 1 k k b rtma he 
lr.rek Al e. lullllmadığı ileri lliir"" ı assla Bohemya ıle Moravya He- makla bernher itilüfgiriz.liğiııe rağmen bağı~lııdığı bu kutsal devird ,. "d vcrdir. zer1n e ınen u a ça a a y 

marı mıll · u- ran A manyanın ·Oc a- ·· · · Al e e ' a Bu ''Ok g· üzel dfisünülmüş esas- kelleri ile bcra-ber uzak denizlerin 
lıakaı:ılıldan tcb ~-tine ltal'fl 8Öt1terilen dü ebilecek . '. U ll~Ull ıçı?e man devlet reisinin ricat imkanlan- rede müyesser olmu~tur. ' ' 

Nihay t •. 
1 

aruz. ettirnıelttedir ş bır vazıyetc gırecektır. nı tamamiyle ortadan kaldırmnmış ol- Temsil ettiği hükumet reJ"ı'm' . 1 lar tatbik edilerek meydana konul- ufuklarına bir işaı-ct olnrnk kuv\"et 
e fOy c d·~ ı_ • Ç ki • d "' ının x a d - ) üh" b " L ı· b" · "· k ük •Bütün ..... mell[tedir: e enn notası ugu noktasında ittifak etmektedirler. rakterine sadakatle bağlı say Bu ugu znmaıı ya nız m ım ır noJ{- ı ır remı:ı ve mana wışıynca y • 

1 · aayrederirn • Lo d 27 ( r- f ·ı · ı.·ı ~ ın ·ve - Jec kt"r k b. B 1 h k ı· · b d erın bunda . e ragrnen hidi.e n rn, A.A.} _ Çelcoslo- rransanın, ngı terenın ve Sovyctler ııtı Cl!'lal Bayar, ~imdiye kadar b"" ,"'k san goru e ı · se ıı· ar >aros ey e ını, u C· 

rnata münce: :~;r~kı İnlci,afı ınuhaac- vnkyamn l.ondra sefiri Maz.nrik ta- Birliğinin Çeklere yardımı hakkındaki Barbaroııun varlığı t'lrafına çöken u~hu _ Rarbnro un heykeli! vir gençiiği şilphe iz. biiyiık bir nr-

tnıllet ve fıükG ugu. _takdirde Alman rafı~da.? geçe~ P_az~r günü Lo.rd bcya.nat hararetle kaTfıfanmıştır. mal ve niaya.nın devam etmesine ta • Kendi tüıt>esinin açık avlusu ö- zu ile ister ve b~kler. 
rcddedebT . met.inın mcıuliyetirıj Hahfax a tcvdı edılmış olan bir no- Tsmes gazetesi diyor ki: tefiyle mütenasip bir ~uılama emret _ 

Lond 
1 ırım Ve etmeliyim.> t~da. Çelco lovnkya hC\kfimetinin d-litlerin nutku eııascn tamamiyle bammül edememitı- müprünileyhin e 

1 in d rn, 27 (A.A.) - Chamber- t1.mdıki Şeki1Jcri1e Hitlerin ttttCbleı-i- ı makul olduğu teslim edilen bir talebin mİftİu • 
b~y~ a~ nkşam matbuata aşnğıdakj ~ı k~bul etmek imkanını :goremedi-l hiddetlc. daha doğrusu tecavüzkar bir Vali ve belediye reisi Muhittin Üs-

.. ~ 
1
a .bul~nmuşlur: ~i.bıldirılmekte \'C şöyle denilmekte lıaanla ifadesinden ibarettir.> tündağ bundan ııonra Barbarosun ha-

Sulh klıUerın nutkunu okudum ıdı: Franaada yatından hahııetmiı:ı, demi .. ir ki· 
u uııtarm k · · · "B · P · ı 7 ( A " r · ı;nyretı , ~ ıçın sarfet.tiğim k U yenı ve gı:ıddaı-ane taleblcı· arıs, .A.) - Pöti Pariziycn «- Barbarosun asil ve kahraman 

Jnrı tnü%~ ya~tlgı telmihlerden do- arşısında hükumetim en büyük mu yazıyor: hayatından her sınıf için hususi ve u-

r.ım d assıs oldum. Bu gayretle- knvcmeti göstermek mccı· tır· , t • cAlman tanııölyesinin nutku, mu - mumi alınacak dersler \'ard ı r. Kcndi-
e cvam d •. d ·u ı.)cın- ·ıh" Çk 1 . . 

i i temi• e cccgJm. Çünkü har - e kalacnl\lır. Biz ele böyle ·a nca maı_ ey ın e oıı ovakyaya karşı müte aıne: <Akdeniz dalgalannda hoğula-
Ozc • l yen Avrupa millet.Jcrlnin ğız. Allah bize yardım t:ı .~ p - c.a:12ane. tasavvurlarda bulunmakta ol yım, bir avuç suyunn bütün Cczair fe 
)~f rın~ e gayet geniş bir şekilde iti- Daha ileride notada ç:ı~~~lov k dugunu ı~'bat eden bir cümleyi ihtiva da olsun .. > dedirtecek kadar kalbini 
l'Ut~dılerek halledilen bir mesele yanın iki büyük Clemok . . . a clme~ted.ır. tutufturan millet aşkına ve sevgisine 
ın j n_d n kanlı bir kavgaya giri dımuıı bekJemekt Jd ~·lSlllın yar- Hıç kim e, Çekoıloval-yanın mu - genç denizci ve gemicilerimize öıne.k 

c erın_i hiç bir mantık kabul : - dilmektedir e o ugu k.ayde - kadde.ratı ile İngiltere ve Fıansanın tutar ve onun büjiülc ve mukadd 
ıncz. Hıtıerin y 1 c - H . A d k" • f h .. - d . ... es ru ırelir'l . • lll an Vaadin ) erine arp çıkarsa A "k . vrupa a 1 men aatini birbirinden a- u onun e s."lygı ıle egilirim.> 
lı . ı 1cegıne inanmadığı anla k merı a bıtaraf yırmnk hususundaki bu tCBebbüs kar • Nutukları mütenkip donnnmn muz·-
~ or. 1 nlbukı b şı - almıya k d ı·ı ı · k · 1 H · · 

1 

doır.... ' :A u Vafid doğrudn V . ca sın a ga ı nv nnmıyacaktu. Daha şim asıy e amıdıyeden bir bölük, deniz 
0

• .. ~a lnuın hük· • 11 aşıngton 27 (AA ·· d"d 1 ·ı h · · t 1" b d · · · nyııi z.an
1 

d umetıne deg·il met) ' · .) - HukQ- 1 en ngı tere ancıye nezareti, nadir n ım tn uru, enız lıııeııı ve hnrp oku-
• nn n lngil"· ~ e ve askeri k · ·· ··ı · k. b 1 d _. 

İstanbul Defterdarlığından : 
Maliye şubelerinde mevcut cilUcri eskimiş 1217 ndet defterin yeni-

den ciltlettirilmesi muhammen bin yüz kırk yedi lira altmış beş kuruş 

iizc.riııd~n nçık eksiltmeye konulmuşbll'. İsteklilerin ve şeraitini öğren-

mek istlym1lerin hergiln Mim Emliik idnresme ve ek iltmeye girecekle

rin ele Ti<'aret odası 938 senesi vesikası ve % 7.5 nisbctinde pe~· {lkçc

lerile 18 - lQ - 938 perşembe gün il suat on dörtte l\1 illi Emllik Müdür-
Hlğilııde toplanan Komisyona gelmeleri. (.M.) (6!J2G) 

Konya Valiliğinden : 
Vilayet su işleri büro u için su · terinden anlar bir :f'en memuru 

nhnacaktır. Maaş 160 liradır. İstekli olanlar kendil rinin bu i\i yapma

ğa snlfıhiyetli olduğunu bildirir vesaikle vil :ret u işleri bllrosunn mil-

r:ncaa U arı. ( 6871) 

kum Uc · d ız ve l• rnn ız hü da t omısyonla yakrn - goru en azım ar ir ifade ile resmi bir u, enız. cePikli mektebi Cümit.,.ıuyu 
nne cnptl t n cmnm ~a d k ı·ı Tk ~ ~-•••••••••••••••••••••••••••• din sadıık ti mış lr. Bu vaa. l n emo rat senatör nota nC\ircLmek suretiyle bu baptaki yo ıy c a sime giderek Cumhuriyet il 

n e vo t rn ·ı •Ognn bu sab h k ı h ı · · · h ·b"d · J G Ji G •• d •• J •• K E J getirilmesi d nmı e Yerine b. a yaptığı beyanatta su u u aya ını ız ar etmektedir.~ a 1 esme çe enk koymu,ladır. Ve he· ece - un uz u - iZ - r 'ek 
n en keııdh · · ır Avrupa h b. ' 1 d. · ı M O '*" rncsuJ nddctt"'". . . nızı manen f ar ı vukuuncla bita - c ıye r<"ıs uhittin stündağ ve da-

ıgımızı söyliv b"J· . ra lık kan 1 tl"I T ·· b d OKULLAR G •• • l d d "e ı ırım.,, ter • .. un arının ibtali ile İngil- Heykel j ürisi t o ]anı o r ve ı er ur e en çıkmışlar, askeri kı ı UNEŞI 
Lo don ra a hazırlıklar t·· e \e Fransaya ]üzumlu olan bü P y alar tarafından sellimlıınmı lar ve Be-

m mi~~;:• ~7. (A.A.) - Bütün :~ harp Jcvazımının Aınerikndan- ~nkara, {Hususi) - Akademide fiktaf vapur iskele.-.inde donanma ta- • 
trıarru 1 tc sıvı) makamlar ha\'a ı·n· alınmasına imkan verecek bir lefkıl edilmi\l olan heykel jürisi 29 Bi- rafından ihzar edilen motorlarla Ami- A ilk Q k 

z nrına kal"llı t db" PO ıtik.a t 1-~b· . . · . . . d ral .• d ·ı . na , . rta JSJmlarJ vardı dırlar ll ·y e ır almakta- . • AJ ını ıstiyeceğini bTidir - rmcıtetnn c tekrar toplanacaktır gemıaın en ven en ı~ret üurine - - r. 
· •r Ycrd 1 ~ k mıştır B · dcnizd k" · · ha-' 

dilmektcdir p gna lar iıışa e - S . u tarihte jüri heyeti azalarının An .. e ı .g~ıt resmı f'amiftır. 
zide siper). ~rklarda ve açık ara- rik :n:ıuır: lböylc bir harpte Ame- karada bul unmaları lcmdilerine bildi· Turbc '!e ~-miral gemüi arasınclan 
lllei.gihl rı/ı ~zı~maktadır. 1kn - mı.:a ıçı~ bıu:raflık mevzubahs ola- rilmişir. Ynpılncak olan toplantıda Ma ge~cnd~cmıl~r uç edam düdüğü ve bay 
limatı "h . mı n .azasına dair ta- cagını soyJcmiştir. niaa, Trabzon Cir d.iw ib" it rn s anu ıle Barbaroeu •eli.mlamı? -
noznr ~- t~v~ etlen risaleler dahıliye Belçika seferberliği yerin makcıl:ri te~1n e~~lec~:ir ır aç la.~, ~eıtiz.e çelenk atmıflardrr. Vef11 -

k e ı ıı ~frndan evlere dağıtıl • Brüksel, 27 ( A A . . y • koy ınasyonundan lal.kan bir ı 3yyare 
ani 11 tadır. Ilınlerce kişi gaz mask alb 8lntfı silah lt. .) - Belçıka, Tckırdaguıdan yapllao ihr acat filosu merasim bitinceye kadar Türbe 
8 nlmakt f c- t• c· a Tna <lavet etmiş- 3000 t k " . J 
?! '· • a, nşc merkezlerine git _ ır. ıhetj askeriye n..r.l.,_ ad • OD uş yemi uzerıoc e uçmuş. deni:ıe çelenk ve çi-
ıe.l\todır 85 n ta 1 'UAı:ıeı CkJ bü- ki . 

m • .mı Yon maske dağıhl- n otonıobillere ' . . . T ekirda-; 27 .. çe er atmıtı ve meraaune •aat on ilci-
aga hazır bır haldedir Tehl"k H lla d ı.n:zıyet etmıştir. . . d g, (A.A.) - Eylul ayı Ye doğru nihayet verilmiftir 

nasında mekteplerin tabli ! .e _es •o il a da hazırlanıyor ıç~n e sık mit Tekirdağma gelen ecne- Dün gece, Barbaros günÜ münaac-
d o h~rdbnt aluımışur. Ye.&l ıçın La.hay, 27 (.A • .A.) - Entem.as ~::andıralı vapurlarlıı yabancı memle be ~iyle, gemiler, 1esmi daire ve mües-

Yonal vaziyet dolayısile H<ılland~ ih ercd~JO~O .ton lcu\I yemi Ve buiday ııesder elektrikle tenvir edllmif, radyo 
raç e ı mıflır. d m_ f ·ı · . a .Kon craıu 'erı mıştır. 

( Eski Şemsülmekatip ) 
M ~vkinin nezareti, havasının ceyadeti, suyunun nefaseti. öğret

fillenleriııin salUhiyct ve milseJJemiyeti, tcdr.isabnın ciddiyeti, eCT!d

ibi dilJere \'C ns.ri terbiyeye verdiği ayrıcn ehe.mıWyeU ile bütün 
l tanbulun özel okulları içind e büy(Jk: bir yer almış bı·junma.Jcta
clır. Ynrım asırJık hay.atında memlekete faydalı binle.rce talebe ye
tiştirmiştir. 

Yavrularının uzvi ve ıruht yetişip yükse1nıelcrini dileyen ann
Jar, bnbalar, veliler herhalde bizzat gelerek okulumuzu şereflendir
nıelerinde evlitlannın çok büyüle mcnfaatı v.ıırdı,.. 

Hergün yıatıh, yatıınz talebe yazılır ı~tiye•ı 1 '"" tarifııamc gön-
derilir. Betile tat: Y ldız : Te lefon: 42282 

. .............. Elllml'!' ........ llll!U~i2'!:'2!JDDI 
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Sayfa: 8 YENİ SABAH 

ve yatı nazarı dikkatine: 
Fabirkalarımız mamulatı safi yünden yapılmış 

Zengin BATTANiYE çeşidi erimiz 
Gelmiştir. MaJlarımızın üstünlüğüne rağmen yeniden tenzil edilen satış fiatlarımızı tedkilc ediniz. 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları 
İSTANBUL - ANKARA - İZMİR - ADANA 

• 
I~tiklal Lisesi Direktörlüğünden: 

ilk, Orta ve Lise kııımlarına yatıli veya yatısız kız ve erkek talebe kaydına devam 
olunmaktadır. 

2 - İstiyenlere mektebin kayıt şartlarını bildire tarifname parasız gönderilir 
Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası: ı: elefon: 

' . -
,,_..._~ -, __ : , ~ ESKi FEYZIATI ~ 

BOGAZİÇİ LİSELERİ Yatısız 
I rnavutköy Çifte Saraylar 

Yat ılı 
Ana sınırı ile ilk kısım en yeni ve modern tesisat il e Bebekte eski Fransız Senjoze r mektebi binasında: 

??? • • • 

D·ENiZBANB •w 
lstanbul Şubesinden : 

.~ 

İstanbul Liman İşletmesine ait kuvvet motörü ile Saka ,ıı tef 

puru ve Eider Romorkörü hali hazırlariyle ve oldukları yerd•, ,,
lim şartiyle pazarlıkla satılacaktır. Pazarlık 17/ 10/ 938 gün" ..;p 
at on he,tc Matcryel dairemizde yapılacaktır. İsteklilerin fe rr 

1 k ·· h ·· 1 • · k ·· d k nd•) an ama uzerc er gun ve pazar ıga gırme uzere e yu a 
zılı gün ve saatte Mosteryel Dairemize müracaatları. 

~~~~~~~~~;;;~ 

Orta ve Lise sınıfları ArnavulköyOnde Tramvay caddesinde Çitte saraylarda kız ve erkekler için ayrı S 1 h 
5 

. . Sulh H 
1 

k H' 
dai relnde : Her gün 1&at 10 dan 17 ye kadar Yeni Talebe kaydı için Çifte Saraylarda mektep kim~·t·a~a met mcı u <U •· 

'il idaresine müracaat edileöilir. il ıgın en: 

~ lstiyenlere tarifname gönderilir Telefon· 36-210 • Beyazıtta Tavşantaşında Yahyapa· 
• • t1asokağ1nda 1 numaralı hanede mu .. 

kim iken tepdilhava mabadı ile gitti· 
NiŞANTAŞINDA (Eski Feyziye) 

-------------.. ği Sanyerdeki hanesinde 16/ 8/ 938 

Yatılı IŞIK LiSESi Yabsız 

Memleketimizin en eski hususi lisesidir. Resmi liselere muadeleti tasdik edilmiştir. Ana, ilk, orta ve 
li "c kısımlarile fen ve edebiyat kollan vardır. Lisan tedrisatına hususi ehemmiyet verilir. Yeni yapılan 
pavvoııla mektep asri bir şekle ifrağ edilmiştir. Kız ve erkek talebe için ayrı daireler vardır. Talebe 
kay dı için her gün ondan on altıya kadar müracaat edilebilir. Fazla malfimat için tarifname isteyiniz. 

Tel: 440~9 

tarihinde ölümü üzerine mirascuıının 

talepleriyle terekesine mahkememizce 
elkonmuf olan Raif l~manın uhdei ta
•arrufunda bulunduğu tapu kaydı ile 

l
anlafılmış bulunan Beyazıtta Tav~an: 

taşında Yahyapaşa sokaiında 1 nu • 
maralı mezkiir hane ile Sarıyerde Ye-

j(Oıtl° 
Karaciğer, böbrek, taş ve . Jıtf 
!arından mutevellid sancı~ 
nız, damar sertlikleri ve ıııY. 
manlık şikayetlerini VJ! 

ile geçiriniz. 

[ ni mahaUe caddesi ile Bürümcük soka 

iiım•• •••om•m•••••••••••••••ı••••••••••••••••••••• ğı arasında 166,92 metre murabbaı sa URiNA~ 
İstanbul Hukuk Fakwltesi kayıt ve kabul şartları: 

Fakültede ka\'ıt ve kabule ba~lan~tır. Şartlar şunlardır: 
I - ist• klil erin bizzat Dekanlığa gelerek bir istida vermeleri. 
II - :-Tlıfı1' c üzdanı. 

IH - Olgtınluk diploması 

iV - Askerlik ehliyetnamesi 
V - 4.ı; X 6 büyuklüğünde 8 fotoğraı: 

\'I - İstaıı lıuldaki ikamet adresi ve iyi hal Is: ağıdı. 
\'il - A~ ı ve sıhhat raporu. (6604) 

ı~ım--- Cağaloğlu Mel la F enari Cadnesinde 

1 YENİ NESİL İLK OKULU 
Tı·ı l ri<atın ciddiyeti, çocuklara verilen asri ve hususi bir terbi

ye -i-tı· ıni ile em<ali arasında temayüz eden ve gösterdiği muvaf
f . !".'et l•• r dolay ı siy le Kul tür Bakan lığınca iki seneden'heri resmi 
nı el<'e ııl e rle muadeleti tasdik buyurulmuş olan YENİNES!L ilk o
kul unun ayrıc a mlıkemmel bir de YUVA sınüı mevcuttur. Okulda 
ecnı· l.ı i eli! h>ılrisatına çok ehemmiyet verilmektedir. 

Kayıtlara Başlanmıştır. 

Müracaat her gün saat 14 den 18 e kadar 

İsta~bul limanı sahil sıhhiye merkezi 
satınalma komisyonundan: 

iÇiN KATT 

ÇARE 

İatanbul Asliye Betinci Hukuk Mah 
kemesinden: 

Davacı İstanbul tapu müdüriyetine 
izafeten Maliye muhakcmat müdürlü

iü tarafından, Ye,ilköyde Şevketiye 
mahallesinde Boluvar caddcoinde ba
rutçubatı QJ.ü Ohanncs evinde Mari, 

Evrik, Nıvart ve Anna aleyhlerine: 

hasında ve Bürümcük sokağından 5 
ve Yenimahalle caddesinden 6 metre 

yüzü olan arsa terekenin tasfiyesi zım 
nında açık arllrmaya çıkarılmt~ olup 
bunlardan Beyazıttaki evin birinci a

çık artırması 14/ 11 / 38 tarihine mü· 
sadif Pazartesi günü saat 14 ten 16 ya 
k~dar ve ikinci açık artırması ise 
29 / 11 / 38 tarihine mÜ•adif salı günü 
saat 14 ten 1 6 ya kadar ve Sa rıyerde- 1 

ki araanın birinci açık artırması 7/ 11 / 
38 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 14 ten 16 ya kadar ve ikinci açık 
artırması ise 22 / l I /38 tarihine mü
sadif Salı günü saat 1 4 ten 16 ya ka
dar lstanbulda Oivanyolundaki mah-
kememiz binasında icra kılınacaktır. 

Beyazıllaki evin muhammen kıymeti 

1 794 lira ve Sarıyerdeki an~an1n mu· 
hammen kıymeti ise 834 lira 60 ku . 
ruştur. Taliplerin muhammen kıymet· 

Şirketi 

·~ ıl 
VUcudde toplanan asid orı ·tif• 

. erı 
eksalat gibi maddelerı ııır 
kam temizler, lezzeti ııoş, BJl
ması kolaydır. YeıneJ<Je'.Jır 
sonra yarım bardak su içerı
de alınır. 

INGİLIZ KANZV~ 
ECZANESİ 

BEYOGLU - iSTANSıJI. 

A -Ha yriyedeJ1~: 
Boğaziçi vapurlaru1a mahsus Sonbahar tarifesi IIktesrinin bı 

Cumartesi günü sabahından itibaren tatbik edilecektir, 

!erin yüzd., 7,5 nisbetindeki pey ak- Tarifeler bu akşamdan gifclerde satılacaktır. 

çesini hi.milen müracaatları elzem ol- iıı•••••••••••n-ı••••••••••• 
makla beraber birinci açık artırmada I ==========================::: 
muhammen kıymetin yüzde 75 ni telı: 

lif olunacak bedel bulduğu takdirde 
o gayrimenkul talibine satılacak bul ... 

madığı takdirde birinci açık artırmada 
en yüksek teklifte bulunanın taahhüt 
hakkı baki kalmak üzere teklif oluna· 

Teknik Okulu Giriş imtihanlar. 
Teknik Okulu Müdürlüğünden : ı 

ı 
ı - Teknik okulu giriş imtihanları 5 • 10 • 938 çarşan111~1,fl' 

İstanbul üniver~itesi fen fakültesi konferans salonunda yazılı 0 
A - l\Iüsta hdimiıı için 137 takım maa kasket kışlık elbise ile 

1:;2 takım maa ka<ket yazlık elbise yaphrılacaktır. Kışlık elbisenin 
tahmin bedeli beher lakımı 15 lira yazlık elbisenin beher takımı 8 li
radır. 

B - l\Iezkür işe ait fartnameler merkezimiz levazımından para

Ohannesin 1 O Haziran 32 7 tarihinde 

Fransa tabaasından Polüvü ve Hans 
Vidmcr ile Alman tabaasından Ber .. 

nar Filiçe ferağ eylediği f 202 dönüm 
araziyi altı milyon 250 bin franga ya
ni beher frangı 4 kuruf 40 santim he

sabiyle iki yÜz yetmi' hef bin liraya 
ferağ eylediği halde esnayi muamele
de iki yüz elli bef bio lirası ketmedi- cak bedel niye baliğ olursa talibine 

1 k 20 1
, .. • kati ihalesi İcra kılınacaktır. Mütera· 

yapılacaktır. . • 
. n 

2 - İmtihana tam saat onda başlayacaktır. Kaydolanlar'. ı~ 

;sız olarak alıiur. 

C - Eksiltme 
merkez satın alma 
14 te yap ılacaktır. 

Galatada Kara Mustafa paşa sokağında mezkOr 
komisyonunda 11 birinciteşrin 938 sah günü saat 

ere ıra uzcrınd~n muamele yap-
h 1 k t d 'I b d 1 . b ı kim vergiler ve rüsum Terekeye ve 

rı nuş ve e me 1 en e c c ısa et 
d h f • "k' k t 1 k . . yüzde 2.5 telliiliye ile ihale pulları ve 

karnelerile nihayet saat dokuz buçuğa kadar gelmiş olmaları ışı,{! 
3 - 938 • 939 ders yılı tedrisatına 17 birincitesrin 938 P~~; 

e en arcı eragın ı. ı a o ara ıstt-

20 •enelik Evkaf taviz bedeli müşteri 
fası 1921 tarihli tapu nizamnamesinin 1 ye aiıtir. potek sahibi alacaklılarla 
altJncı madde!İne müzeyyel fıkrai ni4 

günü !başlanacaktır. ' ~ 

D - Eksiltme açık olacaktır. 
E - :\luvakknt teminat parası 245 lira 33 kuruştur. 
F - Eksiltmeye gireceklerin terzi olduklarına dair 1938 senesi 

ticaret odas ı vesi kalarını göstermeleri şarttır. (6755) 

zamnamesi jktizasından olup salifüzzi
kir iki yüz elli bef bin liranın 

binde otuz hesabiyle harcı fera
ğı olan on bef bin üç yüz Jj. 
ranın nısfı olan yedi bin altı r ı 1 yüz elli liranın evvelce ikame olunan 

Devlet Demiryolları !anlan davada mefrugunlehlerden tahsiline 

iııı••••••••••••••••••••••••••••- karar verilip {ariglerden tahsili icabe

Sıvas, Erzurum hattının işletmeye açık bulunan Ihç istasyonundan den diğer kaı"ı yedi bin altı yüz elli 

sonra Giillübağ, Eriç, Kemah istasyonlarının 1 • 10 - 938 tarihinden 

ıtibare n her türlü nakliyata açılacağı ve Çetinkayadan Kemaha pazar

tesi, çar~amba, perşembe pazar günleri, Kemahtan Çetinkayaya sah, 

perşembe , cuma pazartesi günleri muntaı;aman birer muhtelit katar 
tahrik olunacağı sayın halka ilan olunur. {3847) (6688) 

liranın müddeialeyhlerden tahsili hak 

kında yenileme suretiyle açılan dava- ı 
dan dolayı müddeialeyhlerden Evrik, 
Nıvart ve Annaya gönderilen daveti· · 

yenin arkasına: müddeialeyhlerin göe-

terilen .. adresi tahminen otuz sene ev-

::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~ ve! terkederek bir semti meçhule git-

r~~:a::..ş~~ 1 Zllhrevi ve cilt haatahkları tiği me,ruhatiy]e bili. tebliğ iade edil-
1 

Mantarlı, MQ~all\l!alar, Stor- mi' ve sebkeden talep veçhile bu da-
~ !ar COrland) Karyolalar, yünlil, Dr. Hayrı· Hmer vetiyenin illnen tebliğine tahkikat 
j pamuklu ve pike yatak örtüleri, U hakimliğince karu verilmif ve bu da-
~ kretonlar; kadifeler, tüller ve Öğleden ıonra Beyoğlu Ağacamil veliye mahkeme divanhanesine talik 
~perdelerin zengin çeşjd. ]eri (Ho- hrşısında No. 33 Telefon 41358 kılınmıf ve tahkikatının da 11 Teşri-

U rokses ve Mitter) İngiliz Fab- ~!~~~~~~F~~rf!!~l nisani 938 Cuma günü saat 14 de bı-
rikalarının her ende yatak çar- i- Dr. IHSAN SAMI rakılmı' olduğu ve rnüddeialeyhler 

1 

sair alacaklıların ve alikalıların i~bu ••••••••••••••••••••••• 

ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün 1 İstanbul Belediyesi ilanları -
içinde mahkememize müracaatları 
aksi takdirde müracaatlarının nazarı .111 ti 
itibara alınmıyacağı ve daha ziyade Nihadın vergi .borcundan dolayı haciz edilen iki adet kil:!'İ~i f 
tafsilat almak istiyenlerin 938/ 135 gahı, yazıhane bakır mangal, tencere ve bir adet sandalye te, e~ .f 
numaralı dosyadan memuru marifeti- velin üçüncü günil saat ikide Çemberlitaşta Vezir haııında aJCl' 6 ı~ 
le malumat alabilecekleri ilan olunur. tılacaktır. (ll • 

TAKViM 

28 Eylill 1938 ÇARŞAMBA 

Hicri: 3 Şaban 1357 
Rumi: 15 Ey!UI 1354 

Hızır: 146 

Doğu 1aati: 5,52 

Ôğle : 12,05 - ikindi 
Akşam: 17,58 - Yatsı 

imsak : 4,14 

15,26 
19,29 

Çift çizme 

385 
34 

.ıelİ 
be Behf>r çiftin muhammen 

ı;r' 
Amir ve efrat için 10.50 .• 
Fotin 5,oO 

IB~ 
İtfaiye amir ve efradına lüzumu olan ve yukarda miklnf 11 1 

zılı bulunan çizme ve fotin açık eksiltmeye konulmuştur. Nıirl'~ '1' 

le şartnamesi Levazım Müdürliiğünde görülebilir. İstekliler 249~b~1 
kanunda yazılı vesika ve 317 lira 21 kuruşluk ilk teminat ma V' 
ya mektubile beııaber 4 • 10 • 938 salı günü saat 14 buçuktıı (Ô/ 

Encümende bulunmalıdırlar. (B.) 

* ·~-"" Beher metre murabbaına 18 lira bedel tahmin edilen cı,;ıJI 

şafları, Beyoğlu BAKER mağa- GQ Q AŞ Si mezkur gün ve saatte mahkemede ha 
zalarında her yerden iyi şart- N KQK 1 zır bulunmadıklan takdirde haklann- ..... ••••••••••••"'' 

yangın yerinde Feruzağa mahallesınde Karadut sokağında 19 Jı~bel~ 
605 • 620 harita numaralı arsaların önünde 53 metre murabn~tıt'ııı. 
ye malı yer satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. şn ,0~' 
Levazım Müdürlüğünde görülebilir İstekliler 71 lira 55 kut

0
: l 

teminat makbuz veya mektubile beraber 13 - 10 - 938 per~eıı•b (69~ 
!ar ve müsait fiy:ıtlarla bula-
caksınız. pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyolu 

~l!!ır:m~~•R't ~"'ırowınoe::ııı~~•,.,m..lf l ISultan=rud tUrbesi No. 113 

Belsoğukluğu ve ihti18.Uarına karşı da kanuni muamele y<ıp ılacağı mailim 
olmak üzere keyfiyet H U. M. K. nun Sahibi A, Cemalettın SARACOGLU 
14] inci maddesi mucibince ilan olu- Ne,riyat Müdürü ~ · ac;t ~ Ba-
nur. (937/1862) / aıldığı yer: M-. :, •i Lv ya , aat 14 J '<<:ukta Daimi F.ne .mende bulunmalıdırlar. (B.) 

' 


