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Büyük içtimaa Bitlerin 
reisliğinde başlandı 

Bu vaziyette Çindeki imtiyazlı mın
takaları da işgale teşebbüs edecek 

ilk Hatay 
kabinesi 

Bugün meclise 
takdim edilecek 

Dost Ya.goıluya Krala Piyer 

ABONE ŞARTLARI 
-, 

Heryerde 
Tlit üıe Lmeltl 

900 Kr. Mneliii 2400 K. 
500 Kr. 6 aylaiı 1200 K. 
260 Kr. 3 aylıiı 600 K. 3 

90 Kr. 1 11ylıfı 300 K. 
Poata ittibadıaa airmenılt mem· 
lelretler iıiıa 21, l 4, 7 .5 n 4 lira • 

KURUŞ 

= 

tundranın kanaati 
Çok karışık vaziyet 
önünde uyanık durmak 
Hitlerle Pr.aga gönderilen İngiliz 

lordunun görüşmesi ihitmali 

ÇekoıloY: kyada bulunaa 
Lord Run•lman 

tünce fUdur: Fevk~lade kanftk enter• 
nasyonal vaziyet kartısında müteyak
k.iz bulunmak.. 

Prag, 5 (A.A.) - Runcimanın mu 
avini Gvatkin, öğleden ıonra İngilte -
re elçiliğine giderek elçi Nevton"la u

zun bir müzakerede bulunmUftur. 
Bunu müteakip, Runcimana müliki 

olmut ve Henlayn'le yaptaiı konut • 
maların neticesini bildirmİftİr. 

''Onların mitralyözleri varsa bizim 
de sabrımız var,, diyorlar 

,> 

Son posta ile gelmiş olan ( İllüstras
yon) mecmuasında cEdmond De

. maitre> cFilistinde harp> ba9lığı al • 
tında şu satJrları yazıyor: 

1936 yılı nisanının 15 inde (Yafa) 
limanında yirmi kadar silah sesi işitil

di. Ve (Tel - Aviv) Yahudilerinden 
sekiz amele Arap terhip teşkilatı aza
sı tarafından atılmış olan kurşunlarla 

ağır surette yaralandılar. 
Türkiyenin kıymetli dost ve mütte- t,te (Yafa) nın köhne evlerinin pen 

fil(i Yugoslavyanın genç k.rah S. M. cerelerini, zangırdatan bu yaylım atCf 
İkinci Piyer. bugün on beşinci ya,ını 0 zamandanberi Filistini ateş ve kana 

idrak ediyor. ı hoian .kargaplıkların, suikastlerin baf 
M. S. İkinci Piyer, haba11 Birinci langıcı oldu. iki sene içinde arzı mu-

Aleksandnn Pariste suikaste uğraya • ._ dd b b t k 1 't l .. a es om a ara a arının, mı ra -
rak öldüğü zaman pr' küçük yafta .. k 1 1 1 · h ' I yoz ta ırtı annın, yara ı arın ve ru bulunuyordu. 

Y 1 ] ı_ 1 h d I teslim etmek üzere olanların harhara-ugos av arın .. ra ane anına o an 
sevgi ve bağlılığı dolayısiyle, küçücük 

veliaht amcasının nibayeti ahında, i • 
kinci Piyer ünvaniyle tahta geçirildi. 

Kral Birinci Alekaandr, oğlu Prens 
Piyeri, her vatanda!!n çocuğu gibi ilk 

tahsilini yapmak Üzere, devlet mekte
bine verdi ve ona, hiç bir istisnai mu-

amele yapılmamasını emretti. 

lannı boğup bastırdığı muazzam bir 
aalhanaya döndü. 

Birkaç sene evvel yolcunun yüzüne . 

(Devamı 5 inei sayfada) 

fi&~~.. Yeni tefrikamız 
~~ww 

Fevzi Kavakçı 

= 

İkinci Piyer. bab'asının ölümünden 
sonra da, sarayda, ayni şekilde tahsile 1 

<Devamı 7 1ıci say/ ada) 

ADLİYE VI<~KILİANKARADA 
Ankara, 5 (Telefonla) - Adliye 

Vekili Bay Saraçoğlu Ş~ik:rü bu sabah 
(dün sabah) lstanbuldan geldi. 

~~~~~l\l 

lmralıda bir gün 
Yazan: Naci Sadullah 
fmrahnrn cebinde para 

bulunan yegine mahkiimu
Mahklımlar adasının en es-
rarengiz siması - Imrah 
mahkUmlarının en büyük sa
adeti - bir kedi yüzilnden 
sönen iki ocak - iki senede 

bitmiyen 25 kurut! j 
( 5 inci sahifede ) 

~rt'WBICWIWFFW ...... 

Sizi baştan başa geyecanla saracak bir romandır. Her 
satırında yeni bir vak'o ile karşılaşacaksınız! Miltemadi bir 
hareket.. Macera.. heyecan .. zevk .. 

bir idam mahkümunun satılan canlı vücudu .. büyük bir 
profesörün bu yücut ilzerindekideki tecrübesi .. ve esrarengiz 

vakaler .. 
•••••• yakında okuyacaksınız m·~.ss.1'fll 



Sa,faı 2 
YENi SABAll ·6 EYLüL 1938 
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i_!!~~ATIYQ~ (1STAN8ULDA YE MEMLEKETTE SABAH) 

Mekteplerde adabi 6 aylık idhalat Orta meketep- Sarhoş yaptığı Cı 
lerle lisetedrisatı nayetleri artık ha

Ka miy döMulen'in 
Muhakeme ve idamı 

muaşeret dersi lazım ve ihracatımız 
Bir sabah refikimiz, trenler- çok arttı 

de pijamasını ıiyip şıpıtık ter- --o-- Öğretmenler 24 saattan fazla 
k --llk1erle istasyon büfelerinde alış Geçen seneye göre 28 milyona ders olrutmayaca bir bekçiyi öldürmiif, üç kifiyİ 

veriş eden ~arip yıılculardan k fark var Orta mektep ve lise muallirnle-
bahsetti. Ayni gazetede Üstad 

1938 
ya 

1
.
0

b. . 
1 

lt 
1 

k d rinden bir çoğunun haftada otuz sa yaralamıştı 
sene:u ırınc a ı ay ı ış . . • 

Hüseyin Rahmi de sokak terbi- t' r . ld' Tut 1 . ta at ders okuttuktan hır kısmının ıse Bundan bir müddet evveJ Orta • 

tırlayamıyor! 

f 
yesi ismi altında yazdığı yazıda t~C:·~~ ımız .~0~~ ~r. b 1 u.;:;mu~ pek az ders okutrnalarm yüzünden köyde sarhoıduk neticesinde üç ki~iyt 

Hapishanelerdeki kraliyet tara - bu derdi daha geniş bakımdan ısı .ere'l~o~i ıçı~ e .~ u~ hte- ellerine pek az para ge~tiği görül- yaralıyan "~ bir bekçiyi de öldüre!' 
te .. rih etti. sl:fnenın 

1
1 k tla ıda~ı z.atlthınl·~~ mu 

75 
müş, Vekaletten Maarif Müdürlü - Şerifin muhakemesine dilll ağır ced 

d 1 h•dd tt k k kusun- ı meme e er en ı aaumız y • • • ar afi ) e en Ve an 0 Memleketimizde. bi:ıbize iken milyon 584.000 lira Jnymetinde 360 güne ~bır t~n~ı~ yolJanmışbr. Tamı- mn.hkemesinde başlanmıştır. • 

d 
göze batan bu hareketler acaba b. 

290 
t 'h t 1 -- .1 me gore bılii.ıstı~na her orta mektep Hadise şö'-'le cerey·an etrni.!şti: •b• b• h ) } ) ın . on ve ı raca ımız < a oo mı - . . . . ,, 

dan azgıD gt ) 11 a 3 mlŞ ar J medeniyet çerçeve?i içine giren . 3 ., OOO r .k . ti l 633 655 ve lıse muallımının haftada okuta- Tütnn amele.sinden Şerif, Hüse 
ve adabı muaşerete dikkat eden }Ond 

10~ 11 1 ~~hrı.}mtf: °'.edhal"t. cağı ders sayısı yirmi dört olacak, '-'İn ve Emin isimlerinde Ü'" arkadaf 
Y Hann. RoL- rt ı ton ur. \,;rnumı ı aca ve ı a ımı ,, .... . 

azan : • . oc .. . . memleketlerde nasıl telakki edi- k" . . id t f d bundan fazla ders okutanlardan, Ortakö'l•de bir aş,.1 oOkkanında bıf 

- 2-
1. ? zm ye unu aynı mu. e zar ın a . . h " :'>'. 

"Konvansiyon., bOkum~tı mevkıı ıktı ır. 130.897.000 lira kıymetinrle 893.945 ders saatlerı gerı alı~acalc, da ~ az' kiloluk bir şişe rakı içmişlerdir. f{a-

darn dcçmişli ama rnt.>vki; iktidarda Muhtelif vesilclP.rle yalnız t d' 1937 . b' . . lt ders okutanlara yem ders verıle - faları i'-'ice tütsüli~·en üc arkadacı 90" 
1 

on e ıyor. , senesı ırıncı a ı k . ,, ,, ., 
_ Top atılıyor. dedi vr bayılc ı. tutunmak, hükümet etmek, devlet b~ına veyahut grup 1u.ılinde Av ayında umumi ihracat ve idhalahmız ce tır. . . kağa çıkınca Hüseyin ayrılmış, Şe' 

Bir komşu kadın ava?. avaz bağıra- kuv~etini göetermek 11.7.ımdı. Halbu- rupaya gidenlerden duyduk: , k11 • 102 917 000 1. ,_. _ Muallımler hem ecnebı veya e- riflc Emin de karanlık bir sokalct• 
d- M ş· d' k ~ e unu ıse . . ıra :ıu.)'me 11. k b. d h d -

rak: "Bütün bunlar (Kamiy o u- ki işler bir türlil düzelmiyor, memle- ım ıye nclar konak, kafes ar- t' d 762 873 to 'd' B· . , te ka ıyet me te ın e ı>m e resmı giderlerken ~arhoşJukh kavgaya td" 
.ı b d h k d k' h' · · ın e · n ı ·· J vazı) e ı· 1 rd b' · ..:J 1 kta · ·-" len) in batası yQzünnen aşımıza ketin dahili ahvali gOn geçtikçe a a asın a ı ev ter ıyesmı aldık- .. 'k' . k • d 1 ıse e en ırınue ~a ışına ıse tusmuslar ve neticede Şerif susuua 

lk
. gore ı ı senenın mu a:;e.c;esın en e - • . . . . \ ~ 

geldi,, diye feryada ba~ladı ve be' ı faz.la korışıyordu. ''Konvanıyon,, bu tan sonra birdenbire apartmana ıdc edilen netice şudur: h~r ık~ t~radftakı 1 dcrskltermın sayısı çakı ile Emini göğsünden yaralamıŞ-f 
de bu kadın bilsbütUn 'haksız değildi. tün bu yolsuzluklara çare bulmak atlayan lakin bu hayatın terbi- ~ B . . 'lk ı• d k' u yıne yırmı ört o aca ır. tır Emin "l•ere 'l•ıkılınca Serif kal'l'T11 . u senenının ı a :.ı ı-.yın a ı • · ... ,, " ... )'··· 
Biraz sonra kraliyet taraf~rı ga~- için bir tek vasıtaya bıtŞvurmuştu. yesıne tamamen intibak edemi- mumt ihracat ve idhalatımız yekunu --o- ve kaçarken yol üzeri'lde kapı!nnı •· 
teci "Sulo,, nun kafası kesılerek bır Terbip .. Hatta "Robespiyer,, nutuk- yenlerimiz pek çoktur. ile geçen senenin birinci yarısındaki KOLTOR 1ŞLER1 ı çık .buJduğu Artinln evine dalmışt1t~ 
mızrak ucunda Paris sokaklarında }arından birisinde: Bunlar otelde, sokakta. lo- dış ticaret yekunu arasında 27 mil- M kt l d ki ki hak- Artın o sırada ayakkabılarını çıkar r 

dolaştınldığmı işittik. Tabü bunlar _ Demokrat bir hük6metin idare kantada, birahanedP, tiyatroda yon 979.000 lira kıymetinde 13,1•072 e ep erke d yem~ er makta meşgulken Şerif ona ela bir bJ-
bir haftaya kadar bitecek. Şimdilik prensibi :fazilettir. LA.kin bu hilkOmet 1 adabı muaşerete uygun olmıyan ton lehte bir fark me\·cuttur. . . ın ~ tam~ çak darbesi vurmuş, lıadi~eyi duyu9: 
sarayın camları kırılıyor. Bize kra- yeri-inceye kadar kullanRcağı vası- öyle yanlış ve acaip işler yapı- D t' . . . b k d Ecneb1 lıselerınden bır kısmı ta - odadan fırla'-·an Artinin oğlu Ana!f" - 1 ış ıcaretımızın u sPne ço a- . k ed' ~ 
liçenin fırçalarından 'fe tuvalet ta- ta terhip usulüılür diyordu. yor ardı ki.. h i k' f d v• h k 1 b . lebelerıne alafranga yeme y ır - tası da karnından yaralıyarak so'kr ,,

1 
j a n ışa e ecegı u ra am ar arız . . 1 1 k • ~ 

kımlarından bazılarım p;etirdiler, ya- lhtilAI yapılmış, cumhuriyet vücu- J.Y emleketimizdek! f;&kak ter- b' k'ld .. t kt..;ı· ç~ kü 'h mektedır. Evınde bu ye:nek ere a ışı ğa fırlamıqtır. Snrhos, sokakta kenoı 
b. • • ır şe ı e gos erme 1:;11ır. un ı 1 T" k kl b' ··a "( · 

rabbi ne heyecan ;idi o! .. ,, da getirtilmiş, kralın kafası kesilmiş ıyesını Hüseyin Rahmi teşrih racat mevsimine henüz girmiş bulu- a mıyan ur. çoc~ . arının ırv mu .. - sini yakalamak istiyen bekçi Mehme-
İi giln sonra Danton nazır olmuş IAkin halkın şikayeti azalmıştı. etti. Hariçteki vazivetimizi de D t' t' . k 1 det sonra mıdelerının bozuldugu go- di de ka!'!ığmdan vunıp öJümtıne 

Kamiy Dö Mulen ise harbiye neza- Madem ki halkı tamamile memnun görenler nnlatıyor. Bunların he- nuyokrubaz. ış ıc~ren ıfil:zd r:ka. aml arı- rülmüş, Maarif Vekaletine 1.ıu yolda bep olm~ştu 
reti müsteşarı tayin ~dilmişti. etmek kabil olamıyordu; kendisini yeti umumiyesi şunu gösteri- f 1. t' • .1 1 k... R 't'b 1 şıkiiyette bulunulmuştur. Maarıf e Dünkü muhakemed? Serif suçl..-

mn a rrnasma onuml•Z e ı ay arın . • . V 

1 
· 

Bir müddet sonra da. Karniyi <Kon avutmak iç.in ona yeni yeni kurban- :yor: içine girdiğimiz hayatın ka 938 . d 1. h 1 kaletı vasıtasıyJe stanbul Maarı mil nnı inkar etmiı-; ve şöyle demiştir: 
1 

aa ıye ı amı o aca ur. u ı ı ar ıt ~ • • t 'f · · 

k 
_ _ . 1 1 .• h b ı senesı ış ıcaret esap arının 1 .. 1 .. vr d b ekte .. d .. lükl 1 · ~. 

vansyon) meclisi aza~ı olara ıoru- lar feda etmek ve yolsuzluklann bü- ıc e erını enOz ilmiyoruz. Bu ü ··ıdü .. ü k 1 1 k c ur ug~ın en u m P nıu ur e- - Ben kimsın•i vurmadım O il•'" y z gu ruc rn anı ar a apana- . . . _,_1 ~,, • 
yoruz. Bir mUddet sonra da eylfil kat tün mesuliyetini bu kurbanlara tah- ayıp değil. Henüz ink1llibımız O- • h kk k ö ül kted' rıne bırer tamım yollanmış, yemca. e-. aam çok rakı içmiqtiJc Bana '"Ok fi" • d cagı mu a a g r oıe · ı r. . v . v •• • • .. 
liamlarına tüyler ürpererek şahit mil etmek icap ediyordu. İşte bu su- zerın en 16 yıl geçti Bugün 40- rın çocukların alışık oldugu şekılde kı verdiler. Dışarıda Eminle beraber 
oluyoruz. Muhtelif hapishanelerde retle (on altıncı Lui) den sonra (Kos 50 yaşında bulunan bir şahıs- BELEDiYEDE: pişirilmesinin temini istenmiştir. karanhk bir sokaktan ge~iyorduk. ~ 
mevkuf binlerce kraliyet taraftarı tin,, "Kostin,, den sonra "Mari An- tan 81> yıldanberi aMıjı terbiye- Maarif Müdürü Tarifeye başladı min beni duvara dayayıp yüzüme bif 
mahpuslar hiddetten ve kan kokusun hıanet,, daha gonran "Jironden .. ler Yi derhal terkederek Y~ni itiyat- kazalarda temizlık işleri Bir müdclettenberi mezun bulunan kaç tokat vurdu. Ben o:ıa bir şey yaP 
dan azgın bir hale gelmiş, adeta ku- kurban edildiler. ı Jara sahip olmasını istemek bir- Kazalarda temizlik i13leri son gun- 1atanbu1 Maarif Müdürü Tevfik Kut madım. Sonra da ne y3ph2ımı biJınl"' 
durmuş bir halk tarafından sopa ile Hatta "Robespiyer,. in telkinatma az zordur. )erde gevşemiş, bu yü:U.len belediye dünden itibaren tekrar vazifesine yorum, çok sarhoştum. Kendimi ıc..-
katliam ediliyor, kadm\ar. papaalar~ it.ant ederek "Jironden,. Jere karşı ı Sonra bu şahsın yPtistirdiği temizlik işleri miidürhığü müteaddit başlamıştır. rakolda lıuldum. Ben bıçak taşımat11-
ihtiyarlar bile parçalanıyor. ilk hücumu yine bizzat "Kamiy Dö evliitlar da nihayet aile.~inin bir şi.kAyet~er·~~lmağa başi:ımışhr. Bele-ı -o-- Gösterilen çakı bana ait değildir. B~-

:Maalesef hiç şüphe götürmez bir mulen,, yapr:ııştı. örneği olacaktır. dıye reıslıgınden şubt·lere yollanan na iftirn ediliyor. Bu adamları kirnılJ 
bakikafür ki bu feci katliamlarını "Kamiy yazmış olduğu müthiş bir 1 Rugiin hala birçok aiJeleri- bir tamimde. beJediyenin temizlik şu- ı Sirkeci meydanı vurduğunu bilmiyorum. 
mesuliyetinden büyük bir Jnsmı hicviye ile zamanenin'biltün günah- mizin vaziyeti şudıır: Evde ya. belerin in soknkların temiıiiği ile meş Bundan sonra şahitler dinJend~ 
(Danton) ile CKamiy de Mulen) in' ların.1, bilcümle mesuliyetlerini <Ji- hancı yokken sini scıfrada yerde gul olmaları istenmi:-, or~ya buraya Cumhuriyet bayramına kadar Yaralananlardan Artinin oğlu Ardaf 
omuzlarına yüklenmektedir. {ronden) ]erin omuzlarına yOklerniş- oturup parmağı ile yemek yi- çöp dökenlerin cezalandırılması bildi tamamlanmıf ve açalmıf olacak şunları söyledi: 

Çünkü halkı bu katliama teşvik ti. Veknyi o kadar çabuk teakup edi- mek: sahdıktaki ~imnkin veya rilmiştir. Sirkeci meydanının açılması için - Akşam saat on sıralarında 
edenlerin elebaşılnrı nrnsmdn Ka- yorclu ki kendileri için 1792 i;:;yanı frakı, tuvaleti giyPrek baloya Çöp iskelesi çalışmalara devam edilmektedir. Mey dada yemek yiyorduk. Kardeşim 1'" 
miy dö l\Iulen) de bulunuyordu. yapılmış olan cumhuı·iyetperver (Ji- gitmek ve orada ıtiimüş çatalı Bnlatla Hal arasında bulunan danda inşaat bir müddet tehir edile- nastas, kapımızın önünde duran oto" 

Kamiy dö Mulen on nlt!ncı Luinin ronden) lcr sekiz ay sonra müı·teci- beğenmemek, mayonf>'li tenkid ve Tekirdağ iskelesi denilen yerde cektir. Planlar hazırlanmakla bera • mobilin içinde şoförlük ehliyetnam 
idamına da şiddetle taraftarlık etli, ler oluve.rmislercli. Jirondenlerin iti- etmek... belediye bir ı,:öp iskelesi ya pt1ra -1 ber bu husu~ta şehircilik mütehnssısı ni unuttuğunu habrlıyarak bnbaııt': 
hatta meşhur hitabelerinden birisin- dalleri bir zaa'( suretinde telilkki ed\- Bu giizel bir karikAtür mev- cak, hal ve civarının ;öpleri mavna Prostun fikri alınman~1ştır. Halbuki 

1 
dan ahp getirmesini rica etti. Baba 

ele; liyor ve bütün gfinahlar, yolsuzluklar zuu ise de büyük şeMrlerde de- ]ara buradan doldurulacaktır. Dlin, I meydan miistakl>el şeh;r ptaniyle çok da dışarı çıTCıp ehliyetnameyi almış. 
- Şayet bir kral ölHrse, diye hay- bu zaaftan tevellüt etnıiı:ı telakki olu- ğil ama kOçilk kasnbalarda bir- müteahhit ve belediye temizlik iş- yakından alakalıdır. içeri girerken bir adamın imdat dı 

kırmıştı, Bir insan eksilmiş olmaz.
1 
nuyordu. Hatta bu adamların millet çokları için hakikattir. Mnama- leri mlidürü iskelede tetkikat yap - Devlet Demiryolları İdaresi de bağırdığını duymuş. Bunu bize ha 

Çiinkü kral zaten in. andan madllt meclisinden tardları bile mevzubahs fih bunun uzun sarmiyeceğine mıştır. İskelenin projesi birkaç gü- bu ciheti göz.önünde tutarak Sirkeci verme kiçin evin av)u!'!una girdiği St" 
değildir. Meclisi millinin şerefi na- oldu. Kendileri cumhurivete karşı ve :zamanın bu vaziyeti silip kal ne kadar tamamlanacak, inşaata meydanının planlan üıerinde pek ya rada bu Şerif de arkasından gir 
mına belki de pek geç kalınmış oldu- suikastler tertip edilmekle itham dıracatına..eminiz. Ancak eski başlanacaktır. kında şehrimize relecek olan mDte - ve birdenbire bıçakla sırtından ya 
ğuna ilive ederek kralın idamına reyi edildiler. , yasama terbiye.si yerine bütün tarifelerini tudik ettirmiyenltt hassısı Prostun mutaliasını almaia ralamış .. O sırada karde.~im Ana~ 
veriyorum.,, <Kamiy Dö Mulen) hatemei makat dUnyanın kabul ettiği adabı mu- ceza görecekler karar vermiştir. Bu m"ksatla plinlar la ben de avluya çıktık. Anastaa ~~ 

Hatta genç ve güzel zeyce, kocaaı- olarak yüzlerine karşı: aşeret usullerini koyarken bO- Müdd~t. bitti!! hal~e baz1 .eğlen yakında belediyeye gijnderHeeektfr. ~e i~i. Babamı y~ralı~an bu adanıı! 
na çıldırasıya qık olan bu hassas - Jirondenle.r cumhuriyeti hatalı I tün şartlarını ve kaidelerini bi- ce yerlennın tarifetermi ta9dık et- Meydan hıfUtının DU suretle te- üzerıne atılmak ıstedı. Fakat Şel'P 
kadın kocasını teskin etmek için te- yarattılad diye bağırmaktan bile çe- ]Prek almağa mecburuz. Yeni tirmedikJ.eri ırörillmüştilr. Belediye biri kartısında banliyts pavyonunun birdenbire bıçağını kardeşimin kat" 
şebbDste bulunmak 'öyle dursun, bi- kinmedi. Hicviyesinin tesiri muhar- ne le ve hntti ya.~ı ilerilemiş o- ikbsat mUdürlütft kaymakamlara ıUratle ikmaline çabşıl"JUlktadır. Pav nına sapladı. Biz bağırmağa başlr. 
lakis kendisini bu hunharane ifrat- ririnin arzu ve ümidinden daha çok )anlara da bunu ö~retmek için tamim yollamış. nazan dikkatlerini yon in.patı çok ilerilernlttir. Cumbu- yınea kendisi sokağa fırladı. Biz dl 
karlıJdannda ~i ediyordu. Hatta fazla olmuştu. Zira bi:-<Lz sonl'a "Sen mekteplerin programlarına ada- cclbetmiştir. Tarifesini henüz tas - riyet bayramına ye~tirHecek ve o arkasından çıktık. Bekçi Mehmet iJIJ" 
bakınız kocasına yazdığı bir mektup. Jost,, meclise Jirondenleı:in tahtı bı muaşeret kursları açmağa dik ettirmiyenler yak:ılandılı:Jan ırOn küşat resmi yapılacaktır. dada ırelmişti. Şeri! kaçıyor; bek 
ta neler söylüyor: muhakemeye alınmalarını teklif etti. mecburuz. Bir şeyi bilmemek a- takdirde şiddetle cezalandırılacak, --o-- kovalıyordu. Birkaç adım ileride 

"Şayet ben kraliçenin yerinde ol-
1
Te.vkif edilenler yalnız yirmi iki .Ti- yıp değildir. Öğrenmemek ve müşteriden tarifede gösterilen fi - K f k d ri! birdenbire geri dönerek bekçini 

saydım tebaamın feliketini ihzar et-lrondenle on ikiler meclisi azası olma- kusurunu bilmemek ayıptır. yattan daha fazla para alanlann a a esen a am üzerine çullandı ve bu;ağını bekçi)' 
miş olduğumu bileceğimden C()fkun clı, sağ cenaha mensup yetmiş ilç miiesseseleri cumartesi günü başla- --o- de sapladı. Sonra yakalamışlar. 
halkın sarayıma hücum ederek beni mebusun heyeti umumi)•esf tevkif e- HatırJat~yoruz mak üzere en az kırk sekiz saat ka- Deli olduğu anlatıldığından Suçlu Şerif bu şahidin söylediklr 
cebren darağacına sürüklemelerine dildi. patılacaktır. b ha a~d .,d. rini kabul etmedi. 
intizar etmez, onlardan ene! davra- Arbk ihtilil kendi yavrularını bi- Hammalların ycknasak elbisesi mar .ney~ g erı 1 

- Benim böyle şeylerden habe-
k k d' -~ ı ef)' b" öJU 1 ı d · d H il · l t büsl · Bunrlan bır mucldet evvel araba . k d di narn en ıme <fVY eşer ı ır m e yutmaya başıyor u. (Jıron en) ava g .z e ış cyen o o er Hammalların ycknnsak elbisele- .. . . .. rım yo , e . 

'h d di l · h k · k k ı bal k 1 f ·ı k ile Bnkırkoy cıvarında hır kove defi- B d Ş 'f' ak l .. ı z:: e er•d m.I kta . b' h 1 derınz~u nüemes.ıh p(eT' a)a i ıdedo,-1 ge ırı ec ri yakında tamamlanacak \'e tev- ne aramağa giderlerken pey~amber J dun bank sionArha etrı.3~ yl d~ ıyDa~ 
ır me~ an ı ce!ım ır ma a u. ıra m verrı ıyer n ı- . • • • zi edilecektir. Kış gefm('den evvel . _ 1 . ar an e ç me •ıın en ı. 

avırtır bu meydanlığın ortasında gv • gibi. "Bu kadar cumhuriyetçinin Vıyanada topJanarnk, bızım de ış . . . clıye tamdıgı smailın bıçakla kafa- ki. 
• ' ı · . . ld "" be 1 il 1 sekız bm hammal yekn~ak eJbıse· k v k lt ğu ltı d keJ · ~, 

nıuuzı.am bir odan yığrnı vficudn ge- cumhurh'et tarafından mnhkOm edil tırak etmış 0 u5,ımuz yne m e · · · · ııını esen e 0 u nun ıt n a - - Dudak sesleri duyduk Saade-: • .. k . b'tm hh 1 Jerını gıymış olacaktır. 1 ·ı k 1 1 M '-f · 
tirirdim. Odun yığınının kar~ısına mesi o zsmana kadar göriilmemiş bir çop ongresı 1 ş, mura as ar . v. • •• e 1 e g~ze.r ~n yn ca anan .. us"" ~ sokağına girdiğimiz zaman elinde 
da bir mihrap ynptırtırdım. üç giin (manzara idi .. , !memle'ketlerine dönmüşleTdir. lstan- Ekmek .fıatmd:a degış~kıık yok 8~.rgu h~kımı h~ızurunda delılık Asarı çakla sendeliyerek kaçan bir adafll 
iiç gece bu mihraba tnşınarak sanii 1 JirondenJerin lıepsi alyehlerinıle I bul belediyesi garajJar mOdürü Ta -

1 
Reledkıyedke narfh k~m1ı:y:.nutltop- gostermış oldugundan milşahade al- görılük. Biraz koştukt:ın sonra ileri-

- d .. hl k . . . a· b' d anmış, e me ve ranı;e a .. ıya arı- tına aldırılmıştı d k' h d v• 1 . Bw. 
azam an guna arımın efaretinı cıd ı ır emareye esteres olunama- rık perşembe günü Vi.varıaya rntıte- . k t . t' T bl • · . e ı en egın çıne yuvarlandı. 1

• 

niyaz eder ve üçüncü günü bütan ai- masına rajn)en idama rMhktim edil-ı veccihen hnreket edecek ve Viyana-
111 :P a ~. ~llş ır. • . 

1 
.u adlıclc yapılan ~üşaha~e de hemen üzerine atılarak elindetd 

Jem efradını toplayarak odun yığı- diler. Bu haksız mahkümiyetten mi- . . Bugazı uı kıyısında otomobıl yolu netıcesınıle Mustafanırı ılelı oldugu bıçağı alıp kendisini yakaladık ka ' 
nının üstüne çıkAr odanlan tutuştu- desi bulanmıı, olan Kamh· dö Mulen ıda murahhasımız befodıye mnkıne Belediye, bu sene tlımir edilecek anlaşılmış ve tedavi edilmek üzere a- rakola götürdük. , 
tarur kendimi ~akt:ırdırdım Bu ilk defa olmak üzere virdan azapları şubesi rnlidürü Nüsrete iltihak ede - yollar için bütçeye yoz yirmi beş bin kıl hastahanesine gönderilmiştir. Bundan 90 ra muhak d'ğd 
merasimi tamam ıusfılleylide · eşal iç.inde kıvranmaya ~ıadı )(ahke- cektir. İki müdür buradM itibaren liralık bir tahsisat ko)'muştu. Hürri- --o---.. şahitlerin- ceJb; için buk em;, ~ırr 
ışıklan arasında icra ettirir ~e b: meden pyrikabil tanif bfr heyecan teuuldere başlayacak, Almanya, yeti*:1>ediye il.e ~işli ar~sındaki tami- TRA~YA HAFRİYATINDA kıldı. · 

8 
g ne 

suretle kızgın alevlerle ,rOnahlanmı içinde fırladı ve tıpkı bir deli gibi: Fransa ve ltaJyaya geçeceklerdir. rat ~kmal edılmı şolrln7.Undan Mns - Kl'Y ME~Lt ESBRLER 
yıkamı~ olurdum! .. Genf bllhasu 1e- - Yarabbim, yarabbim!. Onları Nusret ve Tarık, bilhu'>S havagazı lak ıle BOyOkdere ara~nda'ki yol Bil BULUNUYOR --o-

ven bir kadında pek ~~ olmalda ben öldDrdftm, neşrettiiim eserle ka- ile .işliyen otobüsler 07.erinde tetki _ yükder~den başlamak üzer~ ~evam .et Edirne, 4 (Hususi) - Vizede de- POLiS: 
beraber ne hunharane bir zihniyet tnleri ben oldum. Gidiyorum. gidiyo- kat yapacak, bu şekilde.kı otobüsle- mekt.edır. Bu kısmın tamın de ~ - vam ed~n hafriyat neticPsinde çok Eir zehir kaçakçısa kadıa 
delil rom, diye tekrar ediyor dövilnilyor- rin masraf, kolaylık ve güıeHik ba- rnarnlandıktan son.ra P~ba~çe ıle kıymetıı eserler ?uJunmu~tur. Kazısı yakalandı 

Madam "LusiJ dö lıluJen" in bu do. kımmdan diğer otobUsJerc tefevvuk ~eykoz aruındakı !ol dUzeltılecek - yapılan bUyOk höyfikte çıkan mezar A vansara da MolJıta kı maıaa1 
mektubundan da anlıyoruz Jd her (D'61'Gmı 1'4r) ettiği tara!larını gözden geçirecek - tır. Boğazın ~umelı yamın.da Mas- açılmı~ ve içinde bir lahit ile kıymet- l . ~ b Y dd . • ~ ş 69 
gün dökOI b k k' laktan ve denız kıyısınjan gıden yol. Ji birçok eşya bulunmustur KOçiik esı um ane ca esın e nu 

etı • e;1 onca an, ın ve husu- Halk Aadıfı es"lah seYindirdi ]erdir. Bir mllddettenlıeri Dahiliye lar mevcut olduğu halde Boğazın A h" "kt d~ 'k' kü ilk · · k rah evde oturan sabıkalı kaçakç 
mt enn f ddetf, mücadelelerin, yır- Ankara ve tatanbu1da birer halk VekalEftinde toplanan ve Türkiyede nadolu yakasında heniiz otomobil)~ m°:~~i .!'l·alaı ıb· 1 ç mtezar ve ıy - dan Pembe dün evinin bahçesi 
ışına ve bofuşmaJarm fecaati en d v • • • • 1 ·1 k t b 1 . n h 'k --v,, r u unmuş ur. 22 kl k .. 
li d

.. . . san ıgı teşkihne karar verıJmesı çok 1f etı ece o o Ds erın ne e ta rı e- gezinti yapılabilecek bir yol yoktur Ese.rleri tasn'fin d ediJ 5 gram esrarı sa ar en suç ül 
sa m u~ünenlerın bıle zihinlerinde u ·ı ·ık 1 "k d ll H lk v t · n 

1 
e evam - d kal t.ı marazi b·. t Üf h ul . ı rı na ·a uyan ırmı.CJ r. a san dilmesi dogru olacağım araştıran ko- Nafia Vekaleti ile stanbul belediyesi mektedir Bunların tarihi kıymetle- e ya anmış r. 

ti. Jr :eşevv u~ e getimııt-1 rtıkh;:nd~n. bilhassa esna! teşekkül- misyon, !On senede AYl'.'UJlada rağbet müştereken '(}sk:Udardan Beykoza ka rine ait ~aınmatı birkaç güne kadar Hava gazından zehirlenenld' 
"O . . -r._- . k 1k ısbfade edecekler, muhtaç rörmeğe başlayan havaynzlı otobOsle dar muntazam asfalt bir yol yapmayı bildireceğim. Cihangir Susam sokağında 36 

n altıncı Luı,, nın kafası kecııl- o klan krediyi bu sandıklardan • • . kararlaşbrmlflardır. Nafia Vekile- maralı evde oturan Nazmi ile sutk 
mell suretile idamının artık meml~ her zaman kolayca tedarik edebflecek n tetkik etmı~ .ve ~lverıcıU bulmuştur. ti İstanbul na!ia mOdOrltlğO yolun ADLİYENİN TATtLt B1TT1 
kette bir sUkOn ve salılh devresi kü- lerdir. lstanbı 1 h('fedıyesı ha't'stbt,zı ile mil- keşfini hazırlamaktadır. Boğazın A- 20 temmuzdanberi devam eden ad deşi Sevim ve iki çocuğu açık 
şat e~esin& intizar ediliyordu. Halk sandıklarının teşkiline karar teharrik otobüsler 2t>rirtmek iste - ııadolu yakasındako yol bitirildikten liyenin yaz tatili diln aktam bitmit - musluktan intişar eden havag . 
Ukın heyhat! İşler düzeleceğine verilmesi üzerine Esnaf teşekkülleri mektedir. Mftdürlerin o\vrupa tetki- sonra Suadiye ve Bostaııcıdan Bey - tir. Bu sabahtan itibaren adliyemiz zebirlenmi.fler ve cukurtaran ° 

bB•iltun ~tmıt. kan daha tasla kredi kooperatifleri kıırmaktan sar- katı bttttkten sonra son karar verile- koza kadar otomobillerle gezinti pek bUtiln kadrosiyle tekrar mutad f aa- mobili ile hastahaneye kaldınl 
~ ~ eak$ir. ~tır UJ.al.NJIV--~ 
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Alma~yanın bugün lngilterede kıfllk 
Ç k 1 k d k • <Ba, ta"'4/ı 1 iaeiae) e o s ova ya a ı da milsmir bir ma!rnf teşkil edece-

Seliba ~~!~~~et v:. d d 1 k :ı=~~E;~~~a)~::~~t Mareşal Fevz i Çakma/i 
. F .. n .. da, pa,llmonto .k..,iyoti Vo ş i et i t a z y i i düğü :wııan, tesadüf edilen zorluk ve g~n· eraller Ant'Opte ~~lcu:~ iıluid~n _solların ellfline geçe Yaaan: lngiliz Parl:mentosu aırsuact.a Robtrt. Boöthby idhatitın g-.yet çok oJması ve ayni ~ ~ 1 

en .e~ ~hili eda~de. naf manza- ~ . . _ . . zamanda çok azak memleketlerden 
rası gıbt bw ~ 'Y1trdı. Çtk ha~u.m~t~ ıle Sudt>t Al~ıa~Jaı·ı b~r çalışmayı hBlısanc .~rz~ edryorsa getirilmesidir. fngilterP ihtiyaçlarını Antep, 5 (A.A.) - Genel Kur- binlerce halk da şeh ir met halinde co, 
ce ~emlekcı ıdıırcai, l>il•wimden de.re a:asında~ı ıhtılaf~.11 Sl~ .h da:resındc ~ı·r~açık. muam:ıe ~~ nz.en:-e ~ civar memleketlerden tetrtin edemez. may Başk~nı Mareşal Fevzi Çakmak kun sevgi ve. tezahürloriyle karşıla-

crcı:.c farklı sol proııraml ela- bı.r hal '\ e faslı uç hafta e\ vel son llılafa 'arılabılecegme kuV\ etle kani İngilizler kakao kahve çay ve ı:ıeker beraberienude., Org.neral Asım ·ı-...J ~ 
1 

ao--~..: -L~.:.... 
yan ·· ara d n-ı.. - · ·· ı rd 9· t b ı d v •• lcd" • • " mışıanıı.r. -•reşa la.&JIJ~ıne taıaa •n uç ""5uPUft: radiltal. 908 ı· erett ın-... un ıonı il)'O tı. ızza u un ugunu soy 1• istimaline o kadar Jtlı~kındırlar ki Gündüz, Korgeneral r.alip Deniz, . . .. .. __ 
sosyalf '- . ya rts. Çek si · k. d b l R · · REIS/Cn!\fl:ı"RU:o.r · edilen ....ıkevı onundckı meydanlıfa 15 

~ ıı;omunıııt partilerinin ın _ 
0

• O'>a ) a a u unan Pısıcum- v. 1 ı., ıv bunların elzem ve zaruri maddeler ol- Tümgenera} Muharrem lllazt1m1 ol- • 
bUMn ~- ·1 

' ~ Nır »- . .w:.....ı - s·· · t A"-- :ıııES' ·"Ll'-'ETLERl . toplanmıı:ı bulunan brn~ffi! mlk ta-
. lllecuııu..ae ~ ettikleri ~ıue- . .ven~ '5""'uum ve üde ıu~D •• v ~ madıiım ileriye sürerek harp ama- duğu halde bugün şehrimize gelmış- . " . _ 

rıye.tc istinat eden hülcUmeı ilk evv 1 lıderle-rinin liirkaçı il~ de görüştüm. Görüşmemizin sonunda "4Südet runda ~ sariınuar e- tir. Mareşalimizi Vali vekili, yüksek rafından da yaşa varo• dıye selam -
radilnıllerin. ııonra sosyafitskrin eline_ 1 ı~eı· ik i tnr~fda gördil;{um iyi niye- Almanlar i~in de mesuliyet yüklen- dJlmesi imüuam. memw-lar. parti. belediye ve halk.evi Ianmı .. tır. Mare..~ şerefine C. H. P. 
d~ bub..ndtrlttan 90nra. fİmdi, yine n- tı~ de~ccesı beni tath bir hayrete ~iş ~ul~nuyorum. Faht Cu~hu~ lluharrir, İqiıtere içjn harbe ma- heyetleri Narh İstaS)'Gllutula selim- tarafından yiU kişilik bir ziyafet ve-
dıkallerın eline geçti. ~dU!;l~:du. _ ıs_ıerı kım ?l~~ olsun hilrrı~etlerı- ni olmanın en ikiline yolu. lngiıtere- 1 larn.)flar. subaylar, memurlar Ye oo rilmittir. 
. lllt radikal _ sosyaJitıı hükumeti 1 G~çl.ükler a~ıktan cıı;ı1,rn tanılıyor, nın kıymehnı bılen \':! tek btr ferci ye kolaylıkla hücum va plebe edile
ıcraatiyle, dayandıiı d"V ·1ı: · • • • her 1kı tarafta da ney'f' mal olursa l kalma.rıncaya kadar bu hürriyeti ı bi~ hakkında kindede bir ümit 

l• ı1ıer 1 1 partının otst h h b ,:ı_ k .. da! ed k 1 k' ·ı ı -~· aosyantıılerle komünistler· 11 • .' ın er ar e mevn.an vermeme mu aa ece o an ~ ız mı yon uyandırmamak sij.-aseti ~ ka-ı 
tatmin edemediii irin. ın e~~ lcrını ve hem uzlaŞma y-olile bir hal sureti Çek için de mesut bulu:ıduğumu unut nidir. ı .. -:ııere Dyıf ~una. Av-
Blum • " Yennı e.on elde et ek k A B ·· bi · t 'k tmekt ... " 

Sivasın büyük 
bayramı . "d· un ııos>a?iıt hülc:Uınetine terket~ t S .. : Aa

1
rzu u pek atı me,·eut-

1 
muyorum. ugun zı azyı e e ru1>9 da bir harbe bula.,ırsa sarı ırk ! 

tı ı ı . . u. u et manyasımlaki vazi~·etin hnkhsınız.. Bu bütün ditnyayı alüa- tehlikesinin ehemmiyet kf'Sbedeceii-

leon ·Blum, cumhuri et ili m!tana ~ _çok. hayret veren çehresi dnr eden beynelmilel bir meseledir. ne. 'hatti lsJiın ilemiD'.it- bir "Cihad... UJ I iL . --L..: ilk teşrif ettik- . . 
rnokrasi ~iarı altında, i~arç ~ ve de : b~ havalı~ın şıddetli f akrii zarureti- Fakat sulh namına müsaadele.rde hamlesi uyanacaima bile kanidir. ~· ııena ....-• _ Askerler Hiat e.lerini 
fekilde, ıosyalitale~tirme eeyı, mı.ııcdıl dır. Fabrıkalarm - b:ı~hra dokuma bulunacak yegine halkın ~iz oldu- Hiıtdi tan ~ilteredeı1 müşteki bir len gim; dla l.aıtk tez-ılamatla hlhlftuıwı ıhr 

Hindistanda yeni 
din kavgaları 

kat iti. «hartad it k Y çalı,tı~ fa- \"e por~elen - çoğu kanl\lırlır. Kaplı- ğumuz intibaını veı mek tehlikeli vuiyetterir. Japonlar Komünistler katlaada Ronaons. S (A.A) - Din kavp· 
rneseleııine getir~;~/t saat .çalı~~> calar ölü gibi bir halde. Umumi hoş- olur •. dedi. bu memn~ istismar etmek Sivas, 5 (A.A.) - Ulu Onderia lan dolayDiyle fdlrin mulatelif malud 
bir çıkma:za ..; d.!. ~ama: 8~~asetuun ııutsuzlukla birlikte btn.iik ve göze SVDET ALMANT~ARININ 

1 
... in f·-t beklemektedirler Kubar- Sivası şeref.lendirdiii :,rü .. ü yıldönü- leletiıde BirmarJarla Hind mü.lüma.a ,..r ıgmı gordu· ç "' 1t ·· ç f k il ()t / ~ET / ..- .._._ . . . . . 

Fransa "b" di · un u arpar a r zaruret Tiır. H RR l LER rir bailteıeıün Filisti.ndfo takip etti- mü olan dünkü 4 eylül. ŞPbrtm.1% ıçm lan an.mda vulnlbulan a.rbedder ae-
tilerinin g~~~~aoe k yarı ol~n. sai par G.4.l'E llElCH ELILR Vatiyetinbaşka bir ÇPhresi de var. ii ~litika.nın da yabıı:ı yerli Arap. en kutsal bir bayram old\liundan ken Iİı:ellİnde 10 kifi ölmüt. .O kişi kadar 
bir yerde rn ·u uvv-etlerı. 'bulunaı\ Bl~LE.~ŞMI:: DEGIL Her sene yapılan VaJ!enstein yıldö- hm değH İngilterenin irlaresi altında disine istiklal tarihimizde çok şeref- yaraJanm.,tu. 
ların alab~~:~ ~: Marksist c:ereyan .. A2akadar SUdet lidtrle-l'i başlıca n.ilınli me~asimi ile al:lkadar ~ fes- bulunıtn bfttiin Miishiman tabaayı 1i sa~·falar ayrılmış_ ol~n }~semiz öniln Büyük mikyasta vahim bir ~arpp 
bir reaksiyon h 1 şuıa~a. ba,lama.aı kuç-ük. Alman çocuklarının Çek mck tıval _ve bır alay vardı. Runu gorme- dilkir ettijini de ~öylüyor. .Ko- de bınlerce halkın ıştır::ıkıyle yapılan lılt teklini aian aıbedelere manı olmak 

Leon Bl u\U e gctırdı. t~plerınde okutturulm.!l ı;ı mecburiye- ğe gıttim, sokaktarda Sit<iet partisi mü~rin valna bir Xomüniun toplantıda çok heyecanlı nutuklar için İngiliz kıtaları sevkülcen nokta-
külcc:eiine ~:· <mern_le~elle kan dö- ~ınöen, tekmil Südetlerin bulundu- bayı-akları asılmış T~ ''beyaz gömlek- inkılabı aay~nde dünyanın kurtula. sö1hıtterek ya~nılan gjnfirı ehemmi- !arına yerle,tirilmitlerdir. 

tcrncrn. :. diye:t I.~~ Buoa !a • ıu yerlere ?ek ~lisıe:i!e- Çek mem~r liler,, in ~izilm.iş. ?ldı.pu~~. gö~üp 1 bileceği hakkında kan~ıtt beslemele- yeti !ebari:ır cttir~i~ ,.e l>~r .• ~efit Ak~m~ doir
0

u asker_i inzı'bat lcıtil· 
batuıda Dal"d· ~ di ve Yenne. larmın tayın edılmesmden Ye hüku- lhayret ettım. Hcnleın geldıgı vakıt - "ni de muharrir baroe saik olacak resmı yapılmıştır. '\ ıne bugonun şe- lan Hıntlılere aıt evlerı tututturmuş 
~adile.al _ :;,1 ·~~- .. u:ıanı hug~ii ~et siparişlerinin Südet A iman fab- binlerce - halk tarafından nazi selim ~Dhim sebeplerden biri telakki et- refine lisedeki Sivas kt)ngnsi salonu olan, Birmanlara karşı ar~ etmek mec 

Dıaladiye• . J! a .ıs~ hukumet addi. :rikalanudan Çek fabrikalanna ç-ev- J ları. sürekli alkışlar \'e "!:leil,. fer- me ... -..:a:.,. ve yine lisedeki Atamızın yattığı oda buriyetinde kahnlfttr. nın .. tin.at tt.iii . .lmesi . . 11.ı;c:ur ... 
cbc.ıiyeti. Yioe üç aol e . . . ınedia ~ı • ~de_rı; :f'azJa olarak anlaşılma- ~;atl~rıle alkışlan.d~. ~~ bir Alman işte bütün mutatialnr neticesinde açık bıraluhnış ~ sece .ya~tl~rına ~ --o--
tatbik ettiği r ~ar~• fakat ;) an havalıde resmen Çek dilinin kul şehrınde ya}>ılabılırdı. Orada bulu- bir harp zuhurunda lr:~itterenin kıt- kadar halk bu uguriu yer.erı zıya ret VALANSİYA BOMBARDIMAN 
Yal inkisarın: Ofı~m. nıüfrıt 9Gllaı1 ha lanılmasının mucip olduiıı infialden nan ilç dört polis buna müdahaleye Jı va uğrıyacaiı ve ~ kalaeaiı :Mti- etmiştir. Gece ha?kevinde büyük bir EDİLDİ 
rncyy..tclir. 0 ug-rat~cak kadar aaia den çok şikayet etmekte bulunuyor- ka)kıı,madı. Bu ve <Atman gazetele- ' c!ine varıyor. balo verildiği gibi bayn!klarla ve bo1 Valansiya, 5 (A.A.) - Bn gece 

saat çaL,ı... • ev~ . •haftada kule lar. rmin istifade ettikleri t:am hürriyet) Bu sözlerde lngilWeflıı his- ışıklarla .·üslenen Sivasın umumi saat 23.lö de ikinci def:ı olarak Fran 
ra, rnernlı:k > ::~ redcletti: aoa ~ Gerek senatör Frank ve gerek Mis bugün naı.Herin yapmskta olduktan sinin sevkile mübaliia bulunduğu meydan \"e caddelerinde eilenceler

1
koco tayyareler, şehri bombardıman 

•i hıısulc e:. tlılMJıy~ bir anar t"r ~bekovsky beniml~ lmnuştultlan l Südet Almanlarının tahammül ediıe. tehlikenin kasden fazla ve büvük gös- tertip edilmiş ve halk l'e( vakitlere etmişlerdir. Bilhassa Nestavta ma -
na Yumru::;.:; v:~ı:::! cere7~ v~kıt. gayelerinin Çekı>i16vak cumhu- 1 mez siya~i ~tazy?'!e-re maruz bulun- terildiği teslim edi~e b:lt! muharririn kadar bu güzel günü neşe içinde ya - hailesi bombardımandım müteessir 
h\ernleketin aı.üclafaa r~~ r~t~d~ a~nlmak Vt:>yah~t Alman duklar~ hık_~r:sını. c~rheder. rakamlara ve istatisti~Jere istinaden şamıştır. olm~tor. .. 
rnck için. ıniJlt biftiii ~ ~'1.;"eUendu ~~,hi ~~e bırleşme ol:nad1g1nı; esas Prag hukumctınm rlermeyan et - verdiği malumat herhalde dikkate -o-- DÜN ÇlNLlLER 10 BİN 
lundurc'ı . ıoıoaun~e bu •

1 

~steklermın kendi işlerıni kendileri, tiii teklifler Südetlerin bazı şikayet- şayandır. Bazan, bir devletin siya- . • . . TELEF AT VERDİ 
Daladiyenin b . ıdare etmek. kendi yotj~nıtda inkişaf terini tatmin ettiyse de. bunun kifi setini anlamak ve izah i!dt"'bihnek için Çek ışı ve lngmx la -:cte~en ~okro, ı. (A.A.) - Domei ajansın 

nllııde 1. " ~lııir a.iy...n ö- etmek ve clevlet işlerınin tedviri nele derecede ileri gitmediği barizdi. •A . .,"L.,,,d ı· b- t - - Londra, 5 CA.A.) - Tayıms ga- dan: .. 
• aaeya 1etlerle le .. . lkA r· h" 1 . SOS\'eı.eyı '~u e ge rren u un mu- l . d" k" 

az yılg&n ve rn~l:nı~llH•Dtttler. ilir-
8 ı ıs~e :rı. ol~ak için milli grup- Lord Runciman beraberinde muk- ess~selerin faaliyetlerini gö.zönünde te ~ı ıyor l: v • • • Yangçe nehrinin sağ sahit;nde 

fa1'at D.JadiYeyi de. . çııpn117orlar: larını. ~usttk~J bir heret,, haline tedir \•e bitaraf bir htayetıe pldiii tutmap i•ü.vac Tardır. Haber ahndısına tıO' e Benlein. Vah - Robey- Lingde nıkaa geren ma 
lar: çün1'ü Dat~ .~ ecleaü,.or- so~~cak bı~ şekılde mıntakavi bir zaman hal ve \'aZiyet i:Şte bu merkez 

1 
Hüseyin Cahid y ALÇIN ! Çekoslovak biküınetinın tekliflerine harebe esnasında Çinliler on bin te-

şına sağların 11 ev. n "°""' ~ 1-- milli adelllı :merkeziyet ölduğunu kuv de idi. Her iki taraf lı<'yeti son dere- mukabil tekliflel'de belun~r. Şa lefat verm"'erdir. Bu mulıarebeden 
lar. ~~ea lıoıkusor- vetle söylediler; istediklerinin Bene- ce hüsnüniyetle Jtabut etti. Çek ve bariz bir - itidal ve idrakten tam bir rası muhakkak ki, eler Side~ me- sonra KiuJdyang - Vançonır demir -

Dafadiye, tatbik •v. • tin eski Avtı.itarya - )fll<'anırtan im- AJman matbuatı hararetle karşıladı. itiliflrriztiğe v değişmedir. selesi w)hen halledilmek isteniliyor- yolu mttftaka!itı kesı1m~r. iki taraf 
Partil~ri bir derece ~•tıeı •Y&aetle, •i par~torluğundan istediklerinden faz- Prafdan ayrıldıjım vakit Lord Run-ı Son haÇtalarda Ç~koslovakyada sa, Henlein•in Kalsbftt:Ut dermeyan tan Japonlar, Hupeh era!~inde mü -
etıiii için, kuvvetli>~. "~' -ınnwı la bi~ feY olmadıfnu ;Jıivt" ettiter. ciman Çek hükumetinin hiçbir mü- bulunmuş bir kimsenin, tavır ve tia- etmiş olduğu şartlann tadili razım- him bir merkez o?an Yakiaşeni İ!JPI 
fekettc vabckı te ~~ruuuy~ ~ -.em Reıs Bene~ hükfımeHnhı Siidet Al- manaat gı&termediği kuvvetli bir de- reketin bu ~eğişmesiniıı Berlinden em dır. Eğer bu şartlar olduğu gibi ka- etmişlerdir. 
Yor. nwti.oıe doinı Yiri.i - manlarına : lege heyeti tarafından kendi11ine arz redihnediğinc inanma~ıı mül-lküldür. bu! edilecek otursa Çekosrovak hükıl HlTLER YARIN 

Bi
2

• b~ün. Dal d" . . _U) "HaYali, kasaba Ye köyler için edilen Sü'det Almanlar.mn şüphe edH Çclr hükümetinin ileri sürdüğü, fsviç metinin tutunması imkan!'ıız olur. NttRENBERGDE BeKLENİY_OR 
F"~nsayı,. daha di ~ ~eli ahı~. mumkun olabilen yerli iclftre: mi.ren şikiyetlerini dikkatle ve bita- re modeli üzerine kanunlar şeklinde Henlein, bazı tarizlerde. bulunma- Nürenberg, t. (A.A.) - B. Hitler 
~kuvvctli11p·· .. clal.a •litte- (2) M~haut poliıdnm kontrorti; rafitkla tetkik ediyordu. ekaHiyet sahalarını tılozirn ederek ia mütemayil göztiküyor. Fakat Hit- yann saat 16 da b~raya gelecekti:" 
~ coaıyonıız. _ . <S) BötOn h~~m~t ~~.uriy~tle- l' AZ/YET O KADA.R yer:i ~ekliflerin bugünt kadar Südet- ler ne yapacaktır! ':i?rer, buraya gel!r v.el~ez: kend!· 

Nufus CÜ da la S - rınde bunlar~ munasıp hır nısbet; VMITBAHŞ DEGIL... lenn ıddia etmekte bulundukları aza- De\·[i Telgraf şöyle yazıyor: sının şerefine beledrye daıresınde hır 
Z_n_n ( •> Tekınıl de,•ıet emirlerinde bun Bugün vazh-et ~k ilmitbahşe ya- mi talepteri tatmin ed~ceğine inanı- "H·. d" t . t tn: • +. ı..: v kabul meramni yapılaeaktrr. Kongre 

L__ J ...... m·· · bi . b . . · . . ~ . • . _ . . a ı ::ıa ıspa e :ıış ır ~ eger d •--k 
1 

~ .. _ t h .. •urup ..... _. ~v~'. ~ nuı.et; kın det}ı.ldır; ve ftlhakika bırtf~nbrre labıhr. Eger Südet A•rnan. lideı.-Ierı .. . . . .,. tmek ~~·apı~ o~nanan-;n.,..,ana a 
Dahılıye Ve1t·ı . .. teklif ettıruu soyledı. Sonra - bu s1- de beter olmu~tur. DQStane bir 'hal bu yeni teklifler esası ·lzerwde müza Sudet meselesinı kun..,tle halle Fıcmde ırad edılecek olan nutuklar 

lcrinc bir tamim• c~~· n"fu• ın.*lürfük- 1 rada üzerinde çok mün$\kaşa edilen - ve tesviye ihtimalinin çok ualdıjını kere etmeği kabul etm~zJer ve ceffeı. teşebbiisü \'aki olursa. ,\ vı upa demok Führerin sah güna sörliY'f'Ceii kttltü
Jı l\iifue cib:danl• v:onde~ere'k. bez kap bir Bohemi&. bir Moravia ve bir Sto- ve harp ümidi ihtimalinin çok arttı- katem reddedecek olurlarsa o za - rasileri buna karşı koyacaklardır. rel nntuk ile ~y](}lftn on ikisinde söy-
lnİftir. rının yatını bildir - vak Dieti tekliflerini 'lnlattı; tabii ğını inkar etmek abes oluı·. Va~iyeti rrıan ~ fena bir vaziyet doğacaktır. Deyli Meyi gazetesı ise, Südet me liyeeefi kapanış nutkudur. Ecnebi 

~z lt:11p), nüfus cü d 1 Çekoalov~kya cumhuriyetinin sonu bu kadar ani ve çıkmaza sokar bir Ayni zamanda bu kııılar teklif edi- 1 selesinin tarzı halli ta:namivle Hit • delegasyonlan ile Alman ricali bu-
~ bq kuru.- i..U;,;, ~n annın kıy - ?lac~ bir Se~ratist ıtevlet haline tarzda fenalaştıran set\,p ne? Ririn- 1 len müsaadelerin hl•psinin Çekler ta- lenn elinde bulunmadığını· ve ekal- raya ge1mektedir1er. f:!pa.n~·ol. ve f. 
V~da ohınac.lt rnn" ve hu husus ınkılap edeceğıni sebE-p göstere.ı·ek cisi Çekoslovakyaya .kHr~ı Almanya-f rafından geldiıi'i de kaycf edilmeli- . . . . . . . 'tib taya nmurahhsJannır. is·mlen ga -

1 .• tt&letiııd.., nıat.n··dii~~~le. Maliye t.am mmtakavi ekonomiyi kabul et- da azgın bir matbuat mitcadelesininldir. lı)ctler ~azı)etı1~1.~. nazar~ A ı ar~ 8:.ıııeteler tarafından n~ihni~tir. Fa 18 edilrn~r. u enne teb- meaiğini söyledi. Almanlıirın 1926 canlanması, ikincisi Alman ordusu v lngiliz maliye naztl'l Larnak da lınması 2:1mge ıgı mutaıaasını 1 erı !kat iki ecnebi davetlinin ismi gizli 
Nüfua ıııeınurl.n 1 ya kadar beraber çalışmayı kabul et- nun seferberiifii. ÜçilncüsU Nui li- irat ettiği nutkund:t ine-itiz hükürne- silrmektedır. tututmaktadır. 

~C!Daıı edere1' zi~~ .mernurlariyle m~~eleri menfaat ve müdrik bir derlerinin te.hditkir nutukları. Dör- tinin tavır ve hareketini tekrar an- Kahi~e, 5 <A.A.). - K~la ~rşı 14 cU LUİNİN YILDÖN"C~fO 
~ evrıJc içi11, Maı;"'de hulun~n hukümet şeklini inki..'\af ettirmeyi düncüsü azalara "müdafaai nefs ha- lattı. Evevlden kati surette kestirile- ateş el~uş ~lmak. ı:;uçıl: te\'luf edılen Versay, "' (A.A.) - On dördüncü 

ilin 11°Ddercliii '•ntirn ~ ~eklletı • k~laylaştırmanu~ da, lllaıide hil- reketinde bulunmaya,. müsaade eden miyen ahval i~inde Jm.;ıtereyi ha.rbe talebenın ıfadesıne gore bu talebe Luinin doğuınınıun üç rüzüneil yıt
:ele Ya~•ldar Ve dfz;:;nde ınu~- :ruk ~a.tala'rın .yapılmış olduğunu çok Südet Alman partisin.in bir beyuu- mecbur etnteği reddı>tti. ve bunwı meçhul bir şahsın cebiı1den düşen bir dönimil münasebeti~~ bug11n CSf!e -
-._ ft:Yat iberinden nan. tayın açık ıtıraf ettı. mesi. Son olarak da Sıidet Abnan li- lnıiliz harici siyasetinin ananesine tabapcayı yerden alırken kazaen ta- den sonra Neptünün hanmı etrafın-

'\"erecdtlerdir. İki taraf böyle bir tlevamh bera - derlerinin tavır ve hareketlerinde (Det'amı 7 TIN sayfada) 'banca ateş almıştır. da artistik bir nnmaym rapıhnıştır. 

istiyorum. dedi. Bu bir rica değil Mehlika birdenbire kendisini kuv - Melılika hanım.. mış gibi davrandı. Ona ce,·ap '\:erme-
~e · · ımıirdi. Ve ME"blika eğer vetli hissetti. Eğer şimdi onun ya- - Efendim.. di. Yalnız yüz.ünde lıa1tlı bir merha-
bu em .. "' itaat etm~. Jlöaleri içki- nından kalkabilirse ondan uzaklaşa- - Söyleseoire ne konofacağ1Z?. met resmederek -:. 
elen biı'az daha kızarm1' \ ' & daha bilirse tam zamanıydı. Biru sonra 0 Öteki 2e0ç kadının riini bırak- - Vah V'ah !.. dedi. Benim din 
baygınlaşmış 1damın kendisini eeb-. yenideıı eski cesaretini bulabilir es- mıştı.. İkisi ~in de pek uzun ıre1eıJ bir akşa.m .işle~i~m ~b. ?'1 akşam 
ren buraya oturtaeaimı \"ehmederek . .. • • .. . . lalDU .ıe~ kadına b~ktı. Ve sonra da sız ışledinız P1ibu- Birll fazla 

27 korktu. kı kustr.,....·~nı takmahntrdı. Onu çok basit bir sös s6yier J{it-i: ~m~mız. &Jle mi? 
Elmacık kenıikl • . . . Bu yarı vahşi kimdi?. şimdi biraz daha sıkmak mahcııp ~t- _ Mehlika dedi. 9'ttimle ıeHnb.. _ Bilmiyorum, diya Cl"vap verGi. 

çekik &'özla bir it en çıkıkça, hafü,gıdıyordu. Onun ne itle meşcul olduğunu, se- mek lazımdı. Bu hareketlt" MUD ehn- - Ner~?. Belki fazla içtim. Va belki de sizle 
<>atuılannın üst~ ::~niş omuzlan, Ve Mehlika onun birdenbire sıcak viyesini der~esini biltt\iyordu. den kurtulması pek m!lhtPmeldL Bu- Bu soluk cevap onun-c:earetini birdobire böyle ~ k9DU!)IUkb-

ı..,. Vardı. ık tu~to bir h?.rik elini elleri ilstünde buldu. Eli- İsminin Salih olduiunu bu1"ün nun i~n. OIM&D &6deri içine bakarak kırmadı. Bir dakikada şa1mımun bir juna saik de ha içkinm sar~ 
. 0..~1\ d nı. ~~~_bu el kıska~ gibi onun Şem~i onu çajU'ırken habrlamı,tı onu daha sıkmak için tekrarladı. !leddine çarpıp ~kılmış o~ c~~'dur. Belki ayık oı.m Do kadar,._ 

dıkliği, belk-:.ı.a-.~ -.Zlannm ehnı avucu ıçıne almıştı . hepsı bu. L"U.- 1 tu El kt ile 
1
• b-' nlt artık her seddi yıka.ıı bir sel •ıhı maatik olmU Jaakibtlf'l'i dalla 

1
,n 

• '".U•UUJ1 bir -o "L• - MeLlik d" h . • t..r--- . t k U'aa oş . e rı am ıuan ~n- _ .? • gın du~ "...., l'toı ter n ı a ıye afıf bır sesle le ~pe) e o ur ur en : coşkun cotkııD ak~ratı. . . . . 
dan çcık Q onu bu odayı dolduranlar inledi .. Geliniz.. Size bir sey SÖyliye- _ Benimle ne konuşmak istiyor- dUrülmOş yalnız köşede sedirin ı,a- N iste . gide- görürdüm. Ve sızın ben.mlc. eğlenece-
h .. . a.rırQW_ Ona bınba,ka b' ~m.. · sunuz h~di söyle.yinia .. dedJ. ıpnda .k\Jçük bir lambtı ya.aıyonı,. . - eı...,.e rsıınuı orava ii•izf ve muhrtinizde hrçbir şeyinbu 
uvıret ve · ..... ır V hm Nereye istersenb: .Buradan k d d tik ,_1. 1.: -..ı:ı edijv• · n.ro .... u. e kadının kabul edip etmiyeceii- Dışardan hila ötekileıin kahb1ıa- Ve. işte "" ışk tam onr.ın yüzüne ı...aa;: . .. ·· a ar rama. tciAAAL eo.A.UJD uu 
Evet o· B od ni beklemed l ...... ı . ı· ..ı ~ bu· yHe uzaga naldara l'Ö'- b"bn· ek l•nd ~.nı i biik ı · u anın fçindekt · en onu odanın içine doğ- arı ve s"'""erı ~e t.)'Ol'•.AU. Yuruye._ onun çehresiııi bOy&k bir vu .. . . • ı ıyec a.a ar sar.-zoll uma -

ara benzenü · rd ınsan- ru çekt' M hl" • Od b k lr: ı-n.ı. M ı.ı· turuıek ıstn"Orum. Sız dirt tarafmı . . nın S o u. Onda Mehlika- ~ ~. . e ıka evveJA bıran anın u ı~ı ~ . .. ..,..u. en ·~ zuhla canlandırıyordu. • . . . mettıremezdım. 
t çocuktuk arkada.,Jarını ha onun e1ının tahakkümüne isyan et- ka artık onun gozlennm balnşmdakı . . . alu kaplamış bir evın i~n1de kalmış Bir an sustu. JııleAJika h~ bir s<Sz 
an ~RfJer v ·- tırla- lllek ı'sted" " . 'f d 1 . sk" . "b' .. . d ıtehhkanın bebek 7ö1Jer1 gen.ış bi ıı.• '-- • s· . k e .. vırtar wa-.1. ı. gıtmem,, demek "çıldır- ı a e erı e ısı gl 1 gorenuyor u. . r u~reye u.:'ft%ıyorsunux. ızı ur- -· 1--...L. '--'-•·_.a.· y· l 

V k • .. uı. ı · · ...J< 1 · k di · ;J v _,,._. ona _..,.,...u.. ıne a-
ba e endisine bu kad k "· ny°" musunuz?,, diye bnğırmak iste- Öteki şimdi susmuştu. Misafiri açı an ın ~vz erı en sıne woeı:u iarmak istiyorum. f '--•la..:ı.. 

kan '--- - ar uetahça di ·ı · b" ük bir d1ı..katle a 0 _., ..._ 
P& • ... uasaını korJnrtmıu:la h. • · Sonra Osman duyar bir hadise . bulunduğu evin sahibesini buraya çevrı mış uy .. oun Heyecanlı. heyecanlı kOlltlfUYOr Sbi hay tta lıaddes b-?d' 
d rva duynıadan, sanki adi~- ıçbır olur, bu yapılmaz bir ~e;dir diye dil- kadar adeta zorla getirdikten soma gözlerinin ta içine bakıyordu. Saakl da. Se.~inl idare edemivordu. Bazaıı V • ~ n . a llNI 1 ı-
ınnut aibi k ı•-- uır lca- şüne k · · · 1 v • gınız 1lft bir Jus yok mudur? 0 aannı lsJtret ,..._. re sesmı çıkarmadı. şimdi kanuşmaj"a cesareti kalmamı, bu bakışlar .. Gta sarhnşlul'U• bula- bu ses~ yi!ksehyordu in balkonda u... -..a- ..ı:.-.. -'- • teda:ni - Ne ............ _L "U4• Şimdi 'k" • .DU -lltJll ne nu,,.f'!l'l~ ıs .... ~ ba 

0

"""vnmt •• Seni aevtroruın. ı ısı ıenl~ kanapenin önü- aibi idi. Biraz evvel oou cüretkir nıklıjı içinde ıc.yboJan hayalin ltaki- oturantardan biri bir az tecessüs du- anlamıyordu 
na bell%e:=•a, hadi •~n: :: ~işlerdi. Öte~ genç kadının yapan ayni saik ş.imdi onu çıekiııpn katini arafb111N1kta idiler.. yup dinleırıeie kalkış.ısa sö1lecUiiai _ ~ hiç bir ,,ey aalıya-

GIMlll •lthlt lletne ını ep avı.ıçları içınde ezerek: ve ~ bir delikaah yapıvennif. Onan kendfaine cevap venwiiifnf dufabilird.i. .._,onmı. DMf. 
- Oturunuz.. Sizinle komışmak ti. n SaP: tellmt.ıl'.JalR.:.· 
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Reportaj: 4 Yazan: ZEKİ CEMAL 

Türk şehrine benziyor 
Üniversitelilerin eski devirlere ait 
hapishanelerindeki bazı hatıralar 

r:::Y:."""""-'WW'...,.,,._~~A~B~A~H---.~ 

Her köyünde mektebi 
olan Kaza; Bayındır 
Şimdi de; bütün köylerde, "köy 
konak12~' ,, ve okuma odaları 

tesis ediliyor! 

Yazan : TEVFiK PARS 

Tercümanla Yusuf! 
"Biz bu akşam Filizle beraber o ma ... 
dam Brotun ziyafetine gideceğiz!,, 

- 21-
- "Yahu, biz bu madamın evine 

gUreş etmeğe mi gidiyoruz? Eğer gü
reş etmeğe gidiyorsak, hakkın var. 
Çünkil söylediğin gibi, konturatımız
da onlardan habersiz hiçlıir güreş 

teklifini kabul et.miyeceğimizi imza
Januştık.,, 

"Filiz., kaşlarını kaldırıp boynunu 
biiklü. 

Zavallı tercüman, m"~elenfa ne ol
duğunu anlayınca, ağlar gibi aylvar
mağa başladı: 

- Aman Yusuf ağa, d~di, yanlıf 
anladınız! Ben size nasıl isim taka· 
bilirim, bu, öyle bir keıimedir kİ• 
onu, Pariste en büyük zemta knrŞI 
söylerler, siz de eğer Fran~ızca bils&" 
idiniz bunu anlayacakhnı1. 

"Yusuf,, gülümsedi, ba~ıııı salla• 
dı: 

Ve kısmen "Yusuf., un sözlerine _ Ulan! dedi ben Fransızca bil• 
h~ verir gibi tavır ta~ınarak sükut miş olsaydım se~i terı·üman olarıı.~ 
ettı. 1 ,;ar.ıma alır mı idim? Bana karsı bıt 

"Yusuf,, güldü: B • daha böyle konuşma anladın mı? e~ 
- ~akkın var! diye ilave etti, se- Fransızca mıransızca anlamam! Be

nin için yemek yemek de bir güreş nim dilim de, dinim de tektir. Anla· 
demektir. dın mı? Heyy ! Bre uyuz tercüman! 

İkisi de gülilştüler.. Tercüman, ne söyfüeceğini ~!'-
Bir köy mektebi talebesi ve öğretmenleri "F'I' · · tat! 1 t d J · 

. J ~ ı~., sesını ı aş ır ı, ya va- mış, dili gırtlağına kaı;:nı~tı. Yutkun 

1 
' Bayındır 3 (Hususi muhabirimiz • !mesafedeki memba suyunu demır bo· rır gıbı: du sustu .. 

AYrupa barlarında Japon numara arı .. .. . . . . . . . "B y uf • ı d d' ' •· den) - Koylülenmıtın kalkınmaoı ı- rularla koye gebrtmektedır. - re us " aga. e ı, yapm_a "Yusuf,, tekrar söze ba~ladı: 
Haydelberg.. te mensup o~anların.bılha~. ~askııt- çin yapıl"" çalıfDlalar pek çok İlrtm1' l Allaha _aşkına, şuraya alnımızın akı- - Bana bak! dedi, Möyle şu mene' 

Bu meşhur üniversitt- şehrine gi- !eri, renklerı tecessüm ettirılıyordu. MAHSUL VAZIYET le geldık, alnımızın akı le memlekete cerlere biz bu ak•am .. .Piliz le berr 
- 1 d uv·ır 1 'le tır. ' . .. 

Terken bir taraftan Almanların ag- Bun ar arasın a ı ı,, mzası ı .. . . .. . B . h il . dönelim. ber o madam "Brot un zı'vafetiP• ' · · 1 b. · d b' · " Ezcumle kazamıza tabı koylerdekı u sene tütün ma su era geçen sc· ,, .. , 
zından düşmiyen (ben kalbımı Hay- yapılmış ır resım e ır genem go- .. .. Eğer bu herifle __ rı,_e a.r. amızd.a b.ir gideceğiz. Eg· er onlar da bizimle be< 

b. k b' k dl k l b t kt 1 ve il t mamen neye nazaran nısıf derecededir. Fakat k b d b Ü delbergte kaybettim) şarkısını ıslıkla zünden çıkan ır o ır " ~:n a. - u un me ~~er. . yo a~ • . .. .. .. . . çıngar çı arsa.' . utu.n unya ıze g - raber gelmek istiyorlarsa. söylesill' 
çalıyor, bir taraftan da bin bir hl.ki- ı bini buluyordu. Okun urunda ah bır yaptıkları gıbı 'ırndı de butçelerı mu mevcut tutunler çok nefıstır. Geçen lecek. İster mısııı kı .. ., !er ona göre haber g6nderelim. l{ıi
ye"ini dinlediğim talebP meyhaneleri aşk,, __ satırları vardı. sait bulunan köyler, yeni konakları ve seneden kalan tütünler satılmaktadır. I Daha ."Filiz,.' lafını tam_a"'.11am~~ tip• gazinoda bekliyor, bir cevap vel'-
ni gözümün önünde cımlandırmağa Dıger oda daha enteresandı. Bu okuma adalan yaptırmamı~ olan Fu _ Tütün kumpanyalan bir taraftan mıştı, bırdenbıre kapının buyük zılı memiz Jazım. 
uğraşıyorum. odanın kapısına, yatını~ olanları~ re- runlu, Falaka köyleri, köy konağını eski tütünleri mübayaa diğer taraftan çalmağa başladı. Tercüman "Yusuf,, un söyledikle' 

İstasyondan şehre çıkır.ca gözleri- simleri sıralannuş~ı.. . Bu .. resımle~ ve okuma odalarını, Çetikler köyü de yeni tütünleri tetkik etmektedir. Tü - \ Tercüm~n, kapıyı açmağa koş~r- ı·ini aynen menecerler2 nakletti. 011' 
me inanamadıg'ım bir hakikat ile kar arasında Alman tarıhının buyuk şa köy odalannın in~sına baslamı•lar - .. 1 . k k ı· · 'b · ı ken, hepsı başlarını 0 tarafa .çevır- !ar da Yusufun · "Nuh der "pe1' 

• • .. •• .. T- , T un erın tsmı azamı a ıte ıtı any c . · ., 
Şıla•tım. Burası her zaman !(Ördü- sıyellerı de gorunuyordu. d k b .1 . b' . . d · mış bakıyordular. gamber demez cinsinden bir ad~JIJ 

·r . . , b d tt ır. ço . eycnı mıf ve ırıncı eıece ışa - S l k b k f d " 
ğümüz, blldiğimiz, havasını teneffüs ş_ ımdı. ka_ ldırıl.mış Pıan u a e ~n Bu insa, at cumhuriyet bayramına ka a_ onu_ n apıya a an .. ta.ra. ın .a oldug"unu şu kısa zamanda anJaınıl 

t 1 1 hi d d ğ l retleri konulmu~tur. b ld - k ettig·imiz bir Türk şe1'rine benziyor- ünıversı e ı er ç e memnun e ı .. d 'k 1 d·ı . b 1 k • .. genış ır paravana o ugu ıçın, ı- olmalılar ki yapılan teklifin yoısur 
k . . I b' f k II d 1 arı ma e ı mış u unaca ve o gun Yalnız pamuk mahsulü, kuraklık - · ld··· b 11 . 1 d ' -

du. Yeşil dağların ara~ında güzel bir Artı ımtıyaz ı ır sını vo · ay e .. . . mm ge ıgı c ı 0 muror u. Juğuna rağmen reddetmediler .. 
ki b . k berg caddelerinde nümavis yapan kuşat resımlerı yapılacaktır. tan kısmen müıeessir olmuştur. Geçen Yalnız duyulan seslerden tercil- .. vadiye yaslanmış tam şar ı ır a- , , • .. ' • · ' Tercumana: 

saba .. Biran içinde memleket havası üniversiteli kadın ve orkek gençler Karaagaç koy halkı da, su ihtiya- seneye nazaran yüzde yirmi noksan- manın bi!:, erkekle görüştüğü anlaşı- _Hay hay! dediler. gidelim! ys~ 
getirdi ve bizi de ken1is;ne bağlı- yok.. cını tatmin etmek için bir kilometre dır. lıyordu. nız bu hususta "Koca Yusuf,, peıılr 
yıverdi. Universile meydanına çıklığ~~ız Saray Sj'nemasının Bir sarhoş bira şişesile arka- "Yusuf,, hemen tercümana seslen- vanla görüşmemiz lazım. Maliim ~,, 

Bir tarafta eski üniversite bina - zaman bunu konuşuyorduk.. Bızım d 1 d di: iki r:· ;·n sonra "Loran,, in güreşiıııi' .,, aşını yara a ı ,,. 
sı .. Diğer tarafta evelce Amerikada- sözlerimizi ihtiyar bir Alınan duy- - Bre tercilman ! Heyy ! Kimdir var. Orada çok geç vakte kadar otıl' 
ki yahudiler tar.ı\ından verilen iane muş. Yanımıza sokuldu: 1938-39 mc vsimi Beyoğlunda oturan Abdülhamit a- o? racak olursak, netice bizim aleyhi~ 
ile yapılmış en modern üniversite bi- - Ab günler ah .. dedi. Onun da 8 Eylüle tesadüf eden önümüzdeki dı,ı;ı?_a bir genç, arkada;n F.renköyün- Tercüman c~vap verdi: • . . ze olur. Fakat yemeği yer yemez. ııi' 
nası .. Geniş meydanın iki tarafına zevki b~şka _idi.' O da:acık odalar~a Perşembe akf&lllı, SARA y sineması, ~e oturan Sadettinle beraber evvelki - Madam Brot,, un katıbı ! az oturup otele döndükten sonra ııır 
güzellik veriyor. geç~n gunlerımız ~~ya•.ımızın en az~z geçen senelere çok üstün ve parlak o- g\J~ Taksimdeki "MaviköRe,. birııha- Tercümanın bu cevabı duyulur du- sele yoktur tabii.. J 

Eski üniversite .. 18J6 yılmdanbe- da~ıkaları~ır. ?. gunıe; a:k~daş b~~- lacağı anla,ılaa yeni mevsime ba,ıa _ i{~~ine gitmişler ve içmrğr başlamış- yulmaz, herkes birbirinin yüzüne Tercilman, meİıecerlerin sözleri 
ri bilgi yuvası olan bu mıiessese üç lılıgının bır numunesı ıdı .. Bugun mak üzere, sayıları pek fazla olan sa- !ardır. Kafalar kızıştık:;a iki arkadaş baktı. "Yusuf a anlatırkeu Filiz ccv8' 
kat ilzerine kurulmuş bir binada .. ne eski gençler va~ .. ~ de ~urmay~n yın müfterileri ne kapılarını açacaktır. aralarında bir türlil aplhşamadık _ "Yusuf,, hiç istifini bozmadan tek verdi: " ' 
Orta kattaki konferans salonunda ve etrafa taşmak ıstıyen bır gençlık. Şehrimizin, en aenis, en rahat, en !arı bir kadn bahsini yine tazelemiş- ! rar seslendi: - Tabii.. Tabii! .. Gı,ç vakte kadııf 
öyle hatıralar var ki.. * _ modern, en. aevimli sineması olmakla !erdir. Münakaşa büyiimüş, iş silleye -:- Söyle 0 delik~nlıya, aşağıda kalıp da ne yapacağız ranım. İki ~ 

1870 harbinde kahramanlık Jöste- Yahudilerin yaptırnııs oldugu mo- pek haklı olarak iftihar eden SARAY toka ta binmiştir. \ ga:ınoda otursun! Bıraz sonra gele- en bilyilk güreşimiz var. Bize f!I~ 
ren Haydelberg ünivers2telilerinden d~rn üniversite binası başlı başına j bu sene, büyük, Türk, Amerikan, v; Birahane garsonlar iki kavgacıyı cegım.. sonra büyük güreşimiz var. Bize f!I~ 
mürekkep alayın bay>·ııgından tutu- bır mevzu .. Sınıflar, atelı eler .. Ens- Fransız filmleri arasından ahese 1 ayırmışlar ve Abdülh:ımirli dışarı çı.I Tercüman, "Yusuf,. un sözlerini oturur muyuz acaba?. 
nuz da ilk Alman üniven;itesini ku- titüler .. Kiltüpha~eler .. H~biri_si bi- •eçerek az bulunur bir zenği:likte r~: karp teskin etmek istemislerdir. Ab-

1 
Fransızca olarak katibe naklettikten "Yusuf., oturduğu kultuktan bir" 

ran adama kadar hepsi burada.. rer mil~:ısese deA-ıl bu kabı] ı:nuesse- progı-am tertibini kendi•i için bir \JCref dillhamit dşarı çıkarken birdenbire sonra yavaşça kapıyı örtüp içeri gel- doğruldu: * selere numune olacak kadar gilzel. meselesi telakki etmiştir. dönmüş ve yarındaki ınasa üstilnrle di. - Filiz, dedi, doğru söylilyorsıı~ 
Yanımızdaki rehber: Her \ICYden evvel. geçen sene Türk bulunan bir bira şi es; . k 1 "Yusuf,, bu meseli' üzerinde me- İki gün soinra oldukça mühim bit»" 

D.• k a 'd ı· de 'p du ş · .nı ya a ayıp 1 1 1 ·· ·· ··ı · I" ld'"' ·tı•ı' - ıger ısm gı r ım.. yı - POLİSE HAKARET çe sözlü filmlerin en iyilerini gösteren S d tt' . k f . necer ere goruşu mesı azım ge ıgı- reşimiz varken benim geç vakı ' 
ru~ordu. Nihayet diğPr kısma da s · b a e ının a asına fı-latınıştır. Şı- · t kd. ed' f k t ı kil ' ıı-, . köpru" aray sıneması tecrü eli müdüriyeti - . . nı a ır ıyor, a a on arın s- kadar ziyafet sofralarındll oturfll 
geldik .. Burası üç küçilk odadan mü- Fuad adında bır hanıma!, nin bu sene Türkçe f'I ı · · il şe Sadettının başına ra~tlayıp kır! - tahra h"reketlerine •i~irleniyordu J. k .• 1 1 . d b 1 d - u İ . .. d k ld d ilk "til 1 m crın en ıy e- ı .._ · <- - • ıç ı a em erın e u unmam ogr 
rekkep basık bir tavan arası idi.. ustu.n e yay~ a ırı~ı~ a Y _go rlrini elde etmi' olduğunu söyleyelim. mış ve cam parçaları başla tehlikeli Kaşlarını çalarak tercümHna bak- maz. Zaten bunu ben <•nlardan d,ııJ 

Odalarda kırık kary'lla!ar.. İçı'n- mesıne manı olmak ıstıyen ııolıs me- B ·· -- TÜR Ö b' t · t · ' . :ti 
muruna hakaret etrnis ve dün dör - u •~ne gostereceııı . . KÇE S Z- ır y~r~ a_çm.ış ır. . • 1 ı. ı . .. . ziyade düşünmek . zar,H'iyetınde) ı 

den yerlere dökülmüş ollar.. Kirli LÜ filmler arasında, ıki kahkaha kıra· 1 Gurultuyu duyan pol"ler hadise - lleyy · Bre tercuman 1 dedı, bu Onlar belki kazanclarına halel gelıtl 
örtüler.. düncü asliye ceza mahkemesinde mu- lının: LOREL ve HARDI, iş ARA. l yerineyetişmişler ve Atıdülhamidi ya söyliyeceklerimi iyi dinle! mesi için böyle hareket etmemi isll' 

Re• ·mıer ı·m .. lar b• ... r•larla dolu hakemesi yapılarak bir ay hapse mııh 1 1 T .. h · d f ı ı" 01 ' ~· ' " 11 " YOR, LOREL ve HARDIN N YEN kalamışlardır. Sadettin hastahaneye .e, rcuman, emen yerın .en ıra- yorlar, fakat. Ben, memleketirıt'" 
duvarlar .. · kum olmuştur. M CERAL R F k Jd ı rlı Yu 0 uf un a ld V .• ı A A 1; redric Mar<h ve a ırı rnış ve tedavi qftına alınımş • • ., " Y nına ge ı, e: milletimin büyük şerefini koruf!I' 

- Bura•ı da ne? dPmeğe kalma- Bir zavallı genç pençereden Franzi•ka Kaarin oynadık.lan muaz _ tr. 1 • - Buyurun! Sizi dinliyorum ekse- ıçın böyle hareket etrnek mecburil" 
dan rehberin sesi yükseldi: dil k "Id·· b' f'I ı KARA lans ı şere O U zam ır avantür ı mi o an · · tinde bulunan bir kimseyim .. 

- Burası üniversitelilerin hapis- Kadıköyünde Kuşdili caddesinde KORSAN. ve gene kahkahalar tufanı nadığı ARSEN LÜPEN: CLARK Diyerek önünde eğilcıi. "Filiz,. in cevap vermesine 
hanesidir. Eski devirlerd~ ilnivenıi- 106 numaralı evde oturan askeri mü- yaratacak üç .AHBAP ÇAVUŞLAR G "Yusuf., birdenbire bir şeye hid- d b k d d tt' ABLE'in emsalsiz derecede heyecan an ıra ma an evam e ı: t/: 
tede birçok cemiyetler vardı. Bunlar tekaitlerden Ömer Hulfısinin 19 ya- HARBE GiDiYOR filml•riylr Şrhir h YARALI KARTAL; SACHA GU- ıletlenmiş gibi gözlerini açarak ter- - Sonra gitmesek de çok ~J 
bilhassa siyaset işlerile uğraşırlardı. şındaki oğlu Orhan akıl hastalığına Tiyatrosunun en kıymetli ve sevilmi' ITRY-nin ŞAN7FUZE ·, AKIM T,'\ - cümanın giizlerinin içine doğru bak- olurdu canım. Ne de olsa bizi d~ 

Cemiyet azaları, oirhirlerile de b ti ·k· d f · 1 • f d 1 k d ı tı müpteladır ve u yüz en ı ı e a a- artı•t en ıara ın an pe stii yo arın· MİROF. un NEV-YORKU TiTRE _ · eden bir kadındır. 
mücadele ederler, nihı>yet üniversite kıl hastahanesine girip çıkmıştır. [da. ORI JINAL TÜRK FiLMi olarak TEN HAYDUT; JOEL MAC CREA Tercüman, ne olduıbnu şaşırmış, Saniyen, bu ziyafeti bizim şert 
nizamına aykırı işler yaparlardı. İş- Son gilnlerde hastalığı yine artma- hazırlan•' flJR KAVUK DEVRiLDi- ve FRANCES DEE'nin oynadıkları lrnrkurlan yüzü kağıt ).(ibi olmuş, sa- mize veriyor, :-~ bütün Türk do~tl' 
te bu vaziyet karşısında profesörler ğa başlayan Orhan mütemadi bir ta- yi zikredelını. Bu filmin sinemada ka- BiR MILLF.TIN iSTiKLALi filmleri- rnrmıştı. . rını da davet etmiş bulunuyor .. 
meclisi bunları muhakeme ederler ve rassut altında bulundurulmaktadır. zanacağı rağbet, sahnede knzandığı 1 DANIELLE "Yu•uf., aynı korkunç tavrile: V' 
bapis cezası da veriri<·rdi. Fakat evvelki giln bir aralık ba - görülmemi' rağbeti gölgede bırak.- e - DARRJEUX'nün han - Ne söyledin? Ne söyledin? dedi, "Filiz., ~ayet ciddi hir tavırln 

Üniversiteliler fevkııladE. bir imti- k • kt d kt sada tamamlamak üure olduğu vr ha ulan bre k~fere sen de mi bana isim fasını a~agı yukarı salladı. 1 
basının SO aga ÇI ığını Ve yanın a ca ır. rikulade olacag·ı tr . d'( f'J . O 

yaza malik oldukları için, üniversite . - B d ... . mın e 1 en ' ını: taktın? - Evet, evet! dedi, çok abes 
kımse bulunmadıgını gören Orhan o- un an sonra, orııınal lısanlarında, SHIRLEY TEMPLE SONİA HENIE 

kasketini taşıyan kadın v2 erkeklere dada birkaç defa koşarak dolaşmş ve GARY COOPER ve CLAUDETTE TYRONE POWCR · b" .. · 
1 

- Tercüman, hayret içinde: du .. Sonra güldü, ila% etli: . 
polis bile el süremezdi. Bunlar ceza nihayet açık bulunan pencereden çı - CIOLB~~T'in .oynadıkları Erns LU - yıldızlar görülmektedi:.• utun sevı en 1 - Aman d~di, ~e. is~i efendim? - Bana bak Yusuf aya ı d~dı, 
kanununa göre sezalandırılacak bir B TCH ın yenı muvaffakiyeti SEKi - ı S . b h Çok rıca ederım nıçın boyle konuşu- korkuyorum, bu kefereler bıze 
i•, yapmış olsalar evveli üniversite karak dar pervazın üzerinde yilrüme , ZINCI JE N . I aray .,nemasının, u sene, m .. ur ~ı 

ğ b 1 t : A GABiN ıle M REILLE · !°' 1 k 1 • . k. · 1 yorsun uz? muz eti filan yedirme«e kalkaca• 
rektörüne müracaat edilir, ondan son e aş amış ır. BALJN.. . . . vır uoz arın on~er erı. atra-. ıyon ar ,. . . ~ l'> 

S k kt b 
. . . 1 f . ın ıemsıl eıııklerı ve Pariste · 'b' b" .. k .. . 1 d Fılız., hemen lafa !<arışlı: "Yusuf gülmeğe basl<ıdı · 

ra yapılacak muamele kararlaştırılır o a a u vazıyetı gciren er er- b 1• f 1 6 .. . ve saıre gı ı uyu surprız rr arasın a • • ., ·. 11 
yada başlamışlarsa da zavHllı genç bu ~ÔL~~;. H•AYRıı:Rosyt•r8ılen YANIK GÖ bize vaadettiği . bütün bu harikaları - yb'apma b',e

1 
agad~·, Jla.damcagl ız - Eee .. dedi, ne çıkal:"a balı 

dı. . tt b .. b''t. .. k k , AUR ve MAR- ı sana ır şey soy em~ ı. ır yan ıs- B bakt ki. 1 t d mııı 
ls,te hapse mahkum olan liniversi- vazıye en us u un ur ere şaşır- CELLE CHANTALE sena eımek için yerimiz mü•ait değil- 1 _ 1 • en, ım yeme.< e o 

. . . k '-•d ek b ,ın canlandırdık- d' F k . ıgın var. • ., A .. . .8 pJ 
teliler bu odalarda gı·;_nleı·inı' doldu- ınış ve muvazenesını ay.,.. er oş- 1 RASPUTl.N h R ır. ·a at, hakıkaten şahane olan bu N 1 1 - ·r b var. man, yarın l!'•lre, y ' • an ya ut OMANOF _ - e yan ıs ıgı canım, herı a- • " 
rurlardı. Duvarlarda gördüğünüz luğa yuvarlanmıştır. On metre yük- LARIN SONU; HUGETTE DUFLOS program ve .~yın _müşt•.~i~erini ".'em • na gilvurca islın söyle•li, duymadın gım b~. ~ece fazla yemek yeme; 
şeyler bu boş saatlerin hatırları - seklikten düşen Orhan ağır yaralan- ve VIKTOR BOUCHER' . . nun etmek ıçın gosterdıgı tam ıstekle 1 ru degıl . ., der, hemen sofrad 

.... nın temsıl et mı. k y e le ? 
dır.,, mış ve İmdad otomobiliyle Haydarpa tikleri VENED]K TRENİ; JOHN BO Saray sinemasının eskisi gibi herkesin "Filiz., boynunu bü>tü: arım. ~· s n 1 ya~'ır~ın ... J1 

Duvardaki yazılar ve resimler ara- ,a nümune hastahanesine kaldırılır- LES'Je BARBARA STANVICK'in gözdesi, büıün muvaffakiyeıleri top • ı - Vallahi dedi, ben duymadım. - Sa_h~h Y.usur. ag1<, ıs çata· 
d 1 k t k "I .. til ister mısın kı butiln vemekJer• 

sın a ne er yo tu neler.. şte birka- en o muş r. oynadıkları STELLA DALLAS · ı layan sinema olacağına fÜphe edile- - Sen zaten ne du·•ar5ın ki!.. ' 1 ~ çı .. "Burada Adolf medfundur,, "bi- PILE:RRE FRESNA Yin yıldızı olduğ~ mez. 1 
- E peki ne söyledi canım, söyle muz etinden olsun? Ben ele aÇ. 

1 

çare Martinin aşkı bıı dört duvar Yaramazlığın cezası AKDENiZ KORSANLARI; büyük a- Şunu da il he ~c:~lim ki: Bu ornekı de bizde anlayalım! öleyim! Onları, demindcnberı 
arasında sönUp gitti,. "ah Marya.. Büyükderedc oturan 13 yaşında vantür filmleri yıldızı SABU'nun HIN fevkalade ıenz.latlı (l. ü•k· balkon ;o, - Ne söyliyecek? Bıına: "Buyu- çıkartmadan dinliyen 
Bir kuş olsam .. Kanarlım olsa .. Sa- Tahsin isminde bir çocuk araba ile DISTAN iHTİLALİ: PİERRE Rl - ikinci balkon 25, parter 35, ve loca· run, sizi dinlirorum Ekselans! dedi.• efendi burada söze k:ırıştı: 
na gelsem .. O ipekli yatak arasında karpuz satmakta iken Jıeygire kırbaç CHARD WİLM'le hali hazırda sine - !ar 200 kuruş) gibi her kesey ı elveriş- "Filiz,, bu lfıfı işitir i~itmez "Yu- - Yok canım! ı;ledi. bütün ye 
bürilndüğün dekoltenden açık kalan vurmuş ani olarak yeri iği kırbaçlan manın en güzel yıldızı olan ANNIE li fiyatlarla Saray sinemasının sayın suf,, a hak v~rmi~ gil:i dönüp hid- !er domuz etinden olur mu? 
omuzlarından öpsem iip•em .. ,, j ürken hayvan da çifte at~rak Tahsi- VERNAY'in KADINLAR SALTA - memnun edeceiH şüphe- cletli hiddetli tercümanın yüzüne! Yusuf: 

El ile yapılmış resi.rilerde cemiye- ni başından yaralamıştıı-. NATI; MELVYN DOUGLAS'ın rn • 



6. EYL()L tlD 

İMRALIDA BiR GUN 
lmralının cebinde para bulunan ye
gine mahkiimu ve en esrarengiz 

siması: iki senede bitmeyen 
25 kuruş 

Yazan: Naci Sadullah 

FILIBTINDE 
'VVWVW'NW"N'NV"""NWWV\IVI' l"l\IVWVWl/VWVWl/'IV'NV\IVll\IVVVVVVWt 

Etrafı . kan ve ateşe 
boğan Fevzinin 

kuvveti ne kadar ? 
lnoiliz Ordusu isyanı; cebirle değil, kazma, 

kllrek~e önlemeQe çallşıyormus ! 

ÇANAKKALE 

ALMAN BAHRİYESİ 
Kaptan Şuagder'in hahrah : 3 

'~··················~····~ 
Gemiler ne yapabilirlerdi? 

Korku ve dehşet içinde sarfedilen 
gayretle gemiler nihayet Bozca. 

adaya gelebildiler 



!Uta:• 
YENi s"ABAH 6 EYl.lJL' ıtı:ıs 

bir talebenin açtığı daYa beratla 
neticelendi 

Konya Aksarayında bir talebe bir 
taraftan kendi aleyhinde muhakeme 
cereyan ededururken öte yandan ha
diseyi sütunlarına ııeçirmiş olan mat 

TARZiYE buat aleyhine dava açmıştı. Konya tNGtLlZLERİN JIEŞHUR 

Ak•arayı orta mektebi talebesinden Atletı·zm -'e Avrupa "ARSENAL,,I PARİSE 
Mehmet Sümer tarafından açılmış o- a~ GİDİYOH 

Güzel ve tatlı bir al:şaındı. daldı içeri; müdür onu görünce istif- lan bu matbuat davası diin İstanbul İngilterenin en kuvvetli takımla-
... dairesi kAtiplerinden Ahmet Ö- hamla gözlerini kaldırdı. üçüncü ceza mahkeme9indc neticelen- • b l d t 

Şampıyonasl aş a ı rından olan ve birçok defalar ngil· 
ner, yıulık bir bahçede bfr koltui'un Katip hemen: miştir. tere kral kupasını kaıan•n meşhur 
ü;tünde kurulı:ıuş orkest~ayı din~i- - Efendim dün .. bs.hçesinde zatı Talebe Mehmet Sumer riyaziye Al'senal takımı 27 te.~rinievvelde Pa-
Y?rd~. Bu vaı.ıyette kend•nde mut- alinize karşı bir kusurda bulundum. ılersinden kırık numara alma.~ından p } k J } d rise gelerek Fransız tı<kımlarının en 
hış bır haz ve saadet duyuyordu. . . . . . mütee•siren muallimini tehdit et - ariste yapı an arşı aşma ar a kU\'Vetlisi olan ve İstanbulun çok iyi 

Fakat ne bilirsinizi Hayat hep Aksırmı' ve ı~temıyerek uzerınıze 
1
mek suçundan yakalaıımı•,, cürmü • 

k ük aff · f h • k ı ı • k k? tanıdığı Rasing takımivle karsıla,a-beklenm~. vakalarla d~ludu~. tü ür ... sıçratmıştım; mızı 1
• ır- me~hut mahkemesinde _iki ay hap~e angı ta ım at et erı az anaca • caklardır. Bu maçlar Rlika ile bek· 

t~te nıtekım de Ahmet Öııerın ba- ham edıyorum. mahkum olmu~tur. Bilahara temyız lenmektedir. 
şına hiç beklenmedik bir i;ı geldi. Bir Müdür; mahkemesince bu hükmün bozulma- Avrupa aıletız ml"mpiyonuı cu -ı Şimdi bu müsabakaluda daha zi - SÜMER KLÜP KONnRESİNDE 
den yüzü buruştu; gö;:l~ı~ bui'ulan- _Ama da manasızlık diyerek onu '"üzerine Mehmet Sümerin mahkll. martesi günü Pariete ba,ladı. Son da yade .. kiml~ri~ ~.azanacaiiı.nı yazalım: VERİLEN KARA USUT ;üz MtH 
dı; ve teneffüsiı durur ~ıhı oldu. Öne . .. .. mıyeti para cezasına çenilmis ,.e hak kıkaya kadar bu maçlar hakkında şeh 1 Yuz ve ıkı yuz metreyt Osendup n· k. . 
eğilip hapçu ! .. diye mlıthi• bir suret- ter~ledi ve başkasına dorıup konuş- kında tenbihı adlı kararı verÜmistir rimize hiç bir malumat gelmemittir. (Hol.), 400 metre ve sekiz yüz met- s·· ün a sa:ımızda. Rı.m~tya?akt 

' maıra başladı. • · .. . • . . . . umer klllbilnun kendı nıuhıtlerınde 
te hapşırdı.. Ö . Refik Ahmet Sevengil mahkemede Her halde bugun yarın bır malumat reyı Alman Harbıng ve Lanzı, bın beş .. . . 

. . . Ahmet ner: "Benınıle konusmak ' I • B· I .. . J •1. \' d b b. 1 bulunan Davudpa•a klubıvle bırle•· 
Hapşırık ın"An)ar ıcın ya'lllk de- • müdafaası sıra:ında •unları •övlemi• a acaııız. ız bu m•ç ar h•kkında Av yuz metreyı ngı ız u ~rson, e~ ın • k : .. · · .. . .. "' · . . · ı ·. d'. d" ·· ·r· h .. h • • ' . . . . . . mege arar v~rdıklerı~ı yazmıştık .. 

gıldır. Koylüler, memurlar, şehırlı- 1" emı)or. l)e u,un. u, ayn, a- Kurun ve Karagöz gazeteleri, Meh _ rupa fampıyona'1nı daha çok kımın de (Fran"") Maekı, Pekun. onbınde D. b' k . , · _ 
. . . · t· · h l ı· " k ı· ıd··. . - L h . 5 1 . .. ün ır o uı ucumuzd.m bu mUna,e-Jer hatta müsteşarlar .ia bazan hap- } ır, \azıye ı ıza e mr ı}ını . ., met Sumerin cürmilme•hut mahkeme azanması nzımge ıgını yazac•gız. e tınen, o mınen, yuz on metre ma • · . . . ' · · · ·· ' s b. .. .. ı d F betle aldıgımız bır mektupta denıh -ı;ırırlar, aksırırlar. Bu yiızden Ah- - Efendım, dıye yıne soxe başla- <İnde iki ay hapse mahkum olması U- on ır ay zarfında butun Avrupa nia ı ev ört yüz manialıda ransız vor ki: 

met Öner telaşlanmadan mendilini dı. Sizi rahat.sız ediyorsam da bu zerine hadisevi sütunlarına geçirmiş- takımları bu f&mpiyona arifesinde Joye ve Hoelly, 300 metre Lanon ve • B' ' ü ü S t d k' 
k • d' . . f • • d d b' b' 1 . 1 1 Sold H d L . ··1c k F" ız pazar g n an:'l va a ı par-

çı arıp a~ma götür ıi ve terbıyelı sır yaptıgım hareketten dolayı ıı- !er genç talebe bunun üzerine bu i- urma an ır ır erıy e temu ar yaptı an, ara ton a erıo, yu se m . b. . 
il188nlara mahu• bir t~~'lrla bu ak- !ıra~ çekmekte olu•umdandır. Emin ki ~zetenin meiulleri ale~·hine haka- !ar. j landiyalı Kalima. Kotkar. uzun atla - tı kına•ınd~ toplan! db~· Fa.k~t. bır ke· 

· · · · ' · B'lh b ı Al L M ff 1 ._1 1 re ongrenın vapı a ı.me~ı ıçın evve-
sırmasından kını. enın rahatsız olup olunuz kı bılha..-a yap!T'arlım. ret davası açmıştır. 1 assa u tema• arda Almanlarla, ma man ong. a e, ıın .. a ata- 1• k:ı . f · 

1 
J' 

olmadığını anlamak üzere etrafına Müdürün yüzü buru,tu. Canı sı- Kurun gazetesi ıı••rivat müdürü lngilizler ilk ön safı itgal ediyorlar. mada Anterson, gülle - Alman Vol- : ~ . erıye ~ 11 ~ m:s\ "~mdı, ha/lıu: 
bakındı. • kılmış gibi yorgun bi< ta\•ırla: tir: ., . Geçen hafta !stokholmda loveçlilerle ke. Kreeek. disk - Lampert Aber • t ı. oııgre ek serıye 0 ma i\n ya~ı ~11 ·• 

.. .. .. .. . . . . . ıı, . onra ongreye gelrn he,·etı ıda· 
Fakat ne ııormuştu. Gorlerıne ına- - Fakat efendım sız ga!ıba be- "-Hem suçlu, hem güçlü olan kar,ıla•an Almanlar malum olduğu veyer, cirit: Finlandiyalı Viklcanen, 1 . 1 b' l"kt. h .. ·d h "lk . . • re aza arıy e ır ı e en nz a a ı 

namıyarak hır daha baktı. Önünde nımle alay ediyorsunuz. eledi. Ve ma- bu çocuğu tanımayız, kendisine kar- üzere lsveç atletlerini yüze kar?ı yüz Jervinen Sule, Çekiç: Alman: Blask, mekte t b ı ki d " .. . .. · ı P e u unan çocu · ara a re, 
~&~lak kafalı gozlüklu bır zat oturu- kamından fırlayıp iç orla~·a geçti. şı hi.ç bir h~karct ma;tsad~mız .. o.la - seki: puvanla mağlup ~tmi~ler~i. ve Hein Deskoıkün Srevert. verdirilmiştir ki bu dn nizamı değil-
~oı du. .. .. . . . Ahmet öner yalnız kalınca:" Bu- maz, son gunlerde çogııldıgı ııorulen E.ier burada ufak bır tahmın yapa- 4XIOO ve 4X400 bayrak yarı'' da dir. Ve konırı·ede söz Röylemek i~ti-

Bu muduı·Jerı _ıdı. . . . nun alay neresesinde .. 'lförlür bir tür ~u~llime. bıçak çekmek, _ateş e~ek cak olursak, müsabakaların. tıpkı Ber Almanların daha zıyade kazanmaaln yen bazı klüp gençlerin; de parli rei-
~~me~ Öner kendı 

1 
ke~dın~.' . lü anlamıyor beni.. Hay ŞPytan alsın ~adıs_eı:rı ka~şısında -~fkar~u.mumı.ye )inde olduğu gibi: Alman atletlerinin ihtimali vardıy. lngilizler ikinci, lıal • si dışarıya çıkarmağa te~ebbüs etmiş 

tıerıııe sıçrattım. dıye soylendı. 
0 

kt la 1 t 1 . . ıle bırlıkte bız de muteessırız. Mıllı zaferiyle biter. Bu müsabakada lngi· Jyanlar üçüncü olabilirler. Ye bu •Uretle gayri muntazam \'e gav 
X e fena şey ı Şu barPketim pek can canını.. na me up an a ma ı ışı... . b b l h 1 - '- • . . " • · -. · • . .. . • .. . ananemıze nazaran anaya a aya, liz er veya ut Fin andiyalılar anc .... i- Bu suretle her müsabakada olduğu ri kanuni şekilde bu içtima cereı·an 
~ıkıcı ! Kalkıp özür dtlemeli !.., .~atıp du~ündilgunü yapmadı. v.e muallime ve hiikime hürmet etmek e- kinci olabilirler. Bu müsabakalarda gibi Alm nların bu müsabakaları bü- ctmMfr. · 

Ahmet kalkıp hafifçe hir öksür- mudüre mektııp yazmaktıınsa yenı- sastır; bunun hilafına olan hareket - daha ziyade ltalya. lngilıere. Alman- yük bir sayı farkiyle kazandaları bek ' 
d~kten sonra müdürün önünde eğil- den tarziye is.te~.eğe karar ve:dL .. !er bizi renc~de eder; hRkaret: değil, ya, Macar ve lsv-.çl;Jerin der~ce ala • ,Jenebilir. Ayni zamanda birkaç dünya FRANSADA LlK ll!AÇLARI 
dı. Daha ertesı gun tekra! mudürun merhamete layık olan bu çocugun da caklan tahmin edilmektedir. rekoru da bekleniyor. Fran•ada geçen hafta lik maçları 

- Affedersiniz efendimı isteme- odasına girdiği vakit: şahsına muzaf olmıyarak. ta~ıdığı ba,ıamıştır. Pazar güııii Revistar ve 
den üzerinize sıçrattmı galiba.. _ Zatıilinizi dün •ıktım zannın- zihniyeti tepelemek ve eın•alini bu A tl tl • • b Tolos takımları 2 - 2 berabere kalmıf 

- Ziyanı yok, ziyanı yok.. dayım,, diye başladı. nevi hareketlerden meneylemek mak e er ım fZ U gece !ardır. 
- Allah a,kına beni affediniz 'I"d" kı •kın haktı sadiyle bu yazıyı yazdık... GÜNEŞ KLÜBÜNÜN KADIN 

efendim. Mahus yapmadım. ., u ur .şaş n şa~ı d ' f. d' Mahkemece teşkil e.lilen ehlivu - Belgrada gı·dı·yorlar BOKSÖRÜ 
R . d . 1 el b . - Benı yanlış an a ınız e en ım. k f K K .. t 1 . . 

- ıca e erımı an ıı tf!l em ra- s· . 
1 

• 1 k' Asla Teeddüp ede- u urun ve aragoz gaze e erınııı Güneş klübüııün yetiştirdiği kadın 
hat bırakın! ızın e eg enme · · neşriyatını tetkik etmiş, raporunda boksörlerden Yorgiya dü11 Ankara • 

Ahmet Öner geri çekildi ve ah- rim ! Üzerinize tükürük sıçrattığım bu yazılarda hakaret manası bulun - ~Brı.~ torn.fı 1 i11cide) lbrahim. son seçmelerde bu derecenin ya gitmiştir. Kendi•İ arkıdaşları ta· 
makça sırıtarak yerine oturdu. Fa- için affınızı diliyorum. İstihzayı ak- madığını, sadece, bu nNi umumi vic- ne Yunanlıların elinden a.lmağa çalıl"' bir m _,..tik yakınına blie ula~amamı~ rafından uğurlanmıştır. 
kat rahatı kaçmıştı. İçini bir merak lımdan dahi geçirmedim. Yüksek şah danı mütee•sir eden hi\di. e!erin tak- caklardır. 1.ır. Bu yüzden gülledeki 'ansımızın 1 .r 
b. d' k · · h kk d b'h 1 • A k b k • . BEYKOZ ÇAYIRINDA YAPILAı, ıı en ışe apladı. sıyetinız a · ın a.. ı o undugunu bildirmi.•tir. nca ir i i aylık ciddi bir çalı~· çok ümüsiz olması lazımgelmektedir. FUTBOL MÜSAB .\KALARI 

Çıkıp gideceği zaman yine müdü- Mildilrlin sabrı adam akıllı tüken- Müddeiumumi muavini Ahmet Fe- ma yapan atletlerimizin on seneden . 400 metre manialıda koşacak Fai-
rıiıı karşı"ına dikilerek: mı'ştı'. Bı'rden sarardı,· \'e hiddetini ridun, bu neşriyatta hakaret kasdi beri aldıkları dördüncü dereceden yu b T k' Pazar günü Beykoz ~a.\•ırında muh 

kin de bu mesafede yeni ir ür ıye 
- Efendimiz beni af buyursun- zaptedemı«•erek ba""•dt: bulunmadığını söyliyerı>k meznunla- karı çıkacağı tahmin edilmemektedir. telif spor hal'eketleri '.·apılmı•tır. Bil 

J au rekoru yaparak iyi bir derece alacağı Y 

!ar ilıerlerine sıçrattım. _ Efendi defol bur.ıdan ! Defol!.. rın beraatine karar verilmeı1ini iste • Bu sene en ziyade ümit var olduğu- meyanda Eyüp B takımiyle Beyko• 
l\[ ·ıdü b J k ·· b '-) 110 ı muhakkaktır. ' ı r sıı ır"ız anara mırıldan- mi~. davacı vekili ma!ıkilmiyet tale- muz musa ua ar. mania ı. yük - genç takımları arasında icra olunall 

d Katip dehşetle kekeledi: ı 00 metrede yan\l<lcak olan atlet • 
1 : ı binde bulunmuş, Necip Nadirin riya- oek aılama, 200. 400 ve 800 metre- maçda her iki taraf da l • l beral>e-

c - Ne .• Ne.. lerimzi ilk defa i'tirak ettikleri bu mil- k I 1 d 
- anım bitirin btı bahsi artık.. setindeki mahkeme heyeti mahkeme- lik ko,ulardır. re a mış ar il'. 

" - Çık! Dışarı! 11 temularda heyecanlanM hakim ola İk' · F ı1 b' · ci .... ııultumdu bile.. . de hazır bulunan Kurun gazetesi neş- Bu kısımlarda yarı,acak olan Faik, ıncı oyun ener y nıaz uııı 
Ahmet, "demek unutmuştu., diye Ahmet Öner sırtıııda hır şeyle riyat müdürü Refik Ahmet Sevengi- Gören. Recep ve Golibin dereceleri rak çıkışta muvaffak olabilirlerae iyi takımiyle Beykoz B takımları arasın· 

dü~ıindU. Fakat kızgın gibi görünü- hi.isetti. Gözleri bulanı!< ve kulakları lin müdafaasını dinledikten sonra Ku Balkanlı rakiplerinden daha iyi bir va bir derece almaları çok mümkündür. da yapılmış ve neticede Fener yı!maf 
y•ırdu. Benimle konuşmak istemediği uğuldar bir halde kapıdan çıktı. run ve Karagöz gazeteleri mesulleri- zi ettedir. Birkaç ay evvel Kastamo . Atletlerimizi muvaffakiyeıler temenni birinci takımı 2 - O ııalip gelmi~tir. 
belli. Bu işte kabahatsiz olduğumu Hemen evine döndü; elbise~i~i çı- nin beraetine ittifakla karar vermiş- n~da gülleyi ı 5,30 metreye atan Ate9 ederiz. Bundan sonra saat 17.15 de beş 
ona anlatmalı. Ve izah t>tmeli ki hap- karmadan bir kanapeye kendını d"r tir. - - • 

1
- 1 bine yakın bir seyirci öni!nde Bey • 

şırmak tabiatın bir kanunudur. Bu attı. - Harp olursa Balkan hekım er lkoz ve Eyüp birinci takımları kar~ı· 
ciheti adam akıllı anhtmalı; yok~a Fakat zavallıcık kanapeye kendini NEVYORK PESXOPOSU laşmrnlardır. Bevkoz takımı bu maça 
üzerine tükürdüğümü zannedecek! atmasile canının vücudunrlan çekil- ÖLDÜ <Hfl$ fnı·nfı 1 incide) bir}İgv İ çok z~yıf bir kadro ile çıkııııstır. BU" 
Bu anda böyle düşiinmiyorsa bile ya- mesi bir oldu. Kltip Ahmet Öner Nevyork, •ı (A.A.) - Nevyork Tientsin, 5 (A .. .\.) - imtiyaz mın na m4kabil Eyüp takımında da Şük• 
rın muhakkak böyle düşünecektir.,. ya korkudan veyahut kalb durmasın- başpeskopo.~u Kardina! Haye•. yet- takalarını ıerketmeleri hakkında Ja - Yıldız saroyında yarın yaıpılacak o- rü ve Ferdi gibi en tanınmış oyun • 

Eve döndüğü zaman Ahmet Öner dan ölmilştü. mi~ yaşında olduğu hAlde vefat et- ponlara vericin emir iizerine Japonlar lan d.oktorların .. toplantısında bulun • cular bulunmamış ve O\'Un çok zevkli 
bu nezaketsizliğini karısına anlattı. ' Fa. Ber. miştir. la küçült Japon firmaları tedricen in- mak u~ere .~ugun Rol mkanlyadve b".ugoks 'geçmiştir. Neticede her iki tarafta i• 
k .. . . . k ı · Javya ıle dıger mem e et er en ırço k" I r 
arısı once bıraz şaşırdı; tclll•landı; giliz ve Fransız ımtıyaz mınta a arını . le ışer sayı ile bcrabeı·e k~lmışları ı • 

., ecnebı pıofe~örler fehrimize gclece ~ 
~oııra: 1- - - - - - - ıerketmeğe batl•mı~lardır. . Diğer taraftan Be~·ko;,: ve Eyüp ta • 
-Yarın özür diler<in; belki kala-'ı Bu mıntakalardaki ecnebiler orasın-llerBdırl.L "k' 

1 
B" 

1 
.•. T"' k k . kımlan, on beş, yirmi gfüı sonra ba~ 

1 l kt . . .. k.. .. k . d a .. an ,'le ım er 1r ıııı ur omı l k l )'k l _ Ja ı an senınle konu~maktan çekın- da .ükünet hu um •urme te ıse e ayaca o an ı maç arına iyi bir Ş• 
h lesinden tebliğ edilmittir: 

miştir, dedi. . 1 bunlar Japon makamlarının i•ti zaa- kilde hazırlanmaktadırlar. 
Balkan Hekimler Birliği Türk komi 

- Doğru, bak, ben bıınu düşünme- miz muamelelerine hedef olmaktadır-
tcsi bütün meslekdafların 7 eylül çar-

mi~tim. E\·et yarın ya'lına girip özür )ar. Japonya namına •Öz •öylemeğe sa 
~mba günü saat 1 1. 30 da Yıldız kon ! 

ılilemeliyim. liihiyelt•r bir zatın geçeııde sö~·lediği ,... VALANS YANIN 
feran•lar sarayında beşinci Balkan Tıb 

-o--

r:rtesi gün Ahmet Öner yeni elbi- gibi burada çıkan büyiik bir Çin gaze B0:\1BARDL\1ANI 
1 haftasının açılma cel•e!\İne ve mütea- \'· 1 . { (A A ) R bo ı •ı• se.iini giydi; sııçlarıııı güzelce tara- tesi de Avrupada bir harp vukua ııe - . 

1 1 . . k b I a nns, . . - eş nı ı~ ·· · B o· N G R · . tıp top antı arına ıstıra uyurma .,,. 1 d . • ~ dı; \'e mudürün makamına doiru se· aş, JC. ezle, rip, omahzma, dii{ı takdirde Japonyanın Almanya ve 1 1 . d. ıman tayyaresı saat 10.15 dl· Jım• 
.. tt' 'Ç7 1 1 l kd .•.. ·1·fl b'" nı saygı ara rıca e er. 1 t k bo b d • gır ı. bütüa derhal keııer. t• ya i e a ettıgı ıtı a ar muc unce l-'- _ - _ 1 mın ıı a~ını m ar ıman etmi~l~ı· 

Bekleme •alon unda lıir~ok kimse- nenalji, kırıklık Ye •anlarınızı harbe i'·tirak edec~ii:i~i yazma~tadır., ~nda bul~.nan mınta.kaları i'gal etme- se de bombaların büyiik bit kı•mı ~u· 
!er ,·ardı; sıra Ahmet ônPre a-elince - -İcabında günde 3 kqe alınabilir. - - Bu takdırde ecnebılerın kontrolu al - ge tetebbuı edeccktır. ,ra dii~müştür. 

;•••••••••••••••••••••-••••••doktoru Telmanın Zd$si do~tu ve Mister Harper vakitsiz olaruk eve ha•tayı derdest edeı·ek Rnohil mcr- iskemle.ini bir hamie,Je 
f ahbabı olduğu için gözdt>ıı kaçırmı- ı geldi. Aramızda bir bağu~nıa oldu. 'kezine yolladım. onun oturduğu koltuğun 

devirer# 
arkasııı• 

ı Casuslar Şl•rketı• yorduk. Şifreyi çözüncüye kadın" bu Bu döğü~ ıırasıııda yuvarlana yu- Ba~lan aşağı yaplığ!m ara~tırma- geçtim. 

f 
di•pnnsere gün çıkalJ insanlarııı.'varlana merdiven ba~trıa gelmiş ora-ıda, Loru. Ronaldı tavan arasında b~r Hele cebimdeki o nıaWm küç'.it:: 

M 23 r_ bu devamları bize t.ııbii ıre!iyordu. dan da aşağı ~·urnrlanmıştık. Bıı·ıodadıı elı kolu bağlı ol(1uğu halde hır hançeri çıkarır çıkarm 1 z Tclma btt" 
- ,.:'!a::ı.:n~ :•.,., • • • • • r::~:•L~ ~!S!1!N.a. Fakat şifreyi açlıktan •oııra vaziyet I hüsnü tali eseri olank !'en c!nımı cendereı:i •ıkı~tı~ılmış ~uldkum. den bire sarardı, afall~dı. o :ıııdl 

deg'l•ti Hemen harekete gePerek kurtardım· fakat Harµ,•r feııa •ekil- Erte•ı günü hıç vakıt aybetme- T 1 1 h ld k b 1 h' e··• O ·. d · 1 t hk'kta .. k f d' T R d d · ' · ' • · " e ma ıer a e a,· i' an ıznı tY Cl\ar a ıapı an :a ı gor~, ce e en ım. ".1yners ecor e.nı- Lon(trayı çepçe,·re ihat.a edecek yo-ıde dilşliijfü için boynu altında kala- den ikimiz beraber kumarhaneye . . . .· .. : .. ol' 
rnııdam Harper her ak•am kocası gıt len koşu gazetesı harıç~n satışı yük- 1 . k d 1 t 1 .. b d' C d. . k . . aittik Fakat bilivordum k' bu adam elbıscsınııı kımlerın elıne geçmı~ "k k d . . . . un ınşasına memur ar a aş ara, e - rau ııe er ı. e~e ı gorme ıster mı- .. · . · - _ .. ır 
ti te~ pe. ~z. s?n~ o ~sına çekıllp sek karılerıne, abonel~rı.n.e fevkala- rafa göz kulak olmaları hususunda siniz Sir? ıu benden şiiphelenme~e başlamış-ıduguııu anlamıştı. Bu ru1<len man 
yataga ııırdığını gosterıye>r. Fakat de kolaylık ve hatta ıyılık gösteren t bl' t , t k ı _ . . .. 1 d T ı Pi · ı · ., t ı ·h viyatı saroılmı• ve ce•~reti kavboı~t 
· · · il .. b k tü !il Et 1 k . ç· . e ıga ıap ı . 

1 
_ Bırak şu ugur~uzu ! Nesını ııo- ar ı. e ma ess ıız_.cı rnmaı ane • ' , 

ı~ın ıç y zu a~ a r . ra om- bır mecmua. ilnkü ko•u meraklısı . . . . . . uçmuştu 
•uların madamın sabah oeJiı· a"··- k 1 ~·r 1. b h . Metropolden ıtibaren yedı noktayı I reyim• lcabına bakıp ortadan kal- ye geldı. Bu gei1" resmen kumnr oy- · • v ._ ...,.... .. ve oynayan o ur arınn ,ı re ı a sı · k .. d' F · . Ba ·ıma bir i• g lece,. · e ·veıJe• 
giden hizmetçi i diye bildikleri bit- a t k d . · .. Lo d R · b nezaret altında bulunduran bizimki- dırsııılar. nanıa ıçın ı. akat ~mi maksat benı ş ... ·: . e gını ' ,-

m ş ere e '8rıı oı. r onnı u tahmın ettıgım ıçın be3 arkadasa ~ 
metçi •ıfatını takınan madam Henol gazeteye abone oldu. Gazetenin abo- ler vasıta•ile şirkete men. up yedi iş- İşleri buraya kadm· getirdikten tongaya bastırmaktı. b . . t' 

0 1 '
1 

t 'b 
1 

si" 
k 'ttikt t 1 L d ld ·ı d · I b 1 S k' b d · h 1 'Jd""' · bil er verm1' ım. nar 'a am 1 
ocası gı en yarım su. sonra nelerine verdiği anahtarla bu şifre- çiyi dispansere gelirken yakalattık. sonra or Rona ı e P.ıın ıı uş- an ı en en şiıp e enı ıgını - · r~ 

evden çıkıp Vestburod~ki kumarha- ler okunursa netice hakikaten koşu Size bu adamların esami li. te•i ile ma yerimiz olan Notinkhule glttim. miyormu~nm gibi gayı>t tabii bir ;ad~ ~ş~kla~ınd hakkrndan gele 
neye ııidiyor ve bu suretle seneleııce şifreleri. Fakat biz bu isin altında ceplerinde bulunan Zeis~ marka ufa- Mutlaka geleciğini söylediği halde halde yaptıjiı davet üıtriııe kendisi!e ıçerı a mış ar ı. . . t'ıt" 
b 'ft h"" · t h" b' ·· h " da t · · · . . Telmavla kaı·desını burnya g~ u çı uvıye ıç ır şup e~ı ve bir oyun olduğunu Pezdığımızden, cık makineleri takdinı etmi~tik. Bu gelmedı. Fevkalade merak ettım; ve beraber Lombardi<leki otele ırittim. · ·. 
etmeksiıin hem ~u~arhaneyi işleti- Lord ile ikimiz bir gilrı süren araş- adamların herbiri işçi •ıfatlle yeral- bu gelmeyişin altında doktor Zeissin il Allnhtan olacak odadRrı içeri girer dik; doktoı·u miidüriyete yolladık:. 'I 
yor ve hem de bınbır türlü fırıldak tı d k rd• - .. ta . . . . .. . . - • - Peki her se" iyi h•ı• ama bu ı~ 

. . . ...,1. d . b t d 
1
.11 . rma sonun a çı a .gınıız şe~ 1 • tı yolunun yedi merkeıindc ı;alı•ıvor- 1 mevcudıyetını sezdıgını ıçın dogru 2'irmcz karde•ivle doktora hiivh·etini • '. ' 1 çevırt) or. ı:. ım e ı a ve e ı erı .1 k 1 b . ba · • 

1 

· · · Telmayla kardeşı ne rol ovnuyor 
var. Evde '-uldug"um biri san öteki mamı e oşu ara ve u ışe ya ncı !ardı. Klerkenvele koştum. f,ıhnıinen biri if~a etti. Eğer biraz saoredip bu tak-

1 
. . · d~" 

' b' 'f ·1 t · h dd' t' d h ft ·· d"" d' · t d" · · · "kt' d 'f - şte efendım asıl elebn•ı bu siyah iki Peruka ile hir şişe lavanta ır şı re ı e gaze enııı a ı za ın e Lord Ronald bu işlerle meşgul olur a a on gun ur ıspanserın e ra- ım ıııerasımını gecı ır~ey ı. a u- . ' ıı• 

l te k·ı•t k 1 1 f d b' b h ı h ı d d h kk k · d .. 1..... ı . t kt k Her şeyı oturduğu koltuktan ka ki • Lord Ronald bu kokunun ayni casus ar ş ı,. ının ço o an e eman ken ben de madam ve mö~yö Harp~- _ın a ırer a aııey e . u u.n ur u- a a ı uş ugum ''' uza an ·en · . . . . . ]<t' 
bir koku şişesini parmak izleri mu. !arına hadisatı anlatan ve onlara ta- riıı yaşadığı Ve~t Londondaki c•; ·~ını adamlarıma kısa bır talımat ve- dimi kurtaramıyacakt m. rnadım ıdaıe el\ıy~r . .Gıı .gt>ceye ~ 
hakkak aynidir sözlerimde yanılma- limat veren bir gazetu olduğunu an- aramağa gittim. rek di~pan•ere daldım. Her şeyi evve!deıı hazırladıkları dal' en az keııdı~ıııden ş•ıphe!eıı 
dıiımı bana isbat ediyor. ladık. Tam işe yarayacak bir şeyler bıı- Şüphelerimde haklı imişim. Dok- için doktor Zei•s elin!ieki eııiek,lyon ğim adam o idi. Fakat artık me 

- Peki ya bu Mister HarperT Bu keşfimize kadar Klerkenetteki !urken bilinmez halli'i aebepten - bel- tor Zei•s orada deilldi. lkl muavini, la üıPrime hücum Pai. Daryoy!a aııla~ılını,ııı-. 
- Biraz sonra sıra ona da ırel• fakirler dispanserini, bu dlspaııaeriu ki de tehlikeyi sezdikleri için olacak - ı·· dört hademeyi dinllven birkaç aramda lıulunan ufak bir sigara 



6 EYL'()L 1938 

Köy işleri yeni ihtiyaçlara göre 
iıasıl tanzim olunacak? 

1 7 5 maddeden .. Lk b' '-•· L 

k mureıı; ep ar cıı;oy muntann, derneğin ve encümenin va· 
anunu, pr · · h 1 lc .. k OJeaı azır anmıştır. Proje, zifeleri olacaktır. 

Jco le~ kalkınmanın bütün temellerini Köy muhtarı ile köy dern...Oi izala-
anunı hük" l · . - .. 

k d
. um er halındc, tcsbıt et· rımn seçimi dört yılda bir birincitet· 

ille te ır. Esasları funlard . 1 . . . d 
N"f 'k' . ır. nn ayı >çm e yapılacak ve ikincİtCfl'i· 

u uıu ı ı bınden a"ag-ı tl · 'iL ·· .. · ba .. (kö ) . .. . . . . T yur ara nın ı " ıunu 1fC tlıyacaklardır. Mud 
y d ' nufueu ıkı hın ıle yirmi bin a- detlcri hiten muhtarla dernek azaları· 

rasın • olanlara kasaba ve yirmi bin- nın yeniden seçimi caiz olacaktır. 
den c;ok nüf~slu olanlara h' d K- .. .. • . .. 

1 • fC ır ene- oyun 01trctmcnı veya sayw rok 
CeKtır, >< 

Nüf 'k' b" 1 olursa baf öiretmeni, varsa koopcra· 
usu ı ı ındcn aşa;;ı 1 d h' t'f "d" ,. b 1 d' . • "' 0 sa 8 1• 1 mu uru, yoluıa aralarından seçe • 

c e ıye lefkılatı mevcut ola h' •- J • b• · -
v·ı· n na ıye, l ceıı;e rı ırı, koy sınırlan içinde mevcut 1 ayet ve kaza merkezleri k b · · d ı k · - . h 1 asa a •lı· ev et te nık mueueselerınde çalışan 

ar 0 unaca1c. ve belediye ka • l d 1. · •• b' l nununa ta ar an va ının aeçecegı bir zat dernek 
ı tutu acaktır. Ancka evler t • 1 t b·• • 

tab· 1 L • 1 opraaa e ta ıı aza olarak bulunacaktır. 1 0 araıı; daaılmıs olan y ) d b" L·· t 1 k . . ' er er e ır uzum görülen yerlerde Bakanlar 

YENi SABAH 

Bupkl t.aı.aca 
1 2 5 • 5 6 7 8 9 10 

SOLDAN SACA: 
l - Mektepler. edat, 2 - sert, mü 

baliga, 3 - bap (i) ilav~silc büyük 
bir Türk fehri. 4 - Memleket, 5 -
Odunu bol. (iki kelime) 6 - itaat, 
sandal, 7 - tekkelerde okuyanlar, 
8 - Faaliyet. sonuna (MA) gelirse 
milti mücadel ı ~e mefhur bir kadın, 
9 - iilct. sıvacının aleti. 1 o - ters, 
Türkiye cücesinin ismi. 

YUKARIDAN AŞAGI: 

.""5$i•EMA 
Karı koca ikisi de 

artist olursa ... 

Aaabella yeni b~ fllm4e 

-0--

lstanbulda doğan ermeni 
F r. nsı dar koğdular 

On bef aneclenberi Fransacla a... 
lunan mcfhur Fakir Tahra Bey, 110n 
günlerde Franaadan tard .cezasına uğ
'r.di. 

Fra.-z hükemeti, onun, 17 mayıa 
1900 da İıtanbulda doimut Kirkor 
Kalfll)'an imüru!e bir Ermeni olduğu
nu teabit etmif. onun marifet göster • 
mekten ziyade geçkin ltadmlara keTa 
met söetermelt. piyankoda büyük ik
ramiye kazandmnak gibi 'birtalrnn a • 
çık.sözlükten;- dolanclmcılık yaptlğwnı 
meydana çıltarmıftır. 

Ta.'hrahey, M>n zamanla'n:la, Paris
ten N°l9C witmif. orada cVilla Tahra» 
ilminde pek tantanalı bir kc;,ke yn -

letnıifti. 
Polis. l>u me,hm fakiri adnn adım 

takip ederek bütün kurnazca dolandı 
ncılıltlarına te.bit et.mit. Fransız O.Ji. 
ye nezareti de Framadan tardma ka-
rar vermittir. op u ı11m ıkı bin nüf "h. ]H . 

dik d usu 1 tıva etme eyctı 'karariyle muhtarlann valiler 
çe. ora a bu kanunun h"L.. 1 . f -" . . .. ı y ı d" .. ·· L tl b' Sinema yıldızlanma huuai Jıayab- mcai hemen hemne mümkün değildir. Dost Yugoslavya tath'k ) uıı;um en tara ınaan tayınıne musaade edilecek - ı onumu ıı;u anan ır spo· 1 0 unacaktır. tir. rumuz .... ye kadar, 2 _kat. 3 _ na ait dedikodular ek.ik olmaz. Artı· Sebepler ~rdır: 
Cami mektep tt L l S k ] bil · ı_ d b" stıl h lır. hirl-ir, davaya dü-rlcr. İet.e Ho- Ayni eanatten olduklan irU. eVlerin k h 1 s d ' • 0 aıı;, yay ak bal Cerek d 1 t it k" ·s1 · · , ı ı ma mıyen. poıı;er e ır ı a . -. T- 1': .,.-· 

talık gibi t J1 b ' - ev c ve ecre oy '· enm 4 b (A) ı livudun, son dedikoduları: de yeknesaklık hafgösterir. eanatm ra f8CJD a d • or a ma an ulunan, toplu aörür'ken muhtara ve muhtarın emriy- ı - • ge irse ülema. ayağı Y 
bveya agımk Yerlerde oturan in .. nlar le hareket d ,_.. I k olan, 5 - yük hayvanı değil, 6 - bir Lili Damita kocasından ayrılmak zorla uyandırdaiı bir kıskançlık anla- (Bali tarafı 

1 
ineid~) 

aö bah I • e en KOY memur arına ar j •. . . A I d'L'---t 1 rl _ı_ tab-L'-.. Y 

k .. "' çe, ve tar alariyle birlikte b"ır .. kovanlar devi t I L- çiçek. 7 - lk harf olmazsa derde de- uzere UJllf. sı pyanı IULCI 0 an rını açar, birbi eri üzerinac ~- ,..e_Lı' ola-L bu ·-e, Ji ... -i .. ı..--:-..: • 
oy te kil ed k T" ., , e memur arına IUlrşı f A Beli l -L k J M 'WID ~ ..... -- --t"'" ..... 

f ece !erdir. gelenler aibi ceza göreceklerdir: Vali va. etanbulun mcthur bir semti, 8 - nna • a i e me.,..ur ocuı ani ku me mütemayı1dirler. mfıru ikmal etti. 
Kö'Vl''h.ı TARlf1 '-- bı' por "' b" '--d 9 o_L rat'm da g-inemediklcri ve aynaca K" . 1 

VA ve 1t11cymakamlar köy İflcrini bu kanu- r • aıe ' &a ın, - naıı;am, -ır Böylece iki artiıtin evlenmeleri En dı:icrli profuörlerin dikkatli •· 

len Voy, bır_:verden b. ir yere aötürülebi nun hükümlerine söre yürütmiye ve tdef~~~a ilk aual, 10 - yapmak, ili ları haberidir. evlcncmedig·i kanaati Holivutta oka - likaları ile tahsiline devam eden genç 
eya ROtilriU h 1t ve eac:n. Bu iki hadise, veya rivayet, ortaya I 

Olan Ve b ~ıyen mallara aahip er ÖyÜn i,lerine o köyün ihtiyaçla- dar yerleınni.. ki artık Holi'9Ut utiat- Kral, l>Qgiin, ngiÜzcc, Almasaca. ve u kanun 1 k9ftd .ı_ mühim bir meıele koyuyor: T'"-r 

· I . 
1 

e isine verilen nnın ucrecesine, köy l(elir ve imece j J-rı· arasında evlenmeye karar veren· F ranBJzcadan bafka, Sırp - Hırvat 1f erı yapan b·.J· ba b. L d . .. ki artüıt, karı koca ikisi de arti ı ' I _ 1 ___ 
1 

D •• ı- d k 
Buna (h-L "'t-a flD& ır varlıkbr. ıı;u retine ııore Dahiliye Veklletinin di ine yG.1UD1ıiı olan ~arcayı a o-

Uıı;ınl .... ) d il ise evlenmeli midir~ Bunlar gcniçebi l• olunıa birinden biri linemade çe-
K .. .. 18 en· ecektir. umumi direktifleri dahilinde propam DUfUP ya.zor-ar. Deralcrindeo bilbıaua 

oyun orta --•- L--- ı._.__ lirler mi) Bir iddiaya göre kan kocn 1· 1 rek, yahut evlenmekten T&Zgcçe· 
d 1 -.. -an ~da -.uouaya ve bu proaramlan tatbik 1.kis'ı fiDk w: &nn,.a,.a fazla tema;rülii var-

ev et malı ..ib" k • trn" b de artist olursa bunların geçin • c 1 1 ~rmif. l la la h _:1 • 
•· 

1 onınacaktır. Bu aibi e ıye mcc ur bulunacaklardır. dır. Motör ü araba r ava ve oenız 
mallara el uzataalar, devlet ınal el Merkez kazalarında her nevi köy motf · '"fini lruUanmakta büyük bir 
uzatanlar gihi ceza göreceklerdir~na i\ılerinde kaza idare heyeti vazifelerini HALK BAN KASI kabiiı •t söatBmebeciir. 

~Öy halkına veya köy orta menfaat g~rml'k Ü~re valinin tensip edeceği www Genç Kral. bu&ün, müteveffa baba 
lerıne aynlan yapı ve topraklar b' bır zabn reisliğinde kaza malmüdürü, D ., A k J • b • sandan daha uzun boylu ve yakışıklı 
Ve arazi Vergilerinden m\iatcana 'tu~n~ merkez hükumet doktoru, merkez zi.. un n araaa yenı ır bir ıençtir:. ~~~ .~zel. ata. biner. mÜ-
lacaklardır. raat memuru, yokaa valinin münaaip kemmel yuzucudur. Bır pıyade kadar 

. Satın alma, iatihli.k veya herha .1 aörece~. merkez kazast memurların • b k • l lCiı yürür, isabetli nİ'8n atar. Bo, zaman-
bır yolla köy namına alın n~ı dan bınai ve vilayet blemlerinden an a merasım e açı ı larında, sarayın atclycsinde el i~leriyle 
nacak olan veya köy el' llUfd vbeyl a a 

1 
tenaip edeceii bir memurdan mürek • uğra~aktan zevk alır, bahçesini ken t k ın e u unan ke k . 

opra veya yapılar h' b" h P aza ıclaıe heyeti tefkil olunacak- Otobüs servisleri disi tanzim eder. 
reemc tib' 1 ka ' aç ır arç ve tır. K- ••k f k d• k · ı İkin Pi n·--Lı rd 1 oBuma IZJn tapuya bağla - M Şehrimizde işliyen otobüslerin eey.ıi uçu esna a re ı verece o an ci .~er, . söz .öyleyifİnde ağır 
ko~ .. Y ., al' 1ır.. yapı ve top-Llar)a aarife ait jflerlc bir ilk tedrisat f 1Mtf11dır. Sozlcrmde ve cevaplannda • uııı; ae er nizamnamnine mugayir bazı ha 

.. 
e ı.r erkö:tcız0· Ak:::!"ıyacakbr, ~~~:;~:d::ndiğ~f~c~~:m~:.ve:al::~~neti reketlerde bulunduğu anlatılmiftlr. bankalar bazı yerlerde de kurulacak dü:::..: :ücf::· .a.letine teva• 

K ~ Belediye nizamnamesi mucibince oto-
.. oy ıdarfl9i ınub•-ı. d--'L memurlarından biri bu heyette aza o- b 1 Ankara, 5 (A.A.) - lfalk banka- nizam ve intfzam altına abrkea dı~-. riie etmfİ bir .h::ı..iimdardar. O, iyi bir - -- ._ en- ÜS erin tayin edilen durak yerlerin • •- !ı'A 

cumenden terekküp cd--L.:_ ....__, luak bulun•cakbr. d b ,_ sı ve Ankara Halk ıandım'llJ a'"'luı ta .. "'ftan ı.- 11·- kütoük :.redı' ihtiyacı- hiikWııet reisine lizım edem bütün ev-
d _.__, aıuntar en afııı;a yerlerde durması memnu ol ~- r .., .aco ıMUJUı >" "" 

ve ernek üaıarı kö · Bu heyet köy iflcrinde mülhak ita- ~ merasimi bugün vapılhus.• r. nı en normal en kolay V'"' en ucuz aaEa t.ecelli ettiruek biO'ümelcte oklu-fından • 'I k . Y llCÇmenlcn tara z.ı "d duiu halde birçok otobüslerin saat on " .. 
.. cçı ece tir. Encümende d ar 1 are heyetleri salahiyetlerini ha dan aonra fdıirdeki büyük bahçe 'Ve Merasimde batta Büyük :Millet yoldan karşılamak dilşuncesiyle, ted- iu için tebaua tarafandao daima ar • 

nek tarafında. yılda bir k d ' er- iz olacaktır. Muhtar, dernek ve endi- Meclisi Reisi Abdülhalik Renda ol - bir almalcta gecilonemiıztir. tan bir aevai ile aevilmekte ve kendi· 
rı ara11ndan ,._;1 _,_ • en ı azala- .e._1 eğlence yerleri gibi halkın lceaif bul~n v • b·· . .::L .. 'tl L.%.J ____ 1_ _. __ 

M ._..,,. eccııı;tar. men ~an ve köy memurları hakkın- mak üzere Dahiliye Vekih Parti Ge- İşte müessesemiz böyle bir ihti - .ame u,---. umı er --S-U~taav. 
uhtar h d da L·- ._L_ L duöu yerlerde uzun müddet kalarak 1 t Ad B " b" ·· y J -em crn..c;;.. h .. "-· munaıı;emat encümeni vazife- • nel Sekreteri Şilkrti Kaya, ktsa , yacın mohsulü olarak cfoirmnız halka uaun. ı.atuo UKGe a.ya, Keilf menin '-- -·-·· cm encu • . . d b h .. t • • dı.kla b - d -L a·-_.. v-'l 

L uafl olacakhr. Bu kan ı. 11111 e u eyct tıörecektir. Valiler bu mut era ça1ı1r 11 ve u yuz en f"'U liye, Maliye, Ziraat, Gümrtık ve İn- hizmet gibi şerefli ve zevkli bir W&i- ~arının yd döaiimiieii, muazzam 
Ya o••La L_ _ nl un ve- ı.-ete . ·Lı . . f • . bo d--L• .. . t -1..~-· 1 :w • _.ı:-.. .ı__ 
v ·~. IUU\U arla ltöy idare} . -,, r818 MÇtuueri zata köy İflerin- nn seynae er ınbZamını z uıı;ıan so hisarlar, Sıhhat ve çtimat Muavenet feyi üzerine alarak emniyetle ve • ,....--,,an el'Je teait ...uqvr.uu-. 
~'" ıfleri ıönnek ve .. d::.~~ de Qymabm .. .._eti ile hareket et rülmüftiir. Vekilleriyle Mebuslar, Bankalar itla- iyi .niyetlerle çobflD&ia bazır1aaımt- Biz de. pnç Knılm yd döniimünü 

&Or '"uae& mek aalilüyetifti de verebileceklerdir. Şoförler cemiyeti alüada.r mak•m- re mecHslerireis ve ualariyle direk. tır. telnik ederek doat Ye müttefik Yueot 

A ı lar nezdinde t.:,Cbbüeatta bulunmut- törleri, Ankara \'ali ve belediye reisi Büyüklerimizden görecejimfs mil ~Y>'• aat11etiain •v.incine iftUU ede-m an ya b .. tur. hazır bulanmakta idiler. ' zaharet halkımızın göstereceii rai - TiZ. n 1 n U g U n F.SKI HAMAMIN TAMiRi Banka idare meelitd reisi Muvaf- bet muvaffakiyetimiz .için istinat nok =====::;:::======= 
Ç k ı fak lşmen bu vesile ile söylediti bir tamız, inkitafımız için takdir ft tef BEŞ GfiNLtfit s'OKbTT AN e o s ov k d k • Kuanpaf8da bayram yerinde sefer nutukta Kemalist rejimin yurdun e- vik kaynağı olacaktır. SONRA HARP a y a a ) berlik zamanmda yapılıp fİmcliye ka- kno · 'bazı b~ iltevaz f B nk k ilk Barselon, '- (A.A.) -- Gandeu ö-

e d d dar belediye efya deposu olarak kul- kat :üt~vazı ':duiu k:d~r mana
1

ıı :~ yeıni~:-:::ı:!~:yü~ r:~JAm~:ı::: nOnde bet gQndenberi hOkOm sür • 

Ş 1 e t ı • t • k • lanılan eaki hamam tamir edilmek ü- lilzumlu bir kredi müe!Setıesi daha j. rumda sayılabilecek bir bale pldl- mekte olan ltikünet dün ~rin Gan 
ı a z y 1 1 zere tahliye edilm~ğe ba,I~mı!tı~. 1 live etmiş bulundutunu iş!'.ret ederek iini g.örmek müesseseyi kuranJar k&- ~ın iki kilometre ,.enubu şarki· 

(Ba tar . --~ ~am~ Sıhhı~e. Vckaletı.nın ~er· demiştir ki: dar onun için çalışanlara çalışanlar sınde Gandesa - Tortosa :oı~ uzun: 1 alı S '-t •Jfada) reddın arkasından şidd t h k · d181 dırekbfler mucıbmce tamır ediJ -1 .. Bugiln yllksek huzurlannızcfa kadar da ondan istffade eden aziz lujunda Wn eumlluriyet.çı1enn mev 

hUYrun olduiunu, f .. 1 •• t . • bwılann he)>8inf mod e b' ahre be~, dikten aonra fakir halkan meccanen muameJeve başlav.acak Halle Bankuı milııterileri Türk halkına. haklı bir zileriae faptıklan taamızlarla ~ 
Uktbn t ha • -a resnıı bır em ır ar ın ık b'l . . . b l d • ham .. ,,. " edilmi-+t 

ta A e tibi sıfatıle maalesef sefalet ve de~te dalrlınr Y ana 1 mesı ıçın e e yae ama ve kapılarına halkın is' Wı.de ve yar- gurur ve haz verecektir. · ,.-r. 
bun V?upada harp Patlayacak olu or- Nihai kararı Her J:litl~ verecek, haline kona~lctır. . dımına açacağımız Ankara halk &&D- Muvaffak olacafız. Bu halle mll- Frankiatıer otuz kadıır tayyaı:e ve 
leri:n ~&Pılmasına yahut ak~tiiimr: ve_ ~nun doğru yolu intihap etmiye- k 1D~p~dakı ~~~em; K:;ım~aşa ıs • dlğ Cumhuriyet devrindP. kurul&:n essesesi yerleşecek ve ilePiiyecelrtir. lO kadar ~fif tan~n himayesınde 
dl e udut çekilnıiyPCeğini ö 1 cegıne de inanılamaz. e C8t ar,ısın a 1 0 un epo an ara- milli müesseseler silsilesine katlml(' Bunda ,garantimiz mUess°esemizin de olarak Puıng de Alıgaya taarruz e-

• 
8 

Y e- t sında isticar edilen batka bir binaya 1 Tü k bank 
1 
ğ ' ,..ft b derele cumhuriyetçileri ild kt1ometre 

Alnı B R ÇOBANI ÖLD'O o uyor. r acı ı mı yaraı.nn ve u - . . 
tinin 1~nlar ekseriya İngiliz hüküme SUÇU RMEK tatınmıftır. Türk vatanının ve onun sahibi a- günkO kemal mertebesine getiren sa- kadar ncate icbar etmiŞerdfr. 
evveli d 

14 
de harekethıin ne olacağı Çatalcaya ha -1 "ftl'k k" -«>- 811 milletin varlığının yüksek pbai- yın Celil Bayarın eseri oluşudur. le bfrer kredi müessesesi 'haline gel -

larw. n en katı. 8111'ette bilmiş olsa- Murat adında bi! 
1 
.: 

1 oy~n.de BİR SÜDET R~tSJNlN yetine medyun bulunduğu Atatilr- Bu sevinçli günümilzde. huzurla - meleri ancak Cumhurjyet devrinde 
iddia :n harbın önüne 8'8Çileceğini de balta ile öldür çokt !ll 

0
";'8n ı~n- BEYANATI k6n idaresinde doğan bugünkü mils- rmızla bizleri bahtiyar eden l&JID ft mu.ser olmaftıır. 

Jrıünıkü e~e~: ~n bunu bilmesi yin çavuşun dur:e en su~~ Hüee- takil ve kudretli Tttrkiyenin ekono - kWerimize ve aziz davetlllerhlıme ha- Bugün ınem1ek.timbrde bir mil -
defileli n Fegıldı, bugün de m1lmkün cezada devam ed'l~ına ün ağır Prağ, 4,, CA.A.) - Süıtet. mebus-

1
mik kalkınma yolunda başardığı bari raretle teşekkür etmeyi vazife bili- yon liradan fazla sermaye ile açılan 

r. akat zl · 1 mış ve oğlu 16 ya- 1 d F k b bah 'd H k la .:ı~ T k b k 1 ğ ' asker 'ha u atına ••kkı yerine ışında Hasan müdaf b. • • ar an ran , u sa Aş a en- a r arasınU4 . Ur an acı ı ınn riz.,, 15 mDessesese vardır ve bütün mılll 
lerse ~et fıkkını ihtiyar eder- dinlenmiştir. aa fa ıdi sıfatfle layn ile Gvatkin arasında yapılmış da müstesna bir mevkii vardır. Muvaffak tşmeni miltealdp Eko- banka ve kredi mtlesseselerinini yekG 
hil8CelcJ . old~arı tehlilceyi de Çocuk babası had' .. .. olan görüşmelerde hazır bulunuyor ·ı Dahil olduğumuz bu serem çer - nomi Bakanı Şakir Kesebir de f111lla- na kırktan faztadır. 10. 15 sene ev-
bir18fnı~d ş&ipheaizdir. Bu tehlike ta ile o~ana de;'ılnd ıse gunu bal du. c;evenin içinde biz de kendimize dil - n söylemi,tir: velisine nazaran bir muk~ese ya,... 
tıya .~' evletıer AınfT.lkasımn tar- mağa gittiğini 8 .. \ ~r~e balık tut- ~· Henlayn, öğleil'n sonra basad ~n vazifeyi liyakatla ve heyecanla "Halk banka idare meclisi J"eial- eak olursak gör1lri1z ki, tasafrufta 
nevt ku mea. fakat kahia IDaddt ma- Diğer şahitle:; emıt r. 

1 
. . şenliğinde hazır bulunmuştur. Bu !yapmaktan geri kalmıyacağız. Halk- nin şimdi dinlediğiniz l'<Szleri. baüa- S60 - 450 bir fark vardır. Xredi ma

Franaa vve~ıe desteklenen RQBya muhakeme başka na ~ı,:;:"8ı ıc;ın nümayiş esnasında kazanın Südet re çılık vasfının Türk inlıılAbınm asil nm deruhte etmek Uzere baJuadutu ameleleri miktan fae mukayese edU-
SİllbJı ı::c. nailtere lmı>aratorıutn~ kası g ne 

1
.r ılmıştır. isi Nolner, şöyle demiştir: !karakterleri aruında yer almı.t bu • vazifeler hakkında kat'I bir fikir ver miyecek derecededir. , 

bir fey d . deleye ainneJcten bqka Bel d' m~qa ve cıvarı Stldet Almanlar meselesi ancak lunması müessesemizin kuruluşunda- miş bolunmaktachr. 'Kredi tef1Wit1anmuındaJd ba 
Eier Neiı!~· h Ik c kıye. nızamna~eai mucibince Henlayn tarafından Karlsbadda ileri ki büyük maksadı izaha kafidir. Çok Halle bankası, bilhsssa kOçtik es- genif .iJıkifaf, hiç şüphesiz Kemalimı 

11a kar1ı ~ liderleri Çe~ya- b •1~n e9if 'bul~duau yerlerde asri atır_!!lmftş olan ve sekiz kalemdan iba- yerinde bir hassaa.iyetle tefeciler ve nafa kredi temin eylemek vazifuini rejimi krediyi kaıJQWda te.ia ... 
Frcınııı "j" t~ocı~ l:cı"flftftda e ar y~pılmaıı ~abctmcktedir. Ka- ret bulunan metalibabn kabulQ esası tefecilikle mücadele yolunda ciddi ka Ozerlne almı~ olarak doğuyor. V.e bu yoJandaki aldajı tıedb'irlerio neticeei
davra11aco~~ "Oilizlerit& A&rsketaiz ;"11~. ilkele ycnnde bulunan depo- na istinat edilmek sureftyfa hal edile- rarlar alan cumhuriyet hOkQmeti bir m8essese memleketin her tarafında dir. Rejimimlz bmwnla bihakkın it -
Oeç kalınm ;:na. bel beOZı,oriaraa t". 1UZünden burada keaif bir itçi le.it bilecektir. taraftan ödünç para verme iflerini tesis edileceği halk sandıklan ile kil- tihar edebilir Bu mlnueb!tte llelk 
ai l4.ıı• m::1r.. n evt1el tas1'ih •ilme' esı mevcut olduiu .halde burada ihti çak ticaret erbabının küçük kredi ih- tıanb11 kauaunu bizzat bazırlamıf 
'nlaktfı bzdlnı lf b~ 2iGnl1f leacıp 'l/<l;_ !'uacı brtaJıyacak bir tek hell bile )'ok J t b I Bel eli • •

1
,. J tiyacını ka:rşılayaeakhr. olan 8af9eldllmiz Celil Bqarı 1RI • 

BERABB;"~ "'· rBeled' S an U e yesı lan an Ankara halk sandıfım mDtealdp mramızda anmak Jıir lıofçiar. HaJk 
REDDEDtrlALIŞllA. • b' J)'e o~un depoları civarında lırtanbulda da bir sandık açılacwk ve hanb11n1 beyUk Mr lwdtle ~ 
A vruı>a b RSE ~nı ır bela lnfUma karar vermİftir. Keıif bedeli 1916 lira 96 kuruş olan Çatalcaya bağlı Tepecik k6y0 onu takiben de lüzum görflleoek her bulunuyor ve .muvattak oJacaiım da 

sında btıı ın~~ cereyanlanıı orta- urada ~ele civ-:_nnda mevcut liiun okuluna heli inşaab açık eksiltmeye konulmuştur. Ketif evrakiyle tart- merkezde biribirini takiben dijerle- şüpheSiz addediyorum.,, 
S&halarll e~ ~ Siyası ve lktııadt ~ ta;f~n yaptagmdan bu kmm ki- namesi Levuım KO.dürlüfünde görOlebilir. İstekliler 2490 ~o. Ju ka- ri açılmış bulunacaktır. EkoDomi Bab.nı Şakir Kreillr, 
nıa ne büy~k j nıilel beraber P11f- mı ~n ° d~rulac~ktar. nunda yazılı vesikadan başka en az 1000 liralık bıı .ife bemer it yapbjı- Arkada~1mız beyanatında memJe.. a1~1arla ve muvaffaldyet temenni • 
lban halk kUtı ~z, Pranaız 'YI AJ. •harca ı.kclcn~ ltal'fl8lndaki ge!lif na dair eksiltmeden bir hafta evvel Nafia JılOdürlüitinden 11lacakları fen ketimizde kredi teı;;kilibnm almış ol- Jerifle lu•qılarum bu ınıtkwıa JDllı9.. 
la ~- • baatnıe kadar as- kum a çok fena hır manzara ıöıteren ehliyet ve 988 yılına ait Ticaret oda· sı vesikalariyle 148 lira 77 Jnıraflult duğu hm .i'8ret eylenıi~tir. lıhm1e - a1dp tevıdf ett1li 10 lita De tık ban-
1 =..bir refaha b' ~nlan bldınlmlfbr. Burada ilk teminat makbuz veya mektubileberaber 9. 9 - 888 Cuma dlıtt aut ketimiade Cumhuriyetten önce de bir ka -•ehs&ei ,.,.U 

• pl1pnQ1 bıJ: L..r'Pllmuı fCln faaliyete 7•· 11 de Dafmt Encümende bulwımah-dırlar. mUJl boka vt kredi 1111•---
..,.ınacütar. 
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6ayıfa t S • .• "'''''"'ı· .,,,,,,,,. .. ·::P. f" • ···:; i-" b .. t .. . k 1a~'mm:!1'.U:~~ıJ:~p,11J,~IJ i 
~giz U Un mi rop• fstaabul Radyos~ 

lara daima açık bir 
kapıdır 

Unutmayınız 
Bakımsızhklan çuruyeıı di~lerin 

difteri, bademcik, kızamık, enOoen
za, ve hatlii zalürreeye yo: açlıkları, 
iltihap yapan diş etlcrıyle köklerin
d~n mide humması, apandisit, nev
reııteni, sılma ve romatizma yaptı
ğı fennen anlaşılmıştır. Temiz ağız, 
ve sağlam dişler umumi vücut sağ
lığının en birinci şartı olmuştur. Bi
naenaleyh dişlerinizi her giln kabil 
olduğu kadar fazla - liıakal 3 defa
(Radyolin) diş macunile fırçalıya
rnk sıhhatinizi garanti edebilirsiniz 
ve etmeli~iniz. Bu suretle mikrobla

rı imha euerek dişlerinizi korumuş 

olur~unuz .. 

ki: 

-- • . . ·'ı: ' ·:. ~ '4. . ·" • -, -

R·ADVÖli;N 
. . . 

---~-

DIŞ MA·ClJNU 
Bütün tehlikelere kar~ı sıhhatinizi korur 

iştirakini rica ederiz. 
• 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan i~: 
1 - Ankara Devlet mahallesinde yapılacak sulama işleri işletme 

merkez bina•ı keşif bedeli '219,s:l7) lira (41) kuruştur. 
2 - Eksiltme 27 - 9 - 938 tarihine rastlayan salı günü saat (11) de 

Nafia Vekiileti Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltme Komi~yonu odasın
da kupalı zarf usulile ~·ıpılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltnıe şartname•i, mukavele projesi Bayındırlık 
i~leri genel şartnamesi, fennl şartname ve projeleri (10) lira <97) kuruş 
mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (12217) liralık muvak
kat teminat vermesi ve Pksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün 
evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida ile Vekalere 
müraraat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesi
kaİarı ibraz etmeleri ~arttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmı
raıılar eksiltmeye iştirak edemezler. 

r, -lsleklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 
sııat ewelinr. kadar Sul.n Umum Müdürlüğüne makbuz mubbilinde ver
meleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (3428) (5959) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Satınalma K omisyonundan: 

1 - 335 çift kolcıı fotinile lö çift kolcu kadın iskarpininin 7-9-938 
çacyunba günü saat 11 de açık eksilt mesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 1610 li ra ve ilk teminat 121 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisy ondadır. Görülebilir. 
4 -İsteklilerin giın ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni 

vesikalariyle birlikte Galata Eski it halat gümrüğü binasındaki komisyo-
na gelmeleri. (5695) 

Nişanlarında. 

____ , 
1 Ş 1 K L 1 S ES I. 

Yatılı <Eski Feyıiye) Yatısız 

Memleketimizin en e.ski Hus usi lisesidir. Resmi liselere muadele
ti tasdik edilmiştir. Ana, İlk, Ort a ve Lise kısımları ile Fen ve Ede
biyat kolları vardır. Lisan tedri satına husust ehemmiyet verilir. 
Yeni yapılan pavyonla mektep asri bir şekle ürağ edilmi~tir. Kız ve 
Erkek talebe için ayrı daireler vardır. Talebe kaydı için her gün 
ondan on altıya kadar müracaat edilebilir. Fll'Zla malUnıat için tarü-
name isteyim>.. Telefon: 44039 

ÖGLE NEŞRiYATI: 
12,30 Türk musikisi (plak) 12,50 hava

dis 13,05 TGrk mu•il<isi (?llk1 18,30 mub 
telif plak ne'1'iyatı 14,00 SON. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18,30 dans musikisi (pl3lt) ~,.00 konfe

rans: Enıinönd Halkevi namınft muallim 
İbrahiın Kongaı- (mekte-~h.•t•Je disiplin 
meseleı:ti) 19,30 dan! musikisi (pllk) 19,66 
borsa habeı·leri 20,00 saat ayan: Grenviç 
ruathanesindE'n nnkhm: fiur.a" ve arka
da9la.rı tarafından Türk ıvıus:;,iqİ ve halk 
prk.darı 20,40 hava rap<'ru 2f),43 Ömer 
Rıza tarafındnn arPbca ı.;iiylav 21,00 saat 
ayarı: ORKESTRA: 

1 - Tomas: Ra.ymond 
2 - Çaykov::ilı:y ~ Şan dotoın 

3 - Va.ırner: Sen dö fet rlö lohen~ren 
21,30 Cerrıal Kintil ve arkiJcla"lart tara 

fından türk musikisi ve halk şarkıları 

22, 1 O Kitar solo, Flarder. 
1 - Arap taklıirl. 
2 - ~\lbeniz: ~\vusturya f•1ntazi~i 

3 - l\Iurribin inziva~l - ?ttorek 
4 - Espanyoladu - KM.leod'J~ kop 
6 - Yanık kaJb - vaLtıı 

6 - Marıı 

22,50 ajan!I haberleri, cı·•.c·si günün 
progran11 23,00 .in.Sl ayarı: Sutl. 

A nkara Radyosu 
ÖGLE NEŞRiYAT[; 
14,~0 karı~ık pliik n~frıyatı 14,60 plik 

la türk n1u!!likisi ve halk şarkıları 15,15 
ajan<.ı haberleri 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18,:JO pl:ikla dan., ınutııikisi 19,15 Türk 

musikisi ve halk şe.rkılar1 (lfikmcl Rlza) 
20,00 '>kat R)"A.n ve arıap~ nrlfril.•at 20, 15 
Türk musikiıJi ve halk fl\rkıla.rı (Muwtafa 
Çağlar, fiizeyycn Senarl 2J,OO keman 

so&o: PzofeQ:r 1\ecdet At.k piyanoda ru·o· 
fesör C o.rg '.\tatk.o..Utz) :.Z.1,15 "J..iUl)·o salon 
orkestra~ı: 

1 - Valter Noack Flitt,•r Vorhf"n 
2 - Giovanni Brus~o C:ını:onetta 
3 - Bernard DerksPn Tarantella Na-

poltetann. 

4 - Franz Grothe Bar.-.aro:P 1 ============================================:::: 
5 - Bartholdy Rl\1 Bla.s r................. ) f 425 (7 ------ te e on: ____________ __. 

2=2=~1=
2

5=
0

=~.=~=j:=~i=· p=~·=o~=:O=rım::: .... :::.·.=·:::·::::o":::h·=·=•=ra=p=o=r"_ Nişan taşın da T ram vay ve Ş ~ ka yik caddelerinde ı 

ı Y•hh Şişli Terakki Lisesi Gündüzlü!. 

Her banyodan sonra saç ı nız 

ANA - İLK - ORTA - LİSE KISIMLARI • 
ı 

Kız ve erkek öğreniciler için yanyana ve geniş bahçeli iki binada ayrı YATI teşkilatı vardır. f 
ansızca, ingilizce, Almanca kurlarına dokuz yaşından başlayarak bütün öğreniciler iştirak edebi- f 

lirler. Okul her gün ~aat 10 - 16 arasında açıktır. Kayıt işlerine pn zartsi, çarşamba ve cuma günleri f 
• bakılır. f 
.................................................. ~ .................................................................... - ..... f 

~RılA;~~ g~ERTEV ,--. Devlet~emiryolla" !:,_nıa_rı __ _.1
1 

GELECEK SENE IlOGAZDA
MÜKEMMEL BiR PLAJ -

Şirketihayriye tarafından gelecek 
sene yaz mevsiminde açılmak üzere 
Küçüksuda yapılacak ]'.>lajın inşaatı

na başlanmıştır. Kıbnslılnrın büyük 
arsalarıııda yapı lacak olar bu plajlll 
arsa kısmı hakkındaki mukaveleler 
imzalanmıştı~. 

· onları <' üze itmeyi temin eder. 

ZAYİ SERTtFlKA 
Senbenum mcklebi·ıden aldığım 

8 - 6 - 933 tarih ve 387 numaralı ser
tifikamı zayi .eltim. Yeni•ini alaca
ğımdan hükmü yoktur .• 

Mııhiltiıı 
- ---~- --

Emsııli arasında en gnzel ve şık 
Mobily11lar satan 

(Esk i llA YOEN) Yeni 

BAKER Mağazaları 
Ziyaret ediniz. SA !.ON; YEMEK 
ve YATAK OOAS! takımlıırının 
zengin çeşidlerini her yt·rrlen eyi 
şarllur ve ucuı fiallarla hulur· 
sumız. 

Dr. Nihad Tözge 
babıali cad. No. 11, saat 15- 18 

Tel. 21942 

Fevkalade nakliyat mevsimi sebebiyle 3 lıirincitP~rin !l~8 tarihinden 
ı itibaren ikinci bir işara bdar vagon !arın 24 saatten ibaret olan tahmil ve 

tahliye mühletleri Ha~·darpaşa, Der ince, l zmir, Samsun ve Mer"inde 8 
mesai saatine ve diğer istasyonlarda da 6 mesai saatine indirilmiştir. 

Öğle tatili saatleri mPsai sııati sayılır. Bu mühletler dahilinde tahmil ve
ya tahliye edilnıiyen v•p:o~lar şomaj ücretine tabi tutularııktır. Sayın 

alaka hrlardan münakAlii.tın sliratle yapılabilmesi için lüzum görülen bu 
tedbirlere imtisal eyler.ıplni rica olu nur. (6126) 

U r fa gümrük muhafaza ikinci 

komis yonundan : 

tabur satınalma 

l'insi Miktnrı 

'Kilo 

\Arpa 54%52 

M11hnmmrıı ilk 
beıl•li lnııina.lı. 

Urry. K. Um T<. 
1618(\ 00 ı 2:ı 7 00 

Ehi/im enin 
Trı•·ihi Giinii Saati 

n-9-938 Salı 9 Ka. Za. 

Yeni plaj asri her t ür lü konforu 
havi olacaktır. 

Bekir Esnaf yurdu yakında 
açılacak 

Esnaf cemiyetler i umumi heyet • 
]eri yakında senelik toplantılarııııı 

başlayacaklardır. Esnaf teşekkülleri 
müşterek yardım heyetinin bekar es· 
nafa bir barınma evi yaptırılması 

hakkındaki teklifi umumi heyetlerin 
ta.•dikine arzedilecektir. 

Un 29!1748 37 i68 00 2811 00 H-9-!1:38 Çar~amlıa 11 .. .. 300 bekar esnafın barınacağı bU 
Kuruot 36I2:l6 18061 00 135~ 00 15-!l-H38 Perşeınhr 10 .. ,. ev cemiyet bütçelerinden ayrılmas ı 

1 - Urfa Gümrük Muhafa•a taburu ihtiyacı için cin~. miktar, tah- kararlaştırılan tahsisatla inşa edile· 
mini bedel ve ilk teminatı ve eksiltmenin gün ve saatleri yukarda yazılı cek ve en kısa zamanda mr-ydana gel· 

öç kalem iaşe maddesi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. mesine çalışılacaktır. 

2 - Şartnameleri komisyondadır. Görülebilir. Serbestçe geçirilecek lngiliz 
3 - istekliler ilk teminallarını Gilmrük Müdürlüğü veınesine ya- mallan 

tırdıklarına dair veznıı makbuzu ile Belediye veya Ticaret odasında ka-ı 
yıtlı olduklarına ail v~•ikRların ı ve teklif mektuplarını havi kapalı zarf- İngiliz anlaşmasına P lafonlar , bf 
tarın eksiltme saatlerinden bir saat evveline kadar Urfada köpril başın- delleri İngiliz kleringine yatırılmalC 

Betildaf icra Dairesinden: da Tabur karargahındaki komisyona tevdi etmiş olmaları ve muayyen ı suretiyle idhal edilecek eşyaya inhi· 
Bir borcun temini istifası zımnında saatte de komi•yona bıılunmaları. sar ettir ilmiştir. 

mahcuz bir adet ayaklı diki~ makinesi; 4 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının 2490 sayılı k,)nu- Fakat bedelleri 1 - 7 - 938 tarihli 
Singer diki~ makineleri kumpanyası • na göre olması ilan olunur. (5531) anlaşmadan evvel, eski İngiliz anlaş· 
nın Sultımhamamındaki satı~ şubesin- ması zamanında kleriP;! hesabına ya· 
de 17,9 ·935 cumartesi günü saat 10 • • 

1 tırılarak ödenmiş olduğu isbat edilen 

dan 11 e kadar açık arttırma suretile Yapı işle rı· lla"" Dl eşya ile kambiyo merdlerinin müs3· 
satılacağı ve kıymeti muhammene•i - adelerine istinaden bedelleri serbe~t 
nin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde dövizle rediye olunan eşya bu plafoıı-

24/9/936 cumartesi günü ayni saatte Nafıa Vekaletinden: !ardan mahsup yapılmaksızın serbe:<t 
ikinci arthrmasının yapılacağı ilim o- çe geçirilebilecektir. (;örillen lüzuın 

============.===================l lunur. ( 10044) 1 - Eksiltmeye bnıılan iş : Ankara Yüksek Ziraat En•titüleri kana- üzerine keyfiyet Gümrük ve İnhi•ıır· 
.. ---------· içkisiz saz - l.tanbul B"finci icra Memurluğun- lizasyon ve Fosseptik ;nş:ıalıdır. !ar Vekaleti tarafından gümrüklere 

dan: Keşif bedeli 195-15 lira 75 kuruştur. 
1 
tamim olunmuştur. 

KEMA N I NECATİ TOKYAY Bir borcun temini için merhun bu- 2 - Eksiltme 16-!J.938 cuma günü saat 11 de Nafia Vekaleti Yapı ~ 
Bayan MUALLA Büyük saz heyet• lunan (Pleyel)marka Piyano ve bir bü işleri eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf u•ulile yapılacaktır. ~=~= ~ ~ 

ve arkadaşlarının iştirakile fe, bir konturu büfe.bir yemek masa••· 3 - Eksillmeye girebilmek için isteklilerin 1465 lira 95 kuruşluk 1 Dr Besı'm R'•ŞAJ n' 
Her Salı akşamı lıtanbnl uki Düyun u Umumiye bi nas ı yanında dört sandalya ve be~ lambalı elektrik muvakkat teminat vermeleri ve bu inşaatı yapabileceklerine dair ehli- 1 il 

ÇİFTE SARAYLAR BAHÇESİNDE abajoru gibi eşyanın Beyoğlu Firuza- yet vesikası ibraz etmeleri l azımdır. "Bu vesika eksiltmenin yapılacağı H UDahöililyed Mtltehassıhsı 
1 1 ••- D"kk t K C b · t M tb k d d •••I g"a Co•kun sokak 13 numaral ı apart - . erg n ye en sonra ııs a a· ı a : apımız um urıye a aaaı ar4uın a ır v gilnden en az sekiz gün evvel bır istida ile Nafia Vekaletine müracaat ~ 

Kültür Bakanlığı İstanbul Erkek 
terzilik okulu direktörlüğünden: 
Kayıt ve Kabule rlev•m edilmekleidr. Bilgi içiç Divanyolundald 

ula 111nr.w;ı t ı · f.01!1 - Telefıın : 224AA 

manda 9/9 /936 Cuma günü saat 15 rını kabul eder 
1 1 edilerek alınacaktır. Bu müddet zarfında vesika talebinde bulunmayan- , · 

de batlanarak açık artırma i e satı a - . . . . Çarşıkapı Tramvay durağı~ 
cağından almak istiyenlnin mahallin· lar eksıltmeye gıremıy .. ceklerdır.,. '1. Ahu nbey apartmanı No. 2 
de bulunacak memuruna ,,,·;...,caatları 4 - Eksiltme ~artnamesi ve merb:ılatı 98 kuruş bedel mukabilin- ij 
ılan olunur. • -· ·-: 100'-9) de Yapı İşleri Umum Müdürlüğün den alınabilir. . J1::;1;;otıı;::~~:U~::t::ıı::ıı;;;t;;1:1:;::t:aJ;;::t;;;< 

ZAYi - Tek yük arabamın 5 - İstekliler teklif mektupları nı eksillme gün ü olan 16-9-938 cuma 
2178 No, lu pl akası kaybolmuştu r. günü saat ona kadar Komisyon Reis liğine makbuz muka bilinde vermeleri 
Yenisini alacağımdan kaybın hük- lizımdır. 
m ii \'Oktur .• rahaeı s.ı...v ,,. t>i;du Po• lada olarak gec:k,..,elt>r kabul Pıl i lnı l"I;, 

.....-..:: - .-. - - - 'pil!! 

Sahibi A. Cemalettin SARAÇoGLtJ 
Netiyat Müdiirü Macit ÇETiN Sa~ 

· '·• ı yer; Mat'-ai ~· 


