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Fransa ihtiyat 
askerini toplıyor 
"Almanya da 
aynı hakkı 

her ihtimale karşı 
ileri ·sürebilecek!,, 

UMUMi HARP MI ? 
Almanya harbin patlamasına son 

manii de kaldırdı, diyorlar 

• 

----
Beşinci Balkan 
tıp haftası bugün 

açılıyor 
Yugoslaryadan 48 kişilik bir 

heyet geldi 
Bugün saat 11.30 da Yıldız konfe

rans ealonlaında açılacak olan bi,İnci 

Balkan Tıb haftasında bulunmak üze. 
re dün sabah Yugoslavyadan 48 kişi· 
lik bir heyet şehrimize gelmiştir. Öğle 
den sonra da Bükreş Üniversitesi Vla
diye prof eıörü Gorgiyefin başkanlığın 
altında 30 kişilik Romen kafilesi de 
gelmiştir. 

Romanyalı doktorlar aileelriyle bir
likte geldikleri için kalabalılc bir kafile 
halindedirler. Yunanlı profesörler de 
bu sabah şehrimizde bulunacaklardır. 

Bugünkü kongreye Ti.irk murahhas 
heyeti de bulunmak üzere 120 doktor 
itıtirak edecektir. Kongreyi Sıhhi ve 

içtimai muavenet müstesarı Asım aça 
caktır. Kongrenin porgramında bilhas 
sa Balkan memleketlerini alakadar e
den mevzular üzerinde görüşmeler va 
pı1acaktır. 

-o--

Deniz Bank Fabrika ve 
Havuzlar idaresinde 

yolsuzluk ihban 
--o--

Müdür Cemil Umum 
Müdürlük emrine alındı 

ABONE ŞARTLARI 
TUrldp r.c..~ı 

900 Kr. aeneliii 2400 K. 
500 Kr. 6 aylıiı 1200 K. 
260 Kr. 3 aylığı 600 K. 

90 Kr. 1 "Yhiı 300 K. 
Poata ittilıadıııa airmamit mem· 
leketler içia 26, 14'. 7 ."' •• I' lira. 

Son Doj'u manevralarında aakerlerlmiz ve Marctal Fevzi Çakmak 
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KURUŞ 

Kıtalar Antep çevresinde 
toplanıyor, manevralara 
bugünlerde başlanacak 

Hariciye Vekilleri Antebe varan Mareşal Fevzi 

toplamyorlar Antep, 6 (A.A. ) - Burada yapı· ı caktır. Büyük Erkanıharbiye reisimi -
___ __ lacalc manevraya i'tirak edecek olan zin buraya gelişleri dolayısilc balo· ram 

Çakmağa karşı tezahürler 

Hariciye vekili Sadabat kıtaat ~chrimiz çevresine gelmekte ve yapan halkımızın sevinçleri manevra _ 

H 
. . tayin edilen konal.:larında hazırlıkla ya iştirak edecek kıtaatın buraya geliı;ı 

ve Balkan Paktı arıcıye me~guı otmaktadırıar. ıeriyte bir kat daha artmıştır. 
Nazırları toplantısına Manevraya iV; güne kadar başlana- (Sonu 6 ncı sayfa<la) 

gidecek 
Geçen pazar 
günü Hariciye ve' 
kaleti umumi ka. 
tibi Numan Ri 
fat Menemenci 
oğlu ile birlikteı 

f zmire · giden Ha
rıcıye Vekilimi2 
Tevfik Rüştü A· 

~~klerin teklifi 
Bu teklif kati diye 

tavsif olunuyor 
Südet Almanları kabul etmezlerse 
kuvvete müracaata yol açacaklar 

Son luıırareıH 'i'f! buhranlı müzakerelerde laml geçenlerde• 
Sudet Almanları renslerinden: Çekoslovakya Londra Sefiri: 

Erneıt Kuad Mazarik 

Prağ, 6 (A.A.) - Nazırlar mec- rak tavsif edilmektedir. Bunun ehem 
lisi toplantısından sonra neşredilen miyetini anlamak için şunları hatır
tebliğ, fevkalade mühimdir. Südet - lamak lazımdır: Runcimanın Kitlere 
lere yapılacak yeni teklifler kat'i ola- (Sonu 6 ncı sayfada) 

, ..... Yann yeni tefrikamız başlıyor ...... , • ı 

ı 

ı 
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LJ!@fırlatıyornLJ- (ısTANBULDA vE MEMLEKETTE SAaAtt) 

Türk.çeri, Çamlıca kız lisesi şehir mütehassısı 
k:~~it~!!:.1~~.:- ismi altında yeni Prost, yola cıktıQını 
yoda irad eden, söz söyleyen bir mektep bı'ldı'rdı' 

Eski karısını k 
kutmak için sili 

atmış! Kamiy döMulen'in 
Muhakeme ve idamı 

'hattn kıraat eden birçok hatip-
lerin son yıllarda yeni bir inşad --o-- --o- -<>-
kaidesi icat ettik1eriı:i bilmem Bu ders senesi daşında tedrisata Yaza kadar bütlln plinı KadıkCSy vapurundaki 
iarkettiniz mi? başlayacak !hazırlayacak j muhakemesi 

Mektep sıralarında öğret- 1stanbulun imar plamm hazırla - Akay idaresinin Kadıköy vapO 

6000 kişilik seyyar bir polis kuvveti ihtilal menlerin karşısında eJini kolu-
1
. K~çb~k Çadmlıcadla eski Ç'ka~hcauallcız makta olan şehircilik mii~ehassısı runda eskidenberi seviştif(i Havril 

k uıeaı ınaBln a bu unan er eıı. m - · l f ıı.~ ·ı · k 1 n• nu sallayarak :manıume o ·uyan r k b" . 
0 1 

Şeh" Pro ttan gelen bır te gra ta .oıarsı - ni.sa adındakı kadınla . arşı aşın.,.. 

ordusu ismi altında .. 
yavrulardan dersletini iyi ezber ım mke tb~ ıbn.ın, um upınar ırky a· yadan 1stanbula mütevec.cihen hare- el tabanca atan berber Fahretti 

ı . l . t kJ ib. h tı me te ı anasına tasınması te rar k . ld - b"l..ı· ·ı kted" . . ~ emıyen erın yap ı arı gı ı a- .. . . \ et etmış o ugu ı .. ,ırı me ır. muhakemesıne dün agır cEza ma 

- 3-
tipler de hir farkında olmadan rur etmışlır. p t .. b · ·· ehr" · d b 1 t da aelecelc .. diyerek bir gün olup ~ ç 1 k r . . . 1 . b" ros • yarın veya o ur gun ş ı - mesın e aş anmış ır. 

6 garip lehçeli bir türkçe ile ko- k a
1
.m ~ca . ız ıs1 esı ı!lmk ıy be Y1~nı bır mizrle olacaktır. 1 Fahrettin öldUrmeğc teşebbÜ! 

. . . 
1
. kendisinin de kafası kesileceğini söy ız ısesı tesıs o unaca • u ıse, u 1 b 1 b 1 d" . · b · k hk se~ 

••Konvansyon,, mech!\ının mesu ı-
1 

. ı· nuşuyorlar. d . b d . ib k k stan u e e ıyesı ımar şu esı çile maznun olara ma emeye 

d k
. emı~ ı. H dT ld - ·b· tü k cr.ı scnesı afın an ıtı aren, er e K k.. h 1• . . . ll'I ı d llk t hki 

yetini ta~fif_ edecek bir .şey var ı ı. (Danton) un tavsiyesi üzeri11e er ı ın o ugu !!'' ı r - muallim mektebinden bosaalcak olan _adı o~ ~e ~va ı~ının ımar ~ cınına kedilmiş bu~umıyor u. a • 

0 da vazıyetın '?k ~Obtık, ç~k .batır- Kamiy gazetesini neşre başladı ve çenin de kendisine göre ahma?i. bu binada tedrisata başlı~·acaktır. aıt tafsılatı bır müddettenberı çalış- kararnamesınden sonr.ı maz~~kn 
nik ve çok tehl~kelı ol.d~ğu 1dı: E":- bu gazetenin ilk numarası 1793 se- telaffuzu vard1r. Bunun kaide- Mektebin kadroısu bugünlerde tes- maları esnasında hazırlamış bulun - ticvap edildi ve had:se haA 1 

veli vatan tehlıkede ıdı: Cumhur1- nesi kinunuevvelinin besinci günü leri, kelimelerdeki uzaltp1a kı- bit edilerek lstanbul Kültür direktörlü maktadırlar. Şehircilik müütehassısı şunları söyledi; , 
yetin iyi kumanda heyetinden mah- ıktı. · saltma şekilleri bilhassa yeni şehrimize gelince Kadıköy, .sküdar - Hayrünni~a ile kiiçük yas 

ç harflerı·n kobulünden sonra res- güne bildirilecektir ve derhal talebe h 1 k . tik 
rum, inzibatsız,~ tefkilitsız orduları, Kamiy dö Mu len, Heber, Şomet kayıt ve kabulüne batlanacaktır. Ka· ve civarının nazım planını azır a- beri beraber biiyüdü , s~vış · 
cesaretlerine ragmen :r.:ıfer yolunu he gibi milfrit ihtilalcileri tenkit edi- men tesbit edilmiştir. dıköyün bazı semtleriyle Üsküdar mağa başlıyacaktır. kat bir türlü evlenemedik. O 
nüz bulam~~ışla~ı. "Van~e,, d~ "To yordu. "Kamiy :neşriyata başlamaz- Esasen bu her memlekette ve civan kızlarının okuma ihtiyaçları- Bir müddettenberi Fıransada bu- bir erkekle ben de başka bir kadı 
ıon,,da maglu~, ısyan e~ış <Lızon) dan evvel, "Robespiyer,, in muvafa- de böyledir. Framnihmn anla- nı karvılamaııı itibariyle, bu mektebin lunan Prost, Parisin imar planını evlendik. Seneler geçti. Bir gün 1 
önünde ademı muvaffak1yete u~a- katini de almtştı. Çünkü "Robespi- şılmaz Marsilya ve garp sahil- kurulması bu semtler halkı arasında hazırlamakta idi. Kışın memleketine karımdan o da kocasmdan ayrı 
mış, "Monen,, "Pibra,..an,. "Perp~n- yer bile 

0 
korkunç terhip idaresini leri lehceleri yerir.e kulaklarda büyük bir alaka ve memnuniyet uyan· dönmiyecek olan müteba:ısıs önümüz Tekrar karşılaştık ve Beşiktata 

1 k da münhezım' " ' ı tatlı akisler bırakan (PMis deki yaza kadar İstanbulun tekmil 
1 
ev tutarak iki :ıene beraber ynşa 

yan,, sur arı ar.ısın fnzln mUlayim bulan bu kamı susa- dırmıştır. - 1 . 
ve "donkerk,. de ~ahsnr olan cu1:1hu- mış adnmlardan çekinmeğc başlamış fran..-ızcası) vardır. planını hazırlamış olacaktır. Hadiseden iki ay. e~veJ Hayr_nnn 
r~yet orc!u!arı hak~kat Jcorkunç bır ~~ tl. Lfi.kin Knmiy gazetesinin üçüncü lngilizlerin Londra dilidir. --o-- - - · bir gün ablama gıdıyorum, dıye 
zıyettc· ıdıler ve ışte hu esanda ıdı numnrnsıncln "şehirliler kanunu.. Almanlarrn; kaba, saba söyle- Turistik oteller kurulu or 1 Barbaros ihtifali pro- ' den çı~tı bir daha göri.h'me<li .. 
ki "~onvans.yon,, rnecfü.i b_ir takım ile ta .. h"ıp ı"da,.,..ı·nı· •idtletlı" bir suret dikleri hatta kendi aralarında Ü . . Y .. mütesstr olmuştum. Bı>n HayrO 

_ - ~ .... ., v- ··1 d" ı t "k--' · t k ç senede tatbık P_dılrne~ uz.eı.·e gramı hazırlandı . fedaka~ rlıklarda bulund 
z~rı t_eclabır.e te.:.esı.8.:H luzumun.u te bı"cvetnıı"şti. mu ema ıyen a ay eti .ıerı a - h 1 k 1_ sa"a çok _ azır anma ta olan turıznı p anı 1çm ., · . · ü 
hısselmtş, halı tabmnm a\•det edıp Makalesine su cümlelerle ııihavet lidlerini yaptıkları şimal, garp, açılan ankete birçok cevaplar gel _ Eylülde yapılacak Barbaros gfi- Buna rağmen hem .terk~etmKesıd ~~ 
de cumhuriyetin alf\hanc bırakıl - veriyordu: ., • şark hatta Viyana lelıccleri de- miştir. Memlekete seyvah celbi için nüniln programını haz1rlamak üzere ümitlerimi kırdı. Bır .~un ~ ı~0 

masına intizaren her şeyden evvel "Hayır hayır- tesit ettiğim hür- ğil (yilksek alma11ca) dedikleri muhtelif kararlar vc.rllmekteclir. vali ve belediye reisi M.uhittin üstün ne gitmiştim. Orada bır haylı rakı 
onu kurtarmak iç.in muvakkat bir riyet kız;l bir ~kke. nis bir gom- kitap dilleridir. Bu cümleden olaral• Tarabyada, dağm riyaseti altında bir komisyon tim. Dönüşte va~~r . Hayda~_P 
diktatörlü~. ••Robes?iyer,, v~ "~en lek, ~alaspareler değildir. Hürriyet Bizde de memleli:etin clört Çırağan saravının bulanôuğu saha- teşkil edilmiş, bu komisyon progra - yanaş1rken Hayrunm::x~yı gord 
Jost,, la Salopublık,, komıtesıne demek saadet demektir, mantık de- bir köşesinde muhtelif lehceler- da, büyük Adada ve Taksimd.e bi- mm anahatlarım haz1rlaması iç~n b~ Birdenbire -~arhoşluk!a. co,tum. JC 
havale olunmuştu. mektir, müsavat demektir, adalet le konuşulan türkçenin kitap di- rer turistik otel ve muhtelif yerlerde işi belediye reis muavini Ekremın rı- dimi ona gostermek ıç·n. ~aban 
. lşt~ hadsiz payansız. mura~be- demektir .. Şayet benim bürriyeti tas li, yazı dili hatrn aradaki anlaş- de gazino ve lokanta n evdana ef _ yaseti altındaki tali komisyona hava- çekip havaya birkaç el s!'ah a 

sız b~r kudret olan. bu d~ktatörlil~ dik etmemi, onun ayaklarmn kapan ma dili tatlı ahenkli f c:tanbul şi- rilmesine karar verilm~c;tir. g ı l le etmi,. ti. Maksadım o~u öldürmek ve~•a rd"!l 
sayesındc memleketin asayış ve hal:ı mamı, blitiin kanımı son damlasına \•esidir. Bu herke :u bildiği bir Bu otellerde çalıı;;a~ garBonlar . Tali komisyon va7.ifesini bitir: ı~4ak değil~ı. _onu ç0k sevıyo 
sı namına lOzum addeolunan tedabı- kadar onun uğruna dökmemi istivor hakikattir. Artık hcpımiz buna mektep mezunu, diplomalı olacaklar mış,. progı·am.m anahatla~ın.ı tesbıt hala da sevıyoıum... . . , 
re tevessül olunuyordu. "Boşon,, ta- sanız "llUJ>lıeli,, likabım taktı~nız ı göre konuşmağa yaznuıtrn, oku- ıhr Tiunlnrn ınfüıte .. 1,.. nr 1 etınış ve komısyona vermıştır. tstan- Bundan sonra Fahrettmı ) 

f d b ld 1 klar ve edam ., mağn mecburuz k · ' kt - ' ~ 11 ~ı • ası 1nr a bul Yali ,.e beledive ı·eisi Mulıittin Jıyan polis memuru Ahmet dinl 
ra ın an a. ırı çıp a: . . ' . iki yüz bin vntnndaşm zcahpus bu- • · avgn çı ıgı znınan ı1e rapma arı . ., . 
arasından bıreı: ~i:er mtilıap .edılm~ş lunduğu manbeslcrin kapılarını açı- Fakat şunu da unutmamak lazımgeldceği bile öjfretilecek, ,·ani Üstandağ bırkaç gü11denber1 Anka - o da: A • 

olan al.tı ~1~ k_ı~ılık seyyar bır polıs nız. Hukuku beşer bt>yannamesinde liızmıdır. 1stanbul şivesinde ga- ı garsonlar turistin otel var·onl •. _ rada bulunmaktadır. Vali, Ankara - - Hadısede.n sonra Fahret. 
kuvvetı, . ıht~lal ordusu., .namı ~1- "şüpheliler mahbesi,, diye bir şey rip foşad ve kaideleri yoktur. nın l.ıilmc~i lfızımgelen h;~u:atı a~~ _ dald i~ lerini bitirip 1stanbula dön. - ~a~alamak istedim. T:ıbanca elı 
tı~d~ komıtenın tahtı . en~r;ne verıl- yoktur. Ancak mücrimlere mah us Mesela (Biz) derken (Biiiiz) di- tün tcferruatiyle öğrene<'eklerdir. 1 d iikten sonra toplanac.:ık olan komıs ıdı v? kolunu_ kaç1?~kta ('!an ~d 
mış~. Bundan maadn ~htilal rnahke-ı bapishaneler vardır. Şfipheli adam- ye aşağı yukarı sahne dili ile Ayrıca turing ve otomobil kJü~ yon Bar?a.ros günü~ün programına rUnnısaya dogru degıl, havaya. 

0 mes~ um:anı. altında b;r mahkemede lar roktur, ancak kanunun tayin et- 1 konuşmayız. Sanatkar Ertuğ- ve belediye müıne 'sillP.~ iyi" emliık sa on şeklmı verecektir. y kaldı~ışb, havaya ateş edıy 
te.,kıl edılm. ış ve komıte b.u mahk.e- tig-i cüru .. mleri i~.lemis maznunlar rul Muhsin ve omm talebeleri hiplerinden m ... kke b" k . . Donanma komutanlıgı, Barbaros Ozerıne atıldım. Bu sırada ta 

1 ka 1 t 
uıe p ır OOUS\On . ·r . . . . .. k 1 ·ı d k" boRI 

mc vasıtasıy e ı·ar arım ıcra et ır- vardır. Sizler bütün diişmanlnrımzı genç artistler isrediklPri kadar teşkil edilecektir. Bu komisyon ~ün- ı~tı alıne. donanmanın .. da ıştı~ak~ ı- ıs e. e le_ ,.a?u~~:asın a t .. 

me~~ bulunm~ştu. . giyotinle imha etmek istiyorsunuz: <Nasıl?) ı <Nannsııı}) el iye ta-
1 

hasıran memlekete gelen Ye gelecek çın ~elodıyede teşekkul eden ıhtifal denıze düştu, ı. . . 
'ucuda gelrilen bır kalJUil en ha- Dünyada bundan claha bi.iyiik bir lffuz etsinler. Biz bunun sun'i seyyahlara ait işlerle me5ıgul ola _ komısyonu tnrafrndan yapılan müra Bundan son~a şa~ıtıerden :Mu:J 

1i~ şüphe ~izerine tevkif hakkını. k?- çılgınlık olur mu ?,r sahne dili olduğunu bi ldiğimiz caktlr. ' cnatn ceYap vermiş, dl'Danmanm ta- fa da şunları soyledı: . . . . 
mıteye verıyord~ı. Bu kanun mu~ıbın ı1 Bu beliğ hitabe dehhaş bir çınlayış için ııihayet dinleı· gc~eriz. lim ,.e tcrbiyes.ine hat~ vermiyecek - Bu tabanca sesı ışıttım. 
ce o kadar tevkıfat !~pıl~ı~~ kı, az la çınladı. Öyle bir çınlayış ki herke- Maamafih hatiplerden bazı- ~- bir tarzda ihtifale iştirakine müsaa- kamarada idim. yukarı fırladım. 
~man zar?nda Parısın bılcumle ha- sin beyninde çın çın öttü.. larımn icat ettikleri tekellüm Bir ayda lstanbula gelen ve de edildiğini bildirmiştir. rettin elinde tabanca ite 'havaya• 
pıshanelerı dolup taşmış Ye her giln "Gazete nin ibnlerce nU~haın bir tarzı ise, ne tabii \'(' ne de sah-

1 
gidenler --o-- ~diyordu. Yakalamağa cesaret eti' 

tevkif ol~?an yüzlerce kişiyi. barın-ıkaç glin i'~inde kapışılıverdi. Gazete ne dilidir. Hitabetin en büyük İstanbul giirnrük idaresinin tuttuğu POIJS: medim. Bir kadın da makin~ n~i 
dırmak ıçın tekkelere, z.avıyelere, sabahtan akşama kadar basıldığı hedefi karşısındakirıe tesir yap- istatistiklere nazaran Ağustos a,.·ı zar ne doğru kaçıyordu. Fahret.tinı:ı 
me~t~pl~ ve kışlalarn mevkuf yer- halde isteklere kafi gelmiyordu. Son mak olduğuna gör\! garip lehce f ında ~ehrimizden ecnebi vapurlarla Bir amelenin parmaklan z1l kadına dönüktü fakat eli hn 
leştırılrne~ b~l~ıı,b. " • numaraları işitilmem~ fiyatlarla ile söyle.nen sözler te:-sir değil ak 2723 yolcu çıkmış ve 2593 kişi de gir kesildi ve havaya ateş ediyordu: s,ınra 

Bu tevkıfat ve ıfratlar Kamıy satılm~a baılladı "Kam Y d .. Mu- sülimeler yapar? mi~tir. Giren ve çıkan yolcu adedi Eyüpte lastik fabrikasında çalı- kendisini yakaladt. 
dö Muleni durdurmu,tu. O Kamiy len i p~l ~flzayede~e .k~nulu- Bunu kim ortRya attı bilmi- 5 316 dır. şan işçi Mehmet elini makineye kap- Muhakeme, srelmiyen şahitl 
ki müfritlerin mOfriti idi. son ifrat- yo;dun Viliyetler bu gazeteden bin- )'orum; yalnız öğretmek mecbu- ı tırnll!;I, sağ elinin parmakları kesil- celbi için başka güne bırakıl<lt. 
lar karşısında kendisinin de geride lerce ·nüsha talep ediyordu. Hapis-' rjyetinde olduğumuz bir haki- --o- mi~tir. Mehmet Balat Musevi hasta-1 o---
kalDUf old_uiunu ~~P anlıyo~u •. hanelerdeki biçare "şüpheli,, ler ara-1 kat varsa güzel ahenkli ve ku- İkt t V k•J• hanesine kaldırılmıştır. 
E~~n. ~ırondenle~ın ~ahkOmıyetı sında gazeteler elden e!e dolaşıyor ve laklara musiki na~esi gibi a- JSa e 1 ) Bir kıza büyü yapıhyOl"lllUf 1 

kendısı ıçın ezeli bır vıcdan azabı hepisne yeniden bir ümit gelmiş olu kan türkçeyi katı .. tmemek için __ ,,_ Beykozcla Panayır sokağında 18 
olarak kaldıfıudan arhk ruhunu ada yordu. Komitede ve konvansyon mec tabii konuşalım. Şehrimize gelip fabrika- ı nnmaralı evde oturan Pandeli kızı Eilence yerlerindeki fiatlaıt 
le.t ve. mQaamabaya fazla taraft~r lisinde mllfritler kOp,ere binmişler- H t J t . 19 y.n~larında Kalyopi JPOlise müra-
hıssechyordu. Arkadaşı ve takdirka: di. Bunlardan birisi: a Jr 3 JyOrUZ (arda tetkıkat yapacak lraat ederek kendisine büyü yap1ldı- d air talima t 

rı bulundufu Danton da ayni hale.tı _Bu adamın galiba burnunda gi- İkt t V kT Şat.ot K b" b ğından şikayet etmiştir. Kalyopinin Pazarlıksız satış hakkındaki 
ruhi)'e içinde idi. Danton bu başın yoUn kokmaya başl&(Jı, diye bağır- F f h t h . b" t · h ft ~s~ d eAı 1k d. r ~..seh 1! . u 5ddinsma göre, ayni mahallede otu - nunun · tatbikatı için belediy:e ik 
möcadeleci hatip --1nız btunna 20 · sna as a anesı ması sa ıo M a ıçm e n ara ım ~e rJmıze p k d 1 lı" k d 1 k ' t 

J- ....,. mıştı. "Dö Mulen,, in lıilcumlarından k el ekti \1 k"I D . k, - ran re~ ova a llll a ır a ın a 1- müdürlilğilnce sıkı bir kontTol e 
ağustos fırtınaaım coşturmuş, istili- en ziyade mDteessir olan Heber ta- almaca g 

1 
cc. 

1 
r. bet 1

1
.f "keıtuzbad~nd ~u1essde- zı Elefti kendisine büyü yapmakta - nine rı:ıJışıyor. Beledi~·e iktısat JJlı 

n n f-· ..n 1 · d rt ·ı · · s ıta h t · d f se erıy e mu e ı ı ısa ı aıre er e r-
1 ~ı _. .. n erın . e me ~ vaıı esını raftarları hiddetten köpürüyorlardı. u na me cıvarın a esna a . . . .... , . . • <lırJar. dür muavini Halit, bu hafta i 

yapmış olan pehlıvan, bır :zamandan Hatta Heberin mı>ahur ,.e maruf mahsus olarak açılan hastahane gün tetk~_at ~ apaca~. 1:~1 • 'e ı~ll) açlar- Zabıta Preşkova ile F.le.ftiyi ya - de muhtelif kazalarda bizzat 
b · · t h · d çeıc·ı k ._, • d ·· ·b t ·· kt d" dan uzerınde müdurlerdeıı ızahat n- ' ?rı sıyase ~a .nesın en. ı ere "Düşen baba,, isimli mizah gazetesi en gune rag e gorme · e ır. lacaktır kalamı~ ve bu hususta tahkikata baş şarak kontrol işiyle meşgul olın 
aıle ocatında ıstirahat edıyordu. E- "Viyo Kordelye ,.e mnkRbe}e-.·c bile Esnaf bu sene hastalıaneye otuz : . . lamıştır. dır 

t hl .k d kı ·ı ı " ,, ,, b" ı· 1 k b. d .:ı J ı k Şakır Ke cbır fabrıkn ve havuz- • sasen e ı e e sınen zaı o muş- başladı · ın ıra ı ır yar ırn•ın m unma tA . . . Oç balıkçı arasında kanlı Bazı eğlence yerlerinde bel 
tu. Danlonun en limitsiz dakikalarda! · . . . . dır. Yardım miktarı gelecek sene ar- lar ıdaresınde de meşgul olacak, yenıl k 1 t 1 A • k" fi . Gazetesmın mütenkıp numarasın- tersane jnsaat hazu·lıkları etrafındn ka•ıa ce arar aş ırı an azamı ıç ı 
şayanı hayret bır kehanetle savur- da ".Karnfy kendini müdafaa etti. Bi-' tırılacaktır. Her tarafts açılan has- . . ·. . 

1 
• • • Sar.ıyerde ü balık 1 arasında para larından ayrı ve tarife haricind 

muş oldutu~ . . tahanelerc nakdi vardımda bulunan ızah.ıt alacaktır. Yenı .ersanenın ın- c; . ç · · ı 
tbt.1~ 1 . f d b 

1 
b' . raz tadıl etmek suretıle rncısamahaya . T ı: • • şaat hazırhWarı bir hnvrı ilerı"lemis paylaft11asından bır kavga c;akmıt ve 

1 

ve ekmek parası gıbı na1T1lar a 
- ı a ıç n e u unan ır mıl- . • . . . . . Sıhhıye Vekc:ıletı bu l:nst.'lhaneye de ' • , - .. •. · .. t h d d 

1 
t . t"l4 

1
.
1 

kt i d 
1 

davet keyfı)etinl şöyle tefsıı cdıyor- . d d -· . b" . . . • Ur. Planların hazırlanması bitirilmiş 15 kuruf yuzunden hır adam a11r ya- la para aması ususun a a, 
e ıs ı a ec ı me en z ya e rnmşu- du: _yar ım e ccegını ıldırmıştır. Bırle- . . . 1 1 makamlıklara talimat vermiş. 

1 • t"I A t y tti s•• il "k f • 1 • h gıbıdır ra anmıttır. il • arını ıs ı a. e mege namze r. oz "Cumhuriyet gemisi iki kava ara- şı esna cemıyet en astahane ya- A • _ ~ • • • H. d" .. 1 1 tu • 1 terilerden tarifelerinde yazılı Jı 
tahalckUk t · F h · ti ., k f ı k" kted" Planlar hükumetin tasdikme arz a ıııe fOY e 0 mut r. l 

e mış ransız cum urıye sında ~1iz0yor~ Bunlart.Jan birisi nnsı~a ço az~. ıra ver~e . ır.. · · .. y 1 Sarıyer civarında Garipce köyünde lar haricinde para alan ~lence . 
her cephede muzaffer olmuştu. Ge- ifrat kayası dig· eri fazla müsamaha- Sıhhıye ve Dahılıye Vekaletlermin edılccek ve mil.mkun oldugu kadar ' bal-'· lb h" • Şü"k - ik. !erinin sahipleri hakkmda takt 
neral "Kar ı t k"lAt ' ü t ek ki d 1 kısa zamanda ınsaata baslanacaktır oturan ~çı ra ım, ru ve • ı 

. . no,, nun şuu!· u ve eş ı a klrlık uçurumudur. Ve bunların her m ş er en . yapaca arı yar ım 8 • \ • . · • • ı arkada ı kö kahvehanesinde o aabah yapılmasını ve ceza ke!ilmcsini 
Jı ıdaresı her tarafta I• ransız bayra- ikisinden de tevakki JAzınıdır hastahane bınası satın alınacaktır. Yenı tersane Halıçte e:--kı tersanenın b 1 ' -h f Y •• •• •• tbld ibal k - dirmiştir. Kaymakamlılrfar bu 
ğına zafe halel • " ·· t.. .,, n· · b" b h · b 1 bulunduğu sahada orada mevcut es- a ııı. aneye ıoturup sa an 1 

' 
r erı ormuş u. Ve makalesine mü~tekilerin şika- ınanın genış ır · :ı. cesı u un- • · ' . . . ı ı 1 k Şü"krü müesseseleri de sıkı bir kontrol 

Kandan ölümden bezmiş olan • . . .. . makta, bir kısmı Yücu Ülkü mekte- kı tesısattran da ıstifacle edılerek arın pam91nı pay aflr ar en 
"D to rtık lb UkQ t ısı· ) etlerını tetkik etmek uzne hır ko- b" . "'-h . 

1 
k k il 

1 
meydana getirilecektir Btırada bt)~ k~ndi hesabına 15 kurut fazla almak na aJacaldardır. 

an n,, a su ve s ne ı- ·ıe k""l l" ndan . ının ,..,. çesı o ara ll anı makta - · -... 
Y

ordu Bir ak-m 1793 senesinin b" mı tef ıı uzumu bahsedıyor- d n hah el d k.a ., h ta bin tona kadar büyük vapurlar yapı- ist~mi,, arkada'1arı buna razı olma -
• r- ır du ~--"'--- yı"ne _,,,_ .1 . •tm· ır • .ou ç er e ö'llll en as - 1 d K '-" .. .. h.dd · yaz akf&Jnı "Kam" dö M l "l be- • .--.wua r-1& ı erı gı ıııı . ·1 kt· . jlabilecektir. mı~ ar ır. avga ouyumuf. ı etın -

rab 
"Sen ı.. ~Y. h~lleni el ta olduğundan zannederek derhal: ne)e verı ece ır. den ıözleri dönen lbrahim kahveden MOTEFERRIK: 

er ,, nenrıwn sa ı er n - B" .,f t •11:. f"k . be -- . b _L _ d"'-L"' · 
ki be 

• "D to ed - ır aı. ı umum ı anı ı rı n- -o-- f ırlamıf. yandakı eroer ~11.anına gı Suipaiz mallar Halke•I 
Yeriliyor 

n gezmen an n,, arup en d ___ .,_ ol B · -
U i öla'O ıklaril d en ~ sun.. apiılbaneler kapı- O I I DENİZLERDE rerelc lnr uıtura kapmı' ve donerek f neş ~ n: e. ~:,~~su- lannın bil! kaydOşart Aetlması iM! de KÜLT R ŞLER 1 

"--· -'-- k Şükrünün üzerine Aldmnı" rutgele 
,!nn .... zan(pK ~ redön~~ 

1 
g) . 18k.nı mek?. cOrnlelerini illvef'e mtıaaraat Şehrimize - •en Romanyalı uaıız.uan t a y~ni teşkilit vurmaya batlamtftır. Gibnrük baflllüdürlüjü 

6urmu~ ve amıy ..ırdl en ın o- edi rd ·g~ • 1 · · - · lunu tutarak: yo U. muall'm~er . Denızbank müdürlüiü ~kay ve De· Netıcede 8 :,erı.~den ag~r. ve derın d~ •Wamayıp da an:ı:barlarda. 

Ah K 
nızyollanndan baıııka -hrımizde bulu !yaralar alan Şukru kanlar ıc;ınde has- bırçok etY•Y• hayır mucsaeedera ... "". 

- amiy, demişti bak, <Ş1a T T- th 
kana bak! "Sen,, 1can akl'l"Or. '" ..... k j,,; bavv.

11 
yet i•tir--•· ·e Dün •ehrimize Romanya öğretmen nan muhtelif hizmetleri de bir müdür 1 tahaneye kaldınlmlf ve rahim jan - zi etmiftir. Bu etyalann verildit' 

,,, .n.1 ,u ı• ı · - ...., ıcw~ ler birliiine mensup 31 O ki,ilik bir eey lük altında toplamağa karar vermİf· darmaalr tarafından yakalanmıttır. ler fUnlardır: 
çok kan dökiildü. Haydi kardeş, ka- ikramiye verilecek yah kafileei gelmiftir. tir. 1 İbrahim adliyeye verilmi' ve tevkif Şehremini halkevi, Fatih 
lemine sarıl! Müsamahakar davra- İstanbulun on kazasında açılmak Muallimler maarife mensup alaka- Bundan batka Denizbanh merbut olunmuştur. ıilk okul yoksul çocuklarının 
nılmasını talep et. Ben de sana mil- ta olan hayvan sergileri rağbet gör- dar zevat tarafından karfllanmıflar - faaliyetleri ayni olan idareler de birleş -O-- birliği, Beyoğlu çocuk cairaeme 
zaharet ederjm. mektedir. Bu rağbeti gözônflnde tu- drr. Huauıt mahiyette yapJan bu ae - tirilecektir. Bu idarelerin yeni çalışma iki d eniz komutanı mu. Cerrahpap, Huda. Be 

"Kamiy dö Mulen,, arkadaşının tan Dahilı"ye VekaAleti il d d h · ı· 1 b·ıh 1 b 1 t ı.. IK"!'g er e e- ya atte mısa ır er ı aaaa atan u un tarzlannı teabit için bir proje hazırlan stanbul Deniz komutanı Yarbay Haydarpap butahaneleri. Tür.,. 
sözünü tekrar ettirmedi. Filvaki der rece alan hayvan sahiplerine teşvik tarihi kıymeti olan yerlerini gez:mi~lejmalctadır. Mahmut yeni bir vazifeye tayin edil- ma kurumu. düfkünler evi. 
hal kalemine sarıldı, hem de istekle mahiyetinde verilmek üzere lstan - dir. Fabrika ve lıavuzlar müdürü CemiJ mi~. onun yerine, İstanbul Deniz ku- Tevzi edilen qyalar her te 
urıldı. Çünkü dalla iki sÜD ene!: bul belediyesine bet, bfn lira Tere • aat 3,30 ıörülen lüzum üzerine müdüriyeti u - mandanhiına, Albay Mehmet İıtan • mabat ve gayesi nazan itibare 

~.ı.~••k&iıl ıı,ra ~ · .-ir• _.. ..... 
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Siyasi hava açıbyor 

Bir sene evvel İstanbul Elektirk Şirketini devren 
aelmecli. manya arasındaki ticari düğümler milli bir tesciline teşebbUsün suya alan Nafia Veltaelti, firketin bozuk ve Ve mühim tedbirler alJDJfGr 

Evvelce de dediğimiz gibi, karanlık açılamaz ve Büyük Britat'ya ile her 1 düşmesi ve bunların pa1ınak izlerinin tamire muhtaç bir balde baraktıiı bü-
tan sonra ortalık aydınlandı. h.11.ngi bir iktısadi ihtilafa ait vazi- ahmp saklanmasl emrinin hicabaver tün fCbekenin .ı.hiyle esa.lı surette Ankara, 6 (Teleronla) Koy işleri köprüleri geçilebilecek ~ilde yap -

Aylarca •init, haftalarca heyecan yet ümitsiz telakki ediliyordu. Yuna geri alınmasl, Yunan tut~li~~: dev- m~ olmaktadır. Nafia VekiJeti, ve köy programları için bir çok yeni mak \'e onarmak; 
buhranla~ı içinde kalan Avrupa, niha. nistanın Almanyada dökl'ftÜŞ serma- !etinde kendint! örnek. e_dındl~. dev- İatanbul belediyesinden tchrin elek- ve mühim nıükümler kunrnuştur. Köyün sulanması kabil toprakla
yet, bugun, ırenif bir nefes alarak f • yesi var, ve Almanya bunu esliha !etlerin müthi~ kuvvetının henuz bu- tirit ihtiyacına ait bir proje i.temifti- Köy mahallf idaresine bırakılmlf rını ııaı_,a~ harkla1• yapmak; su-
rahladı. e olarak ödemeğe razı olmuştu. lunmadığım gösterdi. Belediye bu projeyi hazırlsyaralt Ve- olan aşaiıda yazılı iş1er, köy derne- lamayı temin ve idar~ etnıek, büyük 
h Artık, Çekoslovakya meaeleai bir Almanya Yunanistanuı tütünü YUNANLI MIZACI kalete söndermİftir. Vekllet iki .ene- ği kararile iş program1anna alına • sular üzerinde aeçit kltv1klan veya 
arp. kaynağı olmaktan kurtuldu: için Alman emtia VP harp malzeme- Bir diktatörlüğOn Y"şamasına li- ye kadar fttanbuJ elektrik teeiııabnı. cak ve tahsisatı köy biitçesine konul- sallar yapmak. 
Dıyecclcsiniz ki: sine sarfe<lilecek bir kredi verdi. Bu zmı tedbirlerden çoğunun Yunan mi- lstanbullulann ihtiyaçlarını tamamen 1 mak suretiyle yapılacaktır. , Köy konağı yapmak ve mevcudu-
- Südetlerin istediklerı· •·t . d"I yaz vaziyet başkalaşarnk borçlu • zacına yabancı olacağı görülüyor. kal'fllıyacalt fıale getirecektir. ı Nafia Ve !'mar işleri. nu onarmak, d" ., ... mın e ı · k 

~i)mır Almanlara rnüstemlelce verildi alacaklı hesabı değişti . Mesleğinde sebatı adet edinmiş ga- lstanbul belediyesi hüldbnete mü - Köy içindeki yolları v~ sokakları · Köy mektebi, cam1i yapma ve 
Yunanistan bundan sonra a1acalC zeteler kararsızlık ııösteriyor, Yu- racaat ederek balen fChirde faaliyette ' korumak, ihtiyaca ki.fi gelmiyenleri eldekini tamir etmek; 

t h~~yır .. Alınanya, asker topladı. Jı olmadığı gibi tediyatın emtia ola- j naııh kavgacı kana su~mış ve if - bulunan ve nakil vasıtalan aydınlat _ genişletmek, lüzumlu görülen yer - Köy.de imkan varsa bir otel veya 
a .K•ınat yaptı, fiddetli nutultlar rak kabulüne de mecbur değildi. İn- liracı bir matbuat istiyor. Bugünkü ma ve wtma gibi umumi qler yapan ]erde yenilerini açmak, ve kali.f olan konuk odası yapmak; 
ettı. irad giltere ile bir anlaşmaya varılabile- rejim altında her gazele tatlı bir hü- tirket ve müeaeseelrin beled:yeye köylerde köyün bir başından öbür Nalbant, demirci, arabacı, bak-

Fransa ile lngiltere, bu tehdit! ceğine de ümitvardır, ihtimal bu kümet propagandası ve hükumetin devrini rica etm~tir. başına giden iki yol yapmak; bu yol- kal gibi köyce lüzumlu dükkanlar 
Çclcoılovakya heaab . ere. ümitler, Alman mallarından umurnt sansüründen geçen havadislerin hu- Hükumet bu dileii e9U itibariyle ları \'e sokakJarı kaldırınılamak im- yaptırmak; 
rneak·· vaadleriyle Ce~~~c:·;:::r;~r • bir hoşnutsuzlukla heraber harp !asası haline konmuştur, mektuplar kabul etmiftir. Nafia Vekaleti fstan - kim olan köylerde insan yollariyle Pazar ve ~rşı ~erleri yapmak: 

oylece, ıneıele hail 1 d · malzemesini daha büyü1< ve daha çok gibi konuşma da sansitr ediliyor. A- bul elektrik tebekeaini hazualdaiı pro hayvan yolhmnı ayırnııya çalışmak Sel basan yerlerı bunlardan kur-
D .. 

0 

un u. tatmin edici intihap serbestisi ile tinanın her kahvebar.~i şiddetli si- gramla iki senede tamamen ..Jah ettik b b h . b 
1 

d tamuya çah~mak; 
l ogruıunu isterseniz ortad h il -b . k il b 1 d - u a sın aş ıca me\-'.ZUU ur. Kö .. . . i a ·dınla+m .. k. unan h" • a, a o- mu ayaa ettırece yo ar u un ugu yasi kin ve garazlerin meydana vu- ten 90nra be ldiyeye verecektir. N f" . . . • 

1 
. d diğer iş yun ıçm ~ · " • 

d "- ır feY yolc; yalnız, bu yüz.. fikri ne a l akadardır. ruldug- u bir parlamento mahi_ı,·etin- Öirendiöimize "'Öre, lstanbul tram- b.laa ıa \elırndar.ış crın e Sıl&at l~l~ri: 
en narp olrnıyaca" . . .. . . - • . sa a rı şun ar ır. • K"" • 

gibi bi · R•nın anlafllması Fakat herhangı bır muzakerenın derlir· bugiın Atmada bunlar olma- vay ııirketinin de nafiaya geçmesi içın .. .. .. . . k" oy ıı, programının sıhhat ve 
r netıce var. ' · Koyun en munasıp verme oy -ık · ı · · lik l k mi 

d Hiç 'üphesiz, mesele U"· esas me\'ZUU, bundan ~VVP.lki yazıda dığı gibi hatta amatör p<>lilikacılar bu ay içinde alakadarlarla vekalet a· .. k : _ . sag ı ış erını a a ıyan ısı an 
h .... n z ld - 'b' tü ·· ı.. ı ·· 'd ' c" , meydanı açmak (koy oncıgını, camı ctunlardır. a a ınev t '- 1 ' aman O ugu gı ı , tun ma·ısu U ı 1• c- ı arauın<la kelam hürriyeti. .si,\·asi hu- rasında müzakerelere ba\llanacaktır. . . ~ . v • • • • , •• Jc cl! Ka acalc, bir •u··ru·· ·· "' kt b bınal• rı ve köy S t b k t 1 k ere 'Ve rn.. le nıuza- çen sene bizzat Yunanicıtanın Baş- rarele göre, yalnız Atinada miktarı Bu huııuııta ,imdiden faaliyete geçil • me · ep gı ı resmı el ı ma yapan su .ırı an ı erını u 

bir gün b"una ~lara Yol açacak ve vekili ve diktatörü g<>neral Metak. it b" d 1 . b .. .. k bir . b 
1 

k d çar.,ısııu bu meydan etrafında topla- rutmak ve sıtma mücadele kanunu-ır nehceye b wl a ı m <'n on une varan uyu mı, u unma ta ır. k b" hedef lacakt ) bu h t k' hOkü l .. tatb"k icat bu ..,,-: .. d . ag anacalc: fa. sa . eğer İngiltere bfitiin tütün is- .. 1• 1• • t"I d ·ı "nedı"lı""or .. kk b" L • ma ır o ır. nun usus a ı m erıru ı ~ .. ., en b Jı gıı ı po ıs ıs ı 1 amı e rn~ _. . Alô.kadarıl.lrdan mure ep ır ıı;o •• • t 
Esa ır arp olnııyaca)c tihhikinin yüzde beşini Yunanistan- Yuuanlılar alay ve merasimleri . b larmın miktar Koy hayvanlarına ~u h~rnın e - etmek, 

h sen rneael~nin bi · d ··b d k 1 b" ·kt 1 mısyon tramvay ara a mek Köve temiz içme suvu temin et -•ilinde, ne Alınan • . r_ıu. uzasa bile. an_ ~~. ayaa e ec~ o ursa ır ı ı- ı se\'erleı·st' de. hükılm"tin e\•veJden v evsafını tesbit etmek iç:n çalışma- . • J 

ıa ile lngı"l t-r .. Ya ıçın, ne de 'f'ran sadı ıtılafala cngelm ortadan kaJdırı . . . _ e Köy sınırları içindeki ~·olları ve mek, 
.. ~ ıçın bü ··k .. _ 1 - b 1 tertıp ettığı tf'zahurlerl ve evlerle RO· lara ba~lamıstır. 

da Yolc. Çij le" Al yu mu,lculat acagını ana söylemi~ti. kaklara cebren bayrak ııstırmaları · 

18 ile fngih n u nı~nya istiyor, Fran GENERAL lt/ETAl\.SAS soğuk kar~ılamakbtdırlar. Bu yaz -- s f Rusya Japon ordusunun 
Yor. Ne) ~r"'k v~rmıye nıuvafalcat edi Alman muhipliği temayülleri herkes hıiÜtn dU\'arlarda diktatörlü-

1 tskele ücreti ovye 
tavizat. e os ovaltyanın zararına bulunmadığı lngilizlerc söyleniyor - ğün doğduğu günü te:nt eden "yaşa- manevraları mevcudu mahduttur 

J1c· duysa da general Metnksasrn bu te- sın dört ıtğustos., okumaktan gına 
tarın~ laraı~f'.n •ı~ıa, ÜÇÜncü bir fahıs Za· mayülferinden geçen iki S"ne zarfın. gelirdi. iskele Ve nhtımlardan --o-- ~ 

· "fh1Ueri Paza lak da vaziyet büyük Britanya için daha . . .. 1 k M l V 'I f p • ticlai add sıkmb uyu~acalcl"rı r ta, hihayet · . 1 d y ~ ı · , .1 f .. Bu sene Atınadakı Alman endus- geçen eşyadan a ınaca areşa oroşı o manevra ara ve ıp m e sa .. rneydanda 0 .. ıyı oma ı. unan n ım.erı e pro esor . . . . d f •k l"d l "k . tl"k h d kil" 
nun zavallı k b · unya sulbü 1 . . l"fk 1 •1 k 1 . . trı sergısını ~ e\ a a ~ a a) ı ı - .. .kd sa asın a çe ıyor 
~ ur anı Çekoılovaltyaf peekrınınğ, poAıl 1 ac ı adrl ~··ha~l eder_erıbnın le karşıladılar. Vakıa hü\·ük Britan- Ucret mı an M k 6 (AA) p d 

-----.;;:::::: ço u manva a w sı ıp un . . . M k 6 (AA.) - Müdafaa os ova, . . - rava a 
J ·ı 11 d os ova, · t · ç· d "d ha bi El !arda Alman muhipliği fikri uyan_ , ya~ın ccntı mene~ us•.ı._erınır~ aıma 300• numaralı kanunun birinci komiseri Mareşal Voroşilof, Moskova gaze esı, lll e uzayıp glı en r 

tezgahları mış ve bu fikir realist asker sı • dogru yollıu·ı takıp ettıgı iddıası yok maddesi mucibince. ·belediye ve husu· askeri mıntakası manıwrası sahası- mevzuubahsederek Japon arın arazi 
nıflarında pek aşikard ı r. General sa da. Yunnnlılar çok <\iman propa- si idarelerin elinde bulunan iskele ve na gelmiı;; \'e askerin talimlerinde l\a- işgalinde büyük müşkilatla karşılaş

JS)ah ediJı·yor Metaksas Alman harp Akademisinde gaııdasını haımedemc:nektedirler. rıhtımlardan geçen eşyadan alınmakta zır bulu~muştur. 1 tı~annı yazıyor ve Ş1Jnları ilive e-
M tahsil etti. Birçok tağrip ve tehlike- Köy ve kasabalardaki fakir halk olan mürüri)·e resim ve ücretlerine Mareşal, kurnandan ve askerlerle dıyor: t::ıı~ketinıizdeki betiim el lerd~n ı:on~a ~elamcte çıkan tıknazca vergilerden ve fiyatların yükselme- dair lktısat vekiletinin hazırlama, ol- uzun uzadıya görüşmüştiir. "Japon ordusunun mevcudu mah 

riLJarı •ari1ettiriıece1c ve 8'ÖZluk.lu bır Ulyss~s gc~e:aı Me- sinden mUştekı bulunuyorlar. ve bun duğu tarife tudur: duttur. Japonya, iptidai maddeler 
Ank taksas, dırayet ve kıvaRetının Al- lua pek ru.ah;ılıya mal ola<'ağı sövle-' Büyük yolculardan S. 12 Y•t1ndan RUME~ GiDİYOR ınlontısı çekiyor. Parası azalmış ve 

1'ekaıe/~· 6 
(Telefonla) - lktıaat manyada tanılrnak akıİlılığ ı nda bu- nen ml•f:'hıır hava mOdBraalar;nın yukarı mektep talebelerinden 2.S ku- Bükreş, 6 <A.A.) _ MHletler Ce- ağır sanayii de harbin mütemadiyen 

rnernlek:ttaanayf umum tnfldUrlQğü lunuld~ğun.~ ~nut~am~stır. Yunani_s 1 bir gö~teriş yapm1t~ını acı bir tehes-
1 
ru\I alınacaktır. Küçiik hayvan yavru miyeti Konseyinin önümüzdeki top - artan ihtiyaçlannı karşılayamaz ol. 

ıslah mevcut el teıgahların ~ndakı reJımın şıddelı hakkında fı- 1 ·O ı · t kt d" ı anndan 2. büyük hayvanlardan S; ö- lantısına iştirak edecek olan Rumen muştur.,, 
d ı etrafında tetkikler yapmak~n kır]er tehalüf edebilirse dt>, esas itiba s ~lel~~ e~elk e ır :.r·. .. "k~ t' . 'küz manda merkep ve sair ÇiFt hay heyeti, hariciye nazırı Komnenin ri-ır. Anadoludald 1 t ~ - rile bu rej im demokrat yetişmiş i n- l'arP n · ııı ırıncı şı a.re ını İ d · .. k .. '

1 7 
5. ;a lü 

lah edilnı . k e e?.gahlarının ıs- g-iliz müRahidinin ad<>mi t· svihinden kelam hürriyetini ka\'betmesi teı:ıkil van arın an yu ~z o~~~- .: d. Y 1 o' yaseti altında ekonomi nazırı Kons-
esı ararlaştırıl tı · a. . " . olursa 1 O: de\•enın yuıuuzun en . tan tinesko ve Rumanyanm Lahey el- BİR A VUSTURYAI.T REİS 

ÖLDtl lıayi uınuın mış r. Sa- kaçamaz: Onun diktatörlüğtinün kas edıyor. Boyle ha\'.lldı~ yanlı . ..kr· .. d 15. k b" ··1t •. .• çisi Pelleden mürekkeı>tir. te,~h h müdürlilğU, bu maksatıa ten İtalya ve Alman diktatörlüg-ün O ~·or, tenkit ediliyor. Geçen tem- ydu ~·u~ .. :~ .... d. me
8
r e ınh .yuh suzun 

_... Ba iplerin k · . 'dd . . 1 h en >. yuııuusun en : va ft ayvan- SOVYETLERlN EKİNİ Londra, 6 (A.A.) _ Niyaz K~ lunacaktır. e yardımlarda bu - endine model ittihaz ettiğine hiç muzda Gırı ekı ısyanı gRzete er ıt- laıdan 50 kurutı alınacaktır. Moskova, 6 <A.A.) - Bütün Sov nikl ~azetesinin BerlJnden aldıiı bir 
şüphe yoktur. herler vermezden saatlerct' evvel A- T ._ h 

1 
b .. k -z olur·• 

. • e.. ayvan ı ara a yu su a yet Rusyada bu sene 3 aiustosa ka- habere aöre, eski Avusturya kral -
. Y~nanıstanda nefyetmek tabii ye. tinanın şoförleri bılı~·or: alelade 30. yülı.lü olursa 40: çift havvanlı a- dar biç.ilen ekin saha.•n, (73.700.000) cılan ikinci reiai ve K.'\tolik mektep. FiJist • d nı bır tedbir değildir. Ve son yirmi ferd vukuundan bir h:tfta evvel ih- raba yüksüz olursa 40. yüklü olursa hektardır. Bu, bütün 1938 plinınm leri cemiyetinin reisi Maron Lesser, 

JQ e tedhiş "';ne 
7.arfında şôhret s:ıhibi herhangi tiliUden bahs.,tıyordu. •osyeteterde ;o. otomo~ôl yük.üz ofu.,• 7;, yüktü yüzde seksen dördüdür. Dachau tecemmü kampında öbnllf • 

dev d• ~;:e ~~n~~ ~ol~tikacısı adalardan bi- pek az bulunan kral ihtiyatlı davra- oJu~u 100: kamyon yüksüz olursa FRANSIZ HARİCİYE tür. arn e 1yor b·ı 1 uru muştur. ve bunlardan kaça- nıp pek az ziyafetler yapıyor w• bu 100 yükül olursa 200 kurut verecek- NAZIRININ ZlYAltETİ Baron Lesser, 12 martt.a tevkif 
I'\...,. kaı en er ~~ ender bulunnıuştur. Fa- da hükumete bir menfaa! uluyor. t" Paris, 6 <A.A.) - Hariciye na- edilmiş ve temmuza kadar Viyanada 
ILIUll dört A t komümsUerle komüniRtliğe mü ar. B ı ·1 b" ilk el . . • k f tul B'l~'L.-

rap Ye Uç Y ah eli te 8 • . . · • • Tabii tehlike noktası maliyedir;, 30 _ 7S kiloya kadar olan ~ya • zırı onne, nırı tere üy çısını mev u tu muştur. ıuwuara ora -
daha öldn...a.ı u m _Yıl zannedılenlerın l.opyekun , . . . . kabul ettikten sonra, Rumanyanın dan da mezkur kampa getirilmiştir. ucuadli ! nefyı ve muntazam t.ec·emmü kamp.. hattcı \ ıını.n sn~yetes111ı n Alman mu- dan 7; 7S - 200 kıonun be, dengın p . 

1 
. . F , V . gto 

Kudüs, 6 (AA ) tarının teşkili yeni bir ş. e}•dir· ve ke hihbi kı~mırıııı hissiyatı bir tarafa den 15 kuruf alınacaktır. b~r~~k el ç 1~1: rkansarFı.n aşın Beln 
tini · · - Bugü Fir • • . · . . uyu e çısı ve eza ransanın -
v. .. n ınuhtelif noktaıannda Yn 1 

19 
za general Metaksasın kendisini bırak~mak ve bır Angh - Yunan ~k: UMUMi HÜKÜMLER: grad elçisi ile Fas umumi valisi Ge- Nevyork. 6 (A.A.) -Taymis ga. 

-rruzlar n t' . apı an desteklem k · · k w _ tısadı aıılaşmasmın f:ıvdltlarını ıyı N· •. 
1 

.. .. . .. . . . . 
d"' e ıcesınde ik' y h . e ıçın urmagn çalıştıgı . ~ .. ızamnameye core 1a murunye neral Nogkesle gorüşmilştür. zetesı Meksıkadan aldığı bır habe-ort Arap k ı a udı ve henüz d.. ad b"h be . karşıl~mnga hazır olduklarım soyle- . .. t t . ! 

MEKSİKA PETROLLERİ 

ed ma ttll dflşmüat:ı- T . uny an 
1 

a r gençlık ha- kte b 1 1 1 d resmınden muste.na yolcular fUnlar - ESK SPANYA KRALININ re ıstmaden şunu yazıyor: 1 e bir b kka · ur. erbı - reketi <Eth "k' N 1 · ) d •. . me u uıımasıııa şaşı mama ı ır. d w la Lf ,,.. ,,.. • • • 
la . a 1 dQkJcA . . nı ı eo aıa egıldır. dar: 12 Yatın an apgı o n çocua ar, OuLU AvlR YARALANDI! Meksıka petrol ıdareq• Almanya lıu~ıdört. s~lihh Arap, ~::ıc'iırınık 0

• Bu~~ mukabil 935 isyanından sonra geçirilen nakil vuıtaların&Q sahip veya Miyamay, 6 (A.A.) - Eski ls- ile iptidai bir anlaşlllll yapmıştır. Bu 
t . _sahıbıni öldürmüşler ~::: Ya. çekılıp başka işlerle me.~2111 olan az Terfi eden müfettişler sürücüleri. askerler. jandarmalar, pos panya kralının büyük oğlu Kont dö anlaşma mucibince }fcksika petrol-
.:~Yı Yaralanuşlardır B ve~ müş miktarda Venizelist zabitlerin tele- Maarif Vekaleti müfettialerinden ta memurları, göçmenler. mevcuden Kovadonga bir otornoh:l kazası neti- leriyle Alman mallan mübadele edi-
. erler tarafından y~tcat raplar, rar orduya alınmasına onu mecbur Necmettin ve f,.thi lııfendiyar~ğlu ikin sevkolunanlar, ziraat için geçen köy cesincle pek ağır surette yaralanmış- lecektir. Şimdiye kadar birçok irsa -

--~ arunıştır. eden sağlam kararın konması lazım- ci aanıf müfetti.ıiğe terfi etmi~lerJir. ahalisi. tır. lit yapılmıştır. 

1
kaJplere hangi imanı veriyorsunuz? düm di~onı~ size!.. Onu gömdüm. ı b~~- aza~ında b~r ~u~ur. olmayan bir ' bu idi. 

ı Anneniz inanıyordu. Siz de inanıyor- - Dun mu?. bunyeyı sebepsız öldürııyor. Geride, ondan hiçbir şey kalma-
1 Hunuz? Benim annem inanırdı. Fa- Büyük bir dehşet vücudunu titre-! Çünkü ölüm manP.vi bir şey mıştı. Bunu anladım .. Maddt olma-
!kat ben inanmıyorum. Anh~o~ mu- ti~:ordu. Bu ad.~rn ~ir deli olrnalıydı. l ~e~ildir. Ölm~,. bi: ~~k~ Al~e l yan bir _şeye in~nmak ihtiyacile en 

--....-~::.._._:~~=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ j ı sunu1.., Ben inanmıyorum. hıçbır şey Dun anasını gomdttkten sonra .. Dün 1 ıntikal etmek gıbı rnıstık bır hadise Jnvrandıgım dakıkada maddi olma
' iananmıyorurn. bu kadar sevdiğini söylerliği kadını değildir de.. Ondan .. Ölüm tıpkı ya- yan hiçbir şeyin mevcut olmadıiı 

28 Genç kadın adeta korku ile ona toprak altıııa terkeitikten sonra şamak gibi maddi bir hakikat .. Ha- nı anladım. Bütün bir bJlyat bana 
Sualime cevap v k bakıyordu. nasıl olmuştu. Kendi-$inde onların yatın nihayeti ölüm bizzat hayatın yalan söylemişlerdi ve büUln bir ha-ınusunuz? .J.f•deın~~;, ~: çekiniy~r j olııcakın~şıın 1. • - D~ny•cla iğrenç ?l~y•n. ina- g~buna ~ılıp böyle .. .,.~ !"'dar k"'.'~isi, tabii neticesi., Fa~ . bir~ yat beni al~atmı.şlardı anltY?r mu-

Yo~unuz.' .sizin Yerinize ap vennı- :-- Sıze Allah vardır diye kim öi· nılacak bır şey görmek ıstıyorum. eglenecek,. ıçecelc , şa~kı dınhyecek d~gıl .. Adı da n~ zannett•gımı~ gı'bı sunuz? Bütün bır hayat benı aptal 
cagım, Sızın hayata ~ ~o~uşa. rettı? Genç kadının ellerini bırakmış- farkı soyhyecek ve gulecek cesaret hır uçurum, ne bır duvar, ne hır hu- yerine koyrnuı,dardı. 
Ye ehernrniyet verme ~~evt hıçbır lfe- - Annem.. tı. l ki elile alnını ui'tısturuyordu: ı bulmuştu. dut var .. Ben bunu evvelki g{ln gör- Geceyi onun baş ucunda geçirdim. 
des laııtınant.tın ımıı:~• onu mukad. - Anne?lz ! .. Anneniz AUaha ; na- Mehlika merhameUe: · • Öteki. bili 1?'"11fUY•'."":. .. .. dilm.. Zavallı ann .. iki ~ • ıröz~erimin Bfltün hayatında çocuk ~ ma-hı tanır nuaınız? Allaha ~r. Alla- nıyordu değıl mi? Anneniz... - Çok azap çekiyorsunuz Salıh - Sız hıçhır olil ~ordunuz mu?. önünde sö · Jil .. Gözlerımın onDnde sum kalan annem inanarak bır masa 
suııuz? ınaıııyor 1Du Muhakkak bu adam rok sarhoştu. Bey dedi. Sizin bilyük bir kederiniz Siz hiç ölen bir insanın başındA ya- diyorum size .. Ölümün n&sıl tahak- la kanarak yaşamlf ve öyle ölmüştü. 

- Allahı tanır ınun , Şimdi onu içerire süruklemek kadar var .. nı başında bulundunuz mu? Onun kuk ettiğini gördüm .. Hayatın nasıl Onu da aldatnu~ardı. O rüya.sım 
:nanıyor mısınız? nız · Allaha 1- cesaret ve küstahlık gö~termesine. sa- - Kederim mi var? Benimle «•ğ- hayatı nasıl terkettiğini hayattan , söndilğilnil gördüm. Annemin son- kaybetmeden söylenilen sPylerin ya-

- :Blbette inanırım ı. ik olan mevzuu unutmuş gibiydi. leniyorsunuz .. Keder ... Benim çekti- ölü"_le ı~asıl geçtiğini ırördünOz mü? suz bir yokluğa merhametsiz bir hiç- lan olduğunu bilmeden ölmüştü. Ben 
-Benimle istihza etın . - Anneniz diye tekrarlıyordu. ğim işkencenin ismine keder ismi Şımdı başını kaldırmışh. Karşıya Jiğe ağır, ağır geçişin i gördüm. tn- bile, bıle artık daha nıısıJ yaşaya -

.. :- Niçin istihza 1 e,Yinız !. . Anneleri nlar inan ıyorlardı .. Be- verilebilir mi? Kederim var diyorsu- bakıyordu. Bir hayale lıakar gibi kar san uzviyetinin insan bünyesinin se- caktım. Ben nasıl yaşı}acağ'ım .. Onu 
soylıyorunı. Henı Alıa'tı:~n.. sanıııni nim annenı de inanırdı. Fakat oku- lstırabım var ... Acım var... Kuduz şıda bir noktaya bakıy'>rdu. faleti kar,ısında bir ağ oldu. BO .1 diln gömdük. Tahta tabuttan üstüne 
~~ neden hfllunediyors ınannıadıfı- dunuz mu, Gorkinin kahramanların- gibi beni kıvrandıran acım.. - Bu sadece fiziyo!ojik bir hadi- tün benliğimle maneviyRtfa sanı - atılan toprağın en uğursu.z bir sesi 
Yukaek tahsilli bir kadlnu:u~: Ben çok dan biri ne der Gork" . b" kah Onun iki elini birden tutuyor· se, sadece fiziyolojik anlıyor musu- mak istedim.. Maneviyata, Allaha var siz tabut üstüne kürek, kürek 
?kunıadını kizihninı bin tU:~~litn .. Çok ınanı şunu söyie.r .. ~:ın hır. :- D.. kli . .. d .. • nuz? Nerede Allah, n<.>rede manevi- inanmak, ruha inanmak, annemden atılan toprak sesini ifittiniz mi?. 
ıle karışmıyor ki imanı k ü dOfünce rın kalbind sö~·- a 

1 ınsa a- A - i u~ a. ~a~ ann;mı tgom u:·· yat, nerede ruh .. Ruh nerede.. Se- el ile tutulmaz, gö7.Je ;{örülmez de ol- Annemi dün ~mdilk? D!in gömdak 
filpheJare düşeyinı Ba 'llı ~Ybederek İyi .. İyi am':ınkal up alıyorsun~~.... nnem' enı 0 arın~an uta~, a- bep .. Sebep diyorsunuz, Allah öldür- sa bir ı,eyin ona ait bir şeyin bili annemi?. Üstüne toprak ~Jidık ve 
Oldutunu öiretti · na hır Allahın ın~ ol . ?inden Allahı sökül- na hayat veren onun hır zerresı,on'bn rnek isteyince birer sebep halkeder .. yaşamakta oldufunu tıilmek istiyor- işte bıraktık onu.. Her şe3 bitti ~-
na kimse ö~ ler: AUııbın olınadıtı- luk anların ıçınde büyük bi'r bot- bir devamı olduğum hayatta her Neden Allah sebepsiz ortadan bir dum. Annem fOCUk).,.Q k~ kl )'alan, aaaJd 

aretnaecli. Neden im•naz b ~ır. İçi oyulmut bir yara sibf şeyden çok sevdifim her kesten çok · kulunu yQt edellal)ror. 
u ._,ıuıt azap verir. Allah ı'llae M1I 



Reportaj: 5 Yazan: ZEKİ CEMAL 

On ive r site 1i1 erin meyhanesi 
<< Knaype >> de hir kaç saat 

''Ben kalbimi Haydelbrgde kaybet
tim,, şarkısı ne zaman söylenir? 

TENi .SABAH 

ı.-ı---Y-U_R_T_T_A_S_A_B_A H 

Mardinde baş döndüren 
bir umran faaliyeti var 
Yeni valinin sayesinde ; başta su işi 

olmak Üzere bir çok noksanlar 
halledildi 

···~ ~ 
' 

• 
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KOCAVUSU~" 
AVRUPA GÜRE LERr ~ 

Yazan : TEVFiK PARS 

Koca Yusuf düşünüyor 
"Fakat biliyor musun Filiz, kadında 

ne merak varmış,, dedi 
-22-

* Yusuf ve Filiz otele döndükletl 
zaman vakıt bir hayli geçmişti. 
uykularına son derece düşkUll 
de kendi odalarında oturarak konuf 
tular. 

Kuşaklarını bir ilci boğum açrolf 
yorgun vücutlarını geniş koltuklar• 
bırakmıştılar. 

Filiz: 
- Bre Yusuf! dedi, kendimi kır1' 



.. 
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İMRALIDA BİR GÜN Casus Kontes 
Alman hapıshanesinde bekliyor Çeza.sın.ı bitirdiği halde tevekkül 

rızasıle Imralıda yaşayan mahkiim-
55 lira aylık alan hırsız ! Bu güzel kadın, idamdan kurtuldu, 

ı Yazan: Naci Sadullah fakat DlÜebbet hapse mahkumdur 

·····~~··········~~ 
ÇANAKKALEDE ti 
........................... ~ ... -,.. l 

BAHRİYESif 
----~-~n.!:.::e~:::!:~~---_j 
ALMAN 

mrah mahkllmlarının bu .. nkü k 1 .. , . . . 
hayatları hakkındaki .. .. gu . . a mnsına musaade etı.ı. $ımdı, dev- Geçen sene Ağustos ayında Alman Qi .,,·m Canakkaledekı· zayıf ao .. ıarım iZ bunlarla 
ve duygularını a 1 k d.u~uncelerrnı Jetten kırk beş lira da mnaş ahyor. polisi, Polonyalı Kontes Brejya Vielo U 1 L ı . 

nıaya bile, lüzum ny:~a ıı;ın sual sor llayr~t.le sordum: poloska'yı casusluk cürmiyle tevkif et nasıl başa cıkacaktı 
lmrnlı ada d t ·· .. - Nıçın burada kalıyor~un Hasan mişıi. 

_.,, sın a am uc sene yaşa usta? D lb k 1 mış mahkumların hilla st~. . · · :r • ı er ontes. Vartıovada, pek ki • 
memur hevesiyl '.. JYer bırer - Nıçm kalmayayım? Burada ne- barnne yafıyordu. Kontes, kocası kont Sancakların tebdili amiral (Zo- di. Yekdiğerine milten:ızır olan Kili-
t · e, ve gozden düşmek yim eksik? v· 1 1 ·• · ) b" ··t h f til T .. k d"lb h ·ı Ç kk 1 1, t 1 A en korkan birer işçi til · • . . ıe opo akı nın harpten sonra serveti- şon u ır mu e assıs sı a e ur · ı a r ı c ana a e ... ş cp er sya-
malarınuan ela belli k"g~yre. ; ça_lış- - .Nerelısm? nin pek büyük bir kısmını kaybetmek sefaini harbiyesini sür:ıtle yeniden yı suğranın miirtefi yayla~ından kes-
ralıda yaşamakta 1

, epsı ~· Im: - İstanbulluyum? le beraber, evinde parlak ziyafetler tanzim ve tcnsike icbar etti. kin ve sivri birer kale gib! yükselmiş 
ağır bir ceza sa n nıka,nrum edılmey1

1 
- lstanbulda hiç kimsen yok mu?lveriyor, biiyük davetlere gidiyordu. <Zoşon)' un teklifi muribince Türki- ti. Sarsı1mnz bir metsPıeti haiz olan 

• • Yma tadırlnr Bu !ı"i. - Vnr D'lb k ye, ,ı f J k b" 'I · b h k 11 1915 • t nıımı korkuyu on] . .. • · - • • . ı er ontes, bir Burjuva ailesine ' o ara - Jr .ı-:ı. - ış u ey e er SC'nesı mar ve 
rinden okumak da a:~ nı~bın yuzle-

1 
- Evli misin? mensuptur. Valdesi, Fransada Rivye- maı >Y.aı.larm müda- ı;ıubat aylarındaki şay:mı tez.kar fır .. 

ralıya göndermek .. mku~d:ır. İnt- - Evet .. İstanbulcl:ı karım var. rada bulunuyor; bundan dolayı kon _ _r "' fanS1 .,uı ete Alman sahil topçuları-ltınalardan müteessir olmamışlardı. 
linc istida yaza ıçı~ Adl.ye Veki- Metresim var. Erkek kardeşim var. tes, ekseriya anasını ziyaret maksadiy #" ~ fi nm emir ve kumandasına tevdiini ten Hatta <Kuin Eli7.abet} in muaz1.am 
luğundan da an~ ~a k~m:ırın çok· Kız kardeşim var. Annem var. Bir le Fransaya geliyordu. l • sip etti. Bu kararın vücut bulması toplarının mermileri bile onun metin 
dası, 'l'ürkiyenin n~.~~. kı, . m~alı ~- tane de ~urtopu gibi çocuğum var. Güzel kontes, geçen ıene Agustoe- ~ l için Alman erkanıharbh•esi faaliyete duvarlarını titretemernic:ti. 
ne, bir cennet kad u un. mu~r~mlerı-ı Hayretım büsbütün artmıştı: unda Paris sergisini ziyaret etmek. on- · • geçti. Çanakkale ve Karadeniz bo- İstihkamlarının yanında Çanakkale 
tedir. ar cazıp gorunmt-k/ - Onhırı göreceğin gelmiyor mu? dan sonra Kot D'azür'e gitmek emeliy ~... ...... . _ / _ ğazları başkumandanı sıfatile amiral şehri kaindir. Burası bu işmi ta Sel-

Bence, bu cazibe . . . Hasan usta: le yola çıkıyor. Polonyalı bir diploma K t Vi 
1 1 

b celbedildi. Sırf Çanakknle istihkama çukiler ~mamndan bı:!ri imal edilen 
dece bol havada t n~n S<'bPbını ~a- - Çocuğuma gözükmekten utanı- tın refakatinde Almanyadan geçer • H b?~kea e opo 5 a _ tına amir olarak da ferik amiral meşhur toprak işleri He beraber ta-
d • emız ve bol gıd yor ı d d" I k Al . . arp ıttı ten sonra çocuklugun - - . . . ktad Ş 'L • d . d a aramak çok b .t b" .. a-

1 
um· e ı. en, man polısı, onu, trenden indi- d b . 

1 
h ' _ (Merten) gonderılmıştı. şıma ır. eıırın e!lız en manza-

ifadesi olur.' ası ır gorüşiln Ve içini çekerek ilave etti: riyor ve casusluk cürmiyle Moabit ha dan en, :anız arpten, mucadele " 1914 senesi ağustosunda Berlinden rası; gayet güzel bir şehbenderlik 
F k ı 

n-- J i . 1 . h . en, serguZeftten zevk almıf olan Sos f , Ö d ) . t• d . . ) k'' ki" ht )'f kt ,_ T"" k a at, acaba t 1 - ıger er lll c e şeytan görsün! pıs anesıne atıyor. ,_. k 
1 

k 
11 

,_ on ' ze om ; maıye ın e yırmı a - oş ı, mu e ı ren e a·ışap ur 
' mrn ı adasın-1 k" ö .. B" novsıu, 1 ıncım u anmaıdan mah - . . . . . • 

Yarım hUrriycti ve t a· . . ua ı z anasını, oı kardeslerini, ve ço- ıçııre kontes, Fransaya vaki olan le 1 k ld N 
1 1 

tı zabıt ve 432 efrat olduğu halde evcıklerı, ve bırçok küpr(i)er renkh 
k ~ ' am ısıplıni is i;'llna 1 k k k . 1 . d rum a t\ıına canı sı ı ı. e o ursa o . "k'l k b" tabl "b' ı· t"f "d" J> d b 1 Yan ar yürekli m·· . 

1 
- ana o nn arisını ghrmek fote- sı sı 2ıyaret enn e, Almanya top _ . . k d k .. Bu heyetın Romanya '"~rı ı e sev ır o gı ı a ı ı ı. ,ura a u u-

ucr.ım ere sevdir mi. b . ki d b sun, lftıra c ece mucadele sahafa • . . T"' k k ki k d" 
sır nedir? en .}Cn u ncnıp adamın yüreği bana, ra ann an undan evvel, hiç bir va- h k" d edılmesi çok müşkü1 idi. Z:ıbıtan ve llan ur ayı arı en me mahsus 

I) i"ine k l k" d""• . h rına asret çe ıyor u. . b' -.:ı· d B k k 
ışında kalanlar . . . " aya mı:ımamış bir orman ka- ıt .geçme ıgını, atta son iki seneden cGÖRÜNMIYEN CEPHENİN efrat Türkiye tarafından i:ıtenılen ır manzara arzı...'Uıyor n. u ayı -

reniyorlar? Ve .. ~rıtya nıçın ım- d:ır esrarengiz görünmüştü: ben, Polonyadan bile aynlmadığını ASKERİ işçi ve makinist sıfatil~ Vfl o ..,•, .. etle !arın baş ve kıç taraflarından yük-
hayatlarından n· ı~ın e Yaşayanlar, - Niçin? dedim. Sana ne fenalık söyliyerek kendisini müdafaa ettiyse 5 ._. p 

1 
d . giyinmiş oldukları hRlde vapuıa \r- selen bodoslamaları meshur Yunan 

l ' ıçın memnundur! etrı 1 , d Al l osnovsıı0, o onya or usundan ıs- . . CH ) d . 
mra)ı adasını d·- ,,: ar .. I 1 er on ar?. e, man ara, derdini dinletemedi. "f . El" d .. k k kap edilmişlerdi. Onla'!"ı hamil olan .şaırı omer evrınden kalmısh. 

O •. ıger •ıapıs\ aneJ . H K . k tı a etıı. ın e, en yu se zevattan B w k"" . . ..:ı _ 
Ç rutücQ kasvetile 1< ' • Prm asan ustanın gözl~ri, lmralıya ontesın ocası, hatta Polonyanın ld - . 1 1 B r . . vapur gecenin karanlığında Zey - ogazın meva ıı sruresındP olııugıı 
ri için mi? mu llYPse ettikle- çöken gece kadar karanlıkla:ımıstı.1 Berlin sefiri, kontesin serbest bırakıl _ ~ 1~1 ta~_sıy~na~e ~re h er'".~ gıttı. tin burnuna vasıl olmak üzere Çanak gibi Çanakkalede ele e'kser1yeti Rum-

İmralı ~dasıııdn k ..:ı· Henüz kırk beşine hasmıımı:-ı' olan ması için bütün gayretlerini sarfettiler b ral ad, Bır··ı··erek'ebyı k ayalh surmeye kaleye dahil oldu. Dll~man hükumet- lnr teşkil ediyordu. Harbin Lnşlangı-
te süriikliyen .. 1.,.k. "k nı e uke u genç ve masum yüzlü adamı hür- se e, zavallı kadını alman hapi!lha • kı 1.1 b'" .. k . f b 1 ]erile olan siyasi rnünast>betler he- cından evvel Türk olnrnyım halk A-

' en.ııleri · f lr. b ., ı d aş a ı. u un ı ar apı an ona a- y 

. :.- ı,, adm v " · t k l ' . d k çı ı. er uyu zıya ette u unuyor, . . . . . 
ra,, ısimli Ü" ko k '' e pa- rıye at ar mukaddes bir nimetten nesın en urtarmaya muvaffak ola _ 1 . . k f •. d . . nüz kesilmediğinden bunun mahı·em nndoluya sevkedıJdı. Ru tedbırın ıt-:.- r ıınç şe,·t d • gece erını zev , se a ıçın e geçırıyor- . 
zak bulundukları i in .~ an an u-,v.e n_nn kadar aziz bir viicuttan tik- madılar. du. tutulması emredildi. Tiirk hiıkumeti tıhazı askeri noktai naınrdan zıru-

Daha geniş bir ~Urr?11 ; sındıren, kaçıran facia. kim bilir ne Kontes ölüme mahkum Onun memleketinde P k 
2 

. miimkiin .olduğu katlar münasebatm ri idi. 
ınanın zararların 1 ıye .e sahip ol- kadar korkunçtu? DHber kontesin aleyhinde cer .. yan bı'r adam. ld w b'l' d'w• .. e b engm kesilmemesine çahşıyorJarrlı. Hatta Harbin imtidnclınca Ş\!hır k!lmi!en 
· · . can korkt kl lf . , " o ugu ı ın ıgı ıçın, u mas . _ . . . 
ıçın mı? u arı asan ustn: eden tahkıkat aylarca devam etti o r~flı lıayatı a k" d Çannkkale ve Karadcıuz bogazmda mahv ve harap oldu. Mucız~ k:ıbılın-y n· . . . . • • u n lffi'le şaşmıyor U. • 

oksa ayni cürmü . ) . - ız, de<lı, lmralı adasrnı sizin ıhıılattan menedildiği için kimse ile gö Bu şaşaalı hay t t"' Al r . bulunan Alman mürettebatı hariçten <len olarak yalnız sahıl kı~nn ma::'llll 
acıyı Çekmi" a\Thı" n 

1 
ış emış, ayni cemiyetin izden nefret ettiğim/z irin rüşemiyor, hıııta ailesine koca!'lına müdahııle edı'p onau, teav,k'f md~n po ıksı nazarı dikkati ceJbetmc>mek için kain bildi. Marmaradan gelirken ~eh-

• v• .; .. ec amet" d . 1 ~ • · ı e ınceye a · . · 
~n.snnlnrdan mUtesekk"I b. ı uy1!1uş 

1 

severız · mektup yazamıyordu. Neti" ede yirmi dar devam etti. Tiirk elbisı>.si giyincey~ kadar istih- rın sahil boyunun mnnznrası sulh 
ıçınde yaş:nnakta~ . 1ı 1 

ır ce~ıyet Tabakasından çıkardığı tütünleri ~okuz yaşındaki güzel kontes, Uıyip- Berlinin kibar mehafili, şöhretli z"- kamat dahilinden harice çıkamıyor- devrini andırıyor ve tahrip edilen 
ke~in n1.abını hllfifl=t~~ arı~dakı ıe: -0 ınn_hkum .0lm.a~lığı için, istediği za çı~ diva.nı~arbi tarafından idama mah yaretçilerinin, birinci 81nıf bir casuıı ~ !ardı. Onlar mai yakalı ve üzerinde kısıın ile burası u•m oir tezat 
duHhıkl~rı için nıi? hır teselh 11!1an cıgarn ıçebıhyordu. - Sigara ka- kum edıldı. . bekesine mensup olduğunu hayretten ağır topçu alameti olan patlamış teşkil ediyordu . 
. Mııhkunıfnrın işledik] . .. gıdına doldururken, ka1ın, nasırlı Kontes, şımdi, bun·, l evvelki kur ziyade dehşetle haber aldılar. mermi mevzu haki rcııkte Türk Uni- Çanakkalenin arkasından arnzi 

:m basit hikuyı;Jer· k eri curQmJe- ~ar~aklar1, cılız bir saralı eli gibi hanların ilcıbetine maruz bulunuyor: HJTLERJN RUHSAT! forması giyeceklerdi. yükseliyordu. İnsan bu yüksek rnevki-
gumuz adi tecessü~t:~ lcarş: duydu- tıtrıyortlu. Bir gün, siyah elbiıeli, beyaz eldiv~nli Sosnovaki'nin isticvabından iki cü Bu ana kadar talim ve terbiye hu- den narayı ve 2,000 metre arzında bir 
dan sonra heni en :fazla u;ü u~uşurnuzl .. Mahkum nrkadaşrnın söylediğine Magdeburg cellidınm balta,mın başı- rüm feriki meydana çıktı. Birisi Al : susatmda pek az iştiga] edildiğinden nehir manzarası taşıyan dar yeri iyi-
sunller bunlardı. Şilndüren ~ore, mütemadiyen kitap okuyan, ve ; 1

• güzel vücudundan ayırmasını bek- rnan askeri tayyare fabrikalarında ça- hemen Krot kaptanı (Vo~idlo) Türk ce temnşa edebilir. 
Yeni bir tesadüf ün d .} ~zı yazan bu çarıklı ve amatör ede- lıyor. lışan Baron Kiti fon Berg idi. Bu ka- zabitan ve efradı için topçuluk kur- Buranın akıntısı nz ve demir mev-

h~ suallerin en isabetıf~:vımı, heni b~.yat m~rnklısı, tertip e:tiği düzgün Sosnov~ki kimdi~~ . . . • ~ın mühendis Berg'in karısıdır. Diğe- su kiişat ve e?daht ta!im!eri icrası- kii ~anakkaleye nazaran daha emin 
nt.ık fırsatına <la ka tu ahını al- curı:l~lerı, profesyonel bır hatip us- O, Galıçyada asıl hır aılenın evladı rı, Alman harbiye nezaretinde memur nı· deruhte ettı. Ayni zamanda Al- oldugunclnn tel mama kaldırıldı. Ma-

. Mahkilrnlnrın • vuş rdu :. talıgıle teliiffuz ediyordu: ~ır. M~mleketi, Avusturya - Maca - olan genç ve dilber Baron Gerdo fon man kamacıları tarafmiları ela. iskar- nianın kaldırılması :ıme1iyesi büyük 
Zıyorduk. Önünd.} atn~h~~~le_rıni ge- - B~n, ?.edi, karımla geçinemiyor mıtan ımparato.rl~ğu içnide iken onun ~lcçner idi. Bunlar, Sosnovski'ye fab ta edilen topların kiiff.-.si kabili isti- rnüşkililt1 badi oldu. Çünki.l eskiteller-
h odaların b .. ~n gı~çlıgımız kapa- clum. Çünku fettan gözlerini, her ya- ordusunda zabıtlık etti. Memleketi, rıknlaıın esrarını verdikleri için idam mal bir hale getirilecek!i .. Bıınlar; ge den kendi yapmış olduğu bu ağ kuv
ler, beni dur~:1;1 en duyduğum söz- k~şıkh delik?nlının suratına iğrenç P_ol~nyaya geçince, Polonya ordusuna e~ildiler. Yalnız, Polonya hükumeti- mi toplarında olduğu '{ibi, rnihaniki vetli akıntı ve fırtmaların tesirile ha
danın içinde •.. ~u~tu ... Bu kapalı o- bır hırs]a <lıken bu kadın, insiyakla gırdı ve General Haller' in lc.umandası nın dört alman casusu vermesine mu- fazla tertibatı cami olmayıp sade bu- rap olmuş, şamandıra demirleri tara
adam, kalın' ;~zu;~ g:rmediğim bir rına fabi Ynşamaya mahkumdu. O- altında Rus - Polonya harbinde bu- kabil, Sosnovski başını kurtararRk Var lundukları cihetle mürettehat için ay mış, birbirine dolaşmıştı. Bunları tek-
nü &örmediğ" en lı hır sesle yüzü-ı nu ben kurt.aramazdım. Nitekim kur lundu ve o kadar kahramanlık göster fovaya dönebildi. rıca mu hasenatı mucijti. rar istimal etmek üzere çıkarmak ve 
"- Arka~: mu_hatabma: larnmadım ela.. di ki, cVilna Arslanı> diye şöhret al- Dilber kontesin cürmü, Sosnovski'- Alman torpil mürettebatı ise yıl- bilhassa bu iş için vasıt.11 bulmakta ni-

nemde, Yorgu:·· /~ordu.. Ben, si- Onunln mahkemede bulunduğu- dı. nin bir mektubunu hududa lcadar gö- maz bir nzim ile çahşan yüzbaşı hayetsiz müşkülata tesadüf edildi. 
ve hiç kimseye k a at merhametli, muz sırada, an:ımın yan~na taşın- de hiÇ°birclelilbulunm:ıdtğtiÇin me- türmesinden ileri geliyordu. Kontesin (Kel) kumandasında bulunuyordu. 1915 senesi eylıilünün 4 Uncil günü 
Yen bir kalb ta a~~11 fonahk düşünmi dım. Fakat anam, ve kız kardeşim, ni muhakeme kararı verilmiRti: ba~ka bir kabahati olmadığı için Hit- 145 adet mayının mutıtelif mevaki- "E7,, İngiliz tahtelbah .. i ağ rnaniann 

.,,. ı· şıyorum 1 zavallı çocug· b k • fer 'd h'"k ·· d · · · •v lt J - t bü · • ne ımeleri bir h t• .,, h uma a mıyurlar, ya- Halbuki bana muğber olan anam • 1 am u mun en aylarca geçtik- den toplanarak bırçolc vesaıtsızlıge zın a ıncınn geçmege esetı s etmış-

ah k · agızdan d .. kül lla\.·atı b k · .J •• ••• • d'kı k · ş · · 
)aff uz eden bir ~ ıp meharetile te-

1 
ut bakamıyorlardı. mahkeme'-·e bir istida ''errnis ve. ' tt-n ve genç kadın her gün ölüp diril- rağmen nevakm ikmal edilip veni lscde kendisini ağların i~inde bulmus-

en lı cümle t . . .~ en bu . .J • mı R!l' a bır kadınla birleş "- Ben, demiş, oğlumun 0 taban- 1 en sonra, adının cezasını müeb • dP.n atılmaın oldukça mühim bir ame .tur. amandıraların hareketınden de-
tı. Fakat kapa}ı~essil~timu _?Vlamış. ~.rmek lüzum~nu duydum, tanıdığım cayı sattığını gözüm!P. gördüm. O bed _hapıe tahvil etti. liyedir. Maamafih ilıtiyacatı azime rin<len icra edilen ileri hareketlerin 
nıan, hayretle duı- ~J:>yı açtıgım ıa- 1 

1 ~, kadını evıme götürdüm. Anam: paraları da 0 çalmı;;tı. . Dılber Kontes, Polonya hükfuneti- karşısında bu miktarın ne ehemmiye,kiiffesini Nara istihkanıın<lan pek iyi 
da Yalnız bir kiş"a a ım: Çünkü oda d - B~n metres istt>mem ! diyor- Yeniden muhake~e baslamıs. Beni nın vereceği dört Alman casusla mü- ti olabilirdi. tarassut edebiliyorduk. Tahtelbahir, 

Kendi kendine ık vardı. ı u. Ken~ıslne, diğer kndından kanu- anamın evinden aramı-;la~. A~am fi- badele e~ilerek kurtulmak üzere iken, H~fif topların dahilii i. tihkiimataıağın kilidine yakalandıVım ihsa.<ı et-
çılclı~mış bir mahk~nuşan bu adam, ~en h~n~z ayrılmadığım için, bu ka- rar ettiğimi söylemis. Mahkeme gi- mesele bırdenbire deği,ti. Kadın hapis yakın mevakie tabiye edilmeleri do-•mişti. Kurtulmak için iıafif toı-nistnn 
olabılirdi? umuan başka nel d~nı ıııkahla alamayncuğımı söyle- yabımda görülmfü~. Karırrı kız kar- t~n çıkan!arak Polonyaya gönderilme layısile mayın hattile hafif topçu mü 

1 
etti. Halbüki maniıt şamandıraları da 

-n ım. Ve· • dı. Sebebı· H 1 ··t K-1 · 1k d' · ·tak" t · t• · •·k k l nen, kapıyı k" · . şim, erkek kardeı:1im ve anam aley- b" . · e mu uman ısminde dafasını tevhit etmek :necburiyetindeı en ısını ıp e mış ı kt arw urtu 
cleydinı. Fakat çbc 

1~ çıkm~k niyetin- k" -hl O dava bıter bitmez, bunu ni- himde schndet et:Uisler Ve ben Ü" kırı genem Alman polisi tarafından ya idik. Yalnız sahile vakm hir mesafe-ımak imkanı olmadığından e.<ıareti 
ku·..... enı gezdire a ayacağım' ded· ' ~ · Y a anması idi B · d b · •. . h kk kt Sil · • -r •t ... : n mab- F k • ım. sene hapse mahkum olmusum ! 5 . · u gencın e a~ını de beynelmılel sefa mm geçmesi için mu a a ı. varısı mu rı cesare-

- Siz d el" • • a at bir g~~ evime döndüğüm Hasan ustanın sesi isva.nla titri-
0;ıosvkı yakmıştı. dar bir geçit bırakılmıştı. itinin cezasını ~ekti. Tekrar tekrar 

nıi., ile ko e 1
' bızı.m "müddeiumu- ~aman, metresımı, oğlan kardeşimin yor: u genç .. _almandı. Tatillerini Var- Boğazm en dar nuıha'Ji olan vejileri, geri işleterek ke kin bir zaviye 

Kapısıııınuşmak ıstemeı misiniz? 1 oynundl~ buldum. Bu ihaneti bana - Tam üç sene vattım di~·or Ru b\l~vadda geçırıyordu. Orada, pek kibar mukabil sahile 1350 rrıPtrc mesafesi teşkil eden re'sile ağı parçalamıt 
Yarı kapad - anam e ıle hazırı F, "' · .J • ır a amla ta t o k"b d • 1 h ~ . rtıahkum da '· ıgını odadaki . . d amış. .rkek karde- müddet zarfında çocu~um dariiHcc h nı' 1

• 
1 ar a am, gen huluııan Kilıdilbahre tabh·e edilmek atta şamandıralardan bır kısmının 

uana dön-ü şımı e, metresim· d · ' ' -, ce, er küçük hiz f k b'I · d · il · • k k - Bu '" Ş: 1 h' 1 e, f>n zayıf taraf zede kaldı Şimdi serbı>stim Onu bir .. me ıne mu a ı pek üzere Tiirk harp gemilerinden toıı>i- emır te erını oparara bunlann 
l>iyor turmaz mısınız? • v~rılnal ılap eden şayaııı h:ıyret tez- leyli mekt~be vcrl~stir;İim ·B·ıbasını kc~bmertçde ücret veriyordu. Genç, bu totiyobı ve mani hatlarrını tenvir et- sathı bahra çıkmasına sebep olmuş~ 

< u. ır ere, telkinlerle b "h w ., . ' ' ı ar a amın o kad t . • 1 d t B' k k kk 
l<orkuvJ k sr ··kı· 11 ı ırnete zorla ölıniis bilirnr. Ve bütiin masr~tfının k ld k" . ar esırı a tın a mek için de projektör vt>rilmişti. u. ırço yorgunlu ve meşa atı 

.; a arısık b" ıru ıyen aunmmıs ı v · · · ' a 1• ı onun kendısine ve d·-· ·k· 
reddütıe kend" k \ . ır merak ve te- bana i •Tk 

1 
:· • e guya bunu, bulunduğu mektebin rniidiirü tarafııı zifeyi ifa d k k ~ ıgı 1 

•• ı va 1462 senesinde Fatih Sultan Meh- mucip olan her tecnibeye tevassill 
mın odasın ı . e~dıne konuşan ada- de be)~ ı 0 sun. dıye Yapmı~. Niyeti dan görilldüğiinü sanıyôr Büt.ün gn- di B k"be eced adar safı yet goster- met yüksek dehnsile granit ve mer- etmesi ve bu suretle bizi iğfal ecle-

a gırdım n· . ' nı metresınıden - t k . u 1 ar a am me,hur ca s d b . . k f" fno •• rtıahkllm ~ k d · ızı gezdiren eski k 
1 

sogu ma , ve yem, onu mesut etmek. Çünkü onun nosvk'd b nL ' •• • sus os- mer en u metın ve miiteselsıl kale- re ırara ı.41ebbus eylemesi beyhu-
• ctr a nı:11nı takd. 1 arım n barı"" ır - k ı . . 1 ı en a..-aıı degıldı . . . . . . d 'd" Ş d _ 'llrüdd . ·, ım etti: Ben b ._ . ~· ara mış. hıçbır suçu yok.. Bu ·r 1 d b' . · lerı ınşa ettırmıştı. Et1·1tfı sıyah ser- e ı ı. amnn ıralar, arhk sükunet-

~·• cıumu · • u ıgrenç ıha t h . Ö vazı e er en ırı So ıc·· . . 
"Adalet . . ?1ımız Hasan usta! şılasmc ~ •ne sn nesıle kar ksüzlük, hırsız damgası yemiş bir Berlinde bırak d .. 'A ıınoııv • .0 :n vilerden miite.~ekkil duvarla tahdit te bulunuyorlardı ki bundıın, 50 rnet-

dciumumi" pı~_esınde daima "müd- uznklnı:1~' ç~~~umu ~!:ırak, evden bnbaya sahip olmaktan daha şerefli- nin bir türlü :;a ıgı.. ima·~· polısı -
1 

edilmiş olan lfttif bir 'fiirk köycüğü- re umktaki korkunç hayattan hiçbir 
"MiiddC'iu" rolunc çıktığı için adını laşm:ı~ ım. J· a at ben.m evden uzak dir. Ona görlinmek ist"mediğim için, Jarı Var .. ova a e ~eçırek~edı~~ dosya: nün arkasından yükscı~n tepecik 15 iz hissedilmiyordu. 

mumi taktık Y..r ' on .ırın menfaatler . d .. k . y y getınne tı. Dıger vazı t" l"k b" b t ·1 t tv• . 
şaııt ustas d " · nendisi in- kmmuışt B . ' eme o- onu gorme ten kl•rıdımi rnnhrum edi fe de, dilbe k 1 • b 1 v • ı:ıan ım ı ır a arya ı e e ıç edıl- <Dct'amı var) 

'I ı ı~ 1 - . u. enı, daha doğrusu fnk~ yorom! . • h .. r ~neı, uundu~ hapıs =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= ı nsan usta eJi gundelıklerimi . " unede gıaıp gormek, onun ne hald 
ri, boş bir san I ~de ~:ılın bir clefte- için baş \'Urm· d :enıd"n . kazanmak Onu dn görmiyecek ohlukt.mı .son- bulunduğunu görerek do - b. 1 ~ 
du, ve bnna ' c n Yenın üzerine koy dılnr B" .. ,l ı ı;arc, hıle bırakm:ı- ra, şehre niçin gidevim? mat elde etmckıi gru ır ma u 

- Roi(im(tYerbgösterirkı>n güldü - dı v~. ır gun, beni bir polis yakala- gn inanclığımız .en gilvendiğimiz Genç Külman. B J' 'd· d 
ez erliyoru ' d . , . hl-ki k. 1 ı· , er ıne gı ınce, os 

gc•ce sizin serer . m. edi. Bu - Siz der . mn u ar ım ere ır? Anıı .. Kardeş .. yaları aldı ve kontesin b 1 d -
oynnyncağı~' dn /nTızch v~ni bir piycsrkümsunu~ ı c ı, üç ı:;ene hapse mnh- zn,·ce .. E,·ıat değil mi? Onlardan da Moııkid hapishanesine de . ~ un .~gur 
nıl · a mınl<' f d · ha • ·· · b" · k gırıp. guze ışım, beni d . r nı e Ya- Bu cüml b . h ) ır gorrnemış ır ııı an neye, ki- adını görmek cüreıini de .. d". 
gezdiren nıuhk~nı ~illdürnıüştü. Beni tü. e, enı ayrete düşürmüş- me bağlanabilir? 1 fakat hapishaneden bir daha g:.~=~~ 

- Siz dedi H · Evveı·. Yanık, kırışık yüzü gece karanlı- dı. • 
kfim kıyafeti~d asan ustanın mnh- "- Ma ·ti k . ğında silikleşen Hasan usta. birço- Almanlar, onu yakalamıslar cürm .. 
mayını o C('za e bulunmasına bak- demist· u 1~ a bır yanlışlık olacak!,, cuk gibi hıçkırarak, sualini tekrar tahakkuk ettiği için idama ::nahkum e~ 
Fakftt bu~a r :ını \o~tan bitirdi. kork~nımb. 'akat karn~ola girince, ediyor: mişlerdi. 
lmralıda kah)~gm~, SJonUl rızasile rendim~ ır sulkaste ııgradığımı öğ- - Sorarım size?. Kime bağlannbi- Bu genç. birkaç gün evvel, idam e-
nüz bütün binaı:·r Urnda gördtiğü- Onda~ alt lir? dildi. Dilber k~nteıı de, bu yüzden ser 
Adliye Vekili .1 Yapan kendisidir. de bir . 

1 
ay evvel, çalıştığım yer Ve onun bu ~uali içinde ben, zihni- bestisine kavuşamadı. 

ııun CM..ı .. -. ' rıcasını kırmadı o 1 mıktar para, Vl' bir tabanca mi isıral eden bütün o suallerı·n ce- Z b d Jb k ' ~ b · . · - ça ınmıı;ıtı B ·"' aman, u i er adının, hapisha 
ı · . u .Yüzden hepimiz mah- vaplarını buluyorıım ! neden kurtul 

Müstesna fırsat! 
Mağamizda 

DEGiŞiKLiK 
Bütün Mallarımız Gayet 

Ucuz Fiyatlarla Satılmaktadır. 
Bu fırsattan istifade ediniz. 

yapılacak 

HASEBiYLE 



YENi SABAH 

Usküdar tramvayları Fransa ihtiyat askerini 

-; EYI,OL 193i 

SPOR 
Atletlerimiz dün gece Belgrada 

gittiler 

Şj.~~~!iı~.~ı~ ... ~.i! !ı~~i~ı şir toplıyo r k<tiııden: Sayın gazet.,nizin 5 eyi ül 1 O eylülde Belııra•Ma yapıla.,.lt 
1938 tarihli nushasında hersabah sü <Ba~ tarafı 1 incide) \gösteriliyor. Balkan atletizm mUsatı:lkasına merrı-
tunundu "Eziyet haramdır,. başlıği- hiuedilir bir ııeli.h eseri bulunduğunu Bununla beraber, Prağdaki ecnebi leketimiz namına i~tirak edecek o -
le ç<kan yazıı-. okudu!<. Aşağıdaki , da y~zmakıad". oiy••i mahafili. Nürenb•,. kong«•i lan milli atletlerimiz diln gece Bel • 

Nakled•n : Pa • B., tavzihin ayni sütunda neşrini rica Almanya. b., kim olu, .. ol•un ken 1 kapanmadan •vvd bi< uzlatma umi· grada hareket etmi*lertlir. 

Akşam üzeri idi. ' türlü aklında 
0 

çıkın ıyordu. Adnan ed iı•oruz: ı di m üdaf aaom• tomin •lm•k için icab• nônin buullnup bulunam'1acağ>n• tct • 23 a tletı.n mürekkep ola ıı kafile-

Sır ... 
Kansı yirmi gün evvel ölml\~tü. muhakkak öldürülmeliydi ki bu çir- l - 22.30 da köprüden hareket den tedbirlere teveMül etmek yolun - kik ile me~uldür. Mevcut kanaate gö mize atletizm federaslonu rei:;ıi Vil-

Osman, Beviştikleri ve tatlı günler kin aldanılışı unutabibin.. eden \"apurdan tramvaya binen ı·ol- daki hakkmda .. ıa id.az •lmcmı,ıir. re. f'ran•<> - lngiliz hazırlıkları kar - dan .Aşir ile antrenör riy~·set etmek· 

· d·kı · ·1· k - .:. 1 n ·kt h - bir t · · Bittabi M · t h u d b- l d" 

1 

t d. ıreçır ı erı SC\"gı ı ar151nın ooası- * cu arı mı arı er gun mo rısın agmo a ' a •Ye "· ı •w•nda. ile<ide daha geni• daha gcnif e <r. 
na girebilmek cesaretini a'tık kendin Bütün gün serserı ,..-.eri dolaştı. istiap haddini geçmemektedir. Buna Al'."~nya da her ihtimale karş• koy tav;>lcr iıleımek üzere. • 

1
;mdfük bu Atletlerimiz şunlardır: 

de buluyordu. Nere.\·e gitti ise duramadı ,· ak;ı.,am !.::- Fiz.umQı.:~ YC!'!? b:& ı\;morlc ilavesi i~ c ı mak ıçın ayni hakkı ileri sürebileceğin K t t ,_ . t.ı f ,_ t •• t 100 metre Haluk. 200 metre lr • __ ~ an on aıı>ııma na muva aııoa gos e-

Onun kokusunu tekrar duymak. tü )"orgun \e bitkiu bir halde evine iddia edildiği gibi mas,afsız ve kül· den. garp hududunda müma•il müda. ,iJmc>i muhtemeldir. fan, Gören. 400 bletı·e Zare. Gören ayrılık günlerine ait ateıdi mektup- geldi. Kapıdan girer girmez hizmet- fetsi• değı1dir. faa ıodbid< 1 « ıevemil eylemiştir. p- . p . . .. 
1 

800 metı·e Recep. Gatil). Gülle AteŞ 
l d 

2 M 40 t 

. t "b 
1 

Na 1 Al F .h . c ota arızıyen> fOY e yazıyor İb h. A d n· k · , arı yeni en okumak ve maziyi bir çi: - ccmuu m•' rıs en t are. m manya ran•an•n • hyat • ra ım, ra , ı. •• Arad, Yusu'" 
an olsun ya~amak istivordu. - Bir saattir sizi b!r bayan bek· olan şirket arabalarmın birinci V•J ıedbhler;nı kendioine ka"' doğrudan •

5
"'· yine ıekam Henlavn dadn. UO Manialı: • 'amık, Va>fı. 400 mel Meliha~ bO!fin rnektupiarını ufak liyor dedi. ikinci mevki araba miktarları muay- doğruya bir tehdit mahiye<inde tef•ir Eii« bir •ureıi ıcov_'ye. ;,tiy~or•. u,..aı ı re manialı: Faik. Cemar. 3000. ıoOOo 

bir çekmecede saklardı. esma n oda- Salonda bekliyen Soma hu tti. yendir. Birinci rnevk ileri 22.30 da eım;yo~a. f' ••n"' dahi Al manya nm dava mm• k m« bunycundcd" • JI üsey in, A rtn r. Maraton: An kar ah 
ya girince bu küçük çekrıece,ıi açık Semahat. kamı öldiijiil sıralarda sinema veya eğlenceden avdet eden ıevenül cyled;ği ıedb;rleri kend;ne fng;\ıwnin oulhü muh•f.,a etmek l Şevki, Selim. Üç aılım: Yavru. Ah--
buldu. Çekmecede bir sürii zarflar seyahatteydi. Biraz konusl ular. Ka- zevata tahsis etmeyip de sabahleyin ka'fı tevcih edilrniı bi, tehdit '"'etin- azmi. her gün daha kati bir ,ek il a 1 • rlu rrahma n. Sırık : M ıı bittin. Cirit: 
demet demet bağlanmış duruyordu. dın anlattı: Kocasına karşı açtığı ~rken işi güc~ne giden fıkaraya nıı de td~kk; ede".'.~" Binaenaleyeh Udi makaıd<.r lnoilet<r büyük elçioi dün Melih. Yüksek atlama: Polad . 

.Mektupların üs!Onde de on etiketler boşanma davasını knzann.ış. şimdi ıkram edccektık. ~tm •c•~etl•'.dtg• çe<çcveyi ap.n bü - F'ranoz hai<iyw na"' ile raptuğ müoA vardı: yeniden e\'lenecekıni~ Bunları anlat 3 - Üsküdar Tr>mvsy Şirketi tun ıedb,.\w Frono• gc.i al"'" fena katta. hükümetinin iki ta><f aa=n bul Japon taarruzları 
"Osman Anadoludaykec ,. "büyük tıklan sonra sordu. halka hizmet için, halk pa rasi yl • ku- ı etmez.• mak için bütün nüfu,unu oaf.-doe•ği-

manevralara gittiği zaman ilih.... - .Meliihatııı .,.;.akı arasında ha- rulmuş bir müe sesedir. P.u s>.o<ble- Pnti•. 6 (A.A. l Gazeteler. Çcko•· ni ,;;ylcmitıir. d. k. b lovak J · • bil (Baştara.fı 1 11ci sayfada) 

Zarfların yanında !Ut. karısının na ait kırmızı mühürlü bir zar.f çık- . ır ı .mat u~tın b.~ı ~?kt~y:ı ~atui \ mese csını v~v · ~hassa dün inti- cHümanite.t diyo rki ~ 
bütün sevinçlerin~ saadetlerini ve- tı mı acaba ? ıkazlnıını daıma husun ı. .• ıl·k' ede- i3r eden Çek ıeb\<g<m uzun uzadoya Bir hükümct ki. devlet ootirt.,ine 2.000 kı.; kaybetmi,lerdır. utıraplarını günü gününe kaydetti- Bu sual üzerine Os:nan şaşaladı: dz. Ancak, bu müessesesinin işlet - mevzuu hah•cylemekıedir. olan iıaatm. llitlm devredilm<>in• ÇINLI ASKERLIBIN ği maroken kaplı defteri vardı. - E .. Evet.. me faaliyeti, knruluıundn halka tah- •Ö»<• gazeıcoi diyo< ki, muvafakat ed.r. 

0 hüküm•~ Çekoslo· ISYANI 
Osman defteri alm2.k ıçın elini - O zarf nerede? mil edilmiş olan külfeti tahfif edecek Çekoolovak hükGmeti memleketin vakyanm idamm• imza eımi, olur. Bu Hankov. 6 (A.A.) - Manşen~ & 

uzatt.nca kiğıUnrın arasmdau sarı - Yaktım. şekilde idare edilmek mecburiyeti Kanton takoimahna uğrama""' kabul idam ka.an pah.,ma oluak Avrupa , .. ı,ıinde Poipin - Hankov demirYO 
bir zarf kaııtı. Bu zarf ~i~kin ·v'e dol- Semahat kekeliyeı-ek: vardır. MUkellefleri hıt<\ka sahalarda etmekle tavizin son haddine kadar git svlhii kurtarılab'I. ·') H • 

8
.
1

4 lunun müdafasmda japonlar tarafın • . . • . . . . ı ır mı. a.ııır.. ı a -

gundu. İçerisi herhalde mektuplarla - Ne hakla yakıyorsunuz? di .. ·e tazyık edecek fedakarlıklar ıhtıvarı- mıştır. Almanlar tarafından ise Pragla kis umumi harbı·n ti dan kullanılan beş yüz Çinli asker. J• J h kk ... . . • ı k 1 ' pa amaşına en 
doluydu. bağırdı. na a _ımoz yoktur. ~ım•hye kadar •n •ıma hu•u•unda açok bir ouiniyet "on mani d• 0,ıadan kalkm" olur. pon\a,a karşo i•yan etmifti" 

·Zarfın yapıştırılacak yerine kır- - Ne hakla mı? Basbayağı.. halk lehmc yapılan ve Şirketin iş hac N · -mızı bir mühUr basılmışh. üstünde - Mektuplar bana aitti. Bir lü- mine nazaran ehemmiyetli sayılabile ure b k ECNEBiLERiN ZARARI &OO 
de karısının el yazısile şu cümle ya- l!üfkirlık olmak Uzer• onları saklı- c~k olan kolaylıklar, O\"n; zamanda n erg ongrasının KantonM,61LY(AO.NA.oo) LAÇRı'n gazetel• zıh idi: "Ölümümden sonra sevgili yordu. Şırket~ de maddi menfaat temin et- \ arkadaşım Semaloate ~erilmek üze- Semahat Osmanın büshüton afal- mek mesuliyeti deruhte edilerek ı·a- • k • • •• •• rin ne~riyatına göre, Çin - Japon hat 
...... ladığını görünce izah etti: pılmıştır. ı ı n c ı g u n u bi mün_ase~:tiy)~ ecnebi devletler Çiti Karısının satlığında onun hiçbir - Ah, demek .Melilbat size anlat- Halk hizmetini bu za••iyedeıı •öre- de ••koz yuz m<lyon Amerikan dolat 
mektubunu açmazdı. Şimdi içine bir madı. Zavallı Melahat. Sırrımı ne rek çalışıl:ııaktadır ki 937 senesinin Nüremberg, 6 (A.A.) - Bu sabah ehemmiyei almaktadır. lık zarara uğramı~lar.dır. Bu yekun Çili 
merak düştü. Bu san 7.arfı açıp için kadar i)"i saklamı, demek. Maamıi- 936 senesıne nazaran yoku fazlası büyük Kong« oalonunda pa•tir• men DEMOKRAT MEMLEKETL ERi d•ki bütün ecnebi ><rm•ye•inin dö•'" 

dekileri okumak istiyordu. fih size anlatmalı idi tloğrusu.. 300 bin iken 938 senesinin yalnız se- sup yhmi bin aza ile ;ki bin mili•dnin TENKiT te biridir. 
Hemen mühilrlü zarfı tela~lı te.las- - Ne Ne ~Nri '> kız aylık yolcu fazlası 93": ı;ene inin I öniirıde Vagncr Hitle . b H·ıı el k Bu zararın iki yliz milyonu nıeri-

1 l 

.. ~ .. .. . ... . .. dd t k' . . nn eyanname- ı er, emo rat memleketi k c1· İ ı aç ı. - Biliyorsunuz ki kocamdan av aynı mu et c ·ı )'alcu mıktarına na- sni okumu•tur Hitler b . ld vl t d 1 . erın aya ve ört yüz milyonu da ngilteri' 

M k 

, J. ,.,. • T • • eyannamesın- e e a am arını sıddetl t k' · .. 

e tuplar bir erkek tarafından rılmak ilzereydim. Mektupların evim zaran ıOO bınden fazla olmuştur. ide. Avusturya hakk d .. 1 d. mis v '\I . .e . en ıt et - ye aıttır. 1 ı.. 
4 

Çok . ın a ezcum e ı - , c ı .... manyanın otarsı sıst · . .. yazı mışı.ı. Bir tanesi şöyle başlıyor- de bulunmasını mahzurlu gördüm. - agır ve zor şartlar al- yor ki: dafaa eder k 1 .. · .e"?ını mu =:-:====::---=-==-====-======~ du. O 1 . . tında halk h. t' . .. v l 1 e şun an sovlemıstır· p ) k 
• narı getırdım buraytt . .Melühat işi . 12'_"• '.n'. <oımege ça ı- Büyük Almanya ilk defa olarak Nü cBundan böyle Alm~ • . •. azar l SIZ Satıc Tapınırcasına sevdiğim._ biliyordu. Zaten dünyada ondan baş- şanrŞı~ket, vaı<fe<nıııı hudut ve şü- rembergde kendi,;ni gö•teriyor Eğer diğer memlekcılcre , . ~. e;on:m"' Y lmıa: Adnan, ka da iyi bir doatum ,·oktu mu unu anlamakta ve da>ma göı. ö- k" Cc • · • ha ı b a ' 

0 

ma "zın k ~u imzayı okuyunc:ı :hemen her - Neden bahsettiitnizi .. anlamı- nünde tutı;ıaktadır. Birkaç arabamn :e:leri ~7en •mpar.aıo,luğunun ~· ." ya~~:: ::şayabil~. A'."k .. A~m~n· aOUDU 'eyı hatırladı. Karısı hastayken Ad yorum boyanmasırle denizlerı a«p kaleler d dl '° bu cok• Alman tchrmc •· 8 ·ı·h • luka "laho gomulmu,ıür. 
nan evlerine çok sık g~liyordu Ba: _ A bilmivor mmmnuz' H • fethettiğine kaııi olmadığı. gibi 22.30 a e e imiş bulunuyorsa bunu altı bu m~ 11~ a h~kü.esııir olamaz. Bi7im ek~no Yunanistanda çıkan Katimerini 19• 

• ' J • anı çuk ·ı Al . . . . ımıze a ım olan yu'•L_ k k t • k . - d b 
zan onu karısının yanında .,alnız da • h . vapuruna bir römork tah•is edeme- m< yon man ge<mp v•rm••tor. d . M"ll . ~• arar ŞU· zc e'1. memıe chm<> e tatbikin• af' bulduğu zamanlar olurdu: Adnan ls.ızde. ,"' zaman hır arkadaşınız ge- mekle kendisini çayda ı,.,ğulmuş ,.e Bu Almanlar bugün burada liknn ve d u~.. ' ehn emniyeti her fe0n üoıün landm•t olan maktu sat" k~unu d.,ı. 

l 
ır ı \ a.. · ef ruh 'il t. · · b'. ·· k k k e ır. y·-:..ı t b. . 

aece geç vakte kadar k . n be • serrli• erini bozmuş famtmez. lJu en mo e <mtZ<n utun er '. ve • B" 1 _,.e en .,_n "yazo ,~zm•ıt•" 
ber otururdu O odarısı e . d~~: . - Evet, Adnan .. İ:;;te onunla evle- itibarla makale sahibinin ne iltifa- l dınlariyle birleşmi~ bulunuyor. .ınaena eyh, kendi ekonomik mcv Bu yazıyı aynen gazetemize geçirl 

· sınan aya gır ıgı nn•orum Şimdi ,.. ·d ~· A Al cudıyetimiz' b. vakit ikisi 8U8arlardı . . "anına gı ecegım. tını, ne tariz ini \·e ne dP şikavetitıi ''usturyanın, man impaartorlu . d ı ızzat ana topraklarımız yoruz: ·· S h t v • \ v b k. h a tamam· 1 • T ·· k 1 B ) d'. Ü ema a ayaga kalkb. yerinde bulmadık sav•ılar gunun " <• < udut eyalciınin tekrar , . ov e temm etmemzi zaruri < "' gaze<e erin;n verdiği mal 
un arı u, nünce elindeki mek- o . . · · '" · · - . . d<r. Ancak b k · · • ·· ı E ı·· · · ·· tu • sman · y..,. Sahay - Osı.üdar Halk tr•nl omparaımluga avdcl cim.,. ha• önü • h u ta d"ded<r ki, ordu !mata gore, -Y ulden ıtıbaren Tur 

p yıgınını yere attı. Pardesilsilnü G'd. 1 ._._ . 'b' . .. d k' . . .. . .f er an Afmanvanın f tJ • h lk b .... k b. vl " k 

1 

• - ı ıyor musunuz gidiyor mu- .. , an t'..eti I' ' bmn de py•mİz mu' • o •en• tÇon mutemmom va><~ , men aa erini kuv • ' •n uyu " eg encc;;inden "''" 

ta~kp _asını a ıp sokaga fırladı. Ve bir •unuz? diye sordu. ' • halb hWn<ttir •• ,nem fU ta..;ı.i. le< ,.üklemektcdk. veıli himoycai altonda bulundurabilir mm kalacakh<. E ... en •arki AvrU sıye atlayarak klübe gitti Bütü - E , t Ad . aebe lan \ s· · ha'-- d Müteakibe H· 1 Al • . ' 

1 d 

· n 'e • nanın yanına gıdece- •• P o Y8"• da bu mabatLo .. <Ya" ~m an Av-tu,yoda n... , • n ti"· manyanm ge m<llctlc.i de bunu eğlence addedel" 

masa ar oluydu ve hP.rkes oyu ğ. . bir -=:..-L~ .• • . re.: sıyaseten k ·k . . namakl ld" n oy- ım. Yarın beldıyordu beni ama .....,... J• nmat..uden ,...ı...,. yonal - ,..yal"t t.,ı.il&to .,., iıiba· • . · gere ' """den münf~ lenlo. Yapolan bir kanunla pazarldı 
B" : . mctgu u.. . sürpriz yapacağım ona .. Bana }"azdı- ""1:...dif; • alqom mevzuu bDe ..,. riyle tamamlanmı, Ayolaba;r. ~ :" vazoyeı':'.' bulunduğu devrenin hi _\ .. k edamektedir. Türk gu•teleri, 

1 

ı" A~""1e oturan hır grupa yak- ğı mektupları da beraher oku}·acak- ;;' ... ı.ı.... da m..ı...ı.ı. etmı, .ı.ı,;. EKONOMiK VAZİYET ·~ :::ı~ugunu .ılylemi9 ve doot ola- kanunun çok zor tatbik aş ı. nan onlarm arasındaydı. tık • Ekonomik bakımdan Avusturvanın ra uyuk ve kuvvetli devletle k "dd. k di 1 • 
Oturdu Ve konu d · d v r a - ı ıa etme te r er. 

. şma sırasın a fır- - Şey .. Dinleyin .. Hllvır ş . G . Almanyanın ha)•atına U~tdurulması da zan ıgını ilave etmiııtir. B b. . 1 . satını buldukça Adnana hakar .. ~ • .• e~ .. a7.Jantep İKi \ unu ız ~apmif o saydık. Atın• 1:.m: .. " 

1 

f lat et Osman sozunün sonunu getlreme · oü...,tli te«kkiler göote<m<ktcdir. TEHUKEI... dmlan mal -•n alamazla·d" cün 

• - sozer ır maktan geri d d" b" · · • H"ıl b 1 · ' 
dı. urma- ı, ıtmıştı. Bu mesel-e onu, karısı- J Hitler. Alm~"lyanın ekonomik vazi . ~ er ••• o ~'·ık ve Yahudi tehlike- pazarlık bizde de çok kökelşm· 

Eve - nın ölilmünden daha çok sarsmıştı manevra arı yelind•n bah0<dn•k dddl ik; nokun 
1~"~'n hala mevcut olduiunu ve iomi ITürl ' .. nin aldığı bu tedbir. med 

• donünce ~"'.sının ne kadar Dudakları titriyordu .. Sanki birde~ CBaş tanılı ! iııcide) don muztarip olduğunu ve bunlann ~' _"'Y«lmeden büyük bir Avnopa dov yete doğru yeni bu. ';.dom tCfkil •del r~ı varsa hep~ını ortaya çıkarıp ihtiyarlamıştı. Kad 1 d etının naııyonal - so~yaJi,.t d ·f • ve bize örnek olması icabettigvini bırer b" ld •n anna vanncaya kadar -.k•r a umumivet itibariyle i,.; nok .. nı ve d" .. <' el< lıareke;r;;;•~ hı.' sobaya alttı. Bu Semahat ona dikkat ebııiyordu bi olan Ant<p halk<, kah .... man Mehme;. bilhau• endü•Jri ;ı<i\.,inön .,ı.ğ> oldu -~~neclerine ıamamiyle iflirak •ili - iıir>f eımeHyiz.• 
S bahl . esını ır"._" ya~tırmıştı. le .. Eldivenlerini giydi ve bir çocu~ çiği görmek. onun taıbikatıno yak ğunu kaydeımi,ıir. gto en dolap memnuniyetini beyan --

aak~di. ;:~~atui:~~;~mv~~net~i~~; edi·f .. zıplaya ı<playa m•rdive:nlerden don ••kip etmekle orduya ,.,.,Jm~; ,: iAŞE F..NDIŞESI YOK! cylemi,ıi" nan bve güvenlerini tekrarlamak fırııa- Hitler, bu sene ekinin fevkalade he AJmanyanın daha ziyade dahili va· 
Çinin Milletler 

cemiyetine nota 

Ç ki 
tını ulacaklardır. 1 ziyetine ve ekonomik. müna••b ti . e ki reketli o duğunu ve ithar edilmif bulu . . """ e erme 

t 
• f • Antc 6 (AA ınhısar eden bu beyannamede H ' 1 

e erin e 
p, · .) - Büyük F.rka- nan muazzam erzak stokuna ilave celi ıt er, 1 1 nı Harbiye Reisi Marf:fal Fevzi Çak- lirse Almanyanın birçok seneler için \Avusturyanın Alman kanı dökülmek-

• mak bu .. "".'.'h be..,berinde O<g•naral iafCSÔ cndişeoinin ottadan kalkt•im• oizin ~na vatan~ ilhak•~ muvaffak; . 

(B(l.fta.rafı 1 nti 1Ja.11fo.da.) messılleri arasında bir t 1 t Asını Guncluz. Korgeneral Galib De - l ıöylemittir. \yet hasıl oldugundan dolayı derin ppbğı müracaatın cevabını Henlein ı op an ı ya - n·z ld v h ld R 1 n • t" • ·r d · 

R 

pı ması ve me-.dcür tekliflerin onlara ı o ugu a e ireciğe gitmi~ ve ak Hitler, dört senelik planın hayret ıemnunıyc mı ı a e etmıştir.. . 

unclmanın muavinine bildirmesini k GAZETELERi "t ki . resmen tebliğ edilm""i ve muvafakat ,.m ıe '" şcrhimize dönmüştür. Ma- edilecek netice\., vermeiie bul•d•ii>· N TEFSiRi ~u ea p Runcıman Çt>.koslovak rei- )arının ahnma!\ı heklenı· .. or '-'a d replin Bireciğe gideceğini duyan çev b ' Berlin, 6 (A.A.) - Bütün Alman aıcumhuru Beneıı ·ı "rii Ü • ' • ' rın a m eyan eııkiıen oon"· Alman pora- b h t B d t e ~ ım_ ş ve nı- kat'! ve Sl' ! ;İı bir tebliğin ne'l'olun re köyler ve halk• kBmilen yoll.,a dö- om• fili b;, koymet vermek ;;,.,. ;.tih· , mal~ tuaktı, Nür~~ber, naayonal - sos 

l 

eytıe ene~ e mezk~r ~abıne top - maıo muhtemeldir. .. - külmüfler. Mııreşala saygı ve srvgile- 1· .. - ya ıs onaresının açılıtına uzun ma 
an ~ına rıyaset etmışbr. Çek tekl"f . l rini "'nmu,lardn. oa'" ortmlma" luzumunda "'" eyle· kaleler tahoia elm•ktcdio • Bınaenaleyh, eter İ114Jiliz tavsiye ı ının esas arı N .b e· .k h.. .. k miş v .. e: demiştir k.i: •. • Matbuat bilhassa bu .. ·yu··k 

l 

· · p v •• • Praır 6 (A A ) R.. . e:z.ı te. ırecı te utun asaba hal D k Cermen erını rag hukftmett hiç~ saymadı . 211 • • - oytcr bildi- ._ G 
1 

K unya e onomı munasebatının ıs • imparatorlu~u al~ ti . . N 
fse övle deneb r k" Çek I nyor: •ı ene mma,. Başkonm< candan • •me •nmn urem . 
hüku·· m eP • . l tırR ı, . , os ovalcya İyi maliimat alan b r·ıd b. sevgi gösterileriyle karf11amışlardır. tile halde ne olacağını kestimıeğe im • berg ploşuna iade edilmis olmasının 

... oızza uncımanın tasvip . • . . ma a ı en ıl 
8

. .k Un yoktur. Eğer milletler istihsalleri- ' ettiği tekliflerde bulun.W.tadır. E- dırıldığıne göre, Çek0>\o,·ak hükil • "~c~ ~e ka,,.hyanlu •"'"~da U•· ni .,ı.,.ca~ y•rde mahve<mek ;,,;yor• •hemmiy•tinô tebariôz •ttinnektedir. 
sasen Runciman Pragv hı·ıı..-:. t' f metinin Sildet Almanlstrına ,.aptım fa valı11 ı\e Urfadan gelen hır heyet Betliner Tageblat, diyor ki :. • aume ın n . t kl.!J J a· de bulu d M l ..• 1 v• larsa. bu. felaketli bir şey olacaktır. Bü ··1c c . t l v l" 
tavizlerinde daha ziyade ileri gide- yenı e ı er şu üç esasa dayanmak- • . ~uyor u. .,.,. og c yem<&' yu erman unpa"' or u•u a a • miveceği · 

1 

be . • tadır. n• Bnccokıe halk ,,..,.da çok n.,.li Mübadel .. i.dik yüzünden dünya ıica metl•rinôn NU.emberğe avdet etmit 

. nı a enen yan etmıştır. · ı d. ·· · ı -
1

- B Ş. d" bT . 

1

• • 1 - Südetlerin toprak hl • yem•ı « "· Ma...,.I. ~alkm .. ooterd•- «ti ö cc~tir. inacnaleyh, bi< mille- olman. münfe<il Alman develılcri tari 
ım ı 1 ınmçsı az?mgelen hır •etı·nı· mu arı- gvi sevgi ve bagvlılık tezahürlerı"ndcn · '-' k d. k · · h' b h. · _ .ı b. k d nokta varsa 

0 

da, son gizli mükiile _ ) tanımak, ton oozzaı en • e onomomne .. •P u onm ~• ıyen aponm•f ol uğunu 
melerde herhalde ken~ilerine rnuf.. 2 - Südetlere tanı biı' statü mü- müıcha.,i.ıirl«. lunm.,ı bu yüzd•n daha büyük bör göoterir. Üçüncü Reich, .. ki imp•"'· 

sal olarak bildirilmiş olan bu teklif- sa""stı tanımak, . . \ torluğun önhitahnı mucip ol"' teferrüt 
leri Sildet Almanlarınm kabul edip t• ,' - Keza tam bıı· dıl muhtariye- \temayüllerini katt olarak tasfiye et -• . . _ mı tanımak. miflir. Hiıler. Cerm-. mill.ıinin •o•· 

etmıyeceklerıdır. Eger kabul ederler B k • se, Avrupa bir uzlaşm!lnın arifesin- rar eutt~~ ~-ılar !I
1
enl_eio üzerinde is- yal briliğini na,.\ k•ti ola.ak ıemin oııi 

Japonların zehirli gaz k··lbll"' 
malarından şikayet olunuyor 

Ceııene, 6 CA.A.) - Çinin Ol 
nevredeki daimi mürahha'\ı, Mili 
!er Cemiyeti genel sekreterliğine 
nota vermiı,tir. Bu not;uia, JaJ>O 
rın Çiııde icra etmi ~oldukları hl 
rekat esnasında zet 'rl: gR1.lar luti 
mış olduklarına dair mütemmim 
llımat bulunmaktadır. Bu nota. ~ 
zılhaç doktorlarının vcrmi~ olduk 
raporlarla haziran aymdv Ank · 
civarında maktul Japcn 1.ab1deri 
zerinde bulunmuş olan ve.~ikalar• 
tinat etmektedir. 

Alman silah 
fabrikaları 

Bptnn fabrikalar günde 24 
silah yapmakla meşgul! 

d b ıgı prensıp erı !atmin etme İ•e büyük Almanyanon toprok birliöini 

• ulunuyor demektir. Eğer kabul mektedir. Henlein tef ü t h k • ve devlet kudretini de öı•lcce h,,.,. 
etmezlerse kuvvete müracaata yol a- da müzakerelere ' . . :rr da a km çılmı• olacaktır . • gırı ,me en evvel mııt<r. ~ . . bızzat kendı prensiplerini tamamile ================ 
. B~zı ışaretle~e b~~ıhrsa bu tek - kabulUnde israr etmektedir. 

Eski tspanya kralının 
oğlu öldü 

Berlin, G (A.A.) - Ha,•ns sj 
sı bildiri,;·or: Alman r iltü:. endii 
si tam randımnm ile çalı"mnkt 
Fabrikaların ekserisi ~eki7er ~ 
lışnn üç ekip halinde mUtenuı.di 
liyctte bulunmaktadır. 

lıflerın kabul edılecegın(l hükmetmek Ortada hakikat olan b" A • ır şey varsa 
lazımdır. SUdetler Karl~badda tesbit o da, bütün tedhiş ve t.azyiklere rav _ 
ettikleri sekiz noktadan h;çbirini fe- men Südet Almanlarının kendi mı~
da etmiyeceklerini beyan etmiş olduk 1 ~kal~rında müessir b!r tarzda teşki
larına nazaran, Çekler bi.itiln fecir. - lat vücude ~etirmiş olmalarıdır. Hat 
kl..tlı.b er ti bir kabine denebilecek teşekkQl de 

--=~liıııiııiıııi..rilliil 

ile sabah, 
•• 'IJ 

ogte ve akşam 
Miyaroay, 6 (A.A. l - Eski 1s

panya krah on ilçünci: Alfonsun oğ- ~ Silah end~strisi il~ nliikadar 
lu olup bir otomobil kurun netice _ ger bazı fabrıkalar m-eseli pans 
sinde yaralanmış olan kont L:avadon levazımı yapan imalathaneler 
P almıt olduiu yaraları:ı Uıliriyle siparif}eri güçlükle temi.-ı ed 



1 EYLOL -19S8 YENı SABAH 

KÖY KANUNU 

Köy hudutları nasıl ve 
ne şekilde çizilecek 

Katil Maksudun 
muhakemesi 

-0-

Şahiflerden biri maktulü haki
katen tanıyormu idi? 

Bir müddet evvel Beyoğlunda 
Tarlabaşında meslektaşı sebzeci Sa-

K idi tabanca ile öldüren Arnavut Mak 
öy içinde yapılacak binaların yer- sudun duruşmasına dün ağır ceza 

mahkemesinde devam edilmiştir. 
lerini köy dernekleri gösterecek Geçen celsede Maksudun vekili 

gösterdikleri müdnfan. şahitlerinin köyelriınizde ıüratle kalkmmayı te- 11nır taksim olunacaktır. dinlenmesini istemiş ve bu şahitlerin 
nün etmek üzere bir kanun buırlandı Birkaç köy arasında müfterek olan Maksudun karısını .Arnavutluktan 
iuu Y&Zmlftık. sıvat, sulak, pinar, mera, baltalık, yay lstanbula getirtmek için kay:nanası-
d Mülıinı maddelerini dünkü aayunız. lak Kibi yerler, eier bir köy ••nın için na para verdiğini, maktı;ı Saidin, 
b~ ~erd~ bu kanunun mütebaki de kalıyorsa o köyün malı olmakla be :Maksudun karısı Ervche ile münase-
ülunnlerıni de buaün kaydediyoruz: raber diğer köyler de eskisi gibi fay. bette bulunduğunu teshit edecekleri-

SiNIR lŞLERi dalanacaklardır. ni sövlemif.,ıti. Diinkii celsede müda-Bu · la J 

h k .. P.~oJe nunlafır kanunlatımaz, KÖY HUDUTLARI faa şahitlerinden üçil dinlendi. Bun-
k~~ doyun sınırı derneği tarafından bir iki veya daha ziyade köyler arasın· }ar Maksudun karısını ml.!mlekett:?Jl 
agı a Yaztlacakt S · · d k h d 1 k ı._ .. 1 .1 ır. ınır ıçın komsu a çı an u ut, mcri, su, su a , yay- getirtmek için kaynatasına para ver-ııt.oy er ı e aral d ~ ) 

ö b arın a uzlatma İfleri e- a, orman, bataklık gibi anlaşmazlıkla digwini, kaynatasının, kızını Maksud-.,er Varsa u d .. ril h 11 

,~SilE·MA 
Lorel ile Hardi ayrılıyorlar 

ı 1 a goıte ecek ve ..... ~. nn a i yalnızca kaza idare heyetleri dan avırarak Saide vermek istediği-an sınır «İı" d d "''""'" J 

dan i 1 ıra 
1 

ernelc azası tarafın • ne ait olacaktır. ni işittiklerini söylediler. Bu şahıtJer Lorel ile Hardi n Lorel karısı ile 
deni m~ .•nıp nahiye :müdürüne gön. Anlatmazlıldar, bir karara bağla • den Bektaş hadise etrafında bildık- Lorel ile Hardi.. Düztaban ile o da bazı şartlar dahilinde bu evlcn-
nır ~~iı~:~I ~ahiye müc\:rü de b., sı- nınaıya kadar her tlirlü niza Ve ~vga lerini şöyle anlattı: Bastıbacakdan sonra sinema ilemin-mek teklifini kabul etmicıtir. Bunun 
derecektir. aza veya vilayete gön ların önünü kesmek üzere nahiye mü - Bir gün Mecidiye koyiin<lc de büyük bir mevki sahibi olan bu üzerine Hardi yapyalnız kalmış ta-

Oral\lrda lcaz:a "d . dürü veya kaymakamlar tarafından lü 1 Maksuda rastgelmiştim. Bana: "'Ka- iki arkadaş yeni sezon için filmler bii. 938 - 939 sezonu için başlanan 

Burtmkn bulmaca 

1 2 s 4 5 6 7 s ' 10 

SOLDAN SACA: 
1 - Medet ummak. 2 - Fazla, 

beyramdan bir gÜn evvel, :3 - mina 

11 olmıyan .öz. .f - vermek, Hatay· 

da bir mev1<i, 5 - Sancı, 6 - So • 
nı.ına (e) ııdirııe sevmediğimiz bay -

1 
van, Sorgu ifareti, 7 - Büyük, kat, 

beyaz, 8 - Zaman, Sonuna (R) ge

lirse h~re. 9 - Notada bir aea. E-
tin küçüğü, 1 O - Yurt, Türklerin ana 

yurdu hududu. 

YUKARIDAN AŞAGI: 
kiiV.ıdı tetk"k 6

1 

~re heyetınce aınır zumlu görülen idari tedbirler alınacak yınbabama para verJiw; kanını hazırlarken birdenbire a)Tılmışlar -filmler birdenbire durmuştur. 
tasdikli b· 

1 

- ve ~~dıl edildikten sonra, br. memleketten getirtmesini söylC!clim. 1 dır. Son senelerde bilyük alaka uyan- çüaü, Kırmızı, kıymetli bir uzuv. 3 -
n" veriırn':ko~egı tekrar köy rnuhtan jki ve daha ziyade köyün su ve su Fakat i~ittim ki kayınL:ıbanı J~n·e}n: j Bunun içinde kadın parmağı ol-dıran ve pek çok para kazanan iki Başına (i) gelirse dikkat, bir milkt. 
Yollandığı gib~zer~ nahiye müdürüne l~k ihtiyaçlannı temin eden ıulann tan yi getirdikten sonra bana para ver- 1 duğunu söylemeğe lüzum yok. Stanahbap çavusun tekrar hirlr,,şeceği tah 4 - Vennek, ima etmek, 5 - Eski
dikli J le 

1 

aııı sınır kağıdı da tas z.ım ve tevzii bir kaza dahilinde ise, o mivecekmis, bakalım, ne olacak?,, Lore)e son gilnlerde u:r k~dm aıaıkmin edilmektedir. Çünkü Loreliıı giz- den fenalığı olan. 6 - Her zaman. o ıua tapu d . le b' 1 • • ·; • b 
tir. aırc_,ine verilecek. aza, 

1 ~ vi ayet içinde birkaç kaza a- dedi. Yine bir gün ölen 8::ıid2 rastla- olmuştur. Kontes olan bu kadın Lo-Ji tutulan evlenme şartlarından bııi- Beygir, 7 - jeoloji 8 - Kurnaz ir 

1 - Meşhur sergi, l - Zaman öl-

1ki köy d nıl ~nda ıae Dahiliye ve Nafia vekalet ı mışlım. Lif arasınd:ı. bana E~reiin rele evlenmek teklifinde bulunmuş si bu filmde çalısmak imi~! hayvan, hazır ol, 9 - Notada bir ses, 1 . ara11n a uil -' ennce mü"t '- · ·ı· · ak · ' ı O ı· b ld B ~ · · d ar ıçin id h afuarnıyan Slnır 1 .. ercııten tanzı mve vı ayet- kızı Erveheyı Maksuddan ayırın ı- - hikaye, - stan u a ogazıçın e 

lcikler Yap:::ıc :~~e~ ~~·t "e tet =~ :e~ olu~~claktır.bBu hususta çıka çin mahkemeye müra.~aat ettiğini, 1339 Nevyork sergı'sı'ne hazırlık bir köy. 
de..,. bi~r t _ _ıi1r.ı· ÇIZip ner ilı:i köye d n aşmaz uı: arı, u merciler halle kadını boşattıktan sor.ra kendisi a-
l 

8ıtUı ı sureti · - eceklerdir b k 
erdir. nı gonderccek. B • lacağını, Eşrefle bu hnc;usta muta ı w ..... ,.,,... • ' • •·w 'IWNvl't'v , • . .,.,.,....,. -'MN..'l'Mr.vJ ·" _ ....... -...mı~~~~ 

Bu karar 1t • uı._ kanunun hükmü hatlar ~afla- kaldığını ve hatta Rimdi<len akşam - s • d k• T •• k h 
bütün Jı: 0··yı'. •ti olacaktır. Kazadaki maz hner kö}'Üı\ urnwni yapı yerleri ile ları Ervehenin evi~e gittiğini söyle- ergi e ) Ur paVyODUnUD azJr. erın taad'lcJ' ev a J le 
tapuca bir d h 

1 1 aınır lı:&ğıtlari' ' .. ır, saman 1 ve dükkan gibi köy di. Başka bir şey bilmiyorum. } • • A •k b• h • • 
idare hey re ere Y~Jıp dfeterin altı Yderının •ınırlan lı:öy derne1ri tarafın - Bundan sonra rnaktCıl Said vere- Jgv } JÇID merJ aya Jr eyet gıttJ 
A e 

1
nce tasdik t · .1 an dört ay içind h ·· . · h"t 

Ynca bu taarildi deft . e tı~ ecektir. göaterilecekitr e ve sa a uzerınde sesi vekili söz. aldı \'~ dınlenen şn ı 19 39 Nevyork dünya sergisinde 
de tapuca çıkarılıp id enn hır sureti Bir lı:ö . Bektaşın vaktıy]e Alı Rıza adında Türk pavyonluının en iyi tekilde ku-
Janrnak üzere .1 are heyetince ıak k 1 yde bu yurtluk aının İçinde birinin de katil davasm'la yalan yere 

1 
. . ı daki hazırlık 

verı ecektir K- a an yerlerle bu 1 b' .. ._ • . . . .. ıecı·k ru ması ve tanzımı yo un 
nna ait bütün • J d · oy sınırla le d ı._ sınır ara ıtışıK yer- şahitlik ettiğim ve şmıdıkı soy ı • 

1 
'lk d • "hayet bulmuf ve ça 

'..J 
1f er e anl r e ve ou sınır k 200 · l ann ı evresı nı <tıa ve niz:alarda d ·1 ~rnazlıklar. u ... 1_ 1 d a en ço metre terinin serapa yalan ve uydurma o -

1 
l ·k·ı .

1 
... fhası baelamv•tır. h ev et d • l -.: Yer er e mesk 1 b'J k w .. I ışma ann ı ne ... \" .. 

rna kerneleree bu ta . . aıre eri ve lar ::Vapılrnaııı .. en .• o a ~ece yapı duğunu, şahidin konuştuıronu soy e- İlk hazırlık devre3inde; sergide 
saa tutulacaktır. Bir ~~ı~!ı defterler e- ade verilebil~:lt k.oy ıc' l•11nce müsa- diği maktaı Saidi katiyen tanımadı- memleketimizin maddi ve manevi bü
kiJdc çizilecektir• oyun ıınm, fU fe da İllfllat uak tı;· Bu ashanın dıfın. ğını beyan etti ve bunun anlasılma- tün kudretleriyle temsili için alınması 

l - Eskid .. h. • le encu··m . Yk . ol up yapılanlar lcay sı için şahide maktül ~aidin eşkali- )" 1 f dal go"'ru"len tedbirler ·· · -.n en ·· ·· enı arany e y kt J k A . • . uzum u ve ay ı 
tun tarla, bağ, hah oyun sayılan bü iıllar. bağ ve bah ı ın aca tır. • nin tarif ettirilmesını istedı. ~ arastırılmıştır. Her sahada mütehassıs 
~~l~rnuklulc, 'baltalı~c,v:-'Yırj_~:Ytin_!ik, yazlık evler ve kul~~~ı::e b Y:.~~~~cak •. lUki~1. ~bit ~ektaşa •. ~a~~~l ;a- lan' tarafından yapılan tetkiklerle mü 
çın e kalacaktır. ot ~ar •ınİr den hariçtir. u u um • ıdın eşkalını tarıf etmesını soy e ı~ him eserler tesbit edilmittir. 

•· 2 - Dağlık ve • Bir köyde lr." . • . . Bektaş kıpkırmızı oldu terlemege Sergide resmi pavyondan ayrı bir 
~lede beride daiın ~rın:nlık havalide si gerekirse lca:ı Y~rını; genı~letilme başladı. Fakat daha fazla tereddü - aatıf yeri de temin edilmiftir. Merke-
alar, meralar P ' o an evler, tar. ınerkez ,_ _._ ar. ~ aYmakamın. dOn de sözlerinin asıls;zlığını mey - • . tt v 2500 metre murabbaı 1t·· arça parça .-;azaaa valının ... h" zı vazıye e e 
oye bağlı aayılrnakJa en :Yakın Z.hn :riyaseti alt ..• aeçecegı ır dana çıkaracağım rlüşiinerek tanış - geni,Jiğinde olan bu sahaya bir cTürk 

••nır dıtında b kıl , beraber hunlar ru Nafı·a .. h ında hukumet dolı:to- tıg-ını söylediği maktfıl S~udi herhnl- S't . k 1 a etm"ıft.ır 
b• · ıra acaıct y ) ' mu endi • f . ı eııı:t urum sı tekarrür · ırınin adı sınır 1c- .. d ır. anız her ru, ziryt müd'· sı veya en memu- de birisine benzetmek lüzumunu hıs ' Amerikada rağbet göreceği veya ali-
,_ 13 - Snır rnürn akgıu··nınald~zılacaktr. nahiye ınüdürü:d veney:~ekmkuru hve bir etti ve mahkeme salonunda duran ka uyandıracağı anlafJlan milli mah-
llo ay J o llgu lcad • • ... ure ep eye - ~ b · A T · t ederek· ı>el an atılacak ıurett d ar tin lı:öy encümeni j) b" likt . mu aşır rı ı ışare . • aul ve mamullerimizden satı~ çıkaral-
ı._ er, YolJar Ye•a d'" e ereler. te. Yapacağı tetkiki .. e . ır ı e yerınde - Sait işte bu m\ibaş·re benzer- maaı veya te,hirleri lüzumlu görülen-
.,..retJi 1 ,, •ııer deiifm. er uzerıne sınırlar lü d. ded" 
teı>e v Yer erden Seçecek ve ıye~ ZUtnlu miktarda genifletilecektir • 1• • 1• • • • •• • ler teabit edilerek, ihzarlan için alaka 
kö .. e YoUann ıre • • l>u dere, Dailık, ta9lık " . Saıd veresesı vekılı mubaşırın es- darlarca faaliyete ııeçamiftir. 
d Yluce adlan ney ~ret)ı Yerlerin lar olup topra... eya ~~~~ mıntaka- mer ve siyah saçlı kısa boylu oldu - inhisarlar mamulatının atıfl için te 

a aaraı· 1 •e. 0eheıneha) Lı,· cın tete~ülu ve ver - h lb k" S "d" k l ve be-ıy e hzılaA-1- anır - İilyeti icahı .. . un ırunu, a u 1 aı 10 umra maslara ve hazırlıklara girifilmit- rea-
..f - t"~ ~tır. ı.._ ''- toprap tlbı olar k b ) b' d lduıirn ma d --ce:r bir it" .. ıaaııun daiın k • yaz uzun oy u ır 8 aın o e- - mi pavyonun dahili dekoruyonu için 

Cl~eı>elerden Y:r,und auurıru dereler bulunduğu 7 ı 1 Y~ta~ak :mecburiyeti lilm bulunduğundan ı;ı.hidin sözleri- aanatUrlar ar••ında açılan müsabaka 

memleketimize ayrılan sahaları bizzat 
görmek ve hemen intaata geçilmesini 
temin edecek ihzari temaa ve tetkik • 
lerde bulunmak üzere. Nev-York Ser 
gisi Hükumet lrnmiseri Suat Şakir Ka 
baç'la, müşavir olarak Nafia Vekile -
tinden mühendis Hüseyin Sermet ve 
Maarif Vekaletinden Sedat Hallın -
dan mürekkep heyet de memleketimiz 
den hareket etmişlerdir. Heyet Eylü
lün 5 inde NevyOJ"ka varmlfbr. 
Nevyork sergisi hükumet komiserinin 
gaybubeti sırasında, komi9erliğe lktı
aat Vekaleti mütaviri Haldun Sarhan 
vekalet etmekt-edir. 

Heyetin seyahati bir buçuk ay ka -
dar sürecektir. Bu müddet zarfında 
memlekette yapdan çal1f1Dalua ailrat 
le devam olunacaktır. 

Serginin imtidadınca altı ay, Ameri 
kada gerek radyolar vasıtasiyle, gerek 
muhtelif toplantılarda verilecek kon • 
feranslarla yapılacak propa&anda neş
riyatuun tanzimi ciheti de derpif edil 

•1• alakalı müeneseJerle temasa ge • m.,. . b 
çilmiş, hazırlanma~ olan bri pro1.e . u 
ahada ihtisası olan nıünevverlerımı --~=,.n;,.en itar~tJi ar 1•n veya diier çizilmiyecekti:r er e öy Yeri hududu nin hakikate~ uymadığı sabit oldu - neticelendirilmistir. Türk Sitesinin se-

rne.: kabil ı Yer erden · · w ·· led" 1 hadet- · 
(f .. ı o rnaz.. . aeçır • Ancak bu "b· 1 .. gunu soy ı ve ya an vere şa rek harici feklinin, gerek dahili taksi- h kA 1 k k t-~ !tadar düz ;.~•r rnilnıltün ol- kazada idare~ ı Y~r erde koyler. her te bulunduğundan hakkında takibat matının tamamen milli stilde iJlfUı te- Yenı· ·u· ume ona -
-yoar dikil _,_ PJJacak ,,e l>OyijJı: eyetrnce tesbit olunup ı · tecr 

S ı er .. llnır 11.. il ayrıca iJin olunacf.lltt yapı masmı 18 ı. karrür ederek mütehassıs ve sanatkar 

1 
• 

1 
t tk•kı 

ı :- Bir köy alıaı· ~atderı ecelttir. Projenin e • L J ır.f Heyeti hakime, Bektaş hakkında lar tarafından yapılan tetkiklerle esaı arı ıcın 8 1 ar 
zin tetkikine aneclilmiftir. 

ıe erın b ı_ ısın en L_ _ ı._. ,.en xa an asıllan 1r.- h k"b t 1 JU .. d" 
le ı ' a9ıı:a bir ı._2- utlZI ıı:ım- ntının umum· "d' • 1 . ' oy a ta ı a yapı masına zum gorme ı. lan tesbit edilmittir. Türk Sitesinde ~an d " _,_ ""Y •razi.j • • J gı ıfıy e ıdare b G 1 ed te ·· d"l k Ü ı 
Ye J • •aııı~ tarla. }> f ıçınde dırlık, kültür I d' : . ayın. eçen ce S e rcu:ne e 1 rqe .• bir lokHta ve kütüphane tesisi de mu yanı ıyor 

ren· .. h'b• a • bal.- !!._ L ' eosya urum gıbı k.. . t "dü lüğ"' - derı E 
"' d • 

1 ttıin buJ d uçe, !Poi ııayabnın an11 lı J • •• • , oy zere emnıye mu r une gon - va alt görülerek projeleri Mzırlanmıt 
aönnt ~J deiiJ. Öteki "~ .• u~ ltöYiin sı ve kalkındınc ceh~k~ erlı uzerınde Yeni len .Maksudun nikah cüzdanı tercü - Ye kütüphanede bulundurulacak eser- -0--

Gayrisıhhi apartımanlar ve 
evler tesbit edildi 

İstanbul fen :ifleri müdüılüğü şehİT 
dahilinde birçok gayri sıhhi apartı -

man ve ev hulunduiunu tesbit etmif. 
Dahiliye Vekaletine bildirmiştir. 

Dahiliye Vekaletinden gelen bir e

mirde bu sibi ev ve apartıma.nların 

tamirlerine, kat ilave etmelerine mü • 

saade edilmemesi bildirilmşitir. 
Evini veya apartımanını tamir etti. 

rccekler veya kat ilave edecekler be)e 
diyeye ma1Unıat vermeie mecburdur. 
Belediye reia muuini Elm:nun riyaseti 
altında bir .komi.yon kurulmuthır. 
Komisyon bu pbi ev 'ft aparba\•nla 
n yerlerine citmek MUetiyle tetkik et• 
mekte, illve veya tamir m6saadeai 
vermektedir. 

YUGOSLAVYA-ALMANYA 

Berlin, 6 (A.A.) - Yugoslavya 
milli bayramı mOnascbe1/rle Hitler, 

, Yugoslavya naibi Pola h!tı:aretli bir 
' tebrik telgrafı göndermi.,tir. ı erı ec ı._ . llOYUrı - ... ı u um er ko'""' kt . h fi 1 • ı· B h t k" 1 u__ b" lar ••tık 6 elltir. •uıtrlnda dır. J •••

8 a- mesı en Z g'e memIŞ 1. ll USUS a ı erin ayrılmasına ve toplanmasına te • narap ına .-. 
lrö .. - Bir lcöyü11 auu talebin temini için rnul.akeme başka tebbüs edilmi,tir. Yine bu ilk hazırlık kullnılamayacak Huduttaki ,u.rfilc memurlarına 

Yun •ınırı ·ı n ınutJah d"" S ·· b k Jd d · 1 J h 1 k 
Yecelttir. 1 . ı ~. ~irletrnek Jizı ıge~ eyyar satıcı arabaJan henuz" gune ıra ı ı. evresı ç~ ı~~a arından ~lmak üzere Birçok kaza1arda, hatta bazı vi- apartman -~~.-~ aca .·· .. eıltide.nb ~ ~oyun 811Urla m ıelmı tesh -<>---- . ~emleketımızın gerek tarıh, gerek tu lliyetlerde de hükumet konaklarının \ Gümrük Bapıudurlugu Uzunkopna lrı•Yan herı hıç bir ltö,,;;_ n •raıında lat b J b it. edilmedi Çoctık bakım evlen rızm bakımından zenııinliklerinin hak hükumetin otorite ve mane'ti şahsi • ı Bulgar gümrük memurlarının otura • 

Of • "~ malı •-1 •n u eledıyca· L:..ı ·· ·ı . · · b .k. h • d .. "fb te 
Y•ylal aruı, daiJa .Tu - la k le ı llCyYar aahcılar. . . "b" • ....Y e gosterı mesı açın u ı ı sa ada da yetine uygun olmıyan '3ekilc1P eskı, cak binaları olma ıgını nazan ı ı a hırakı;r ~1'8a bunlar ~ orınanlar, bite tme ~r~balarının tipini henüz tes izmır, ~~ana, Meraı~· ~ ~ 'f ~e ;· ayrı ayn tedbirler teabit edilmif. müte harap ve ihtiyaca uy:gu~!IUZ o1duk1a- alarak burada 4 apartunan ve hir de 

7 aca fır. nınn dı~ında e memı\ltır. mele muhıtı olan te ır er e reı;ı e 1 hassıalardan mürekkep muhtelif komis 1 ld ~ d her vi18.vPtte ve ev yaphrmaia 'karar vermiftir. Armı-
- Bir ltöyü Bu hu.uıtaki tetlcikat henüz d (çocuk bakım evi) açılması kararlaştı yon ve encümenler bu sahada da çalıf rı an aşı ıgın an - . did satın alınarak projdell-

~'," o .lt~y dernefi ~amalı olan Yay)ala- etmektedir. Dahiliye V / .aleti. ~~~: nlmı\ltır. Mütekiıif if ve amele muhi- mıtlardır. kaz~d~ hilku~et. kona~ ofoı~g~ !' i: n: r:rla:aııı için Vekalete yazıl 
"ı çı~ılrnelcJe be brafından ayrıc• aı . yeden tetkikatın biran evvel ilun 1 d' ti olan vilayetlerde, birçok analar fab Diğer taraftan bütün Vekaletler a verışlı ve aynı tıpte bınaJar ~n ... bı~ n 

aıı lö U ra er hu • Jip h"ld" ·ı · a e 1 h l'f · ı d ı le • • çin tetkiklere b8f)anm~tlr • .Du ına- JlUfbr· cek . y n •mır ita" d sınır kaiıdı ı ırı mcaınj istemi\ltir. rikalarda ve mu te ı ıt er e ça ı'"1a raJarında Denizbank. Etibank, Sümer • dahili tak i 
tır. RI ı ile birle f ·ı ç ta bu yüzden gündüzleri çocuklariy- b o lar modern uslupt.a ve s - BiR otREGE ÇARPAN 

8 - Kab·ı J f ın e- CSp fınnları İçin bir teklif le• liyilti gibi 'me~gul olamamaktadır- ank .. ~um .. kurumu, Kızılayda bulu- mat itibariyle de bir 'hükumet kona- OTOMOBiL 
Veya lı:roJc· .ı 0 arı lcö}'feri ı,· Şehirde {ö h . . . nan mıJlı muesae•eler ve batta Türk ğı binasına lazım olan bütün terti -ı _ .. B "d 

ilci Jc·· ısı çizilecektir n ır harita bul heledi e ~ nnı 1Dfa11 açın 1.tan- lar. . Tarih Kuurmu olmak üzere muhtelif bat ve tesisatı haiz olarak insa cdi- ı Erenkoyunde ag at caddc!İnde 
~il . oy arasında • . L!Lt Y aı tarafından yapılan tet - Çal ... n çocuklu anneler, .. bahleyın tetekküller bu mevzu üzerinde k d' 1 1 d' • " 310 numaralı köfkte oturan zahire ı rnesı i . h·· n~ı .. _ J ~ ve hll%ırlılc] ·ı 1 . :..ı . "d l k ki ı._ •. en ı ecek er ır. .. . _ı,_.., 
d Çin Ukürn • ~ .. ıtr &rJn Çİ- a· 1"'-ft ar l er emektedır. "T"enne (fi er CT en ÇOCU annı DU mu sabalan dahilinde faaJiy t W tüccarlarından liayn eVV~ SeıCe ya d~trıefi bir ar etin eınryiJe iki 1ı:- • ı 11 

":w'C finnaaı belediyeye müracaat nRHlere bırakacaklar, akpm itten d. e e geç.m"'"er. Yeni hükumet konaklarında, faz- aç çocuiunu alarak kendi kallan-
1 aralarında ::.~ toplaıuarak İtin ley ederek bir teklifte bulunmuftur. dönerlerken alacaklardır. Bu müesse- ırŞ. • d". b ) l k"k l la eskimiş dosya dolapları. yazı ma -~ 164.f numarah h....ı otomol:ıili 

caltla d uzelb1rn • • n Bu tek}'ft .. 1 ım ı, u ça 1fma ar ve tet ı ler e 
1 

• k 
1 

] . da k 
1 

...... 
r ır. e.ı ıçin ~ı... it 1 e, çop er yakıldığı esnada ııeelrde. çocuklara. y.,Jarma göre gıda vanlan kararlar ve teııbit edüen esas- sa arı, ıs em e er vesaıı- eşya u - ile Hayclarpa,.,.. ..ıım, .. ekqı -

" uzı.,. ...... dıl:Ja r ~ duınanJardan iaitfade edilebi verilerek baluJacalr. oynayacak çağda J d . . d h ı • ]anılmayacakı bunlar yerine, yekna- t.n beklediii ...-lirini otomohiliae 
. ~Yeti tetlcilc "'e •~L,_!alde lcaza idar b~ ~e otobüslere konacak hueu•f ki çocuklara oyuncaklar verilecek, be ar ~ır,uı~ e b~zkı~ anihmı! olan ~la~ sak Ve yeni eşya yapbnJacaktır. alarak dönerken Haydal'P9fll ile Kadl 
ıçınde d .. ~"'il l"a _,_ e ır tertibat . d b d b" el . d d·ı._L ·ı k ve proJe erın tat ı ı c etıne geçılmıf ş· dilik ....nı t kar.alar ı..ı.. . . "da L'- _1_L~!L _., 

, 
0ırudan d .. Pil."" •lb ay b aayeauı e u dumanlann ent ter ıy enne e ııı;ıı;at edı ece • b ) ım Yu ye ve ·~·u köy arM&Ddaki vıra.J au ~ aı• 

"e ı.lı:.i ta Olhıı~. •vaııazı im • •• ..... _x.: u unuyor. . ed"~'- _, bu bi .1--n ..:ı-'-- Ç • . rafa t .. hJ·v ..... ,,.. llttır çizec k d' ,...nı tro.~"'95• bildi:rilmelı:te • tir. Jnf& •~ Utan ftıuan ~ reiine çarpmıftır. &rplflJla ne.tiCUID-

tariJ.ıinden itil '!r edecelctir. T«'b~... ır. Beıediye bu teklifi tetkik etmekte Eyüpte yapılacalc olan çocuk bahçe Anlcarada Sağlık Sergisini tanzim kO~k çapta ve biribirine benzer tip. de otomobilin ön kwnı parçalanmıfw 
~•tara ilci t f ' l 5 IÜn İçind ~ı dir. sinin yanında tesisi düfilnülen çocuk eden Dr. Vadler'le, dekorasyon müte te olanları da, ileri~. nahiye mer • ehpreaten çıkan misafir Ali rıkri ile 
dinde İtirazara d !Tı~fıt•rlan d• vaJ~ u 'ERZURUMDA fM AR bakım evinin kurulması itine de bu • hassısı Cotye'nin de iftiralc ettiği sanat kezleri için yapılacaktır. üç çocu1' muhtelif yerlerinden yaralan 
madde hültu el e~ılecelderdir. 1tir

1 

nez Erzurunı, 6 (A.A.) _ İmar birli günlerde haflanacalttır. karlar komisyonu faaliyete bilflamıt- Köy ihtiyar heyetJerınin vazife mJ~ardrr. 
karara ba.ıı.ı .. ":: enne ıare let'-ı!L azb~ .. 1 t b J • 1ı· • 1 tır. lstanbulda bir atelye kurulmu•tur. gördükleri köy odalarının mazbut, y 1-' H ydA~ Nümune bas-• .... acakb B· ••.: Ve ır ginin getirdi'.. h' t.ö ı • d san u un '' mu ıh o an ve fakir ,. . . . Ü ara uar a -r-,-
lı:anun hu"lcu··-ı . r. ır köy .. -·n bu nem 1 . . • gı şe ır opera r erı e halkın oturduöu semti . d b" ,_ Sergide bulundurulması muvahk görü yen. i ve .heyetin vazıf.e .görmesın~ m tabane•ine kaldmlmıtlar ve tedavi al-- e- -.... e erı ıyı sonu,. vermı· • ve mu - '" • erm e ıra aç kild ı l d t-.;ab Jer .. 
bet ıene •onra ..... söre .. :-.?ıd:ı...__ · :ır v k b k d h len tarihi eaerlerin bir .kısmmm hemen saıt şe e o ma an ıç.n e '--u ır hna almmı·'ardır. Ali Fikrinin yarala h·--' ~ -..:n vaffakiyetıe neşriyata başlamıstır. ç~cu a ım evı a • açılmaa için tet ..:ı. k ht '" 
tiyaç ·· . -u olan Jn,,_ · k ki d ı._ •• ı k mulajlan alınmaktadll'. alınacaktır. Bu odalaru.~ öy mu ar .. . ... 

1 
kt- _J• "Ültu··ı·~zenk~e köy derne~ --a •e ih ŞARKTA TETKİKAT ı ere e o-,..anaca tır. ı._ T·· k Jannın rüyetine salihlyetli olduklan n agır goru me eoır. 

,,. up tirült"·l •· atnırın bu E -- Gerek dekorasyonun, gere.: ur . . . p ,- J d k rak n d b ı . .. u llleei iç· . • rıurum, 6 <A.A.) _ Tetkik se- davalara bakmaları ıçm bırer ufak 1 oııs ve an arma a o arı a 
u uanabılecektir. ın nıür.caatta Y•hati yapan umumi mUfcttişlik baş ZELZELE OLDU mamulatını satıp arz usulünün tama. kürsü bulunacaktır. Ru davalara ait bu«ttn bulanduklan eslt'J, ahfap, dar •.!.'.;: bu . .,....., l.11,Gfliilao • ~llfaviri Nizamettin Ataker berabe- Erzurum, 6 IA.A.) - DDn saba-

1 
men yen; •• çok cazib bb ,.Jdlde ola •.abıtları, kararları ve tebligab l<lly ı.,. ve nı1Dbetll, harlan Akil aerıı.. 

ora..~.,,.. Lir .._ :~ rınde Adliye, Sıhhat ve Maliye mü- ha karşı 3.25 de şimalden cenuba cağını timdiden bildirmek mümkün- katipleri yazacaklar, kltipler, mu- nüşUi binalardan 
icl.._ m.... · =~ o1dufu halde Karsa gitmiş- hafif bir yer sarsıntısı olınuştur. Za diir. 

.. 
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YENi SABAH 7 r:YJ,ÜL 1938 

Nezle 
BULUn göğüs hastalık

larına yol açabilir: 
Fakat bir tek 

GRİ PİN 

Baş ıliş ı. tl P lt' ııgrıJarile <li~er Rğrıları en kısa zumııııdıı vı' en kufi şekilde 
dinılirir. ~kzleye, soğuk ııtgınlııtına, gripe ve em•ııli tıusl ıı tı ki ara karşı 

bilhassa ıııliessirdir 

icabında Günde 3 Kase Alınabilir. 
İsim ve markaya dikkat. Talı:lidlerinden sakınınız. 

I Beyoğlu Halkevinin tertip ettiği 
eğlence 

Beyoğlu Halkevi Sosyal yardım şu
besı 1 O Eylül 9 38 Cumartesi ak\l"ffiı 

saat 18 ve 22 de Taksimde İzzet Bah 
çcsinde büyük bir eilence tertib etmiş 
tir. 

Bu eğlenceye sanatkir Bayan Safi
ye ve arkada~ları, Filfila Samiye ve 
arkada!,'lerı hamiyetcn iştirak edecek
lerdir. Ayrıca Macar orkefttrası, balet, 
triycı.. Zozo Da.ima,, İspanyol dansöz

leri. Yunan ork:atra.sı, .akrobat gibl 
cnterMan numanlar vardır. 

-- -- - ------ -
Flllılt Sulh 3 1111c1i Hukuk Tla-

1 k i nıltfi iurle n: 

Haseki ha•tııhanesiııde 18-l-D38 
de ölen Sadettin Must:tfa ve 9-2-938 
de ölen Fevziye MehmPt ve 19-2-938 
de ölen Hııtice Mümilıin tıırihi ilan
dan itihareıı alacak v,, borçlularının 
bir av ve iclıliayı vera•ot edenlerinin 

1 üç ııy içinde mahkemeye müracaat
ları ahi halde terekelcrinin hazine
ye devrolunacağı ilan olunur. 

(10074) 

!..ta11b11i A•liue Br.~·incı Hııkıık 
M a lıknn P.•i ııd e ıı : 

Takuhi tarafından Galatada Ye
nicami caddesinde 15 nıı~ıaralı Ma
ğazada oturan Leonid:ı K'ılaki Arki
ri Kolaki aleyhine açılan tashihi ka-

;~~~~~~~~~~~;;;~~~~~~~~~~~~~~~~~ yıt davasının icra kılınan tahkikatı 

1 1
. 1 sıra•ında müddeialeyh!n ikiimetgii -=------s .. t.• .. n'!'lb·u-ı .s.elll!llel!ld··llİ· y.e.slll!i-il•a•nll!il•a·r·ı -'l!!l!l!ııi!l!llllll!'!;:• hının meçhuliyeti ha•e'ıivle hakkın

- da ılıinen tel>Jigat ifa"'na ve tahki -
Ccrrahpıısa ha~tahanesine lilıumu olan ve bepi~ine Bl4 lira 60 k t 11 6 9.,8 t "hl . lif · . a ın - - " arı ne mil"ıu 

kuru~ bcdd tahmin cuilen rontgen levazımı açık ek>ııltmcye konulmuştur. , . .. . . 
listesile ~artnamesi levazım miıdtirl ügüııde gorülebilir. İ;tekhler 2490 ~ah gi~nu saat 14 de .talıkın~ karar 
No. lı kanunda yıızılı ve:ıaika ve 61 lira 10 kuru~luk ilk teminat makbuz 'erılmış ve bu bahdakı d~vetı:te va-

mektubil" ueruu"r \J-!J-9;J8 Cuma günü 8ual 11 de Daimi Encümen- rakaları mahkeme dıvunhane.~ıne ta-
~:y~uluumalıdırlar. (5759) tik kılınmış olduğu halde bu muay -

• J y~n günde dahi g~lmemi~ ve bir ve-
Keşif bedeli 23850 lira 35 kuruş olan Sarayburnu ve Şemsipaşada kıl de gondermemış o!clıııı:undan hak

Elektrikli Havuz, Tulnmb" dairesi, Transformatör binası in•aatı pazar- kında cereyan etmekte olan muhuke
lığa konulmuştur. Kesif cvrakiyle şartnamesi Levazım '.\füdürlüf.ünde meniı~ gıyaben i~rasına brar ittihaz 
görülebilir. htekliler 'H90 numaralı kanunda yazılı vesika.lan başka fen cclılm.ış ve .tah~ıkatın ıı_ -.. 10 - 938 
işleri ~Hidürlüğünden ~lacnkları Fen ehliyet vesikasiyle 17H8 lira 78 ku- tarıhı~e musadıf salı • .[!'U'lu ~aat ~4 
ruşluk ilk teminat muktırız veya mek tubiyle beraber 9 - 9 - 'l3~ cuma gü- de talık kı.t:nmış old~gunrlan bu gun 
nil saat ıı ıle daimi encümende bulunmalıdırlar. (B.) (6159) de gelnıedıgı veya bır vekıl gonrler-

1 ,,._ mediği takdirde bir daha mahkeme -
Sıılılmak iizere m"zat i~lni ~{ü dürlüğii Halı şubesine At!f Top'al ta ye kabul edilmiyeceği malümu olmak 

rafından bırakılan bir :ıdet U~ak ha !ısı ilan tarihi nelen itiharC"n on beş iizer..'.'.._ ilan olunuc._ o_o_065 > _ _ ___ ı 
gün zarfında sahibi miiracaat etmediği takdirde satılacaktır . 

m.ı (6191) ZAYi - 3676 numaralı sandalcı 

-------------·------------11'! 

Karıı<'iıter, böbrek, laş ve kum-
lurınclan ınülevetlirl sanrıları· 

nız, dıımıır sertlikleri V<' şiş· 

mıınhk şikQyetleriııi URİNAL 
ile geçiriniz. 

ehliyetnamcmi kaybettim. Yenisini 

1 alacağımdan zay i in hü'4mii yol< tur. 
ı _ Sandalcı ('1,111a/ Akrır 

1 ZAYi - 1979 nunııırıılı arabamı- ' 
: za ait hütün resmi kai(ıtlarınıızı kay 
1 bettik. Bulııp aılres inıize getirene 
ba h~i~ i ,·rrilecek tir. 

l·~ erikiiy R /1nŞfl u1 ıı.hollrsi Kuyu. 

. rn/mk /\'o 11 Jln/u/e "" .4/ıdiirrnhma11 

!===-============== 
,.,,.,.~~~,,,.""'lr ~~ 

1 ~ Or, Besim Ruşen ~ 
~ DııhiLiye .Mütehassısı n 

U R 1 NAL 1 ! :.~~g~~ıı~t::;~~ sonra lıustııtıı- ; 

~ 
Çıırşıkapı Trıımvııy durajtı i 

V - d.. t 1 'd .. k Alıunbey apıırtıuıını No. 2 ucu ue op anan ıısı lıl'I ve 
eksalal gibi mııddelcri erilir, =;ır;;;.t:;ı~Jı;;i:;;;~l•;~;~nı::1:2 

kanı temizler, lezzei hoş, 11lın 

ması koluydır. Yemeklerden 
sonra yurun bardak su içeri:;in
de alınır. 

Doktor Şükrü Fazıl 

• 

istiklal Lisesi Direktörlüğünden: 
1 - İlk, Orta ve Li.<e kısımlarına yatılı veya yatısız kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 

2 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe gi•mek istiyenler bir an evvel müracaat etmelidirler. 
3 - Eski talebe Eylôlün onuncu gününe kadar gerek mektupla, gerek mektebe başvurarak kaydını 

yenılemelidir. Eski talebenin Eylülün onundan sonra ı•apacakları müracaat kabul edilmiyr,cektir. 
- Sekizinci ve on birinci sınıflardan başka diğer sınıfların bUtUnelem ve engel sınavları EylUIUnr 

yedisinde başlıya(•uktır, 
lstiyenlere mekt,,bin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adı·cs: Şehzadebaşı Polis karakolu arka~ı: Telt·fon: 22534 • .. .'t. . •• 

-- - - ·• - -- --:-· - -- . . . - :- .. ' ;( . ' 

HERKES BiLMELi 
Et ve sebzrlerin ivire pişmemesinden, meyvalarm gıiıelce yıkan

mamasından, içilen rnların temiz ve saf olmamasından hasıl olan solu 
can decliğınıi' hıırsak kurdları en muzır hayvanlardır. Bunlar; in
ce Iıarsağın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetiş:r ve ürerrer. 
Ekseriyetle çocuklarda bulunur . 

HALSiZLiK, KANSIZLIK, TIZIMSIZLIK, KARIN AÔRILARI, 
KARIN ŞİŞLiKLERİ. BURUN, MAKAT KAŞINMASI İSHAL, O
BURLUK, BAŞDÖ"IMESİ, SALYA AKMASI, SARA'Y A BENZER 
SiNiR HALLERi. GF'CE KORKULARI. GÖRMEDE, İŞİTMEDE 
BOZlJKLt;K HEP Rl" KURDLARIN TESiRİDİR. 

• 
ıs met Santonin Bisküviti 

Bu kurdların en birinci deva"ıdır. Büyük ve 1'üçi;kJere kemali 
emniyet ve itimacll~ verilir. Her çocuk seve seve yer. Çocuklarınıza 
senede birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danışınız. 

Sıhhat Vekaletinin resmi mil•aadesiııi haizdir. Tarzı istimali ku-
tutarın içinde yazılıdır. 

Bostan bekçisi av tüfeği ile bi 
köylü yaraladı 

Evvelki gün, Terkosla, Tcrkos k;;.. 
yünde bir hadise olmuş, bir bost•3 

bekçisi, elindelci kırma av tüfeğile bil 
köylüyü ağır surette yaralamış;tır. \ra~ 
ka fÖyle olmuştur: . 

T erkos köyünde bir bostanın bek<' 

l 
liğini yapan Biğanın Talattepe köyiiO' 
den Kerim oğlu otuz yaslarında J-1• ' 
mit bostanı beklerken, Terkos köylii 
Hüseyin Demirel yanına gelmis. ara.1• 
rında ötedcnberi bir ihtilif m~vzııU o 
lan bir bostan mesele.sini açmıs, bir'1 

sonra, bostan münakafası birağız k•' 

gası halini almıştır. Bu sırada, hSıtıil· 
elinde bulunan çiftenin iki tetiğini 11 r' 
ka arkaya çekmiş, bununla da hın< 131 

1 alamamış, çifteyi tekrar doldurar•~ 
bir eJ daha ateş etmiştir. 

Fiyatı her eczanede 20 kuruştur . (iSMET) i•min~ dikkııt. ç 
İİİıııll•••••••••••ım•••••••••••••••llıi l Fişeklerden ancak.bir tanesinin,. 

1 H.. . . 1 • . b t ,ı 1 ma arı useyının so ayagına ısa e 

iNGİLiZ KANZUK 
ECZANESi 

\ miş, müteaddit yerlerinden yaralar ~ 
Kadın Hastalıkları Mütehassm \sahibi A. Cemalettin SARAÇOCLU I mığ, Hüseyin, böylelikle, muhakk• 

Sirkeci: Muradiye caddesi Or. Hayrı Omer . .. .. .. . bir ölilmden kurtulmuştur. 1 

ilkel Zührevi ve cilt hastalıkları 

No: 35 I Netıyat Muduru Macıt ÇETiN Ba- Yaralı Hüseyinin ifadesi alın•'' 

Ö sıldığı yer: Matbıuı.i Ebüzziya Çatalcadan getirilen bir otomobili' 
Her gtın hastalıırını kabul eder ğleden •onra Beyoğlu Ağacami hastahaneye kaldırılmış. Hamit y•~~ 

T 1 f 21503 karşı•ında No. 33 Telefon 41358 ı k hk k 
BEYOGLU- ISTANBUL 

e e on: 1 anara ta i ata başlanmıştır. ....,'l 

L.--------------------~~~~ .. ----.... iiliıiııiıiıııiıııiiiıiııı:ıı••-------------- , =============================~~:::=:::: ;;;~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~-~~-~~-~~-~~- ~-~-~--~~-~! b~nbulEmnfyetM~~ügv~dcn 

--c·~~·u· .s. ·,·a-r ... ş. ·i·r·k-·e· ·t·i··ı terketliktt•n biraz sonra evi nıulwsa- hiç bir kınıse bilmemeli v~ öğrenme- ... - metı'dı'ı·. . Müdüriyet için azı 56250. , çoğu 62500 kilo rne~e odunu alınmMı ıı~ ra altına aldırarak kıı:rıarhaneyi bas ., P' 
İ k ek"11tmeye konulmuştur. Eksıltme 1 9 - 9 - 938 pazartesi gilnü saat 2 

kına uğarttırdını . çcrdekilerin ika- Bu üstüvane Şe linde sey, dairen 
y:ıpıtacaktır. Odunun t:ımr.mnıın mu hanımım kıymeti 937 ıira 50 kuorl' 

metgahları alınarak serbest bırııkll- madar yapılan yolun borularından 

ı d. Fakat hizmetçilerin hepsini Sno- biriydi. Bu borular da su mahzenine tur.' 
24 Ç · L BERCMEN Muvakkat teminat 70 lira 31 ku rustıır. Macara romanı : evıren : • hil polis m~rkezine yoll~dm. bağlı olup sulh zamanında su ihtiya- . . . .. · ti' 

--•••••• • •-•• • • •• ••• •••••• - Pekı' nıadam H•.•ııot", t . d' F k t ·ı ·a k lsteklılcrın ~artna!llevı gormek üzere müdüriyet hesap memurlll~ - cını emın e ıyor. a a ı erı e çı a- . . . . . · . . . • ~· 
Bu genç garip tabiılllı vt· çok zeki- Bana öyle geliyor ki hunlar faaliye- - Onu nıüdüriye•e gönderdim cak herhangi bir harp zamanında na, eksı.llmeye_ ıştırak ırın aynı gü.n ve saa~te vılayet deflortlarlığı ııı 

dir. Benliğinin bütün kudreti, kuv - te geçeli epey oluyor. rel'Tla Plessin efendim. Çiinkü o da doktor Zeiss Londrayı mahvolmak felaketinden 
1 
h:ı•ebecılık duıresınde kurulu kom ıs yona murncaatları. 

vcti ve kabiliyeti sanki kafasile göz- muhtelif memleketleri ziyareti de gibi biraz aksilendi. kurtarmak için böyle anlarda havuz- ( ===========================(==6~ 
ıerine toplanmış gibidir. Telnıa kar- bunu gösteriyor. Bunun üzerine Lord Milden gu- tar su yerine ~ıkıştırılmış gazla dol-
deşini, uğruna kendini atPşe atacak Lord Milden: lilnısiyerek: dıınılacaklnr ve Londrnnın etrafında 
kadar seviyor. Haratını adeta ona - Pek kurnaz ve akıllı kızmış, - Evet öyle azıtıların hakkınıl . ııı ' •ıı tmış olan borular vastasile şehri 
hasretmiştir. dedi. Senelerdenberi terıısillerile Lon ancak nıiidüriyet gelehitir, dedi. \ ' e dırıa~acak ve havaya l>rakılınca şeh-

Demek şimdi her şey bilmiş adde- dra halkını oyalayan bu kızın en kil- iki genç adama müşfik bir nazar at- rin üzerini muazzam hir bulutta ör-
debiliriz. çük bir şüpheyi bile davet etmesine tıktan sonra devam etti: tecek. Bu gaz boğucu ve öldürlirii 

- Her ikiniz de çı;k yoruldunuz 1 değildir. Fakat şehrin lizerinde dola-- Zannederim, "n<linı. Elebaşı- imkan yoktu. Peki Şeridnn, canla 
l\lc<ainizden memnunum. Uzun bir şacak tayyarelerin bütün madem 

!arın kafasını ezJı Bun~an sonra başla başardığın bu iş icir lazım ge. 
istirahati hakettiniz. Şayet bu adam k1'ımtanııı eriten bir lıasşayı haiz

artık baş kaldırıp faal. yel gösterecek len miikfıfatı alman için teşebbüsata lnr tarafından inşa ettirdiğimiz yo- diı" Eğer bu bulutu gPçmek istiyen 
lerini ummuyorum. bulunacağım. Yalnız karrnlık kalan !un hakı'kı mahı· ,.etı' ıne<>dana çıka- ı t · k , , tayare o ursa amamile erıme tehli 

- Fakat herhalde bunlrır hesapla- bir nokta var; madam Henol nerede? rıhııış olsaydı hu, bizin için pek fena kesi karşısında ya kaçıp gidecek ve-
rına çalı~tıkları adamlara vaziyeti - Bunu size Lord Ronatd anlat- ve tehlikeli bir şey olurdu. ya parçalanarak düşecektir. Haydi 

bildirmı~lerdir. sın! Madamın işini o~a havale et- Bu sözlerden sonra I.ord Milden {imdi hoşça gidip eğlenin .. 
- Hayır efendim, çünkü bunlar miştim. bir çekmece açarak bu hadisede fev- Bu emri alan iki genç I·ord Milde-

bususi olarak çalışmıyorlar. Elde et- Lord Ronald yaklaşarak, gizli teş- kalacle bir ehemmiyeti haiz olan üs- ni selamlarıp dışarı çıktılar. Ve oto
tikleri malumatı ve istihbaratı dile- kiliı.t rei~inin bu sualine ce\'ap ver- tünıne şeklinde kutuyıı çıkarıp: mobiller ile kalabalık caddede kaybol-

sa tan 1 :;;u ııördiigüııüz •e~·iıı hakikı hü- dular. 
urhaneyi \"İ\ •ıH· - BlTTt -

İstanbul Emniyen MüdürlügündeJ1: 
Müclüriyetimiz için azı 25000, çoğu 30000 kilo meş~ cinsi manP 

kömürünün alınması n~ık eksiltmeye konulmuştur. 

İhale 19 eylül 93?. pazartesi gil nii saat ikide yapılacaktır. MecnıO' 
tıcrleli muhammen bednti 1500 lira teminatı muvakkatcsi 112 lira GO ~ıı 
ru~tur. İsteklilerin şartI'ameyi görmek üzere müdüriyet ho~aıı menıut1 

ğuna, eksiltmeye iştirak için ılı• ayni gün ve saatte vilüyct cfoftenıarl•f 
muhasebecilik dairesinde kurulu komisyona müı·acaatları. (60~\ll 
==================================----~ 

lstanbul emniyet Müdürlüğünden : r 
Müdüriyet için azı 125 çoğu 150 ton yerli kok kömürü alı~ma.ı ,,~ı 

eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 19 eylül 0~8 pazartesi günü saat ikide yapılacaktır. ı~li' 

mürün muham'meıı J:ıe.\eli 3150 lira muvakkat teminatı 2:17 liradır. 
İsteklilerin şartıı·ımPyi görmek üzere Müdüriyet Hesap Memur!~' 

ğuna, eksiltmeye iştiralc için de ayni gün \'e •antte vilayet DcfJ,.•rd<1rl1~ 1 

Muhasebecilik daire~iııd~ kurulu komi~yona mıiraCJJatları. ~ ıG037) 


