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ile münasebatımız 
Ankara, 22 (A.A.) - B. M. Mec- Bu muahede ile iki büyük akit-

lfsinin bugünkü toplantısında Afga- !erden biri aleyhinde başka bir veya 
faistan hükumetiyle münakit maha- birkaç devlet tarafından hasmana bir 
denet ve teşriki mesai muahedename hareket vaki olduğu takdirde diğer 

sinin temdidi hakkındaki protokolun akit taraf o tecavüzün men'i emrin
münasebetiyle söz alan Hariciye ve- de bütün gayret ve mesaisini sarf et
kili Dr. Tevfik RUştü Aras sık sık meyi ve bu mesaiye rağmen harp 
alkışlarla ve tasvip sesleriyle karşı- emrivaki olursa iki hükumet yüksek 
!anan izahatı vermiş ve ezcümle de- menfaatlerine muvafık olan musip 
miştir ki: (Devamı 4 ilncü sayfada) 

Muhittin Üstündağ --------• 
Istanbul Valisi ve Belediye • • 

reıs1 

Atina Fahri hemşerisi 

• 

Atina tehrinio bir r örünütü ve 
yeni fa hri hemt eriai 

Atinada bulunan ve kendisine A-
ti na şehri fahri hemşeriliği verilen 
İstanbu l valisi Muhittin Üstündağ 
ın seyahati hakkında Atina Ajansı 

oldu 
- r 

şu tafsiliitı veriyor: ri kaydctmeKte ve bunların dost v, 

Berlin 22 (A.A.) - Havas ajan -
Atina Ajansı bildiriyor: müttefik Türkiyeye karşı Elen mil-
Bütiln gazete1er, İstanbul valisi- Jetinin beslediği sarsılmaz dostıuk-

sınm muhabiri bildiriyor: ne karşı gösterilen samimt tezahürle (Devamı 4 'ilncll sayfada) 

Eski yaz bayramı bütün Alman - =============================================== 
ya 'da tesid edilmiştir. Berlinde anane-
vi bir mahiyet almış olan bu bay -

• 
ilan edilmiyen harp ! 
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23 HAZtAAN 1 ~ 

(ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SAB~ 
Hazı~~~~: e~~;!~etle Memurların yaz Yerli mallar sergisinde 
Haber aldığımıza göre, Sovyet Rus- Saatleri 

ya pavyonunda yapılacak tadilat hak. T k o ~ı'i 

·y E fi« ı 5 A B A H 

• 
lzmir Fuarı 

kında bir proje hazırlanmaktadır.Sov. Cenup vilayetlerinde Haziranın ra ya':'" evlet Demiryollan -elekf rik sana, 
yctle.r birliği bu sene iştrak edeceği 15 . d t tbik d·ı k r k 1 rı !:~t:~~uı'.:.:S::,a~;::,~k~~:ı.:~ . Dün::.:n z:manda:be~ec:abse- yer 1 Hğıf ve gaz maskeleri pavyon a 

B t 
1 

yangın söndürme aletleri, traktörler dılen ve memurların alRkayla takıp Galatasaray yerli mallar ser.ns·ı k~leti · 1 kt "k ·1·n1izi!l 
1 

Ona par fert b t ld 
11 

" •• t• • . . . . t->• - u ıse e e rı sana)1 1 a a 1 yuruyuşe geç 1 ağır k~myon ve otobüsler teşhir e - ettıklerı ?'~Z çaJı~~a saatlerı~ın t~m- n~ birçok milli müesseselerimiz de leyişini gösterir ok {ize} bit pJ 
9 deeektır. Sovyetlerin yeni çehresini muzun bınnden ıtibaren tatbık edile- gırmeğe hazırlanmaktadırlar. Bu se- h ç g 

B k .. ··k ·· d -· d · b" · d ba ek" • yon azırhyacaktır ..ı 
u uçu musa eme, artık Kö- mım görünüp te hücuma kalkacak ve sınat sahad-a elde ettiği başarıyı cegme aır ır şayıa everana ş- n ı sergıye Trakya umumi mfifettiş- • ... ·. ·erli,, 

\emenlerle t~~as başladığına d eHi-
0 

ı ursa; bu hücuma maruz k a 
1 
an göste<en grafikler hazıdanmışlır .sov _ lam ışbr. Bu şayiaya. göre, Adana, Hği de iştirak etmeğe karar vermiş- _ b'.nı t kagı: f abrık~sı da~ <' ti' 

\etti. Onun ıçı? Bonapa.rt bir an cephe derhal dü*man üzerine şid _ yellcdn pavyonda teşhir edecekleri eş. lı!ersın, Urf~ Mard0ın.' Dıyarıbaln~, tır. • lr'.t n~munelerıyle sergıd• •Y. # 
evvel Rahmanıyeye geldı. Temmu- detli bir yaylım ateş açacak, ondan yalar iki hususi vapurla Odesadan lz.. Sıver~k, Gazı~ntep gıbı cen_up •'.I~- Hususı surette hazırlanacak Trak ııuı bır pavyon vilcude gelir<'~ 
zun on liçfincil glinline kadar aske- sonra da silngillerinl ileri uzatarak ıni'° gefüUe<-ektir. yetlerınde hazıranm on beşınden ıtı- ya pavyonunda ziraat çalışmaları Kızılay sergide bir gaz ın..ı< J 
re mola. ve~ildi, ~e f!lonun gelmesi çelik bir duvar gibi dimdik dura '. Sovyet Rusya pavyonunda teşhfr e- haren .tatbik edilm_ekte olan usul tat- canlı bir sqrette gösterilecektir. Bun- pavyonu inşa edecek ve burod• ı;; 

Etten Kaleler! .. 

beklend'.. Pırebo ısmmde bir bahri- caktı. dilecek bütün eşyalar ve ziraat ma - bile edı_Iecek. Dev~ırde. oabahleyın sa dan tiaşka Devlet Deıniryolları da fabrikalarımız tarafından ;ıııtl ıe zabıtının_ k~maada ettiği ~u filo, Fırkalar, bribirlerini yakından klnel~ri bu _sene fuarm devamınca sa.. at yedı veya yed~ buçukta lşe __ ba~la- kendi amelelerinin yaptığı işleri bir len gaz maskele•i ve gaz teSi,.~ flf 
'ı>uraya ~clıncı!e kadar ıntizamını takip cdecekle!r; fakat düşmanı iki tıı edılecektır. nacak, ~t on dort veya on dort b~- pavyonda teşhir edecektir. Nafıa Ve- hir edilecektir. 
muhafaza etmış; en küçük bir za- ·ıteş ve "Üng·· d b k k . c;ukta tatıl yapılacaktır. Gene bu rı-. . • .. u arasın a ıra ma ı- · · yıat .bıle vermemişti. çin aralar . k dü k vayetlere göre, yaz çalışma u.atlennı 
. Bonapart. fil~yu teftiş etti. Çi- vetİerine ~~:a~:~:e ıöst:~:;kleurv~ Türk - Yunan· tatbika, fab~~kalar, topl~ halde işçi Yerıı· cı· kolatac ılarımız ı· t b 1 L ndrB vıtavekyadan getırilen dubalarda di. çalıştıran atolyeler ve şırketler de s an u - o . t 

kürekçilik vazifesini, yine ornnm G 
1 

B . do t) .., mecbur tutulacaktır. Bu takdirde. B 1 'ik b Jrnil I Asfalt yola için yeni tab519' 
hapishanesinden getirtilmiş olan t k ~n~ra onapartm bu tertıba- s ugu nakil vuıtalan tarüelerlnde de de- e. ~ a ~yn.e e . -~i• 
kürek mahklimları ifa ediyor ..• Ve '.• .•la an toplu bulundurd~gu ı_ - ğişiklikler yapmak ve ihtirua göre ofısıne gırmıyorlar Edirne, (Hu,usi Muhab•~,1 1' 
b 1 

. . çın ınzıbat bir kat daha temın edıl- y I • • ·d t · t k · ed k ş h · · dek" ·k ı · den) +-ta b ı L d asf»> ~ un ar gemının omurgasında _ mi . . .. unan gazete erının yem en anzım e me ıcap ece - e rımız ı çı o ata !abrıkatör- - .1.3 n u - on ra ıJI"" 
ki tomruk direklerine merbut 

1 
ş • aynı zamanda - K~l~m~n atlı- • • • tir. leri dlln eanayi birliği merkezinde !unun memleketimiz toprakl•,'.-ıı 

bulunuyordu. Bonapart, teftişi- b~rının, yerden fışk~rır gıbı bırd_en - sıtayışkarane yazıları Yaz mesai saatlerô projesinin sıh- toplanarak Belçikadaki bernelmilel geçen Burgaz Kuleli köY ar 'I 
ni bitirdikten sonra, gördfiğil lntl _ ıre y:p~kları hucumlardan ~rk- Geçenlerde lstanbulu ziyaret et- hl mahzurlarından dolayı heyeti ve- ofisten kendilerine yapılan iştirak ki S8 kilometrelik kısım iaı~•1;. ~ 
zam dan do layı bahriı•e zabiti Pire- ".'e'.~ aş ıy an • - ~skere de em nıyet miş olan Yunan mektep lil erinin ,._ kilece reddedildiği yolundaki haber- daveti etrafında görüşmüşlerdir. ll afi a Vekfüeli bir buçuk ııı•'!,. ıt 
b 

. \eıtımatvermıstl. ı il· b "ht"thk"k t kil Bl"kdk. f" · ·· ralkb. th" t "c.,..~~ oya memnunıyet beyan etti.. ve ~ yahatinden bahseden Yunan gaze- er zerıne u cı e :ı a ı eme - e çı a a ı o ıse gırmek ıçın li- ı ır a sısa ayırmış ,,,, 
vltavefiyadan getirilen dubalarda :. tclcri pek sitayişklirane yazılar yaz zere villyete, İstanbul mmtakasl iş zım ııelen şerait tetkik edilmiş, fakat lun inşaatı müteahhidine ih•Je IJll' 
k_Orek çeken mahkümlann da zen- General Bonapart, bu tertibat maktadırlar. ~ôlgesi liınirliğinde _ve alikadar di- birlik halin_de senede 600 lir~ ve tek mişt'.r. Müteahhit bugünle~~ ,.ı' cırden çıkarılmaları için emir ver-ılle yürüyüşe geçtiği zaman Murat Türk • Yunan dostluğunun fe _ ger makamlar nezdınde tahkikatta fabrika hahnde de yılda 60 !ıra aidat hOI ınşaata başlıyacak ve ' d:,;; 
dl. Bey de, (llacerô E.vet) dekı kuv _ ylzli tezahliratından olan bu yazıla- bulunduk. Bu hususta ma!Qmatlan- pnr~ı çok görülerek iştir.ikt..n vaz çinde mütemadi tamiratı k•~, 

.iki gün! ilk mola, karada ki aske- vetl erini kiimilen cel betmiş B. rı memnuniyetle kaydediyoruz: na milracaat ettiğimiz zevat ademi geçı Imı,tir. Bunun üzerine bütün aıt olmak üzere işi bitırece~tıf ıf. 
rin ~stirahatine kilfi gelmişti. Filo- k_ere de ordunan kısmı klilli~İ tiz~~ _rnrklyeyi ~iyaret eden Faler li- ~a!Oma~ !'"Yan e:ıneırte, henUz r~I fabrikatörler Gala~arayda 22 t~~- Asfalt yolun Siliv". kas•~:;' 1111' dakı efrad da zaten yorgun değildi. rıne hücum ederek talihini tecrUb sesının talebcsı dönmüşlerdir. Te _ hıç bir ış ar vakı olmadığını söyle- muzda açılacak yerlı mallar sergısı- den geçen kısmındakı arıt•' d,fA llo.nn~art. dnh~. emniyetle hareket etmek istemişti. e nezzühçüler Türklerden gördükleri melrtcı buna ihtimal de vermemekte- ne iştirnkc karar vermişlerdir. n~h Y~lun asfalt kaplam•Y:ı.o ıfl' !dılmış olmak ıçın temmuzun 13 ün- Murat Bey. yeni b. k 'f k 

1 
izzet ve ikramlardan fcvkalAde mil- dırler. --o- tıırılroesıne başlanmış, cadde ~ıl~ O Q "k" d. k . ' ır eşı o u • Ed" d .. . . k . . JAklef ~Jr ~ 

cu g n ı m ı va tı, filonun hare- göndererek Fransızların ld ki tehassıs olmuşlardır. Talebelerimiz --o-- ırne e yağmur ihtiyacı sn ıçın gere en ıstım a 
1112

1$ 
ketini emretti. Ertesi gün de, kara- tertibatı ö~rendikte a 1 adrı lstanbulun her tarafını gezmişler Edirne (Husust Muhabirimiz ur. Bir kısım binalar da rıl<~it , 
daki d h k t d l . 6 n socra, o a .. l . . . ' 5000 ı· • , -b tl l . l u·1n1i~ .... _' .,-or u are e e ece <:tı. kuvvetlerine yeni bir ı:ıckı·ı • d. muze erını zıyaret etmişler ve Cum- ıra temınat den) - Bir milddettenbcri mınta _ . u sure e yo genış e cı• 

M k tı · · v 'er 1••• h · r: • • ınş t · · d k b · nı1Jf'Jl ısır uvve erının başkuman- Elindeki kuvvetleri bin b. il( urıyet ubıdesıne çelenk koymuşlar- kadaki yazlık rnezruatta yağmur ih aa ışı e en ısn ırz 
danı A'.urat Bey, bir taraftan Nil - yOzer atlıdan mürekk:r~ 'ı: 

11 
1 dır. Verilmedikce yeniden tiyacı baş gtistennlşti. Son günlerde tirllecektır. 

d~ki fılos~n.u şimale doğru ilerlet- taksim etti. Bu kolların her b~i a~a- lstanbulu ziyaret eden liselileri- k 1 k Trakyanın hemen her yerine dilşen __ _.__.:.- . d Jl~~ş: ke~dıs~. de _ynnındn bin kişilik rı ayrı Fransız fırkalarına hü.cu~ miz patriğin elini öptükten sonra gazete Çl arı amıyaca mebzul yağmurlar; bilhassa yazlık A k . b bİJ1" guzıde hır s~varı kuvveti olduğu hal edeceklerdi. şehrin mlihim yerlerini gezmişler Matbuat kanununun bazı hüküm- ekimler için çok faydalı olmuştur. n ara yem orsa ..,; 
de, .R~hmnnıyeye hdar takarrüp Fransızlar, bir gün sıkı bir fi _ ve Türk mekteplerôyle de temasta !erinin tadili hükümetçe kararlaştı- Kışlıkların hasadı başlamıştır. Kış _ An~ara, (Hususi) - ~;,ıı •tmışb ... Fransız fılosu, o geceyi rüyüşten sonra N"ld k" d Y bulunmuşlardır. nlm~tır lık mahsulit ekim itibariyle fazla caddesınde Evkaf Umum ııı ~ 
Rahmaniy_eye fiç saat mesafede bir yetişmişlerdi Ert 1 • e ! 0 ';,"nm:r• Bu tetkik seyahati, ayni zaman- Bu ~utasavver tadili! meyanı _ olduğu kadar kalite itibariyle de ğil tarafından yeni bir bo,.. 
ferde geçırere~ ertesi gün yola çık- ce hareket eİmişl:'di~un, era er- da da iki milletin gençlerini biribir- da en mühimmi badema çıkarıl."- çok iyidir. . yapbrılacalrtır. 
tıktan sonra, ogle vaktine doğru, lerfne tanıtmış ve bu bakımdan çok · ilk k hsul .. --<>--
Murat Beyin Nildeki ve karadaki ~u~at Bey, hücum için acele et- faydalı olmuştur. Liselilerimiz Türk- cak gazet~lerın azami 6.000 Hrayı oza ma u • A "k 
kuvvetlerine tesadüf etti memışti. Ordunun, sahilde eksik ol- lerden fevkalfıde ikramlar görmOş- a~mamak üzere para temınatma til.- İlk koza mahsulO de bugünlerde Mıllı emla 

· mıyan bir bataklık · 
1 

bl tutulmalarıdır. ·d k d"l k ~ .hl 
Murat Bey, hiç tereddüt et • . . . . cıvanna ~e me- ler ve dostluk hislerine bizzat şahit . 

1 
ra e 

1 
me ilzere olup 'koza bor- T k . . ' 

medcn, Fransızlarla harbe girifti. s~nı bekle_mı_şti. Böyle bir yere ııe • olmuşlardır. llükOmet, gazeteler.de çalııan • sasının 26 temmuz cumartesi glinli a sıtlerı 15 sene 
Kölemen atlıları, büyük bir cüretle lm~eı tabıtdır ki ordu, biraz daha i- ların huk~k~nu temı~. ıçı? bu ka~- açılması kuvvetle muhtemeldir. t d•t d·ryor ıahile kadar gelmişlerdi Murat be- çen doğru sapacak; aahilden uzak- .--<>- dı koymagı lüzumlu gorınüştür. Hü- UzunkilprUde yeni •ene koza em ı e ı 1 il< I' 
yin kayıklardan mürekk~p filosu da l~şa~ak ... Böylece de iki ku•vet, bi- t • d • k A k~metçe ha~ı~lanma~ta ol~n layı~a mahsulil idrak edilmiş ve borsada T~k~itl~. satılan milli. e:'11 oıı ~ Fransız filosunu ihata etmişti. nbirmden a~lacakb. zmır e }$ an Mıllet Meclısıne verılmek üzeredır. ıatııa başlanmıştır. Koza fiyatlan dellerının odeme m_üdedUP'~• f_ 

İki taraftan da şiddetli bir ateş ~ura! Beyın beklemesi uzun sor 1 ) • d d" arııayı taklbetınektedlr. • daha te':"dıdı iıaidoP .,,P' başlamıştı. Fransız filosu adeti ç - medı. Bir gün sonra, Nilin dirsek ş erı evam e ıyor Ad ı d ı kt .k yeni ö me k .. 1 • bır kanun 14yıhası hazırlıı 
peçevre düşman tarafından sarıl e teşkil ettiği bir yerde, ordu büyü.ek Bu sene İzmfrde yerleştirileP aöç. a ar a e e rı g ç n oy erı dır. / mıştı. ' - bir bataklıkla karşılaıb. Derhal menlere tevzi edilmek ıı.ere aalm a _ . Çorlu, - !stanbul • Edirne u- Bu liyihada borçlular ~et I 

F·ı k d p sağa do.,.rıı uzakla• ı b ' lman ·fı h tı k d'l ln lstanbulun ımarı hususundaki falt yolu üzerınde ve ufalta 100 gösterilen pek mUsait hUkiiı111 .... iti' ı o uman anı rebo cidden a vm yıı mec ur çı ayvana en ı er e ve - f 1. . Ad d . . . e:I bil '"k b. t t ' kaldı Bu sabeple N"ld k" d r'lmi ı· B ı. i . L~ ı len aa ıyetin alara a teşmılıne ve metre mesafede 200 er hanelık yeni sında e.~ki borçların ödenrrıe ş 
yu ır me ane ve şecaat göster- · , ı e ! onanma ı § ır. u "'il çın veJUUetten ge b·ıh B K 1 d 1 d ·k· . _ t mijtl. Dubalardak· dan de bir hayli uzaklaıtı. 72000 liralık tahsisatın altmı bi 1 asaa . urg~z. ve ına ıa .a a~ın mo ern 

1 1 
göçmen köylerinin le - de borçlular lehine bazı yeıu 

• 
1 

ve sandallarda- . . . ş n da elektrık tesısıne karar verılmı• - mel atma merasımi Tekirdağ valisi- vardır 
kı Fransız süvarilerinin (1) ateşini O zaman, evvel& Nilde ve ıonra lırasıyle her tllrliı ihtiyaçlar temin ı· · k k k . . . · k h d k d d"l • • kala ır. nın ve aza ayma amı Nıyazının _u 
ço ma aretle her tarafa taksim et- a ara a, korkunç iki sahne can - e 1 miştir. Arta n 12 bio lira ve - Bu kararın tatbikatına başlan • huzurlariyle Jd • O' miş; topdan da pek faydalı surette landı. kAlete iade edilmiştir. l k ti IAk d f h y . k ylapı kı. Tı·caret odasıJ1 id 

1 

. f . . B . d .. 
1 

k gıç o ma zere a a a ar en eye- enı uru aca olan bu köyler ,,. 
are ey emış '.· .. • . Alide, Murat Beyin kay .k'ar • . u mevsım e goçmen ere te ve ti projelerini hazırlamağ• bati• - sıhhat Vekllet l tarafından satın a- .. •• • • lı" 

Murat Beyın suvarılerı, ve Nil _ dan mfrrckkep donanması nthrin ç1ft katlı olarak 612 ev iO§a eettirilee- mışlardır lınan (Uhl· z ·rtrğ·) · . d Dunku ıctımada 
deki kuvetleri • b ta d" k t k·ı ·~· " · a çı 

1 

ı arazısın e td' k . .' u mu~ zam ~leşe ırse eı; ı ettıgı yerde, saz!.klar rek anahta<lan verilmijtir. Bu ayın Şehrin umum! plim meyanında 68000 dekar arazinin Iskıin heyeti kararlar veri 1 ,,t 
mu. a~emct gos!erememışlcr. lıu top arasına_ sak 1 anmışlar ; Fransız fil 0 • son haf tasında daha 319 ev mUteah • ada 1 arın cazip güzelliğini bir kat f enniyesl tarafından harta! an ve ı <". ~:l~k: kay.•~ bı~ak~rak, _perişan bir s_u •. 0 dırseğe döner dönmez, şiddet- hide ihale edilecektir. daha arttıracak tarzda pliinlar ha- pliinları çizilmiştir. Bu hartalar her Dün toplanan ticaret od~:.ı. ~ 

F" çekılıp gıtmı~le~dı. lı bır yaylım açlıktan aonra, sandal- lzmir iskfin müdürü Ankar.ıya gi. zırlanmaktadır. göçmene tapu ile birlikte verilecek !etten iade edilen bütçe oser ,. .llJ ılo kumandanı, _ıhtıyath hareket !arın ve. du~aların etrafını sarmış • decek ve yeniden bmir villyeti için- ve bu yeni köy tam modern ıekllde naka,"311 müzakerelerden "": !"'' 
ed:rek derhal emn~yet tertıbatı al - l~rdı. _Şımdı burada, boğaz boğaza de inşa ettirilecek 900 göçmen evi POLİSTE toprak mUlkiyetine malik olacak - kar~rlar vermiştir. Od~111 • ..n~ti dı • orduyu beklemıyc karar ver- hır mucadele başlamıştı. Kayıklar hakkında tali t 1 kt vandatı olan yirmi altı bıJ1 "'" d :li A • d .. - ına a aca ır. tır. 1 ,.ııı• j 
, .. y~ı z~man a, musademcyi ve ve sandallar biribirine karıştığı için Metresini yara]adı -o-- ranın yilzde onunun a~rrı 

11 

etJl?.J 'azıyetı.' ~ır :aporla General Bona- Fransızlar, top atamamışlardı. I ki . h masından doğan müzakere 

11 

de~ 
parla bıldirdı. Mısırlılar; ilk hamlede,_ Çivitavik Avukat lar k anunu M. Meclisinde Şişli süd.lü sokağında oturan Meh- ra ı mlİte assıs de nizamname mucibince yO• ~· 

Etten Kaleler yakan, hususi surette getirilmiş Millet Meclis"ne t a· d·ı . met Recep ıle metresi Fatma arasın- T rakyada sandığa verilmesine ve 1>•1<

1
1,.'I 

Köle l l ·k· d f 1 ik. d b · · 1 ev ı e 1 mış 0
• d · • ı·k ·· ·· d · rıJC" men er e ı ı e a temas \·u- o an - ı u anın ıçıne atlamışlar .. 

1 
k ll k ı:- . a geçımsız ı yuzun en bır kavga Trakyada arıcılık ve .,.1·rat kal- de oda hesabına miJli bs. • ıı·~ 

k b l d h 
1 

B .. ük . an avu a ar anunu ayıhası mec R . . 1. • • ·1 ... ıf u u masın an • ası olan netice, uy bır maharetle etraflarına kı- . . .. .. . • _ •. . • - çıkmış ecep metresını yüzünden ve kınmayı tetkik etmek lizere Irak lk- bırıne tcvdiine karar ,,.rı ,.. i ı dil~manın ne şekılde harbettiğinc lıç savurmıya başlamışlardı. Bu bas- hsın onumüzdekı cuma gunu ıçtıma- knlçasındnn bıçakla yaralamış, suçlu bsat nezareti memurlarından Zey • Bundan sonra nızname<f<l', ~ 
da ır G cneral Bo na parla ki fi dere- kın o kadar ani o ı muştu ki ; hayret- mda milzakere olunacaktır· yakalanmıştır. ne! H urşit Edirneye gelmiş ve T k. meseleye geçilmiştir. B•"'.d., r :ed~ fikir ~~ rm_işti.... Çok . iyi ani a- 1 e_;i nd en don~ kalan Fransız ı ar, bu Amme hizm:ı! ~ümlesinrl~ n. ?la~ Kurşun hırsızı ya umumi m üf e itişi Klzim D irô:':.. litta mc?şe ~ahadetııaıneıerı~ •!"' oı du kı, duşman, katıyen ta _ hucumlara sungu veyahut kılıçla avukatlık mcslegının gayelcrını ıhtı- • rafından verilen emir ıızcrine zl _ raflan kınıe ait olduğu k•"' ,,ıc.ı' 
hm ve terbiye görmemişti. Atlılar, m_ukabele, ve hatıl müdafaaya im- ~·a _eden b~ kanun hükümlerine göre U~u~ zamandanberı _Allp~!a med at müşavirôyle tetkikata başlam~a- lacalctır. Bu da birçok ınD• J1 
suratle hücuma kalkıyorlar •• Fakat kan bolamam~lardı. ı;tıca, ınılll vahdet ve şuura muha- r~sesı .'le ~erkezefendı caınıı türbe br. ra sebep olmuştur. Söz a~•" karşılarında bir mukavemet kuvve- Beş on dakika zarf d b .. lıf davaları kabulü itiyat edinen a- sı üzerındekı kurşunlara musallat O· p 1. k b" I k mumi katibi Cevat Niznrnt: ,.i · ö 

0 

ö ın a u ıkı ı p b. tü ı· ld d"I . o ıs me te ıne a ınaca t a lebe . nı• 
" g. r r g rmcz, derhal dağılarak dubada bulunan Fransız askerleri vukatların haysiyet divanı kararile u ır ~-u e e e ı eınıyen sabıka- p i . • _ "- Bu beynelmilel bır ,ı~ ~ aynı sliratle kaçıyorlardı. Mısırlılar tarafından k- ·ı k 

1 
' meslekten çıkarılacaktır. lılardan Kurt Hasan, çaldığı kurşun- • 

01 
• mektebıne. alınacagını yazdı. dir. Be masraflar bunB 116~'-",J' 

Bona par\, bu ıekilde taarruzla- tan geçirilmişler... y aı::•. el~ ~~ç~ Milli ve mesleki menf aiı t bakımın la rı satarken ikinci ıu be memurları :~~~~e2~0 h ~lebenı~· ık~b~ü m~~ase- ra aittir., demiştir. Ba7J ·~. <' 
ra karşdı _koOymdak için derhal kara - evvel, Bonapat tarafından' zencirle- dan bir mıntaka dahilinde a tarnf!l~?ant YJ~kaledan_ml ı~ ~e rnüddeiu- lere yazı~a~ ı: .. emvı· emdaeetaınlebeendevı ayet!- rağmen bu teklif kabul edilı11ıe~i ııf .ını ver ı r usunu beş f 

1 
k t k · öktü - . • - mu mı ıge es ım ı mıştir • evııa - ınc ) 'im etti ... Bu b fı k r ~ya a n s rul.mü~ ?la~ kürek mahkürn- vukatlık etmeleri muvafık görülmi- D 1 d k. ld hakkında şu mühim vesayede bulun- halatta menşe şahadctnn s-ııJl" 

ort b b" eş r anın a. ayları, ları, kendılerını Nılc atmak sureti- yen avukatlar haysiyet d. k UVar a tın a a 1 muştur: raflarının alıcılara ait oJdll ası OŞ ır murabba teşkıl ede - le hayatlarını .kurta b·ı 1 1 di ıvanının a- ·ı · · ~ "ekler Dört c h • • ' ra 1 m ş er · rarjyle o mıntakada meslek icrasm- llodnda Leylek cııddesinde otu- "Yurdun iç emniyetini münevver rar ver~ mıştır. ,~r•' 
:u de •• t. k~P e~ bırer kale _v~- Fransız don anmasının kuman - dan mened ·ı ki d. ran lzmi tli Mığırdıç sokak tan geçer- ve mazisi şaibesiz genç elemanlara yem sene evvel gerek ı'~ 

d 

ge ırece er... u suretle yuru- danı Prcbo, burada da büyük bir T::. .h 1 ece . er ır. ken eski bir duvar üzerine '-'tkılnrak tevdi etmek vekaletin başlıca emeli - ve gerekse ithalatta menşe nlı' 
Re evam ede ki d" Av ki .a..öYl anın bır madd ,· ·· r ' J ' '" ~il . _ce er ı. gırlıklarla ze ve şecaat göstermişti. Top çe- esı, yuz ıra- sağ bacağı kırılmıştır. Yaralı Nü- dlr. Bu itibarla emniyet leııkillit.ı nameleri masraflarının M"' ı• 

yük rOtbelı kumandanlar, bu et- ker oandalları derhal donanmadan ya kadar para cezası vermek sali\hi- mune hastahanesine 1 1 1 camiasına iltihak edecek olanlann ve he d t •t old•t" ~· 
ten kalelerin ortalarında. toplar da ayırarak kırk elli metre kadar ge yetini baro reislerine vermektedir K ya ırı mış ır. karakterleri şahsi ve dilc\i bakını d"I ~ e sa ıcıy~ atı budiitle · ·· ı • · . - · u uy d ·· t •• ın e ı mış ve bu vazıye b • rtı <oııe erde bulunacakb. Şayet dliş- rıye çekmış ... Toplarını derhal fa- Y a UŞ U dan geçmi•teki ve halde durumları . • .r 1bıı1<

1 

aliy t · · ı· R B ·kta t S I"' . . . · . ' • devam edegelmıştiı-. :n:l 
e e geçırmış ı. adyolar ucuzla a k eşı ş a c ıı.mlık caddesınde her ıklımdc vazıfe görebilecek dere- . . r.ııflllt1. j 

( ı) G.'.:neral Bonapart Mmrda Fransız topçuları, müessir piş- y. Ca oturan 22 yaşında Ayşe evin içinde cedc mukavemet kabiliyetleri, tam ve şahad_etnamelerının mns nı•''~ ~ 
l<~"''.'acag• -~afe.rde.n o kadar emin rev ateşlerine girişir girişmez vazi- Ankaraya pek yakın bır mesa- dolaşırken kapağı açık bulunan kuyu- yüksek vasıfları olmalıdır. neymılel talımatnamcıcr ,i.ıı 
•d• kı; ~u •uvar.'.le"n atlaruu bera- yet derhal değişmiş .. Mısırlılar da fede bulunan Etimcsutte yapılmak- ya düşmilotıır. Yirmi dakl< PoHs mek1"bine girecekler alelu- yalmz alıcılara aittir. ııu ı• 
ber aetırmeye luzum ·• • • t "J ' t ld v ' 

1 
R gonrn ) · ·t<JCJ' Onı • cormemlfh.. op ı e mukabele ede ede, kayıkla- a o ugunu yazdığımız büyük rad- yctiRen itfniye taraf d k t 1 su mahallrn en l>üyiik mülkiye mc- değiştirilmesi için tetkı 1 

ara Kahırede at teda "k d NT k ~ ın an ur arı an .. ~ •• k • • ld • . , .. n e ec_e- rını ı ın a ıntısma koyuvermişler- yo istasyonu faaliyete başlıyacağın- genç kız baygın ·r d , , • 1 muruna muraeant edecekleri cihetle maktadır. .,u~' 
::;;. anı o UJU ıçon böylece aet tt- di. dan radyoların gümrük resmin de tedir bir halde : ~ ~ e> e .g•~ r;dmul < istidalarını~ kabulünde yukarıdaki § Hereke fabrikası b>I 1Jlf ~ 

- Daha var - mühim tenzilat vapılacaktır t s rnne~ e a ırı - noktalara dıkkat edilmesini,. ·'·~rn- si Vasıf Feshane fabrikBSl 
· mış ır miv •tle k ,J t · t• · . c ayııe mış ır. tişliğine tayin edilmiştır. 



SABAH lo t laJfa: • 
;:Ja~. 

Amerika reisicumhurunun . . . 

~~kanın bitaraflığı Oğlu Ve yeni gelini 
Hat ayda Türk 

askeri 
. SON HABERLER; , . 

"''' rılcan aya ı· · 156 B h • k • Pitt1rıan n ~ec 111 azaıın- (Baştarafı 1 nci sayfada) a rıye as erı 
'- lıe1 o Anıerıkan matbuatı- 50 b• k• • • • • Jd .., 400 'Ilı hi::•tta bulunarak Amerika- }fi JŞJDJll SeyJfCJ 0 UgU Ve şi temine iştirak etmesin~en. ibar~t •• • • 
~ ,_ •flık ıiyaaet' . . b kalmıştır. Hatayda bugunkü vazı- Komunıstlık suçı·ıe cezaya ld 
. -etlcilc d anın yenı af- ı• • • •b t .., t .., d •• .., •• f t F k 1 . . 1 b çarpı J 

liitlt(I• e ilnıeıi lazım geldiğini po ısın ınzı a ına ugraş ıgı ugun. ye ran~ı~ uvvet ennın ya nız ~-
8 ı. şına bu ışı başa çıkarmaktan Acız 

~ılc
11 

~•t lconarenin yeni bir bita- Birleşik Amerika Cumhur baş - Rişar, üvey oğlunun nişan me- olduğun~ isbat etmiştir. . . 
"-•et e;::urı~.vUcude ıetirilmeğe kanı Mösyö Rozveltin küçük oğlu rasiminden birkaç ay sonra iflb et- Fran.:sızl~r gerç.ek:en ıstemış ol-
hııe Ltı 

1 
eceıı kanaatindedir. Ve John Rozvelt, Boston'un meşhur sa- ti. Bu yüzden nişan bozuldu. salar, hıç bır tahrıkçı ~nsura. b.aş 

ıı..._,f •tın fikrine .. r b i t nayicilerinden l.ıirinin kızı olan An lin İki genç biribirlerini ilk defa kaldırtmayaçaklarına hız emınız. 
lef. •lc ı 10 e u f e F k t ·· ·· k" P 1 k b" · 
·'ti ı.._t• .. 0 rnak a..in kongrenin zey Klark'la evlendiğini a1'anslar Bostonda, bir suvarede gördüler. a a goru_yor.uz. ı, .a. r s a _ınesı, 

müdafaasız kimseleri öldüren 250 
kişinin muhakemeleri başlıyor 

L- ..., .... wy k d h Ü t - Riodejaneyro : 22 <AA.} - Mah- zası yemişlerdir. ~., tutarak İfe batlaına11,, haber vermişti. Macera meraklısı Beraber dans ettiler, konuştular; ne a ar. us~ nıy~ gostermege ça-
hL ~elctedir H • • 1 d l' k 1 k 1 1 f t' . d 

1 
G k IU1sa, emırlerı Surıyeye ve oradan keme, 1935 komilnist ihtll~line işti - Rio Granda da dün 65 komünistin 

.. -...ıı la' · atta kongrenın o an e ı an mm ız a nası sev ş ı- sonra yıne oyna 1 ar. enç ızın S - . . . .. rak elmiş olmakla maznun 172 bahrL bir davası bitrnic: ve yarın da Natal da 
•taraf] k • · • . - · · A t ı · d ·1 · J h R ıı· 1 · d t ancaga gıdıncıye kadar ol il bir boş :r 

de ı ııyaaetını defıl gını vrupa gaze e erı uzun uza ı- aı esı o n ozve ı ev erıne ave • . . . . yelinin muhakemesini bitirmiş ve bük- 1935 komünist isyanı esnaSJnda mü-
lerbeıti, bitarafların ya anlatmaktadırlar. ettiler. lafız halıne ınlyor. Fransa Harıcı- .. .. . . . . .. .. .. 

ıtııııL :~ laeteriyet . _ ye Nezareti bürolarından başlıya- munu vermıştır Maznunlardan yal - dafaasız kımselerı oldurmuş olmakla 
lb~İn layin. namına • h~rp .u- Bu yazıların bır hu !asasını aşagı- J ohn, genç kızı sevmiye başla - rak Suriyedeki müstemleke ve as- nız 16 sı beraat diğerleri bir seneden maznun 250 kişinin difer bir muhake-
. ..,..._ t . 1 nıeıelelerını bıle ya naklediyoruz: mıştı. Bir gün bu sevgisini itiraf et- lt k" 
a_, .. ~.•rırteıi icap etmekte imİf. John Rozvelt, çok şen ve cerbe- mek cesaretinde bulundu. Ve "evet', keri i~a:eler~ varı~cıya. kadar ı~_at- a ı sene se ıı ay arasında hapis ce. mesi başlayacaktır. 
'~ ~•ttınan,, ın fikrine göre zeli bir delikanlıdır. Rozvelt ailesi- cevabını alınca deli gibi sevindi. çı, müfsıt: miltecavız •. b~r ru~'. Turk 
ıı..t 'tt' "cut nıuahedr.lere hür- nin en afacan bir çocuğudur. Oto- Vaşingtona döndü, babasını gör- ha~kını çığnemek ~uıetıyle ıkı dev
'~~~. iç~n nıuılihane metot· mobilini süratle silrdü~ü için birçok dü. Bir ay sonra, An Klarkla John le!ın m?nasebe~lerıni bozmak. az
~İdit 1 ıhtınıallerini de tetkik defalar polisle arası açılmıştı. Ge- Rozvelt'in nişanlandıkları ilan olun- n:ınd~dır. ~.atas da bir tilrlü tesıs e
~· Amerikan d vl t d çen sene, l\lis Karnavalında, şam- du. dılemıyen sukun, Hatayda her gün 
~t~tetlcik için: ";ir e )~ua~:: panya batırılmış bir çiçek demetini, İzdivaç merasimi, l\lahanda kO- üst üste irtikap olunan tecavüzler 
~ ~ !e için en iyi çarenin o Kan belediye reisinin başına fırlat- çük bir kilisede icra olunmuştur. ~u~un inkar kabul etmez bir deli-
.... ~t~kviye hizmetini ordu- tığı elan hatırlardadır. Merasimde cumhur başkanı, ailesi lıdır. Bun.dan dolayıdır ~f ! Fran~ız 
&.. ' la. ~1111 nıuvafık olacaiı ka- Matmazel An Klark erkanı ve iki yüzden fazla davetli kuvve:ıe:ı ~atayda asayışı temın-
...,~de.ı ~~Yen k.inıaelerin mevcu- John'un aksine nişanlısı son de- hazır bulunmuştur. den acızdır hükmünü vermeğe 

Mısır kabinesi 
değişiyor 

Dahiliye nazırı istifa etti. 
Kabine yeni bir kombi

nezon1a kurulacak 

İki milyon 
Sovyet askeri 

iki ay sürecek bir ma
nevraya hazırlık 
yapmakdaymış uah d b" k d mecbur kalıyoruz. e_ ·• . ae ıyor ve her itin rece sakin ve canayakın ır ız ır. Cumhur başkanı, Rozvelt, ırece 

.~.. 11
Y•de t 11 ki h il D l"k 1 t d '"f tt•-· p d . l!I Bahusus, gördllğümüz tecavüz- Kahire: 22 !A.A.) - Dahiliye Na- Fransızca «Tanıt - 7 etesinin muha. llıt.~ · illi il" at ı ı a a e- e ı an ıya esa u e ıgı zaman " otomak., yatın a, yenı ev er şe-

1 
. .. . . . . . . .-

ı_,: ,,8 •"e ediyor. Hatta· "S'ıtt- Harvar aniversitesine devam ediyor f' b" . f t . k ler ve haksız ıklar karşısında bıı zırı Lutfı Saıd pa.şa, ıstıfa etmıştır. Bu biri Berlinden bildiriyor . 
" L_ re ıne ır zıya e vermış ve yeme k "dd. . • . . .f b" 1. k b' - k· ı · tııı....~ha~uardınıan tayyareleriy du. Son derece nazik ve sevimlidir. listesini bizzat tertip etmiştir. artı. cı ı temınat ı~temeğe ve bu ıstı a, ır ko~ ı.syon a .mesı te~ ı .. et. cLokal Antsayger> gazetesi, Le-
~_.....,,i:rın ihracım bile menet- Uzun boylu, buğday benizli, gayet Nahan, son zamanlarda türist • temınatı ancak kendı ~rdumuzun mek m~ksadile Sa~~est lerle hır ıtıllf histandan aldığı bir haberi yazrn.akta-
~ir.,. etmek gerektir.,, de- şık kibar ve spor meraklısıdır · · · · 1 n· Hatayda Fransızlarla müşterek ve akdetmış olduju soylenen Mahmud dır Bu habere göre ya-kında Sovyet. .. ,-'t- , Rozveltin bClyClk, oilunun .izdi - le.~ın pır m~l~k~t yerı o mku~t~r. ü- onlarla ayni hukuk ve vazifeleri paşa kabinesinde yapılacak tadllMın !er. birliğinde iki ey sürecek büyük 

~ .. tar f gun merasımını seyretme ıçın ge - h . b 1 kk d b" k dd ·a· ' ı.. • ~.1-.ı ·~ı·· tan iyan mediıinin vacı birçok dedikoduları mucip ol- · 50 000 d f ı d aız u unması şı ın n arıyoruz. ır mu 8 emesı ır. bir manevra yapılacaktır. 
~ lh.!. -·• .._ 1_ lenlerın sayısı . en az a ır. İk" · d . H t d k" B k'l b ·· k ı · b. 
, •• q '-aııc..: llOIJliteai,, (Pittman) m~ştu. Ge~_ç adam, ba~.ası?ı~ uzu.n 400 polis intizamı temin etmiştir. ımız : sonra a ay a~ ~e ı- aşve ı ' ugun ra a yenı ır Manevra Voroşilofun kwnandaınlı-
' 'hal tanareler tarafın- müddet mucadele ettlgı büyük hır Gel'nin robu beyaz Orgatinden l~c.ek, ve l~ımlz de Halayın ıstıkla- kombinezon arı.edecek olup yeni kabi. ğı altında yapılacak ve iki milyon as-
'- • tet1c· •tırna11 hakkındaki ka- aileye mensup matmazel Düpon dö 

1 
• • lını garantı edecek olduktan sonra, nenin hafta nihayetinden evvell teş- ker iştirak edecektir. ~ · 

ı:ı... ılc et--ı ,_ ·-· N 1 1 k · h yapılmıştı. Başında, portakal çıçek- intihap hazırlıklarına ikimizin de kil edilece<n tahmin olunmaktadır. F . t•k >-..:-."."' .\ ··~ e aarar verdısı- emur e ev enme arzusunu ız ar 1 . d b" taç vardı Yüzü be •· 
ı... ~ ~rilc b k b . d" erın en ır . yaz müştereken nezaret etmemizden lkt• d" •t•ı "f ransız ıs 1 razı ' de lair h· •~ın bitaraflık ıi- etti. Cumhur . aş anı, u ız ıvaca tül i1e örtülü idi. Boynuna, madam, ısa 1 1 ı a name 
~Jtıı tö .. ~Jı tadilat yapmıya rıza göstermedı. John Rozvelt, mat- R lt" h d"ye ettiği kıymetta makUJ ve tabii bir çare tasavvur e- Berlln 22 (A.A.>' - Almanya ve Hariciye nezareti şayıaları 

:tit. •terdıiini kabul etmek mazel Klarka gönül verince Mösyö . o~ve ın e _1 t k t r dilebilir mi'!.. Bu çare çoktanberi tekzip etti 
t "'~ı . Rozvelt buna da mani olmak istedi. ıncı gerdanlıgı a . mış ı. .M.adam düşünülmek ve tatbik olunmak iktı- Romanya'nın miiessilleri salı gunu 

~'fı il.._ erıırı •ııl d''-k . Rozvelt, turuncu bır rop gıyınmişı za ederdi. Eğer vaktinde yapılmış, birkaç haftadanberi Anşlus dolayısıy. Paris 22 (A.A.) - Bir istikraz ak-
~ll' ''h tayanı ıa at ta- Nıtan Bozuldu k t b" b"l "k t k t l h dd '" d 1 1 h kk d a· . . h l klar yapılakta _,duguy :ı " • qulJ ·· b . ya u ır ı ezı a mış ı. olsaydı ihtimal ki son zamanların e ta a us e en mr--;" ,. N a ın a ı ıçın aı.ır ı ua -

t~ ı llı)~t .. '' un u karardan An Klark'ın hikayesi bıraz ga - . . h 1 '?re'·an eden müzakettler neticesinde na dair olan şayialar Hariciye Neza. "lllt...:1_ loıternıeıi ve "Birle- rı"pt'ır· Geçen oene John Rozvelte Yenı evlıler, balayını dostların- na oş delk ve temas arına mahal " 
· 'lları · " ' t d · ki k 1 kt B ü kil ı t hazırlanan bir seri ikt.ı.sadi itilafı imza reti tarafından kati surette tekzip e-4ıı...._ ~lu ... :"ı dıt ıiyaaetine ali- tesaôüf etmezden evvel, anası Ri- dan bir•i•nin ya. ı.n a g.eçırece erdi_r_ . a mıyaca ı. Ui n vaz yet e, 

111~ "-- ·• ... , ar S B ki d k 1 d ki işlerin aldığı renge göre Fransız la- etmişlerdir dilmektedir. ıiıı: ~-"'lllı • ını aayıaının çoğal- şar Vitney adlı zengin bir maliyeci onra ru ısı e ıra a ı arı uç 
...,, aıt... "nıy tl rın samimiyetine inanabilmek için ~ ·7Je... • e e mütahede etti- ile evli bulunan Samuel Sand'la ni- odalı bir apartmanda oturacaklar-

ti. 't ·••e•ıdı' yegAne çare budur. ~ f "'t lco r. şanlandı. dır. 
'- ~li1er ~ıre ikinci kanuna ka- __ Hüseyin Cahit YALCIN 
~ t4ti lc~1 

tatil etmit olduğun- • • k · b h · · · 
~. t.._ ......._lenin raporu ancak bu Sırkecı meydanı par nan ıstasyo~ ka çesı ve ısftasyon~ gı-

-... tetk·k d"l b' b• l 1 ·· 1 k den caddenın arşı tara ındakı a-
~· ı e 1 e ılecek- ve ına ar a sus enece ğaçlık olduğu gibi bırakılacak, bu a-

Akalliyef vakıfları 
İstanbulun 

umumi sıhhatı 
' • lal ~ d . . Sirkesi meydanının açılması için kaçlık, iüzel bir park haline getirile- Mütevelli İmtihanlan 
~i ~ .. "'1tla1ce ~laa tımdıye kadar faaliyete önümüzdeki hafta içerisin- cektir. yapıldı Yaz geldfii, birçok meyveler çık-

Çok iyi vaziyettedir 

Bina vergileri 
için tamim 

lit,~~~ &·1 I b~r bitaraflık aiya- de başlanacaktır. Bu faaliyetin ilk p d .. . . d tığı halde İstanbulda bu sene salgın 
' ~.... r etı'- A ar esu ıçın e kaçırılan Ekalliyetlere Ait vakıfların mUte-'11 .... tad· . • merikada bu safhası yeni Ankara lokanta ve bira halinde tifo hastalığına tesadüf edil-
'6~ ••ttilc .... lcılı etrafındaki cereya- hane"ı· n'ı·n ve Devlet Demiryolları ec- İpeklı· kumaşlar tutuldu vellilerl arasında açılao imtihana ev- ne mahal kalmamak üzere kayıtJarın 
~d. ..... \lvvet h l "k' • .. l" k . l" kaf baş mildürlüğünde dün de devam memektedir. Seyrek oluak tek tük 
t:..~ ~~ '°'ır- u maaı, . ı ıncı zahanesiyle istasyon po ıs omıser ı- Göstenceden limanımıza gelen edilmiş ve Beyoğlu mıntakuındaki vakalar görülmekte ise de, yedi yüz muntazaman kapadılmasını valilere 

Bina ve arazi \'ergi kayıtlarının 
ekseriya kapatılmaması yüzünden va 
ki şikayetleri nazarı dikkate alan 
Dahiliye Vekaleti halkın şikayetleri-

~~· oı," ( .\ ~a olıa dıllerde ğinin, yollar memurluğunun ve saf- Rece! Karo! vapurunda enteresan bir vakıfların mütevellilerinin imtihan- binden fazla nüfusu olan bir şehir bildirmiştir. 
~'-'. ı) l'lirı de~erıkaya bitaraflık reinin bulunduğu pavyonun, camiin kaçakçılık vakası olmuştur . Vapura tarı dün bitirilmiştir. Bugün lstan- için, bu, pek tabit telakki edilmekte-

l•~ceiine delalete- yıkılması safhasıdır. Göstenceden binmiş olan LOtfiyenin b 
1 

.h t· d k" üt 
11

.
1 1 

fmtl- dir. Bunda, kırkçeşme suyunun ke- Çığırtkanlarla mücadele 
u cı e ın e ı m eve ı er n 

1 1
• - 1 

Dokuzuncu işletme idaresiyle i- yolcu salonunda eşyaları muayene e- . silmesinin Bostan arın agım su a- Eminönü kaymakamlıg-ı, çar!-1,l 
hanları başlıyacak ve yarın bitirıle- ' 

"
~--- * dare,,·e ait Yeni Ank. ara birah.anesi dilirke .. n ırösterdiğ·i· tel.aşlf vaziyetin · kti p t 1 1 cı 1 1 d riyle sulanmasına milni olunmasının, içerisinde ve Mahmutpaşada yoldan 

~ 1.:ı.L~ ,, ce r. azar es ve sa ı g n er e _ . . _ 
t \'L. f • ~f S J müsteciri arasındakı davaya aıt ka- den şuphelenen gumrük rnemurları K d kö k Ot 11 .1 1 . f ve sıhhat mudürlügünce alınan ted- gelip geçenleri iz'aç edecek şekilde çı-
~ ~ d u ar a ı y ya ası m eve ı er nın m- . ld k tab"t ttıı ~ı~11 1 

aresinin _ rarı temyiz mahkemesinin idare le- araştırmalarına rağmen bir şey bu· tihanları yapılacaktır. Bu auretle birlerin tesirlerı o uiutu pe ı · ğırtkanlık yapan, yol kesen esnaf ve 
11.. ~ 8

Utu ın Alemdagı~da hine tasdik ettiği söylenmektedir. lamamışlardır. Fakat kadının kolun- salı akşamı mu-tevellı"lerı·n imtı"hanla- dir. ki 1 "dd' b" k"Jd ·· d 1 'IQ~ı. UZe eınbaında tesısat d k. bü ük b · b d d"kk çıra ara cı ı ır şe ı e muca e e-
~"'l~hııa ~re &'etirttig- i makı'nelerı·n Bir taraftan yıkılma faaliyeti de t'a ı lb }t' . ır .a'. desU ~azakrı 1 a

1
: rı bitmiş olacaktır. Dün kendisiyle görüşen bir mu-

• "'I •rı 1 d ft d ı ce e mı• ve ıçın e bırço tr>ek ı harrı"rimfze, İstanbul sıhhat mcıdu·· ru- ye başlamıştır. Kalabalık, dar cad-.ı.. 0 11r anını t · vam ederken iğer tara an mey a- .., Bu imtihanda, mütevellilere, va-ı."'11~ atıe b· ş ır. Tesısatın a- ' k dın kuma~ları b ı d • ö - ı delerde işporta koyarak zaten güç o-
q ı a,~ ıtiriJ · nın inqası münakasaya konacaktır. a ·. u un ugu g rıı · kıflar kanun ve nizamnamesine Bay Ali Rıza bu hususta •unları 11öy-llı ,...bıi • ınesı ve bu mev- ~ 1 ·· t·· K k k d dli ı· · · ~ta IStifade e . . . . Yeni meydan açılırken, Ankara muş ur. aça çı a ın a yeye ve- ait olmak Cizere onar sual sorulmak- !emiştir: lan ge ıp geçışı biısblitün güçleı;;tiren ... e~ dır. dılmesı ıçın ça . . . rilmiş ve takibata başlanmıştır. 
"'~tı tegı8 caddesının denıze doğru devamı olan ta, imtihan tahriri olarak yapılmak- - Aşı, aldığımı2 tedbirlerin en seyyar esnaf da bu meyanda cezalan 
~~ ~· ~l de~tla, Taşdelen ve defneli kısımda caddeye on be~ metrelik yer Yahudi profesörler tadır. Tam numara ondur. imtihana başta gelenidir . icap eden bütün ted- dırılmaktadır . Bu cümleden olmak ü-
~ \ı~11d~ ~~eden, temiz ve sıhhi bırakılacak ve şimdiki lsta~yon av- Viyanadan çıkarılmakta olan talip olan mütevellilerin sayısı he- birleri de almaktayız. Bu sayededir ıere, Yenicami, Bahçekupı, Sultan-

~1,,'la.,iy) ~!ere konacak ve maki- !usuna bir havuz, etrafına da, otomo- Yahudiler arasında Viyana Darilfü- men iki yüze yakındır. ki, bu sene tifo vakalarına tesadüf hamam ve Mahmutpaşa civarındaki 
~ ll't. ~t 1·de kap. anacaktır. billerin girip çıkması için muntazam nunuıı bey nelmile l şöhret almış o . imtihanda muvaffak olamıyan 
~- {'"ıı.. ar etmiyoruz. Bu rıl, İstanbul şehrinin bazı mağazalarda çığırtkanlık ya-
"il lit • .:'t. hah,.eesı sular müdürlüg~ U- yollar yapılacaktır. . . lan prof. es.örl er.ind.en. bazılarının fs. mütevelliler mütevellilik yapamıya-
~ .. "ltl' ,_. "" d sıhhat bakımından en iyi vaziyette panlarla gene bu semtlerde caddeyi ,_:"'iıı •1• etf~:'""ın ve şişefabrikası- Yıkılacak pavyonların bırınde, tanbul ünıverı;ıtesı ıle Ankarada a- caklar ır. 
"-lq.d 1111alj ~~1 büyük ve küçük şi- biri perune giriş, diğeri de çıkış için çılacak olan tıp fak ü lte~ inde vazife iki ve daha ziyade mütevellisi çı- olduğu yıldır. Bu sene tifo vukuatına i~gal eden bazı seyyar esnafa yeniden 

~ıı hir k ıtnıek üzeredir. Bu şi- iki büyük kapı yapılacaktır. almalarına hükumetçe müsaade edi kan vakıflarda en fazla not ~lan mü- tesarlüf edilmiyeceğı de muhakkak- ceza yazılmıştır. Bu mücadeleye şid 
;;:iın edilmiştir. Şimdi çiçekler ve ağaçlar bulu-_:~ ha be r almmıştır. tevelli~~~~---- tır. detle devam edilecektir. 

öksUrdüm .. . iki öksürük faz la gel- Yürüdüler. kapıyı aralık buldu- gun, dolgun öksürür... H ava soğukça i ı.J i , iki aşık rnan-
di. Çok gür ültü oldu d eğ i l mi? lar. İçeri daldılar. Kapının arkasın- Mail - Sakın bizi gözetlem iş gal başına geçtiler. Bir taraftan ma-

- Adam bazan öyle aynasız iş- da duran yaşlıca bir .kadın kanadı olmasın . . . ;-h ilt ateşi d iğer yandan da 8e\'cla. 
fer yapars ın ki.. Galiba fal so bas • yavaşça itti. Morozu eliyle kaldırdı. Şöhret - Hayır efend1m hayır .. !arının küllerini eşel iyerek yektiğe-
tık'! .. . yerine koydu . Şöhret beyleri istik- Hayati - Mahallece olan itfba- rine karşı ucu gelmez sitemlere, yü-

- Bizim öksürdüği.imüzün aka- bale çıktı . Zendost arkadaşların i- rınız, tezkfyenlz yolunda mı bari? rek üzücü serzenişlere giriştiler. 
~~~~~Uyı ~Yın Rahmi GÜRPINAR No. 49 binde öyle karagözvari öksüren kisinde de bet, beniz atmıştı . Haya- Şöhret - Pek yolunda... Beni Ayrılıkları müddetince kendini ara-
~ b g e va kimdi? Herif bizimle eğlendi mi? ti babayiğitliğe leke getirmek iste- bu eve getiren beyi kocam zanned! - mı, olduğunu diline dolıyarak Şöh-
~~1~a!~"li>-ere~fesini bitirmiş oldu -ı tüsü., bir anda işitilerek verilmesi Yoksa ayağınızı tetik alın ben bura- miyerek cebri nefsle şöyle yürekli yorlar. GOya· bey iki evli imiş de ret Maili vefasızlıkla itham ediyor, 

1 1-l'ı t' ~adar oradan savuştu. O matlup olan işaret derecesinden faz da gözcüylim mü demek istedi?. yürekli Şöhrete dedi ki: biz ortaklar bir arada geçinemem!- delikanlı ise kendisini ne kadar ara-
,t~a alııtıata ıeçen hallerin al- la bir gürültti oldu. Beylerle istihza - Allah mütahakını versin... - Hemen bir bardak su getir. •iz ... Erkeğim beni böyle ayn çıkar- mış olduğunu uzun uzun anlatarak 
~ tııuhidaş sev?1u~afık çıktığına eder i'ibi yine o saniyede komşula- Bilir miyim ben ne demek istediği- Beyefendi şimdi korkudan bayıla - mağa mecbur olmuş... di~er bir erkekle meçhul semtlerde 

'tıit~ Ciheti 
1~dıler. Fakat i~in rın birinden diier -Oir öbürı.ik fa. ni?. cak?.. Kendini kapatan zati Şöhret böy- gizli evlere kapanmış olduğu için 

'Q~. ~~'ren evı al~ıştı . Köşe ba- kat dolgunca, halkumt, serpintili, - Cumbadan da sigara parılda- Mail hakikaten :.,ayılacak bir ha le bimehaba "bey,ı "erkeğim,, tlbi- bu vefasızlığın tamamiyle Şöhrete 
~ 0110°tt .... N·~rı saydılar ... Bir. mermili, mükemmel bir öksürük ya- dı gördün ya? Şimdi ne yapacağız? le gelmişti . ratı umimtyeslyle yid ettikçe Mai- ait olduğunu isbata uğr:ışıyordu. 
•ı e~ 1 ~de du ı ayet Yedinci ka- ni karua-öz varı "Hak tO !, ,siyle - Ne yapacağız ... Yavaş yavaş Hayati sôıüne devamla: lin yüreğine hançerler saplanıyor Mail, rakibi yani Şöhreti kapa-
\.,~ çııı k tarak alt d ··k a a• yürü r b k ı k Y 1 B f d" d - ·1 h t h b ı b 1 b .:ı;. k i t· ~t~> l<'ıı Uçuk b" ın a 0 • beraber bir ohortcı işitildı . Yine o Y v .., ye ım a a ım apıyı a- - a nız eye en ı egı an emen o ey u up oama s ıyor, tan zatin hüviyeti hakkında bazı 

Ilı ıh Vaki d ır cumba ara- 1 çıp bizi içeri alacaklar mı? ben de biraz iJrktüm. .. evet o kadar kıskanıyordu. maJQmat almak istedi. Fakat kadın 
L b, .. ~tnın .. ı 

8 
emir. Parmaklıklı, andı. cumba kafeı;inin de iklerf ara- Hırsız gibi a'-'aklarının ucuna Ki d" k ·· k ll'd" · aöh t · fi l · · ld k 

' ~ y"rct .. erne sından muvaffakiyet işareti olan al- " m ır 0 aragoz mu a 1 ı il· -r re mısa r erını 0 u ça bu v:&dide irad edilen sualleri muh-
de ... ı ... Alt rı şeklinde bir kd ·- . . .. basarak geri döndüler. Duvar dibin- bi öks'iren herif?.. muntazam döşenmiş temiz bir oda- t 

1 1 
. ti d. B b 

~ <ı h ına ki gara parıltıları ye ıgerını mutea- d .. .. d .. 1 k ş·· h . . Ü . . :asar cevap ar a geçış r ı. u u • 
• ı.. \'eıd antisi .. k . Ya aştılar ... k"b .. d f ld d .. d .. en yuru u er. apıya yaklaştıkları o ret gülerek . ya çıkardı. çU bır arada bır iki sa-

1 
. . b. ik" ı · . b .. 

1 ~·let 1 ~ıı lcar 
0 

Sürecekti? Bu- ı en uç ~ a parı a ı, son u. sırada mahut koyu öksürük bir da- - Karşımızda sıska bir herif at konuştular. Gülüştüler. Eğlendi- kuşmal kglecesının ~rl 1ı saa ın~rd?IY e 
, ı.. 1_ 1~ı8i de .. arıaştırrnamı•Jar _ Habercı karıdan almış oldukla- ha i•itildi. Herif "h k tti, . . Ök ü il b" . 1 . .. 1 1 H . d "Y b . d . k arşı ı ı serzenış ere geçı ı er. • \;~ ok v 1. f "k .k. k d b v a .,. yil yı- var.. s r r ır tür il o emez. er. ayatı ıger ır o aya gırer en N"h t k d ld 

1 
İk" t 

• • ,İL~ ı~er .. ı. b' surrneyi dı·g- erı·n- rı ta ımata tev ı an ı ı ar ·a aş eş ne yapı•tırdı Mail k k d H - Ök il ilki . f k d d d" k ' ı aye uy uya a ı ar. ı saa 
•ı,. "I\ d · ı · il .. d .. l H f h"d v or u an aya - s r erı ne ena zaman- ar a aşına e ı ı: 

'• ~lıı,. ~et lla ır. ~Üddet durdu- on a ım ı erı Y ru u ~r. aya ı 1 
• tinin eteğini çekti. Hayati yavaşça: tara tesadüf etti. Cumbanın altına - Beyefendi bu geceki eğlence- ya uyudular ya uyumadılar rece ya-

~ b~ec:~diti :a~tı~ın bir "Oho o- detle trkadaşı.~a dedı : . S . - Aldırma yilril... geldik, sanki ben buradayım gibi miz acaip bir misaferettir. Buraya rısı şiddetle güm güm oda kapılan 
ı.- •• ıaıı · a a arkadaşı ök- - şte ben oksUrecektım. en nı- - Bize öksürüyor galiba? öksürdü. Kapıya yaklaştık bir daha nasıl karanlıkta girdisek yine öyle vuruldu. Afaltafal ikisi de yataktan 

~ .. ,tt, ()~o 0~1Yle ?.faiJ de atıla- çin acele edip öksürürsün?· - Şimdi beni öksilriliüne de, öksürdü... çıkmak IAzım. Sakın tatlı uykuya kendilerini aşaiıya attılar d~ardan 
kı İki 0ijk da . o _salıverdi. - Ne bileyim ben? Seni öksür- herifin boiazına da söktürürsün yU- Şöhret - Onun öksürüğünün ar- dalıp nerede olduğunu unutma... kapıyı vuran kadın: 

•Urüfün "ohor- 11iln diye bekledim ök!ilrmedin ben rü... dı arası yoktur ki ... Bir dilziye dol- Dedi çekildi. (Daha var) 

• 
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Küçük teknelerle büyük seyahatler 

Dünyanın En 
Meşhur Cücesi 

Sw 
4i 1 

Belkis: Y eyi bir film 
Estonyah bir delikanlmın cesareti 

General "Parmak T om,, un 
meraklı hayatı 

~b.zhaneye iki cüce daha alınıyor - Mia « Lavinia » nın 
Kuıcl, koyu mavi gözleri - .c Komodor• kimdir? - İki cüce 
·~•ırndc kıskançlık • Cüceler düellosu, cüceler aşkı ve 
'Uteler düğüDfi - Zendost bir cüce 

Küçümencik bir tekne ile Atlas Okyanosunu aşmıya tcşelibüs 
eden <1 Atho »>, bu teşebbüsün «intihardan başka bir şey 
olmadığı» iddialarına, liman reisinin kendisine seyahat mü

saadesi vermemesine ve hatta Cumhurreisinin «olmaz» deme
sine rağmen çürük teknesile Okyanusları aşarak Amerikaya 
gidip geldi. Azim ve irade kuvvetinin biJgi ile birleşincene ya
man ve yenilmez birkudret olduğunu bütnn dünyaya isbat etti 

Bir Denizci Naııl Yetitir? ve cumhurreisine müracaat ederek 
Bu yazımda siz okuyucularıma teşebbüsünü fahri himayesi altına 

minimini teknelerle Okyanusları a- almasını istemişti. 

f&D iöhretıi, gözQpek denizcilerden "Atho,, E tonya hükümetini te -
&tonyalı (Atho Walter ) in mace- Cumhurreis cevaben delikanlı -
rasından bahsedeceğim. nın bu cüretkarane teşebbüsünü 

Evveli şunu haber \'ereyim ki "delice bir şey,. bulduğunu ve şayet 

- 3 _ güzellik, bir halavet veriyordu. Hu- (Atho Watler) memleketi olan Es-ı intihar etmek istiyorsa kendisine 
~ diinyan . . . . !Asa cüce kız, bu fani dünyada yaşı- tonya cumhuriyeti kadar gençtir ve bir tabanca hediye edebileceğini ve 

ın en mınımını cen- . . henüz yirmi dört yaşındadır. Bu bu suretle hiç olmazsa ebeveyninin 
'-e 

1
, ile tanışıp görüştük. Kendi- yan hakıkl me~cudfyetlerden zıya. delikanlının: kend~ini memleket topraklarına 
General Parmak Torn,, ilmi de bir masal ~ıtabından. kaç;ı' ;e- - Artık yelken devri g~çti !. .. defnetmek tesellisini elde etmiş ola-

karb bfr kralıçtye benzıyor u. u- denildifi bir sırada her mevsim ve caklarını bildirdi. 
na rajmen seziyor, dolaşıyor, J'&Şl- • • 

k ipek ve zarif ipek Belkıs Italyan ıınema sttıdyolarıl llavada minimini teknelerle yaptığı "Estonya yat Klübü,. de bir "in-
Y;:~~ ~n eliler kadınlar sibi birl~erek (Belkis) isminde bir ftlm cuurane aeyabatlar, denizseverlere tfhar teşebbüsü,. telakki etüii böy-
e ırtıl • P d Fazla olarak çevirmeA'e başlamı~lardır. Bu film deniz bil~isinin cesaretle bağdaştığı le cüretkarane bir seyahate nıüsaa-
hı~ ar yapıyor u. · t · k · h ·k ı t b·1 - · d t k · -.:ı· "T ı· · "L . i l .1t den Amerikaya içın talyanın en büyO tıyatrolann uman ne arı a ar yara a ı ecegı- e e me ıstemt:Uı. a ınn .. umanı 

avına,. nrı ere ı· d d · · b t d k k d l kt · t" ı· "tek · d · h" t tmi bir İngiliz lordunun ha- da "arkı söy ıyen ve ans e en ar- m ıs a e ece a ar para ır. rıyase ıne ge ınce nenın enue 
fi~~~neden:i ve "Bamum,, kızcağı- tistleri angaje ~dilmişlerdir. Filmin "Atho Walter,, seyahatlerini açılabilir bir halde olduğuna dair., 

t 
·u k 1 "F tih "Kil tam şarkvarI bır şekle sokulması "T-0m obsen., isminde bir Amerikalı resmi bir nıüsaadename vermekten 

zın n~ ~re ;a ı 
1 

: bir pren • için birçok fedakArlıklara katlan- arkadaşiyle birlikte yapmıştır. Ken- sureti kat'iye.de istinkaf etmişti. 
yüm,l,dunx. anı~ an 1~1~ edivermiş~ maktadır. Bilmassa, bu filmde res- disi zaten bir denizci oğludur. Ba - Yüksek makamlaı·ın bu ret ce-
~es 0 uaunu emen mini gördüğünilz Athliu Radi'u söy bası çarlık Rusya zamanında o za - vaplan ve bayırhahlıkları "Atho,. 

· lfyecegv i alaturka şarkının provala- manlar "Petersburg,, ismini taşıyan yu yıldırmamıştı. Delikanlı 29 kadem 
"Morison Nutt,. a gelince der -

rında çok muvaffak olmuştur. Yıl- şimdiki "Petrograd,, limanı ile Vila- uzunluğundııı 9 kadem geııişlif,rinde 
hal "Komodor,, IAkabını alan bu er-
k k Ü i 

.,
17 

aşında olduaunu dız Scola tiyatrosunun başlıca dan- divostok arasında sefer yapan bir va ki teknesiyle mutlaka bir şeyler yap-
e c cen n "Y • ö ı · d b" "d" A · n · b" purun süvarisi idi. Uumumi Harp - mak; Fransız denizcisi "Gerbault,ı söylemiştik. "Komodor.,pek gurur- s z erı? den kırıd~r: . ~.nı_ ı mm ır 

ı b
. G fd' daha okuyup yaz- ıahnesın e en ısını goruyorsunuz. ten aonra Estonya cumhuriyeti ku- gibi kendini göstermek istiyordu. 

u ır c ce ı ve k · 'd" d k" r rulduğu zaman memleketinde hu - Azim ve irade Kuvveti Olunca •• mayı bellemeden eskrim öğrenmiş- . ~ş . resmı gdeçıbilınüek hı .ses ı sel-
yıroılerı arasın a y ır yer a - ırusi bir denizlilik müessesesi kurdu İşte bu ümit kırıcı şartlar için-

ti. İş "B ba hanesin _ mış olan Janet Mac Donald erkek • ve kendi hesabına vapur lşletmeğe de azim ve iradesinden bir zerresi-
deki ~~celea~:u:~~:ım Qç: varınca a~t N~lson Eddy ile yen~ bir fim Gene ltalyada 46 vilnyetin v•_ başladı. ni bile kaybetmemiş olan "Atho, 

1 
k T un rahatı çevırmege başlamıştır. Fılmn adı mi şolduğu elli iki bin reyle yıldız İşte (Walter) baba kendi vapur- 1930 yılı ağustosunun yedinci günü 

"Genera parm;b. ~:,, z· a "Ge- (İlkbahar) olup Metro Golddin Ma ilan edilmiş olan Doris Durandi Mu lariyle seyahat ederken "Atho,, "Atho I,, ismini vermiş olduğu yir
biraz bozulur 1 0 ~· .. ~ . . yin stodyolarında çevrilmektedir. ditesranes flm stüdyosu ile yeni ile kardeşlerini de arasıra beraberi- mi iki yaşındaki teknesiyle "Tallin,, 
neral,, daha ilk rörüş e avınıa,, Resimde Janeti bir şurup kadar tat bir mukavele imzalamış ve (Cenup na alıyorı onları mesleğe alıştırı • den hareket ederek büyük seyaba-
ya aşık. 01,ı;ıuştu~ d ? ıı sesiyle Nelsonu mest etmiş bir va- salibi altında) adlı filmi çevirmeğe yordu. Bu suretle "Atho,, denizcili- tine başlıyordu. 

Ukı.n Ko?1 or,, b urur :u ~~ zlyette görüyorsunuz. başlamıştır. i'i babadan kalma bir meslek ola - "Atho I., berbat bir tekne idi... 
ıcp O da mınlminı kıza 8 ayı ya ma a rak benimsemiş oldu. "Walter,, ha- Direk baş tarafa ziyade yakın oldu-

~d:;:;: Tom,, kırk üç ya- gecikmemiş ve her aşık gibi, bir ra- ba denizi seven bir çocuk için cid- ~undan tekne denizci tabiriyle 
ııı..._. :, ~ ·: Dayandıfı kitaplar klbi olduğunu derhal fıırkederek J•ı· .f.i~~li1~~ll~~t1'J'.C. Harici küçük den ideal bir baba idi. Çünkü oğul- "başlı,, idi; yani baş tarafı suya 
~... rika tarihi 'H kanunu Generale dişbilemeğe ba~lamıştı. ~---·~ ~~ ~ - ' - lanna küçümencik yelkenli kotra fazla gömülüyordu. 

ııı... ;;:rleridir. Bu kitaplar Ge- Akşamları cambazhanenin bfltOn lstanbul Radyosu haberler lar, din~iler satın alıyor, onlara bun Doğrusu böyle ç.ürük bir tekne 
- ae kadar kiiçUk bir artistleri yemek masası başında top- lann nasıl kullanıldıklarını öjreti- fle kendini atlas Okyanusunun ku-
bla~lük olduğunu !andıkları zaman ilç mikroskopik Z3 Haairaa 938 perıembe proıra•ı İsviçrenin umum! ajanı Broye İsviç yor, kendilerini deniz ve denizcilik durmuş dalgalan arasına atmak bir 

'°el'ili ıoatermektedir. meslektaş arasında &eçen gizli dra- Öile neıriyatı: ' . . re mümessili olarak Franko hUkOnıeti işlerine teşvik edip duruyordu. delilikten başka bir şey değildi. LA-
~ Yor ı:r 1,, f k bil .Saat 12,30 Plikla Tllrk mu51kısl, 12,60 --.ı=-~ ta . edildi~ • Ube . ,. k" " . 
tıı 0 • ız masamızda yemek yer mm evve ~ ar ına e varamamış- havadis 13 6 plAkla Türk musıkisi 13 80 ncuuuıc yın 5-'nı m YYtD Walter,, kaptan çok değerli ın Atbo,, ıle arkadaşı mutlak~ 

llı~a blnasanın üzerine çıkıp sıçra - lardı. muhteuf plik netriyatı, 14 ıon. ' ' itimatnamesi vennlFir. bir denizci oldutundan Estonya hu- muvaffak olmak imanını göğüsle-
lltıı tab aşıadı. Bu minnacık harika- Nihayet .. Barnum,, üç çocuk a- Akta• _,rı,atı: :•; kümeti kendisini "Tallln,, limanı re- rine perçinlemiş delikanlılardı. Ni -
tı~l'an aktar ve bardaklar arasında rasındaki aşk faciasının farkına var Saat 18,30 Plakla dans musikim. 19,16 Reisicilmhur Ruzvelt, büyük nafıa ıliğine tayin etmişti. "Atho,. karde- tekim muvaffak da oldular. 
~di. ~ dolaşması görUlecek bir dı. Hatta bir gece oyundan sonra ıpor muaalı:"beleri: Eoref Şefik, l~.55 bor işlerine sarfedilmek ve nafıa mUesse- ,ıe beraber babasına alt dört direk- "Atho 1,, müteaddit defalar bat
~Glbıı.st ele ayaklarını birleştirip ''Komodor., un hiddet ve tehditle 18 ha~erlerı, 20 ıaat ayarı: Granvıç rasat- lerine yardım etmek için 3 milyar Ji bir yelkenli fle cenubi Amerikaya mak tehlikesine maruz kaldı. Bir 
~tış1 ,/ tabağının üzerinden bir at gözlerini açıp Generale: ~:~~~~en tanaktfenıd 20•2T,.skadiT~:şses ;,e 700,000 milyon dolar aarfma mezun!- doğru yola çıktıfı zaman artık yük- defasında fırtına yüzünden kamara 
ıııtı. ardı k" U te b"l:ı. d a • ...._ an ra ın an wr ... musı - k d tir k . . 

1( İf ı kahkahalarla gülme- - Bu gece saat ç ı lif o sa- ai ve halk tarluları. 20,25 ban raporu. yet veren anunu Un imza etmij . ıek tahıilfni yapmaktan vazgeçmiş aportası delındi, bır defa da ıece-
llıel!ıi~ 1~ bOyiik bir gayret sarfet _ tonunda buluşalım, kozumuzu pay 20,48 Ömer Rıza Doğrul tarafından Arap· .•; ve kendi.sini denfzcilife vakfetmiş leyin bir vapur tarafından çiğnenip 
11 .\ıtı'~ap .. etti. ,, ederiz! dediğini "Parmak Tom,.un ca M!ylev, 21 Müzeyyen. Özdenses. ve. ar- İki İngiliı. bombardıman tayyarsl bulu?uyordu. "Atho,, denizcilik bil- parçalanmasına ramak kaldı. Likin 
tt~e-ı Parmak Tom,, yahut da mağrurane bir edA ile: kadaftan tarafından Türk musıklıı n dün .&1..~n- federe Malezya devletleri aisinm bOyOk bir kısmını işte bu ıenç Estonyalı yılmıyordu ve yıl~ 
ll!h ·cı 'J' " baDıt tar1nlara. 21,45 ORKESTRA: ·~u d Jk l eli 
lııJllletJi 0~·· Barnum,, un en - Nasıl isterseniz öyle olıııunt... 1 _Bellini: Norma Fantezi. arazisinde kain Port Settenhau açık 6rt ye eni fle Akdenizde ve Ok- me · 
ı' ltiııi~~". şohretli artisti olmuş - cevabını verdiğini işitti. 2 - Siede: Flittervoha. larında yapbklan bir uçuı esnuında yanu.s)arda yapmış olduiu uzun se- "Atho l,. "Maderia., ya ve Ka· 
~ıı •ey· nı Yavru kendinden bek- Cüce Düellosu 8 - Çaykovaky: SOvit lirik. mtbadme edeerek denJze dtqm~lvdlr. yabatlere borçludur. narya adalanndaki "Las Palmaa,, a 
'6k bi; artık öğrenmiş ve işini .. Barnum., işin farkına vardığını 22,18 ajans haberleri, 22,80 plikla solo- Tayyarelerin mürettebatından s ki- :faklit Hevesi: uiradıktan ıonra Atlas Okyanusu • 
,ı., • a baoıZekil ve incelikle başar - belli etmiyerek odasına çekildi ve la Jar, opera ve opere• parçaları, 22•60 §inin boğuldu,..,· zan ediliyor. ,. Atho,. yalnız denizciliğinin a- nu geçti ve Amerikada .. Filorida,, 
"it h """i amıştı A t k d b IOD fiberler .,. ertesi silnGD proırramı, 5

"' • ıt k f ı x... ki h·1· d k ~. U'l\f"" • dı 'i . 11.y)j • r 1 maaşı a bir pipo yakarak beklememete aş- 23 ,., me ısm y e ul!l~aşma a kalmıyor, ıa ı ın e aın ~uıamı,, ye var • 
11111 Yfiks 1 . . ııon. • • 

~e .lnuay e n:ııştı. Cam~azh~ne- tadı. Kırgızistan'da Tabşan dailannın denize ve denizciliğe dair eline ne Atlas Okyanusu~u geçerken cesur 
lı.l ~rıtıa ~en bır yüzde nısbetın - Saat üçte hafif ayak tıpırtıları Ankara Radyosu m k t k d p t . gün"' seçene okuyordu. delikanlı başka bır felaketle de kar-
~l ıştirak d" h 1 1 er ez mm ı asın a azar esı u 0 1 d . 1 t K d 1 d 
'- et- ti.Yiyor e .ıyor, pa a ı e - kendisini oturduğu kanapeden zıp - ~3 Haziran 938 p•rtemlıe proıramı 3 dakika devam eden fiddetli bir zel- sıra ar a elıne, yalnız ,ı aşmış ı: anarya a a arın a sa-

llıallid ve bılhassa babası - 1 tt y .. ültü tın Öiıe netriyatı: 1 1 t M ddl 1 büyük başına Okyanuslar aşıp bir dev- tın almış olduktan erzak bozuk çık-
llr bir . t"h . a ı. avaş yavaş ve gur e e- ze e o muş ur. a zarar ar - . .. .. 

'......._ ile . ıs ı za ıle bakarak: ~ . Saat 12,30 karlflk plak nqriyab, 12,60 tür riilem ıeyahatı yapmış olan meş • tı. Bu tun konserve tenekeleri pas f-
' ... ıttı. g~' dıyordu, normal bir a- mege _dıkkat ederek bil~~do aa~o • P!Ak: :~rk musi.k~sl ve halle tarkıları, 13, ' ,., _. bur Fransız denizcisi (Alain Ger - çindeydi. Vicdansız bir bakkal deli-
)t \ içiıı rf babamın canını sık - n.u~a merek anahtar dehgınden ıçe- 16 !~hılı ve ha;ıcı haberler, • • bault,, un yazmış olduğu kitab geç- kanlıyı aldatmış. kötil, bozuk şeyle-
L.. '-lele k bOyünıedim. Bfülhara bü- rıyı seyretmeğe başladı. t•m netnyatı: Madrid 22 ( A.A.) - Dün saat 1'1,45 mişti. Cesur Fransız denizcisi bu ki- ri kendisine satmıştı. 
;:ıı. l'Gıoarar verdiğim zaman ina- "Lavinia,. bilardo masasının n- Saat 18'.3~ plakla dans musikisi, 19'16 te dört Frankist tayyaresi A.likante U. tabında derin ıularda kOçOk bir yel "Miami limanına girdikleri zaman ,..fta rıden f • Ttlrk musikıaı ve balk tarkılan (Semahat; . b k b b " 
~G itldan .. ırsatı kaçırmış ol - zerine olurmuş dalgın dalgın fildi- tatanbul radyosu okuyucularından), 20 ma~- cıvarına ir ~ç om a atmı§tır. kenli tekne ile seyahat etmek muta- cesur Estonyalı ile arkadaşı sonun-
ç~llıencik buyOyemedim; -böyle şi toparlaklarla oynıyordu. Kız - saat ~yarı ve nrapça neşriyat, 20,16 rad· 6 kışı yarala~ış, bırkaç yerde yangın vassıt bir denizci için pek iÜÇ ve cu et konservesi kutusunun en son 
.,'l'oıaı, kaldım. dan iki adım ötede "General., ve 1ol'onık temsil (Gençler cnıbu), 21 bava- çıkmış, baı.ı bınalar da hasara utra- hemen hemen imkilnsız bir teşebbüs kırıntılarını midelerine indirmiş bu-

llıbd Cetıe~ ~n Atkı "Komodor,. kollarını göğüsleri üze- cı.~ık hakkında konuşma (Şakir Haz.un Er- mıştır. olduiunu ıöyliyordu. lunuyorlardı. Şayet bir iki gün g91 
laıı det sona Parmak Tom,. • bir rine kavuşturmuşlar biribirlerini gokmen>.B2ı.hı5 stüdyo salon orkestrası, 1 t b J tk· . 1 M 1 "Atho Fransız denfacisinin se - kalmış olsaydılar, yahut rllzgitr mt-

Old ra · herk 'b" b" . ' 1 - eet oven: Aune amle. a an u ıncı cra emur u- " d t . 1 d 1 kt .. 1 tııı~ec Uiunu 'isb es gı 1 ır ıı~ - yiyeceklermiş gibi bakışıyorlardı. 2 _ Moussorvsky: Gopak. tundan: . yahatnameaini okuduktan ıonra ev- saa e e. memış o say ı açı an o e-
bı. e ekti. F'il k~t etme~te gecık- Nihayet "General,, söze ba~h - 8 - Tschaikovsky: Chanson Trlıte. İstanbul Mahmutpaşada Hacı veli tıpkı onun gibi yalnız bqına ceklerdı. 
btr \eıt ~narı va 1

• aşk. ınsanla~ı~ yarak: ' - Lahar: Eva. Küçük camii sokak 13 No. dUkkAn- seyahata çıkmayı dilşilndU ve müna- "Atho 1,, "Miami,, den sonra ce-
•• :ıh taşıd ~nun ~a herkes. gıbı - Komodor. dedi, ben size de- 22 ajanı b.aberleri, 22,16 yarınki prog· da dairemizin 9371694 No. lu dos- sip bir tekne aramağa başladı Niha nuba sarkarak merkezi Amerikada 

.ı llarrı ıgını gosterecektı .. . . . ram ve lırtıklil martL t elli defada f l o Ok ü \le~ uın, .. .. :. faatla soyledım ben bayan "Lavını- . yasiyle mahcuz olup bu kere para- ye n az a ı mr ç · "Hondoras,, a tekrar oradan şima-
"'> ttı , General yuzun - OPERELER. ı ta f d k l . 1 d. ..h . N . '"l'fl llvarr k" .. a,, yı seviyorum. Kendisinin de be - 9 30 B()rlin k d 1 . y . t ya çevrilmesine karar verilen 80 çift er ra ın an ya a anıp mım en ı- le teveccu ettı. evyork lımamnı 

tıc a IYetler k d v . ısa agaaı. cru opere x.· . 1 h.b. i n .. k .. b" . . 
e kend· . azan ıgını nim bu aşkıma bigane kalmadığını musikisi. muhtelif iskarpinin birinci açık art- Ilı ıç n sa ı ın n ç rume uzere ır zıyarette ettı ve oradan ela hiç bir 

cü~' ~laa 1 k:ndıne- zannediyorum. Binaenaleyh kendi- ODA MUSİKİSiı tırması 1 - 7 - 938 de cuma rünU sa- kenara atıverdiği bir kaçakçı tek- yere uğramadan tekrar Atlas Oky3-
tGc t~hir:nı kı, diye düşiinmüştü, sini rahatsız etmekten vazgeçiniz..... 22.10 Varşova: Kuartet konseri, 23 at 12 den 14 e kadar yapılacaktır. nesini (15) İngiliz lirasına muadil nusunu geçerek Manş denizine dön-
ha ~ilamını Pa~a getiriyor. Ben de Zorla gfizellik olmaz VarfOva: Kentet oda konseri. Bu arttırmada mahcuz iskarpinler bir meblağ mukabilinde satın aldı. dil. 
~~aııerıirı a. elınıe ne geçerse cam- - Hayır. General. Ben kendisi- RESJTAL~ER: muhammen değerinin % 75 im Bu tekne başı kıçı düz bir (kcç) i- "Atho,, teknesiyle "Pleimouth,. 

1: kadrosuna kaydede - k · d ı ibl-~ · 11'15 Bcrlın kısa galdası: Piyano, viyo- bulmadığı takdirde ikinci arttır - dl. Babasının yardımiyle "Atho., bu limanına gelince "Atho l,, i (200) <tlt ne aş ımı sız en evve , ag ettim. lonsel m ik" . 17 16 B tek . ld · d" d" v · . 
aı~ bu B • k Jd k ı l\f · "L · · us ısı, ' rüno: Yugoslav ması dahi 6 - 7 - 938 de salı günü neyı e en geçır 11 ıregını ve İngiliz lirasına sattı. Bu hnrap tek-

il b suretı .k. en sag a ı ça s z ıs avınıa., prkılan. 18 so Peote· YiJano konseri Ber lk f 1 il d. 
'oı.. llYan "L e ı ısi de birer cüce ile evlenemezsiniz 1• k d 1,:,, p· · ' ayni saatta yapılacaktır. Alıcı olan- ye en n yen e ı. meye bu kadar parayı veren adam pa 

·~ ~ avj · · ın ısa a'5ası: ıyano konseri (Brahms) Artık tekne hazırdı "Ath t k · ''t lltt k nıa,, ile bay "Mori . . . 22 30 p p· . . . . . ' lar muayyen günil ve aaatte mahal- · o,. e - rasını tekneden zıyade o teknenin l · b " urrı - Şu halde Mıs "Lavınıa, ]Qt- • rag. ıyanı muııkısı (Bır pıyanoda · · t Ub t k il b. k 
, ~ <lbi ".Sa Panyaya ithal edildil fen bizzat kararını versin ' dört el), 23,20 Peşte: J>iyano _keman 10• linde hazır bulunacak memuruna nesını ~er ~ e me ze~e ır aç kazanmış olduğu şöhrete feda et-

(t. ~lar mum, o zaman h ·· . · . . . . natları. müracaatları ilan olunur. arkadaşıyle hır haftalık bır dolaş - mişti. Hani antika bir eşya satın a-
C\oı.. 1rtda b 1 ' enuz Bu teklıf karşısında mınımını v . . . . . 
,·~odo ) u unan bay "Nutt a L . . . b" .. ma yaptı. Bu ilk seyahate agabeyısı lıyormuş gıbı hır şey .. 
.ı: r liik " avınıa esrarengız ır surette ıu - ''K d · · k k · · 111. • • 1ilt etıi cu ahını takı d . ou,, a ıştıra etme ıstemış, ıa- "Atho,, bu para ıle bır teknr sn-

i.ı_a~ı .. d CeJerin c b yor u. . lilmsemektcn başka bır cevap ver- ş 1 R K E T 1 H A y R 1 y E D E N : kin her nedense delikanlı ağabeyi- t ld , "Atı 11 · · · •. _ "' ·• an am az haneye ı1- d" B .. kA t .. . "K d ın a ı ı; e ona 10 ,, ısmı ıı 't ı 
tıeş . sonra "B me 1

• u su u uzerıne omo or,, sinin kendisinden fazla olan deniz - d" 
'•t e~ırıe Pay arnum,, un ar- bir iskemlenin üzerinde durmakta cilik bilgisinden istifade etmek iste- ı "Atho II., ile Atlas Ok~ • .ınu unu 

>~~d a\irıia,, (
7

an Yokt.u. olan minimini iki kılıçtan birsini al-
a O) memiş ve onu teknesine almamıştı. iki defa daha a-eçen yavuz E toııyuh 

~ıı . .ı l'u.,,arıak .. sa .. ntımetre bo - dı, dğerini Generale uzattı ve vazi- Boğaziçi Vapurlarına mahsus yaz tarifesi 26 • 6 • 938 Pa-
•l'~ttıı yu 1 Belki de ağabeyisini alacak olursa bugün "küçük teknelerle ı.aı> ül.: e-
t t h ı kolh. z u, mütenasip yet aldı. S b h d 
q~ ay ""' nıa · zar a a ın an itibaren tatbik edilecektir. tarifeler Gişe- ileride kazanacağı muvaffakiyetle- yahatklr,, yapmış olan de ıi.zc..:lerin 

~ıı~: lltıd 1 • b vı gözlü minimini Kapının anahtar deli~inden ola-
~li h .ou sevimi" lerde satılmaktadır. rin kendisinden yaşlı ve tecrübeli bir belki en genci, 1§.kin en • t•~uru ola-

ali kend· . 1 mahlOkun nı, biteni seyreden "Barnum,, : kardeşe mal edilmesi ihtimalinden rak tanınıyor. 
ısıne başka bir - Daha var -

şelıbüsiyle alakadar etmek istemiş A. Cemalettin Saraco~h.ı 



muazzam çelik muvaff akiyeti Alman • 
sanayıının 

•• 

HAS TRAŞ BIÇAGI ÇIKTI 
Günlerce ve hayret ve takdirle beklenen, rakiblerine korku, dehşet saçan en ucuz olduğuna 

bıçağını ısrarla arayınız, 1 O adedi 15 kuruşa Hasan deposu, Toptancılara tenzilat, 

rağmen en pahalı traş bıçaklarından daha mükemmel 

A vrupada birinciliği diplomalarla musaddak. 

HAS TRAS 

HASAN ve PASLANMAZ HASAN Traş Bıçakları piyasada en yüksek mevkiini 
muhafaza etmekte berdevamd11 

' 
Betiktaf İcra Memurluğundan: 

Yervantın Sotiri zimmetindeki 
alacağından dolayı tahtı hacze alı
nan Arnavutköyünde r ki Çarşı ·ve 
Yeni satış meydanı c / 19/ 19 mü
kerrer 35/ 21 yeni ı .~ ı4/16 kapı 

sayılı Yedikule haricinde kain sal
hanei miri 10 adet: ganem salhane
lcrinden dördüncü salhaneye mer -
but bir adet kasap gediğinin 5/ 120 
hissesi ve berveçhi mülkiyet mu
ameleci şerbethanesi gediğinin 

40/ 120 akçes i ve 21 numaralı muay 
yen mahallinde mustakar berber ge 
diğinin rubu hissesi ve rubu an sü
Hls hissesi \'C Hoca Sinan vakfından 
406 arşın icareli bir bap menzil ve 
tahtında bir bap şerbethane ve bir 
bap berber dükkanı ve bfr bap ka
sap dukkfınlarının 4/12 hissesi ve 
35 numaralı 105 arşın kareli 40/120 
hissesi 48 metre murabba1 bahçeyi 
elan fıranceıa sokağında 16 numa
ralarla murakknm halen lokanta o
larak istimal olun-an ahşap zemini 
beton çatısı yerli kiremidi ile mes
tur ve yalnız lokanta yemtiş beş 

metre murabbaı üzerine mebni 

Ailenizi TAHTA SiLMEDEN Kurtarınız 
45 santim genişlikden başlıyarak 
3 metre 65 santime kadar her ge

nişlikte döşemelik mantarlı 

MUŞAMBA 
ve 

Tül Perde 
mevcuttur 

Rızapaşa yokuşu No. 36 

Mehmet Niyazi Çelikkol 
muhtacı tamir olan işbu gayri men- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~ 
kulün açık arttırmaya çıkarılmış o-
lup 23 - 6 - 938 tarihinde şartname
si divanhaneye talik edilerek 
28 - 7 - 938 tarihine müsadif per -

Matbuat Umum Müdürlüğünden: 
şembe günü saat on dörtten on al- 1 - Matbuat Umum Müdürlüğü Ayın Tarihi adlı mecmualarla 
tıya kadar dairemizde satılacaktır altı halk kitabını kapalı zarfla eksiltmeğe koymuştur. 

Muhammen kıymeti tamam1 800 2 - Mecmuaların her biri binyUzer, kitaplar ikişer bin tane bası-
liradır. Arttırmaya iştirak jçin yüz- lacaktır. 
de yedi buçuk teminat akçesi alınır. 3 - Kitap ve mecmuaların tahmini bedeli 12.804 ve muvakkat te-
Yirmi senelik tefviz bedeli mUşte - miııatı 961 liradır. 
risine aittir. Arttırma bedeli mu - 4 - Şartname Ankarada Mat buat Umum müdürlüğünde parasız 
hammen kıymetin yüzde yetmiş be- olarak verilir. 
şini bulduğu takdirde ihalesi yapı - 5 - Kapalı zarfla eksiltme 4-7-938 günü saat 10.30 da Ankarada 
lacaktır. Dahiliye VekAletl binasındaki Matbuat Umum Müdürlüğünde yapıla-

Aksi halde ancak arttıranm ta- caktır. (2000) (3824) 

•hhüdil ba~ kalmak üzere a~ır - ~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~--~~~~~~~~ 
ma on beş gün daha temdit edile -
rek 12 - 8 - 938 tarihine müsadif cu
ma gün ayni saatta en çok arttırana 

lstanbul Defterdarlığından: 
Lira Kr. 

Fatih Kaymakamhğından: 

333 doğumlu ve bu dogumlular· 
la muameleye tabi kısa hizmetli ve 
(orta) ehliyetnamelilerin 1 temmuz 
938 gününde kıt'ada bulunmak üze
re Yedek subay okuluna sevkedile
ceklerindcn 26 ve 28 Haziran 938 
günlerinde şubede bulunmaları ilan 
olunur. 

latan bul ikinci icra Dairesi: 

Daırem iz 937 /1411 No lı:ı dos
yas iyle mahcut: olup bu kere pa ra
ya çevrilmesine karar verilen İstan
bul Aşırefendi cııdd es i 20 No. da 
40 metre kadıfe pan talonluk kumaş 
satılacaktır. Birinci açık arttırma 

6 - 7 - 938 de çarşamba günü saat 
12 den 14 e kadar yapılacaktır Bu 
arttırmada mahcuz eşya muham -
men degerinn % 75 ini bulmadığı 
takdirde ikinci açık arttırması 

ı 8-7-938 de cuma gunü ayni saat
te yapılacaktır. Alıcı olanların mu-

1 ayyen gUn ve saatte mahallinde ha
zır bulunacak memuruna müracaat 
etmeleri iJan olunur. 

latanbul ikinci icra Dairesinden: 

Sağlam 
dişler 

Hayatın da, aıhhatin de, saadetin 

de, temel tatıdır. Çünkü sağlam 
dişler, insana sıhhat, neş'e, gü-

zellik ve saadet verir. 

RADYOLIN 
ile fırçalanan diller inci gibi ıü· 
zel ve aağlam olur. Sağlam ditler 
midenin aailamhğmı, sağlam mi· 

de de vücudün aailamlığmı 
temin eder. 

Bir borçtan dolayı 37 1 ı6a6 nu
maralı dosyasiyle haczedilen üç a
det avanta yorgan 5 - 7 - 938 tari
hine mlisadif Salı günü saat 16 dan 
18 e kadar Büyükçarşıda dua mey
danında 129/ 131 No. dükkan önün
de satılacaktır. O gün muhammen 
kıymetin % 75 ini bulmazsa ikinci 
arttırması 8 - 7 - 938 tarihine müsa
dif cuma günü ayni mahal ve saat
te kra kılınarak en çok a.ı-l!ıranın 

ihale edilecektir. Taliplerin % 7,5 
pey akçeleriyle satış zamanında ma 
hallinde bulunacak memuruna· mü -
racaatları ilan olunur. Sabah, öğle ve akşam 
====================-her yemekten sonra 

lstanbul İkinci icra Memurlu- muntazaman dişlerinizi 
ğundan: 

ihale edilecektir. 

Beyoğlunda: Tarlabaşında Hüseyinağa mahallesinin Çay 
lak sokağında kaın ve eski~62 yeni 58 sa
yılı evin 1/2 payı .. 

Bir borçtan dolayı 37 /692 nu -
• maralı dosyasiyle mahcuz 13 çift-

fırçalayınız ! 

Samatyada: Hacı Hü!'eyinağa mahallesinin büyük kule 
1i sokağında kain eski 17 yeni 25 sayılı 

300 00 Or. Hafız Cemal 
2004 numaralı icra kanununun 

126 ncı maddesine tevfikan ipotek 
sahibi alacaklılar ile diğer alaka -
darların ve irtifak hakkı sahipleri -
ııin dahi menkul üzerindeki hakla
rıııı ve hususiyle faiz ve masarıfa 
dair olan iddialarını evrakı müsbi
teleriyle yirmi gün içinde icrn dai
reımc bildirmeleri lazımdır. Aksi 
hald<' hakl,ırı tapu !;icilleri ile ~abit 
olmadı kça satış bedellerini payJ;ı,.. 

Kumkapı: 

deponun tama mı. 

Bostaniii.li mahallesinin Haniçi sokağında 

erkek iskarpıni 5 - 7 - 938 tarihine 
milsadif Salı günü saat 16 dan 18 e 
kadar Çarşıkapıda 56 numaralı 

dükkan önünde satılacaktır. O gün 
200 OO muhammen kıymetin % 75 ini bul-

. (LOKMAN HEKİM) 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğleden 
sonra saat (2.5 tan 6 ya) kadar İs
tanbul Divanyolunda (104 numa
ralı hususi kabinesinde hastalarını 

kabul eder. Salı, cumartesi günleri 
sabah «9.5 - 12• hakiki fıkaraya 
mahsustur. Muayenehane ,.e ev t~le
fon: 22398 - 21044. 

masından hariç kalırlar işbu mad

dei kanuniye ahkamına göre hare

ket eylemek ve daha fazla mnlUmat 
a1mak istiyenlcrin 9~7 / 945 dosya 

numarasiyle memuriyetimize mli -
racaatları ilan olunur. 

Yl'clıkule: 

Yedikulede: 

kain eski ve yeni 19 sayılı ve ~4 metre mu
rabbaı snlhında bulunan arsanın tamamı. 
İmrahor llyasbey mahalle ve caddesinde 
eski 11 sayılı ve 43 metre 92 desimetre 

murabbaı sathın da olan ar:-ıanın tamamı. 
İmrahor tlyasbey mahalle ve caddesinde 

kain eski ve yeni 17 sayılı ve 75 metre 50 
desimetre murabbaı sathında olan arsanın 

119 00 

64 00 

tamamı. 80 00 
Yukarıda yazılı mallar 22/7 /938 cuma günü };aat 15 te pazarlıkla 

satılacaktır. Satış bedeline yüzde 5 faizli hazine tahvili ile istikrazı 

mazsa ikinci artırrması 8 - 7 - 938 
tarihine müsadif cuma gilnü ayni 
mahal ve saatte icra olarak en çok 
arttırana ihale edilecektir. Taliple
rin % 7 ,5 pey akçeleriyle satış ma
hallinde hazır bulunacak memuru
na müracaatları ilan olunur. 

Daktilo aranıyor : 
dahili tahvilleri de kabul olunur. Taliplerin yüzde 7,5 pey akçelerini Belediye Merkez muha!'ebesinde münhal bulunan daktiloluk için 

lstanbul ikinci lcrll Mernurlıl" 
ğundan: l dO'' 

Dairemizin 36/ 85 numara 
1 dur• 

yasile tahtı hacze alınan kUll 8 tll' 
boyaları ve forması 28 - 6 • 93 t 16 
rihine müsadif salı gilnil saıı tiııe 
dan 18 e kadar galatada kara~ 11dt 

1 d " kk~n öntl sokak 2/ 4 numara ı u a titıill 

satılac a ktır. O gün kıY111~ rıı1' 
% 7 5ini bulmazsa ikinci nrt ı J1l' 

1
1 - 7 - 938 tarihine miısndif cıı di· 
günü ayni mahal ve saa ttn icrıı 1~11e 
lecek \'e en çok arttıranın us e'I 
bırakı lacak taliplerin ~o 7,5 }ıtıl· 
akçe leriyl c .~ahş zamanındn fll~urıı· 
lincle bulunacak memurunn 
caa tları ilcin olunur. 

· dan: 
Beşiktaş icra memurluğun ti!'.1' 

Salahattinin Sadettin zirnırıeıı11' 
de~i alacağının temini istifn~ı :S~tJ 
nında tahtı hacze alınan Beşılc 

11 
~ 

Şenlikdede mahalle inde .Mısır ııJı· 
kağında eski 34 yeni 58 No. 1•0ııçılC 
şap hancni ıı sekizde üç hisses~.!l~'! 
arttırmaya çıkarılmış olup 26- ıe'e 
tarihinde sartııame:;i divanhll

1
111·u . . . c 

talik edilerek 28-7-038 tarıh1fl ı6 
sadif perşembe günü saat 14 tctı 
ya kadar dairemizde satılacaktt~·ıdt 

Arttırmaya iştirak için . Y~ııır· 
yedibuçuk teminat akçesı ~ .Jf!e
Arttırma bedeli muhammen k} .. ~ 

v 1 .... 
tin yüzde yetmiş beşini buldu~L J.11.' 
dirde ihalesi icra kılınacnktı1 ·1ıildÖ 
si halde en çok arttıranın taBh be~ 
baki kalmak üzere arttırma 0~_9s~ 
gün daha temdit edilerek. ı.~· ,.~ 
tarihine müsadif cuma giıntı dilt' 
saatte en çok arttırana ihale e ıitf' 
cektir. Kıymeti tamamı t400 dil" 
dır. Zemini mermer taşlıklı d }>it 
kısma geçilir bir sofa üzerin ~ 
oda bir hela alt katta bir pıtl~ 
bir kiler bir gusulhane bir ~ıı JıeJJ 
bahçe ikinci katta üç oda bır ıJJlı.ııı 
vardır. 2004 No. lu icra kanu~ ote~ 
126 ıncı maddesine tevfikan ıP dit 
sahibi alacaklılarla diğer a~flkBritıı# 
ların ve irtifak hakkı sahıple rııı' 
gayri menkul üzerindeki }1ak.

111 
tr 

hususiyle faiz ve mesarife .da;'ri>I' 
lan iddialarını evrakı müsbıte e bil' 
yirmi gün içinde icra daresiııe 11,~
dirmeleri lazımdır. Aksi halde dııcç' 
!arı tapu sicilleriyle sabit olmıı ~ıı· 
satı~ bedelinin pavlasmasuıdııı1 ı.ıııi· • • • il 
riç kalırlar. İşbu maddeyi k~ ıtle~ 
ye ahkamına göre hareket eY e ·sti· 

1 ak 
1 

• ve daha fazla ma!Umat a n1 ~ si' 
:illO• 

yenlerin de 938/ 1305 dosya eıet 

le dairemize müracaat eyJcll~) 
Hizumu ilan olunur. (85 

SnlıiplMi : A. Ce:nalettin Saraç- k · d t k b ··d t f d h f 1 24 - 6 - U38 cuma günü saat 14 de imtihan vapılacaktır. İyı daktilo o:r.lu İlh :ı mi Safa Neşriyat MOdUrn: va tı mua:rycnın en evve yatırara u mu e zar 111 a a tanın sa ı J 
5 

"e cuma gu·· nıcrı· defterdarlık mı"Jl"ı cml:ık mu"du .. rlüg-u .. nde mu··te .. ekkı'l bilen taliJ'lerin bir istida ile imtihana girmek üzere müracaat etmeleri 1 iıhami Safa Basıldığı yer; • a ~ 
Matbaai Ebuzziya satış komisyonuna müracaatleri. (F) (3819) ilan olunur. t3787) _ ~ 

~~~~~!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!~!!!!!!!!!!~!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!~~~!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!~~ 

ÖLÜM ÇEMBERİ 
...................................... 

Yazan : Edgar Monte Tefrika No. 3 

d .ı ~ s· d" k d b .. ver111ı.J~ - (Jözef) ! Madam (La düşes) sam çok memnun olacağım. Borsa- - Düşes su va re e bulunuugu .., ım ıye a ar ana yuz . ol" 
evde mi? - diye sordu. da da 150.000 frank kaybettim, halde bu sa.ata kadar da evine dön- bu kadınııı mutlaka sevgili51 il~ 

Hizmetçi - Hayır, )1ösyö Lö :Matmazel (Duran) ın hem cihaz ta- medi. Acaba bir sevgilisi, b•: do::;tu ğuna hükmediyorum. Eğer uıı;ll d' 
Dük. Madam (La düşes) öğle ye- rikiyle hem de babasının vefa tinde mu var? ... Birkaç zamandanberi o dık değilse mutlaka kuınar dO' ~ 
meğinden sonra Baron (Kordef) in ilç milyona çıkan servetinden getir- kadar sık sokağa çıkıyor ki adeta kazanırım. İstediğim acJanıı b6fl' 
konağına gitmek üzere sokağa çık- miş olduğu mirastan şimdiye kadar şüpheyi davet ediyor. Tavırları da ise gözlerimi kaparım. Eğe .r i bİ · 

d ~ ·ı b k ·1· ·n jı:ııı d' tılar ve henüz dönmediler. ancak bu para kalmıştı. İhtiyarı zor büsbütün değişti. Bir şey anlamıyo- egı se ça uça sevgı ını . 'actı 
- Kendi arabasına mı bindi? ile öldürerek şu güzel karının elin- rum. O! Kıskançlığı sevmem. Bu a- tiririm. Fakat hala geJmedı ! . del: 

· 01dı ,. 
- Hayır! Getirttiği bir kira a- den güzel bir mirasa konduksa da deta bir aptallık olur! Yalnız eğer buna şaşıyorum ... Bari şı dİ)o 

rabasiyle gitti. sonnunu getiremedik. Şimdi elmas- bir sevgilisi var ise onun kim oldu - de isimizi yoluna koysak! ... 
mek ki hiç kimsenin yolu buraya Diyen genç adamın gittikçe u - Dük kendi kendine: lar, eşya, araba ve atlardan başka ğunu öğrenmek isterim. DüşeRin ek- du. . • 

1 
g6•' 

düşmemiş. İsterseniz siz de bakın. zaklaşan adım seslerini dinleyerek _ Karım birkaç vakittenberi bir şey kalmadı. Eşya, araba ve at- seriya kibar takımı ile muarefesi ol- Mösyö Viledyo sabırsızlı$: 11tıe"'e 
Duvarlar gayet sık, pancurlar ve ıyıce kapıyı sürmeledi ve kor- kira ara.basiyle sokağa çıkıyor. Va- !arı saklamalı. Elmaslar takriben duğundan dostu tabii kibar ve bi - teren birtakım tuhaf hareke 
kapılar memulünüzden ziyade muh- kusundan sanki birisini görecekmi~ kit gece yarısını yarım saat geçti- 300.000 frank kadar ederler. Üç naenaleyh zenginlerden biridir. O bulundu. 11gır'; 
kem ve kavidir. Bu halde hiç bir şey gibi yemek odasına bir kere daha ği halde bile hala gelmedL Şimdi- yüz bin frank!... Epeyce para! E - halde biz bu l\Iösyöden düşes vası- _ Saat ikiyi çal~nca ~iik ç~1'ertf· 
den korkmayın. Bakalım? Odanız- göz gezdirdirerek odasına kat> an - ye kadar gelmeli idi. _ diye mırıl _ ğer kumar oynamazsam beş milyon tasiyle iyi para çekeriz. Bir kelepir gın kordonunu şıdd~tıı.ce çıııııı1 
da ısındı. Mumlarınız da var, arzu dı ve sevincinden haykırarak: dandıktan sonra tantanalı ve gö.:ıte- frank servete malik olan zevcemin daha!.. .. Fakat bu adamı nasıl öğ- bir dakika sonra içerı gırcn 
ettii"iniz kadar ynknrsını~. Yatağı- - Oh! Yarabbi şükür! .••. Hepsi rişli bir tarzda döşenmiş odasına amcasının ölümüne kadar bu para renmeli? Acaba insan zengin oldu- çiye: . ., es ~e p 
nızı da yaparsınız! Hepsı hazırdır. tamam oldu. Şimdi serbestimi Ncf- 1 k"l' te . b k· ile geçinebilirim. Bir kere beş mil - ğu vakitte niçin ahmak oluyor? Ni- ·- tJozef), Madam D~ş oıd1 
Y b hı . b 1 ·-. çe ı ıp ve a şın aşına geçere . . ı . : d' dedı11. ..ııt arın sa a eyın en ge dıgım va- ret ettiğim adamdan uzak bulundu- B 1 r· 1 d d" . d" r yon frank elime geçti mi ben işimi çin parasını ellere kaptırıyor? El - dı arabasına wnme ı . eı .. 
kit pancurlara bir fiske taşı ata- ğumdan dolayı çok bahtiyarım t - • -k dey eb!mh e 

1
' şım 

1
1 0 

gKe ın bilirim ı bette ben Madam Düses dö Vile- kendilerini almanız için bır 
B 1 1 1 k cıye a ar ır esap yapa ım: u- · ·· d' 

rım. . u. aramızc a .paro a o aca 1.. dedi. marda kont (Mon Rozi) ye kar:u Bu anda dük kaşlarını çatarak diyo vasıtasiyle şu krezüsleri elde bıraktı mı?... bllcı 
Ben gıdıyorum, gelın arkamdan ka- "Dük Dö Vilediyo,, Cenapları .. ~ · ve külrengi gözlerinde korkunç pa- ederim. Mesela gayet zengin olan - Hayır efendim. Ara 

k 32.000 frank, kuçuk Baron (Re - . . 
1 pıyı apayın. Genç kadının refikile (Kaşan)- d ) k 11 200 f k k t rıltılarla: kont (Mon Roze) bunlardan bırıse yattı. 1rtı' e' 

Kadın delik~nlı.:·a ?ita ben: daki ıssız eve geldiği sa atta .M fü~yö on a arşı · ran ve on - İhtiyarın daha çabuk ölmesi de işim yolundadır. İyi aklıma geldi!.. - Yok! Belki anJıyamtı~o'ı'ed t' 
- Ah! Mosyo, sız cesur ve (Lö Dük dö Vilediyo) "Malrep., (Lember) e karşı da 4öOO frank ki mümkündür ya!... dedi. Belki de ko nttur. Çünkü hem ihti - dır. Haydi çabuk ~fadaırı ( !i V •• 

mert bir erkeksiniz. Bütün katbim- bulvarına nazır mükellef diresine cemanyekun 47.000 frank kaybet- Birkaç dakika sonra saat biri yar olmamakla beraber vekildir. kin) evine git ve Mn<lanı.!'. 111 j :01) 

le size teşekkür ederim. giriyordu. tim. Para kaybettim ama suvareden çaldı. . Yarın, öhül' gün nazır olmağı ümit se iki saattanberi bekledıgı 
Dedikten sonra. Dfik hizmetçiye pardesn ve ~ap- mahrum kalmadım. Borcumu öde - Dük düşünce ve muhakemelerine ediyoru. Hö:·ie bir adamm yakası~ı 1 le. \,,ı), 
- Madam yarına r kasını atarak: mek için liit:ım olan ııarayı bul - de\•am ediyordu: ele geçir;r:ıek i~h1:ı yolundadıt. I (De' an11 


