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• • 
vazıyetı 
~~ 
~ ~~Panın bugünkii vaziyeti biraz 
'ıııi~ 1 h~l!ne nisbetle daha sakin ve 
k~ b Verıcı gibi görünüyor. Niçin? 
ton u vaziyetin hiç bie zaman filo
ttt:~ ve insaniyetçilerin temenni 
~ ~1 gibi emin olmıyacağma ka
~bı~ akat arada sırada, sulh pek 
~htaeye düşmüş gibi görünür. Bu 
hit d'n. dakikalarını sonra müzmin 
di i~ın~e devresi takip eder. Şim
~h ?oyle kendimizi biraz daha 
~ k~ıssettiğimiz bir dakikadayız; 

il abusu uzaklaşmışa benziyor. 
ıtınhl unun sebeplerini ararsak, en 
~il llıleri içinde A vusturyanın Al
Sıııh: i.le birleşmesini gösterebiliriz. 
~dı tik zamanları bu iltihakın la-

sı b'I ~il b ı .e ağıza alınamazken za-
~kt11 ~ ıltihakı imkan dairesine 
~Ua \le .Avrupada tek bir silah bile 

llıadı. 

ispanyada ve Çinde son perdesi 
harp tersine döndü 

• 

cumhuriyetçilerin taarruzu kendi kanlann
dan olan düsmanlarını şaşırttı 

Hanyada asilerle bir 
müsademe daha yapıldı 

Atina, 30 (A.A.) - Hanyadan 
Atina ajansına bildirildiKine göre 
şehrin mahreçlerinden birinde firar 
eden asilerle jandarmalar arasında 

bir müsademe olmuştur. Üç kişi ya
ralanmıştır. Dün ak~am saat 19 da 
asiler tamamiyle dağıtılmış veya t.ev
kif edilmiş bulunuyordu. 

Jandarma 
Subay Okulunda 
diploma tevzii 

Dahiliye Vekili Şükrü 
Kayanın nutku 

1 

•~atta, dediğimiz gibi, bu iltihak 
lıt b~ın siyasi durumu üzerinde 
tı81n~ te~ir de yaptı. Politika dün
~~'' a hır emniyetsizlik havasının 

11 llı S" A k ( ~tıın .urmesi A vrupada esaslı bir n ara, 30 A.A.) - Jandarma 
lt},ltn Un~Yetsizlik, bazı milletler için subay mektebi mezunlarına diploma-
'lit~ nıoı edilmesi imkiinsız bir re- !arının tevzii münasebeti} le bugün 
tiııı" .nıevcut olmasından ileri geldi- r d k b. h b h • s· 1 şehrimizde büyük bir meıasim yapıl-ltir f ıpanya a ea ya ın ır ar cep eıı : ıper er . 
~i . a etmelidir. Bu derdin mev- . mıştır. Sabahleyın saat dokuzda 
~.re~ıni bilmemek için göz kapa- Valansıya,, 30 (A. Çin ·ı ı• 0r etmek nzereTerUet genç jandarma subaylarımız önlerin-
'-r:ıç bir fayda temin etmez. Onu A.) - . Ebr. de~ i ....,. J er J Y ~~ı e~aletlnde muka- de bir kıta süvari polis müfrezesi ve 
~ tle görmeli ve çaresini bulmak cumhurıyet çıle rın İsinan, 30 (A.A.) - Çarşam - bıl taarruza geç- onları takiben başta mızıka olmak 
~~!birliğiyle ve hüsnüniyet ile ça- taarruzu dUş~anın ba akşamı Çin milisleri Şantun- mişlerdir. . . üzere bir kıta jandarma bulunduğu 
~ k~tdır. Çünkü ancak bu sayede- şark cephesındeki daki Yesica, Çangyi ve Visien şe- Cumhurıyetçiler halde zafer abidesine gelmişler, abi
~ıı 1 lXıilletıer arasında nisbi bir sü- tasavvurlarına kati hirlerini geri almışlardır. Bunun Frankistlerln yap- deye bir çelenk koymuşlar ve Büyi.tk 
te b "e lnemnuniyet elde edilebilecek bir darbe indirmiş- üzerine lziotao - Stı:~inan arasın- m,ş oldukla~ ta~r- Şefe karşı bağlılıklarını ifade eyle
>.tia 11 da bir harp tehlikesini çok u- tir. DUşmrın tayya- daki demir yolları birçok yerlerin ruzun kendılerıni mişlerdir. Genç subaylar buradan 

lı. atacaktır. resinin mühim bir den tahrip etmiştir. Kiansu şima- terke ~ecbur et- sonra emniyet anıtına giderek ayni 
'ıııeı ~ruPada kendilerini haksız mu- kısmı, Ebr'e sev-ilindeki muharebe şiddetlenmiştir. mış etmış . olduğu suretle tezahüratta bulunmuşlar ve 
'ıttı e ere dUçar olmuş, yaşamak va- kedllmiştir. Cum- Hayçuovdaki Çin kıtaatı şimalef s~vk.ülceyşı m~v- mekteplerine dönmüşlerdir. 
'-~ellerinden alınmış, haysiyet huriyetçfler, Kas- doğru ilerlemiştir. • zılerı yeniden 1.ş- Diploma tevzii saat 14,30 da ya
~ aUerine darbe indirilmiş gibi tellon ve Kodiyel~••••••••••••~gal etmişlerdir. pılmış ve bu merasimde genel kur"4d' eden büyük milletler mevcut mmtakalannda harp etmekte olanı Cumhuriyetçiler, Manz.anera mınta- may başkanı mareşal Fevzi Çakma\C 
'1 bi siy~si münasebetlerin nor- kıtaatın mukavemetine müzaheret (Sonu 3 üncü sayfada) ile .iç ~,ıe~i bakanı parti ~enel sekre-
~. Ç~ Şekıl almasına intizar edile- terı Şükru Kaya, elcon(lmı bakanı Şa-
ltti~. Unku bu şuurlu ve büyük mil- 90 b • t l k b • • kir Ke..,ebir, finans bakanı Fuat Ağ-
'ii~~ ~endi rızalariyle kabul et- ın on U ır gemı rah, jandarma umum komutanı Naci 
t~ilaerı aşağı bir vaziyete müte- Tınaz, genel kurmay ve milli müda-
~i hu ne ve atılanc b'lyun iğecekle- d ,.. . . faa vekaleti erkanı, matbuat mümel-
~ ~k!Ya etmek çok zararlı bir ha- Almanya a bu kununucvvelde bıtmış olacak silleri hazır bulunmuşlardır. 

~I ıl eder. Berlin, 30 (A.A.) - Almanya, lı kayıtlarla verilen malümata göre Mezun jandarma subaylarımız, 
~ille ~anya parçalandıktan sonra o- Normandi sınıfından bir transatlan- bu yeni transatlantiğin hacmi 90 bin büyüklerini karşılamak için mektebin 
~.\'er ıtrninan ve memnuniyet hissi- tik inşası için hazırhklarda bulunmak ton olacaktır. Geminin tezgaha ko- bahçesinde yer almı~ bulunuyorlardı. 
°"'llleit eceıc hedef Avuı::turya ile bir- tadır. nulması 1928 de yıkılmış olan Steten Saat 16,16 te iç işleri bakanı parti 
~- b11 ten ibaret olabi!irdi. Alman- Alakadar mahafile flÖre bu bap- tezgahlarının yeniden inşa edilmesi- genel sekreteri ve biraz scnra da ge
tlti~~u Yaptı. Zamanını iyi intihap taki planlar şimdiden ihzar edilmiş ne başlıdır ve bu inşaat 938 kanunu- nel kurmay başkanı mareşal Fevzi 
~~ll o] en dolayı kendisinden mem- bulunmaktadır. Pek ziyade ihtiyat- evvelinde ikmal edilmiş olacaktır. Ça~mak mektebe gelmişler ve kendi-

~\' llıarnız bile icap eder. lerıne ihtiram resmini ifa eden su-

~lltıanUsturyanın Alrnanyaya iltihakı s 1 c AK LA R bayları teftiş eylemişlerdir. 
~lltıan Vahdeti, Alman milliyet hissi, ~u?u. takiben ~ektebin salonuna 
~ bi Şevket ve kudreti için çok bü- geçılmıştır. Merasıme başlanırken 
~ııe; hadis.edir. Bunun kıymeti ve mektep müdüril söyle~iği_ bir nutkun-

~ıı ~İli ~e~efı 1918 muahedenamesi- Memleketin her tarafında hararet (Devamı 5 ıncı sayfada) 
~ hön:tını silip süpürebilir. Alman-

L~~an1 ~emnun olduktan sonra Av- d • •• h• b• h J Jd 
~el\ ll 8~Y~Sİ havası düzeldi. Çün- erecesı mut iŞ ır a a J 

i 
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ketler iti• il, ''- T,I ,.. 4 lira. 

3 
KURUŞ 

ltalyada lrkçıhk Davası 
e:s 

Papa ile Musolini 
arasında mücadele 

Papa takbih ediyor, Musolini bu 
sözlerin saçma olduğunu söylüyor 

,.. Muıolini Papa ile konuıurken _ 

nın ~::~i
3

~a~z~·~:i:ı;:~:~:':: rrahudi düsman11oıa;\I 
selelerde Almanyayı taklid etmesine te- j 
essüf vadisinde söylemiş oldu~ nutka ! . Musolini, bir müddettenberi 
cevap vermiştir. ~ Hıtıer gibi Yahudi dUşmanlığı . . . . 1 yapıyor. Halhukl İtalyan Başve-
. B. Musoını, yazlık., ıka~etgahının klll öteden beri Yahudilerle iyi 1 

cıvarında bulunan Farlı dekı ienç fa- geçinmeye taraftardı. Htttta onlar 
ıtistler kampını ziyaret ettikten sonra, 1 lehine bir çok şeylPrde söyle
harfiyen şöyle söylemiştir: miş, Yahudilerin cihan harbin-

de ltalyaya hizmet ettiklerini 
- Biliniz ve bütün dünya bilsin ki ve bunu ltalyanın unutamıyaca-

ırklar meselesinde ileri gitmeğe devam ~ ğını ileri sUrmUştU. ltalyanın 
edeceğiz. Faşizmin her hangi bir kim- yeni ı:;lyasetl Papayı da danlt-

mış olacak ki Papa, rasizim siya
seyi veya her hangi bir şeyi taklid et- ~ setini (Yani Irkçılığı) takbih 
m~ olduğunu söyiemek sadece saçma ~ etmiştir. 

bir söz sarfetmektir. " 
~~~~ 

Babasını, anasını vurdu 
ı· 

Kanlı evlit Nevzat yaralı aanesi Zahide 

Aksarayda müessif bir hadise ol Aksarayda Horhor caddesinde 

i:tlbaı buyuk tahrik ve teşevvüş 
.~bir kısmen sükunet buldu. Bu 
.,.qı Si ders olmalı ve milletler a
"llet ;~ette takip ed:lecek yolu i-

~ elidir. 

yeni talimatnameye, lokanta ve at-
çı dükkanlarının camekanlarında muş ve bir genç babasiyle annesini 53 numaralı evde oturan gazozcu 

Yaralamıştır. Hadise şudur: (Dev1"nı 5 ı··ı,.ı' sayfada) 

:~~iu!~~ dUnya ne çP-kiyorsa cihan 
ıq~en~ ıcesinde aktcdilen sulh mu
l ~lar~llıelerinin tanziminde yapılan 
~~ ~ırı'1n çekiyor. Muahedename -
~~lıı ardanlıeri devam ede gelen 

1 .. ~ıı~ tekamülün seyrine nafi 
~lldelcdeğiJJer<li. Sulh muahede
~'~ bil~ haksızlıklar olmasa idi de 
~ ~~itıde rantara uğrıyacaktık, sıkın
~ ıllltjş kalacaktık. Fakat bu zaru-
1 .. ~ı lh_afa rnuahedenamelerin yarat
"r "'4<lra ~ ıllııı zı ve anormal vaziyet de 
~~\'Cdrnb~ince bütün medeniyetini 

ı~e.s~ ılecek müthiş bir infilak 
~ ~Ulhı içinde kaldık. 
~ hoı bıuahedenamelerinin ne ka
~· tine ~k, na kadar çürük esaslar 
~~~Vitrn~ru1muş olduklarını görmek 
'lı la.ra ~ sanedenberi cereyan eden 
~ ~de11 akmak kdfidir. Versay mu 

~~ y0~~esi.tatbik edilebildi mi? İm
tı Ortada k~ tntlıik olunsun. Fa -
, uııca. bır muahedename mevcut 
cıa • on 
~ l'et ea· un şartlarına tamamiyle 
ı. "ve1- 11rnesini istiyecek, icabında 
~ b ~ rn·· 
~ qlu 11 uı·acant edecek bir tarnf-

~tlu. ll'ıak zaruridir. NaRıl ki böy
Sulh içinde iken bir harp 

it· (Devamı t nci 80/f/fada) 

Üaeyin CAHIT YALÇIN 

.-.....__., 

r 
kimıeler a-örünmüyor 
~ 

Ankara caddelerinde dtleyin • l 
Böyle havalarda \ 
zirai tehlikeler · 
Mevsimin en şiddetti sıcakları için

deyiz. Bilhassa iki gündür şehrimizde 
hararet derec.esi çok yüksekti. Alınan 

haberlere göre Ankarada, Eskişehirde, 
ve Edimede de ıiddetli sıcaklar hüküm 
sürmektedir. Sıcakların ıiddetind~n An
kara sokaklarında gündüzleri büyük bir 

M~mlekette yüzbinlerce kiti 
denizin hasretini çekerken 
böyle bahtiyarlar da var 

terde ekseriya seyibden korkulur. Do
lunun ilk alB.metleri ufuklarımızda ara 

sıra belirdiiini gördüğümüz slyahla be
yaz karışık yıiın halindeki bulutlardır. 

tenhahk göze vurmaktadır. Bunlara Ocümülü nemlüs denir. Mute-
Sıcaklar ve yağmur ihtimali hak- , dil arz derecelerinde dolu bilhassa al

kında Edime meteoroloji memuru şu çak ve orta irtifalarda sık sık vukua ge
ma(unatı vermektedir. lir. Sıcak noktalarda ve deniz s.eviye

«-Uzun günlerdir devam eden bu sinde nisbeten azdır. Nitekim geçenler-
sıcaklar normaldır. F•kat bu ıibi hal- (Deı•umı 5 illci sayfada) 

• 

yemek tethirini yasak eden bir ========================================"=' ===='::~======= 
madde konulmut ve hu yaaak ya-
kında tatbik edilecekmi~. 

Bizim kanaatimizce kötü bir adet 
olan bu "yemek tethiri,, nin mene· 
dilmeaiyle birtakım aıhhi mahzur
lar önleneceii ıibi İnaanhk bakı
mındft da birçok faydalar elde e
dilecektir. 

Bir lokantanın, bir muhallebici 
dükkanının önünden l'eçerken ha
zan raatlarız: Fakir bir kadın veya 
ökaüz bir çocuk önüne aerilen o ta
bak, tabak yemekler, çefİt çefit 
tatlılar önünde yutkunur durur. 

Hüzünlü &'Özler, belki de hiç bir 
zaman el aürülemiyeceği için, kıy· 
metleri kat kat ziyadele!en o İftiha 
verici yiyeceklere aaplanmıfhr. 

O naıipaiz mahluk itte belli ki 
ağzı aulanarak, gözleri karararak 
o lezzetli feylere h'aıretle, tama'la 
hatta biraz da knle bakmaktadır. 

Bu hazin mütahede kartıaında 
hanıi babanın kalbi aızlamaz? 

Dedelerimizin: 
- Aman, fıkara gözü kalma. 

aın !... demeleri hiç de bota atıla
cak br aöz değildir. Tıpkı: 

- Biri yer, biri bakarı kıy•met 
ondan kopar! dedikleri l'İbi ...• 

* 

Hapisane yıkılacak mı? 

Dün hat4Dt!fer arasında müddeiumumi bize izahat verirk~n 
~ 

( Yu111 5 inci " yf .. d ı) 



Sayfa: 2 31 

Yeni «Sabah» ın tarihi tefrikası: 64 _____ .._ 

'Türkler karşısında 

Napolyon Bonapart 

Avrupanın 
• • 

vazıyetı 
(Baştaı·afı 1 rıci S<t1Jfada) 

(ISTANBUl.DA :VE MEMLEKETTE1SABAl!J 

Pazarllksız satış Esnaf için açılan Yeni mesai saat· 
hastahane satın 

için etiket alınıyor leri yarm başlıJlf ' Yazan : Ziya Şakir ••••" vaziyetinde yaşadık. Nihayet, rnua

:Napolyon hastalar arasmda 
he<lename, köhne bir bina gibi par
ça parça dfü:meğe haı:;la<lı. Fakat, 

memnuniyetli bir harretıe rnüşahc- Dükkan sahipleri fiat- Hastahanenin eksikleri Daı·relerde günde 6 
de edilmek icap eder ki muahedena- larda serbest bırakılacak 
melerin bozuk şartları hüki.imsüz kal- tamamlanıyor saat çalışılıyor 
dıkça vaziyet düzeliyor. Boğazlar Bir eyiwden itibaren meriyet mev- ~ meselesı· Lausanne mtı, .. bedenamesı·n- k.. . Esnaf cemiyetleri müşterek içtimai Tesbit edilen yeni mesai -_~_.ı, " ııne rırecek olan pazarlıksız satış hak- ~ .... 
de lesbit edilen ~ekiJde kalsavdı Tür- kındaki kanun mucibince, belediye, yardım teşkilôtı tarafından Cağoloğlun- tatbikine yarından itibaJ'eA ~ -
k

. · k d' · ·. • da Mollafenarı· caddesı'nde kuru.:1an has- tadır Yen· mesaı· saat1-ı .....,~ ıyenın ·en ı~ını emniyet altında hangi maddelerin üzerlerine etiket ko- · ı ...,.., ~ 
Diye bağırmış. .. Elindeki kale- Bu karar verildikten sonra. bu hissetmesine imkan \•ar mıydı? Bu narnk pazarlıksız olarak perakende •- tanede bir mü.ddettenberid.ir. Hastala- yazdığımız gibi, sabahlan - tlfll" 

mi masanın üstüne attıktan sonra sefer Bonapart hiç kimseye it;mat et his olmazsa Tu~ rkı·ve n·•sıl "halı' bazı- rın muayene ve yatırılarak tedav.i!erine dan on .ikiye, öğleden ~----~ 

Bir topçu çavuşu: Seni kovmak için 
bizi kurban edenlere lanet olsun, dedi 

., u tış yapılacağını gösterir bir liste hazır-
verinden fırlamış, kalkmıı::tı. Arka memişti. Hücum noktasını, bizzat rı muhafaza,, "-raftan olab·ılı'rdı'?. ba lan. mışt .. ır. 25 ya.taldı olan bu has- on altıya kadar olmak üzete ~ti ., ., uı lamış, Vekfılete göndermiştir. Bu lis- -'iP""'" 
cebinden çıkardıg~ ı enfiye kutusu - kendisi seçmişti. Hücu:n; kalenin Umumi harp sonunda vapılan tı:ınemn kuşat resmı 30 ağustos zafer tı saattir. Bu mesai tanı ıq_·__. ti ., te diğer v.i13yetlere ait listelerle beraber ~ 
na sinirli sinirli fiskeler vurduktan şarkı cenubisindeki köşede hı.ılunan muaehdenameler yalnız mağlupları Vekiller Heyetinde tetkik, bilahare de ve tayyare bayramında yaı.lacaktır. beşine kadar olmak üzere bir ti1I" 

· sonra b1r tutam enfiye alarak bu- (BurcuUli) ye karşı bir gece baskını gayri memnun bırakmadı. İtalya da tasdik olunacaktır. Hastahane için Almanyaya sipari~ devam edecektir. EyJUlüıı ~ 
rundeliklerine tıkamıştı. Daha son- şeklinde . icra edilecekti. bundan fena halde ı'nfi,"l duydtı. Al- ~dilen Röntgen gümrüğe gelmiştir. Bu- den itibaren eski kış mesai " Dükkan sahipleri, sattıkları madde~ 
ra da, enfiye kutusunu avuçlarının * manların elinden alın·•n rnu·· stemle- gün?erde gümrükten çıkarılarak verine tatbikine başlanacaktır. ... tere koyacakları fiat hususunda serbest 
içine alıp ellerini arkagına bağlıya- Bonap~rt, hücumun hazırlıklari- keleri İngiltere ile Fransa paylaştı- bırakılmaktadırlar. Ancak, etiketlerin- konacaktır. --o-- ' 
rak, geniş adımlarla çadırın irinde le meşgul ıken Mısırdan. acı haberler lar. Nüfusunun çokluö-undan dolayı Müşterek yardım teşkilatının faali- BELEDiYEDE: 

1l' ~ de ihtikar hissi verecek derecede fiat 
gezinmeğe başlamıştı. gelmişti. ~ .. . "iskan müstemlekeleri., ne ihtı·yaç du yetini çok yakından takip eden Cumhu-- yüksekliği görü!en diikkan sahipleri hak E f • 1 * Mısıra ayak bastıgı gundenberı, yan İtalyanın bu ganinwtlerden hisse riyet Halk Partisi ityönkurulu, bu ha- t ıat arı _... kında tahkikat ve takibat yapılacaktır. ....:1. ~. 

Doktorlar, orduda zuhur eden silah kuvvetinden ziyade yalan ve iğ- almaması büyük bir iğJ,irar doğurabi yırlı teşebbüse yardım olmak üzere Yarından itibaren tataia ~ 
vebayı, muhtelif sebeplere atfetmiş fal vasıtasına dayanan Bonapart; o- lirdi. Nasıl ki İtalya s:ılh aktedilir --<>-- 1600 liraya Almanyaya bir ameliyat zere, et narkı komisyonu. et 1' 
!erdi. Bir kısmı, bu korkunç hasta- radnn hareket ederken Kahirede bı- edilmez müttefikleri aleyhinde his- POLiSTE: masası sipariş etmiştir. Bu ameliyat da birer mikdar tenzilat ya~,., 
lığın, askerlerin gıdasızlığından i- raktığı alayın kumandanına bazı siyat be.slemeğe başladı. Ona mükfı- Sarhoşluğun sonu? masası, Kasaplar cemiyetinin 850 lira rından itibaren, yeni narka ~, 
lerigeldiğini sl>ylemektelerdi. Diğer mahrem emirler vermişti. Bu emirle- fat olarak gidip Giircistanı zaptet- vererek Almanyaya sipariş ettiği diya- cık 45, dağlıç 40, karaJIUlll • tJl.1' 
kısmı ise, ordugahın y•mındaki ba - rin biri de; Fransız ordusu Akka ka- mesi teklif olundu? Miisteınleke elde Dün Küçükpazarda Hakkı adın- termi cihazile beraber bugünlerde gele- 35, sığır 32, manda 25 - -
taklığın bu felfikete sebep oldu- lesi önlerine dayandıktan sonra bu etmek hevesiyle müthiş bir macera- da biri ötekine .berikine sataştığından cek, yerlerine konacaktır. kilosu 24 kuruştan satılacattı"- _., 
ğunu iddia etrnektelerdi. kumandan tarafından halka bir be- nın içine atılacağını hisseden İtalva polis tarafından yakalanmıştır. Tahki- Bu sur.etle hastahanenin bütün ek· lar perakende fiatlandır. TarJI" Jtl 

ÜçüncU zümreye gelince, bunlar yanname neşredilecek: bu ikrumı kabulden miictenip cıdv- kat neticesinde sarhoş olduğu anaşıl- sikleri tamamlanmış olacak, küşat res- tışları bu fiatlardan beşer ~ 
hakikati daha iyi kP.şfetmişlerdi. (Bonnpart, Akka kalesini almış- randı; ihtiyacını Uabeşistanda tat- mıştır. mi için müheyya bir halde bulunacak- ğine yapılacaktır. .....d 
Ve hastalığın, askerlerin pisliğin - tır. Cezar Ahmet paşa, rnecruhen mine kalktı. Ru teşel:bü.-:;ünde uğra- üçüncü sulh ceza mahkemesinde tır. E"" I 1 • de ~ 
den neşet ettiğini ileri sürmüşlerdi. firar etmiştir.) denilecekti. dığı diplomasi mukav~metleri onu yapılan duruşmada 2 lira para cezasına Hastahaneye ileride 25 yatak daha g ence yer erJD •Jllİ 

Hakikaten Fransız ordusu; vazi- Kumandan, bu emri aynen tatbik bütün bütün Alman do3tıuğunun ku- çarpılmıştır. ilavesi düşünülmektedir. Bugün yerin tarifelerin taP~I' 
yeti icabatı dolayısiyle, son derecede etmişti ... Lakin aradan tam bir bu- cağına attı. Tramvaylarda bozuk firen müsaadesizliğinden dolayı .daha fazla Eğlence yerlerinin yeni.1.-ıd,, 
kirlenmişti. Çamaşırlarını yıkamak çuk ay geçtiği halde Suriye sahille - Yirmi senedenberi geeen vak'a- yatak konması mümkün görümemekte- iresinde hazırladıkları taıU-~' 
için odun bulamıyorlardı. Vücutları- rinclen Mısıra gelen gemiciler: da- ların bil tün anahtarları ın1İh muahe- yine bir kaz.a çıkardı tir. Şimdilik iki sene için kira ile tutul- mı azamı belediye tarafındd ~,, 
nı temizlemek için, ordugahın yanın- ha hft.Ui Ilonapartın Akka kalesi sur- denamclerindedir. Bundan muta- Aksaraydn bir evin harap olıruısile muş olan hastahane binasının satın a- dilmiştir. Yeni tarifelerin ~ f' 
daki bataklığa giriyorlardı. Ve ekse- tarının dibinde, sefil ve perişan bek- zarrır olanlar, ellerinden geldiği nis- neticelen.en bir tramvay kazası olmuş- lınması için teşkilatla bina sahipleri verilen mühlet bugün b'tın__,-...-!' 
riya da, bataklığa karışan suları içi- leyip durduğunu herke.c;e söylemiş - bette, muahedenameleri yırtmağa tur. Kazaya sebep fren:erin bozuk ol- arasında 18000 lira üzer..nde mutabakat mı.dan itibaren, her eğlence ~ .... ti 
yorlardı. lerdi... Dunun üzerine :Mısırdn hal - çalışıyorlar. Böyle olacrğına, hep bir masıdır. Hadise şöyle olmuştur: hasıl olmuştur. Bina 'satın aluıdıktan yece tasdik .edilmiş olan ~ t/11 

Herhangi sebepten zuhur etmiş o- kın Fransızlarla istihzası o dereceye araya gelip, bir hüsnüniyet havası i- 2647 numaralı vatmanın idaresin- sonra bahçede bir veya iki pavyon da- mağa mecburdur. Yarınden tllfl" 
lursa olsun; velıaya tu tufanlar, ço - varmıştı ki; artık askerler ahali ara- çinde, adalet ve in::;af hislerine rin- deki Sirkeci - Topkapı tramvayı yo- ha inşa edilecek, bu pavyonların inşa- lıyacak olan sıkı kontolde ytPi,,,,. 
ğalmıya başlamıştı. Bütün orduyu, sı~da g:zip dolaşamıyacak hale gel- yet ederek, umumi bir anlaşmıya kuş aşağı indiği sırada süratini arttır- sından snnra yatak adedinin ziyadeleş- göre tarife hazırlamamış oJanJI"~ 
büyük bir korku ve dehşet almıştı. mışler<lı. varmak daha kestirme, daha doğru mış ve vatman frenleri sıktığı halde a- tiritmesi ve hastahanenin daha ziyade leri tasdiksiz bulunanlar ve bd ,,, 

Bonapart, artık işini gücünü bı _ Sonra.. Bonapartın rnuvaffakiyet- olmaz mı? Böyle bir teşebbüsün orta- rabayı durdurmağa muvaffak ".>lama- tevsii mümkün olacaktır. haricinde mü~erilerden fuı. ~ _J 
rakmış; hastaların arasına dalmıştı. sizliğini haber alan Kölemen beyle- lığı süt liman hale getireceğini 7.an mıştır. Tramvayda bulunanlar bu es- lar görülürse şiddetle ce~ . 
Kendisine ihUyat tavsiye eden dok- rinden (Elifi bey) çöl civarındaki edecek kadar nikbin VP. safdil değiliz. nada tehlikeyi görerek bağırıp çağırma-

0 
tardır. ı..I 

torları fena halde azarlıyor: Çok kor Kölemenleri toplıyarak harekete geç- Bütün devletleri muk:ı.dderatından yo ve bir kısmı da atlamıya başlamış- Bı· r ko·· ylu·· balta B b k ı t. asır-
kan, fakat korkularını bir cüret nil- miş .. General Dezenin kuvvetlerine memnun bir hale getirmenin imkanı tır. e e - S ınye )ı mayişi ile örtmeğc çuhşan insanlar k.arşı. bi~kaç kere baskınlar vermiş- yoktur. Ne yapılsa yine şikayetçiler Bu sırada tramvay büyük bir hızla •ı k d yolu Ve istiınli~ _I 
gibi! tı. ~ımdı, Fransızlar Kölemenlerin mevcut olacaktır. Fakht pek göze Mi:let caddesinde Selçuk hatun önün- J e ar eşinin Bebek -lstinyeasfalt ,.,ız 

- Ne oluyorsunuz, efendiler?... yenı taarruzlarına uğramamak için batan ve geı·çekten adalet hislerini deki dar kavise gelmiş, virajı hızla dö- rinde Boyacıköy ile Eınirkla ~ 
Veba denilen hastalık. adi bir çiban- müdafaa vaziyeti almak mecburiye- paralıyan büyük haksızlıklar orta- ne miyerek yoldan çıkmış caddeyi a- başını kesip attJ yol için istimlaki lazım P!~ıYt ~ 
dan ibarettir. Asker, yaradan korkar tini hissetmişlerdi. dan kalkarsa hiç bir zaman eksik ol- şarak karşıdaki Halil Sıtkı isminde bi- sahiplerine belediyece te~ ~ 
mı? .... Tehlikeyi, siz ic:'lt cdiyorsu - Daha sonra... Haç mevsiminde, mıyacak ve hayati addedilemiyecek rine ait eve çarpmış ve ancak bu suret- mıştır. İstimlakten jmtiıı• ~~ 
nuz. Askere dehşet veriyorsunuz. asırlardanlJeri Osmanlı hükumeti tn-' i~tilafların payidar k:.ılması biiyilk le durabilmiştir. Cinayete sebep bir veya verilen fiatı kafi ~ 1'!' 

Diye bağırıyordu. rafından yapılan Surre merasimi, bır tehlike teşkil etmez. Bu sademeden evin duvarları yıkıl- eşek ıneselesidir takdir edilmiş olan bina --..... ~ 
Ve sonra; askerleri zabitleri başı- Fransız istilası dolayısiyle bu sene Hüseyin Cahid YALCIN mış, saçak ve camları kırılmıştır. o de 20 fazlasile bankaya ~ 

na topluyor .. Vebalı hastanın yara _ yapılamamıştı. Bu da, halkın Fran- sırada evde kimse bulunmadığı için nü· Sındırganın Mened köyünde feci naların yıkılmasına başla~· 
sını açtırıyor. Oradakilerin gözleri sızlar aleyhine gösterdikleri heyecan DENİZLERDE fusça zayiat yoktur. Tramvaydan atlı- bir cinayet olmuştur. Sebep rnaktUlün Ü k''d d .... arİ 
önünde o korkunç yaradan sızan kan ve galeyanı arttırmıştı. yan bir kaç kişi de hafif berelerle tch· katile aid bir eşeği üç gün hapsetme- s u ar a ~ 
}ara irinlere parmaklarını batırıyor. Ve daha sonra .. Korfo adası ile, Karadenizde bir cisim likeyi atlatmışlardır. ' sidir. • mezarlık _., 

- işte .• görünüz .. Hiç,. Hiç bir Akdenizde Fransa hakimiyeti altın- Karadenizde bil ük b. . . .. Bu son vaka üzerine, gittikçe bu şe- Mened köyünden Ahmet oğlu 40 üsK.üdar tarafında da ~ " 
şey olmıyacağım. da bulunan adalar, Osmanlı donan - rillmOş h. 

1
. y t ırl cısım go - kildO:;i kazaların arttıg~ını gören Nafia yaşında Süleymanla 30 .r~smda Meh- zarlık kurulması kararla~ ~ 

. ta f d . . • ' ma ıye ı an ıt!'lı emamı"tı .... • .. .ı.MI~ Dıye haykırıyordu. ması ra ın an zaptedılmıştı. Ve Herhanft'i b·r k .hti. -. ' ·· Vekaleti şirketler başkomiserliği ehem- met ana - baba bir kardeştirler. ! le.diye mezarlıklar müdür.ıüa--.. 
E t. 

0 
b. şimdi b d M e . ı aza ı maime karsı O ...., ve . ır fey olmuyordu. Fa - u onanmanın ısıra doğru keyfiyet denizc"l b·ıd· .1 • • •• miyetle takibata başlamı.,...ır. Bir ay evvel Mehmedin eşeği ağa- eden talimat verilmiştir. ~ .... 

k t h taba hareket etu·· d · k · ı ere ı ırı mı!'ltır :1· _ ~ a , as ne çadırlanndaki dehşet, ııne aır uvveUi şayia- S - " · beyisinin tarlasına girmiş ve orada asri mezarlığın kurulacait ~· 
arttlkça artıyordu. lnr devanı etmekte idi. us vapuru cumaya Gaxoz şişesi patladı bir hayli zarar yapmış. Silleyman, 1 bit etmek üzere de bir konı~WCI° 

Ateşli hastaların feryadlan, hazin Daha?... · harekete geçiyor Beşiktaşta vapur iakelesi ıazinosun- buna fena halde kızmış, hayvanı a- kül etmiş ve faaliyete geçırıifdt'· 
iniltilerle sayıklamalan, yürekleri En korkunç haber ... Osmanlı do- S da evvelki akşam yapılan bir dü!;ün es- hıra kapatnıı ·· ·· 1 Y · • 1 - n ~ ,, parçalıyordu. nanması, Rados adasına \•e anadolu ... us va~~ru önümüzdt•ki cuma .. ş, uç gun aç ve susuz , enı asrı mezar ıgı ..,,ı, 

gunilnden ıtıbaren B n nasında garson Hüseyin buz dolabın- bırakmış, Mehnıet; merkebini, ara - mezarlığının etrafı duvarla -~ I" 
Çektiği istırabın dehşetine da _ sahillerine uğrıyacak .. Ve orada ha -

1 
an ırmaya sefer dan so. ğutt.ılmuş .bir şişe gazoz çıkarır- mış nı"havet ag-abeysı· ,c-u"leyman '"-- mı Ôlan ve Bağlarbaşı istik~...J yanamıyarak yarı me::onun bı·r 1...ale zır bulunan orduyu Mısıra naklede _ er~ bnşhya.c.nktır. Susun ücret tari- ., .~ "" _lk f1I' - ,. fes d b 

1 
d t ken şışe bırdenbıre patlamı'j ve garson rafından ahıra kapatıldıg~ını 0 .. g~ren- ru uzanan kısmında kurulaCl'9" 

gelmiş olan bir topçu "~vuou •. cekti. 
1 

c ugun er e eshit edilmiş o -r- ·7 la kt V f bileğinden yaralanarak hastaneye kal olunmaktadır. 
- Ah, General! ...• Seni Fransa- Bonapart; bu haberler karşısında ben ır. apur . se erlere hazırlıklı dırılmıştır. - miştir. ----

dan kovmak için bizi kurban edenle- bir yılclınm sademesine uğramıs gi- /lund;rulmak üzere Denizbank İs- Bu yüzden şiddetli bir kavga ol- KÜLTÜR iŞLERi: 
re linet olsun. bi, sersemlemişti. Ve artık askerlik ınye uklarına naklcd:Jnıiştir Kansını dövmek isterken muş. Bir gün Süleymanın 10 yaşla - ır Jel 

Diye bağırıyordu. kudretinin bütün varlık ve (deha) ----<>--=--- Karako''yde t f- Hif. k rındaki oğlu Halil bahasına yemek Bursalı mua ~1111 ;'. 
O 

· ·· t o uran şo or zı an- • . . .... _..,,, 
leden bır süvari neferi: ~ını .g?s .:ı:erek, Cezar Ahmet paşa TiCARET iŞLERi 1 sı Haticeyi dövmek istemiş ve kansına götürmek üzere harmana gitmiş. Bı,r~aç giln ~vvel Bu ~ 

- Fransa .. Güzel Fransa t Sa ıle gırıştig1 şu kanlı oyunda son ko- k .. 1·-Id _ k h . d . rck Edırneye gıden Bursa r;., ···· - ' Ş k k vurma uzere ~ ırdığı yumruğu Ha- Çocu arman yerm ekı çarda _ . dil"~ 
4a, ebediyyen elveda. zunu oynamıya karar vermişti. aya umaş)ar t' . k kil . .. . _ _ v • • d bab .. . , lermden mürekkep grup 

D
. ·nı· d H • ıcenın enara çe mesı uzenne butun ga gırmışse e asını gorememış h t" d d" ··,;tilr IU':.ır 

d 
ıye tı ıyhor u .. : .. emen her kö- BO.N'APARTIN• •CEHEN l Şayak kuma.,ların ucıızlatılması hızile pencereye inmiştir. Hıfzı, kın- yere serili yatakta, birinin yatmak-lseyaall~ 

1

1n endü oknmu. y~ıa'f~ 
şe en va an asretının kalbleri par • • TNEM için verg"l · t T h k d 1 1 1 b'l w• mu ım er, n a şam, ~.J. çalıyan hıçkırıkları ·yükSi!liyordu. - Tertibat, derhal ilıun~ll edilmiRit. mutayca ık e~nı e;.~ı ı ,_8 ıcın la ~a - a7 cam ara şı· el~nden ağı~ surette ya- ta olduğunwu san~ıştır. Babasının ses le Dursaya gitmek üzer~ 1td.: 

• Bir taraftan kaledekile . l . k . n u e ı en c.anun ayıha- ra anmış ve ışı bastanesıne kaldırıl- çıkarmadıgını goren Halil yatağa avrılmışlardır ~ 
• • , rı oya ama sı merıyete gi · t• F b "k ı ·t " • 

YA, HERR Ü .. y A. ::\fERRÜ... için gece hilcumJan ve nilmayişler yak fiyatlann:ış Yı;~de ao~ı ~::ıii:- mış ır. • yaklaşmı! ve.. ~.org~ı -açar .açmaz Me kte ferde h ., 
Bunu, biz böyle söylüvoruz Bo - yapılacak.. Diğer taraftan da bu yapını l d B d .. - t Evın kadını çılgına donmuştur. Kuçük Ilalıl kcn- P. el r1--dt 1 - · ü ült • Ş ar ır. un an gay0 • koyluye d' · · k betm · . Mekteplerın bahç e •• .,o 

napart buna fransızcasını söylemiş: f r il w arasında, (Burcuali) nin al- ucuz elbise teminidir. . ' Süleymaniye Medrese sokağında ısını ay ış ve orada baygın bır parlör tesisatı düşünillrn~k~· .. ,,, 
Artık talihinin, en son tecriıbesine ma dogru muhtelif lagımlar kazı - -o-- Pakize ile beraber ya<>ıyan Mustaf halde yığıhvermiştir. . . t tk"kl , 1 ktad1r sJ-~ · · - k lacaktı .,. a ev- .. w ıçın e ı er yapı ma .~ ~ 
gırışmege arar vermişti. • . MÜTEFERRiK. velki gece kadın evde yokken bir el- Çocugun bagnşmı duyan harman parlörlcrden talebeye a}ı!P" 'fll":. 

Topçu ve istihkinı kumandanla- .tık rece hilcumu, ~hte bir ba.•kın • . mas yüzük, bir elmas küpe ve elli lira !ardaki köylüler çardağa koşmuşlar. yevi ve did~ktik konfe~ '-
rını topl!yarak; ~a~ndke bkaşl1a~ı.ştı. Bır alay asker, Y erJi mallar seraisi para ile bazı ,eşyayı alarak aavuşmllf ve Fakat müthiş facia bu gelenleri de mek suretiyle istifade edil~ f,/!_ 

- Bır cehennem Ru kaleni t- agını o nızamında kaleye yak 6 • p 1ci • "ki · - · - h • • aıebtf' , rafında bir cehenn~ n ~ taşmıştı. Ve hendekleri~ kenan ~ temdit edilmiyecek a zenın şı yeti uzenne dun yaka- eyecan ıçınde ~ırakmıştır. Süley - i~ari ve inzıbati ola~a~ t ,.,-_ • 
ti • yaratmak ıs- lir gelm teşi na re lanmı~. man, ba.,ı vücudunden kopanlmış bir bır halde söylenmesı ıazıJll ~ 
.::ı:~~~ ~ka o:~o ~u 1,61cıek du dir ki ; ı:~en d:~;~~li ~-k ~bi~ - ~n.u ncu _ •• sonuncu yerli mallar .• Galata.da Acem Hüseyönin kah- vaziyette kanlar içjnde yatakta uzan- terde hopar lörlcrle sıırf ~--ı" . ..: 

•.. ? a m n e,esıl .• Ne ya- ve to • e ır pıya e sergısı 7 agustos pazar günü akşamı vesınde Veysı, Osman, Mehmet ve maktadır. Haydarpaşa lisesinde. ~,ar...., 
pabılırız .••. pçu ateşı boşanmıştı kapanacaktır s · k -b t H · d d d" k. · ı-..r~ 

Fran ı . . · . ergı ço rag e gör- ayrı a ın a ort ışı kumar oynarlar- Vak'a J·andarmaya bı'ld .. 1 . ı· mektebin muhtelif yer~· 
Demi• H ıı· . sız ar arazının dalgalan da · ğm . • ırı mıı:; ır. :... rr~ . . . ~·· arare ı btr milzakereye istifade ederek te ıı. n mesıne ra. .en bırçok fırma.Jar İzmir ken .ya~ala~mışlardır. Bunlardan Meh- Yapılan tahkikatta. bütün üph~ler bu hoparlörlerden büyilk ~ ~ 

gırış~ıştı. ler; böylece de. ~st:~ dl?va~ e_~mı~ - fuarı~~ ı~brak e.~~~klerı . c!hetle m~dın uzerınden 20 gram .esrarla bir kardeşi Mehmedin üzerinde ~oplan _ edilmektedir. Hoparlörler, dtf'_ 
l\!uzakere, uzun sürme."Dişti za f 

1
. t • . am boli.tgünün, temdıdıne ımkan gorulP.memıı-ttır. mıktar da afyon çıkmıştır. d ~ d liselere sonra orta mcktepletft t.ot' 

· • - aa ıye e geçmesinı temin eylem· B. k bü "k ' ıgın an Mehmet yakafanmıstır Sü • Jert 
ten verilecek karar gayet basitti lerdi ış - ır nç yu mües.:;esenin pav - • Eti vapuru süvarisi Cemal, dün 1 k f k _ ·• · - ımnra da büyilk ilk mektel' 

• ···• • yonlarda dek ı d - · · . . . eymanın a asını opardıgı balta da 
Kale burçlarının altına kadar dah 1 ti . - .. . ·- or arını egıştırmelerı vapurun merdıvenınden inerken ayağı . v lcaktır. • 
d . d r- 1 1 k a s hkam bölilgil üç 7erden lağım uzerıne dıger bazı firmalar da pav kaymış ve rıhtıma düşmüştür Ka ta Mehmedın sakladıgı yerdE: bulun - İlk d • ! .. leJ'I 
a crı~ :n n~m ar açı aen •• Bunlara açmağa başlamıştı. Ve bir kaç met- yonlarında ufak, tefek !a<lilit ,;.p: kamından ya•alanmış ve ...i.vi .::..:: muştur. Kardeş katili; faciayı itiraf te rısat . ~ ~ 
j labıldıklerı ~adar barut dolduru - re toprağın altına girdikten eonra mışlardır. alınmı:;tı<. etmiş ve evvelce hapsettiği eşeği yil- Şehrimizde ilk tedrı.at .,.:,. 
~cak.. Hep bırden ateşlenerek, iste- Fransızların ateşi tavsam1.ştı. San '_ Sergi komiserliği ravvon ve de- • Merdiven köyünde Çeşme soka-1 zünden ağa'beyisi Süleymana kızdığı meşgul ~la~ ve te~iklcr ya~O~ 
nılcn ceh~nneın yaratJluc&ktı. Ve bu ki, hücumda muvaffak olamamışlar kor rnl;""h•'"""'' ;,ı;,.~ .-km-rini ğmda Kômilin arabasına koşulu o"an n• \"e cinayetin scbeti bu olduğunu bakanlıgı ılk tcdrısat_ şu~~ cehennemın ateşleri, kalenin burçla- gibi geri çekilmişlerdi Yer alt . f ı rm .. .. ı u . ........ . . i .;ı ı r. (~cien Cc •• ı , _ beygirler ürkmüş ve .Kamilin kızı 6 ya söylemiştir. Katil Süleymanın uyu rınden Fuat Ba)·ur dun -.at, ~ 

lt 
.. · ına gır lar bir k ·· ı · . · - - raya hareket etnıiştir r.. .11.~vr 

. rını a ust ederken, on on beş ka- miş olan lağımcılar da l;- 'ik b. .. . . ço muessese erın rniısabaknya ı şmda Handan araba altında kalarak maktn olduğu bir sırad!l çardağına ·~ · ı......-. ~a-J- ....b 
d ef uy• ır su- ıştırak edeceklerini göQte kt d" k b 1 d - . . • . _ raclan İzmir ve dıger ._ d• P-

' eme rat tarafından hucum ir.ra o- kunelle işlerine devam etrni~lerd" M .. b k ' k . rme e ır. a urga arın an ve sag dızınden agır- gırmış ve keskin baltayı biribiri ar - , el d '·ık ted . t işleri ~..ti I' ·J.ıınacaktı. "' ı. usa a R) 1 az:manlurn dıploma ve ca yaralanmıştır. Handan Nümune . - . . . e c 
1 rısa . .....-

- Daha var - altın madalya verilecektir. f hastanesine knldınlmı~ır ka:.ına ındırerek kardeşınm başını kikler yapmak üzere bıt seY 
• · · ktıpurmıştır. , kacaktır. 



Başkalarının gözile Şark 

• 
/ctimai sarsıntılara 

' 
karşı tedbirler 

Meksikada bir· 
trene taarruz 
Haydutlar 3 kişi 

öldürdüler 
Meksi'ko, 30 (A.A.) - Tapiko ile 

işin var?.. Büyüleri yaptın beye 
vardın. Başka ne derdin kaldı ki 
hala geliyorsun? Yoksa şimdi de 
bundan boşanıp başkabrına mı va-

(Daba var) 

: 



Sayfa: 4 

MESULİYET 
Bir deniz hikayesi 

Adliye memurları 
ve hakimleri 
arasında 

Ahenksi:ı diller ve 
şamata 

• Modadaki yüzme 
Pek iyi sevittiiiın hir arkadafıml b k 1 • sı 

Yapılan terfi ve nakil- vardır. Geçen gün en son telakimiz.I mu•• sa a a arı netıce 
de derdini yanıyordu: 

Ierin listesi - Bilirsin ki benim bir haftalık 

1 
Nakleden: M. NAİL 1ct· f' 8 8 

Adliye memur ve hakimleri r.rasın- ~d·.eaı~rrad:e:v,~a~mmyı:edapezana;ao!n~e.:e~k:iz·:~_:ha~t=taen:ı;_ Beykoz ve Galatasaray c, ekiştiler '·· '·"· ı~ı Köhne yük gemisinin •alon kapı- - Birkaç dakika evvel göçtü, de- . da aşağıdaki terli ve nakiller yapılmış _ k8 U 

~i, ~:s':~:,:Ç';~~g~:ıos:~::!;.~7nn:: di. ~k:ı~icig~~:ırı::.~~n~e;:ı~a~:~tı. ~~ı~::et müddeiumumiliğe tebliğe- ~:~i:tt~:~:t~a~~:~ı~!:~e.:~~:::: Bey kozdan 16, Galatasaraydan 8 yüzuc~ ,, 
dından mus,ambasından sular sızan Ötekinin in•ana hayret veren ba- Gemlik hukuk hakimEğine Çatalca d b' h _ -

gittim. o bunaltıcı gUn e ıraz a- İstanbul susporları ajanlığı tara- •• __ r _..ıı;ı b. d · d" k t-'- k kı ··nd'" Ve yu··zu··n,·ı· tam bir dur ceza ha.kimi Seyfullah, İstanbul $Ülh • ı B k- SpO ''ı ır a am gır ı; apı no.rar apan- şı so u. . va almak için çoluğu cocugu top .,. fından tertip edilen ikinci seçme mü r.a:- ugun u ... 
dı. gunluk kapladı. hakimliğine es:ci İstanbul sulh hakimi ... d'' G'' 14 

dım, Hünkar suyun_ a. ı:<>_ tur u. m. _0•• sabakalarına dün Modadaki yüzme ! ,~,. '· h .. } r 
1
• •, M d k . d .. l .. k 1 Ba•ka bı"r şev beklenemezdi Tahsı"n Üstu"nel, Saray müddeiumumi- H ket e ~ 

asa a -ı a am goz ennı a • - , · • • tü.rdüm a.m a, gittığımıze gıdecegı· havuzlarında devam edilmiştir. ~f!E'f..... . .. ·A· ·' .~ 
dırdı; yeni gelene dik djk baktı ve dedi. Çok bitkindi. Zav.lllı felekzede. liğine İstanbul müddeiumumi muavini mıze de pıaman olduk. O kadar ka-1 Bu müsabakalar Bevkoz ve Ga- ~ V r f d"d t yarışları 
dudaklarının arasından kaba ve Uzun bir durgunluk hasıl oldu. Hikmet Sonel, Keşan müddeiumumi- la balıktı ki oturacak yer bulama- latasaruy \'Üzücüleri e.rasaında sıkı e ıe en ı e _ a ·tıerle g•· ! 
terbiyesizce bir küfür döktü. Sonra pipolu söze ba•lndı: Jig" ine İstanbul müddeiumumi mua- d k S .... b 1 t s d . · . . . S Bey kozda muteka• 

ı . aat uçu u mu, u. az a var-1 bir çekı~me ıle netıcelenrlı on şanı- ~ . 
Vahşi bir tarzda: - Bu idi. Birini •lPniz aldı, bu- vini Hikmet Öztaş, Çeşme müddeiu • dı. Oradaki kalabalığın hemen he- piyona (21_22) ağustosta yapılacak- zdecıler maçı 

1 

(s••ı ı 
- Bu, Allahın bel:isı gemının nu da deniz ezdi. Daha ne beklersin? mumiliğine İstan~u! nı~~vinler~nden men yüzde doksanını Yahudiler ıe, tır. Dünkü seçmelerderı sonra finale 

1 
Modada Yelken yarış 

iki tarafı vardır, dedi. ÖtPki kapı- Hafakanlı ses gittik~e yükReliyor- sadun, !st. sulh hakımlı~ıı~e ~~~ı sllh kil ediyordu. Sazın ahengi, bu ..,. Beykozdan 16, Galatasaraıdan g yü on beşte) _ Jel ı 
dan niye girmedin? du: bakimi Münir, Bursa hakımlıgıne s- atte öğle yemeği yiyen cemaatin ~~· ı zücü kaldı. . Taksimde büyük Gurel 

Gazaplı bir halde idi; sinirleri - Allahın bu cehennemlik buda- tanbul azasından Muzııffer, Çatalca bak, çatal, ka,ık takırtıları ya, yuk Dün alınan derece!P.rı sırasiyle t 16 d / 
gergindi. Bu küçük gemi, beş gün- lası rotayı derakap de:?"istirmeseydi ceza hakimliğine Çorlu hakimi Halit, ıek sesle konu,ulan ahenksiz fama- yazıyoruz: ~saa a ~~~ . ı 
dür, her an altına alıvereceğinden hepimiz bu yolun yolcıısuyduk ! Silivir :M. umumiliğine ·rerme müddei taları arasında erıyıp gidiyordu. 

200 
metre serbest büyiıkler: J;;;1;:;;1:ıı::t:;a~ tıı~1J111"' 

ve onu kararsız şiddet ve azgınlığı Artık olan olmuştu. Sefil ve rezil umumisi Necati, İstanbul müddeiurnu- Nihayet bir araba buldum. Çoluğu 1 - Mahmut G. S., 2 - Halil G. maiden müteşekkil Bey!<OZ ·ıe. 
altında ezivereceğindcn korkulan ı düşünceleri zorlu~ıa_ zaptetme~e ça- ml muavinliğine muavinlerden Orhan, çocuğu toplayınca ıavu~up gittim. S., 3 - İsmail B. Z. 4 - Vedat B. Z. 5,23, üçüncü Beşiktaş .,,20b~~-ü)Clt~ 
bir fırtına ile boğuşmakta idi. !ışıyordu. Ve bu hadıse olalıberı artık Cemal, Niğde azalğına l.stanbul sorgu Bundan sonra sırı ;,,, !°'fl' 

- 200 metre serbest küçükler: ...: v• tı• Yeni gelen hiddetli bir tavır ile •delik açılmış, geri yanı ela tahmin ve hilkim.i ce:aı, İstanbul müddeiumumı • • bayrak yarışına gelmiş.,. :;r 
t kd . ed"l . b' t .. l"b • . l - Galatasaraydan İbrahim, 2 b t b k h nnlı oldU· _ .. cevap verdi: a ır ı emıyen ır eessur sey a ı muavinliğine Tekirdağı müddeiu:numı Dünyanın her tarafında Yahudı aş an aşa ço eyec.. ..

1
,:"' 

B ·· t k d·· ı şeklinde taşıp gelmeg"e başlamıştı muavini Refik, tstanbul sulh hakimli- • l ·ı . • · - Mustafa 3 - Kemal 4 - Meh • d C İ ·ı Vedatten Jl!U .f - u guver e amarasının o- . · . · · vardır. Meıela ngı te1"e aıyaaı rıca- ce e an, smaı , . . itif1C't 
nemecinde ne senin ne de başka bi- - Budaladır, dıyorum sıze! Ka- ğine İstanbul sulh hakimlerinden Ce- li arasında bile temayüz etmi' Ya- metB. "k" k t . .. . kil Beykoz takımı 5,54 ıle o 
l'inin uğruna kafamı kırmak iste . tiyen budala! vat, İstanbul sorgu hakimliğine ağır hudiler pek çoktur. Fakat bunlar 1 u yarış ı ı a oııarı uzerıne ya- du. hı11el. 
mem. Rüzgar üstünden indim, rüz- Yeni gelen başını salladı: ceza azasından Sami, 1stanbul Müdde- bir kandan bir nesilden türemi' aa- pı d~· . . k t 'd . .. B k İkincide Şamil, Sen.ih, ~!\.ı-ıJllı 
gar üstünden girdim. - Biliyorum, fakat ne yapabiliriz iumumi muavinliğine müddeiumumi dece dini ba,ka lngilizlerdir. Li-

1 
k"ır~cib \egon_ e 1v~zen .. ey doz- ten teşekkül eden Galatasarn!" · 

Böyle demekle benber muşam 1 ki!... dedi. muavini Ubeyt, Üsküdar müddeiumu- sanlarını fasahatle, ıelisetle konu- u uç b" . r~ '~d~uze ır yuzme en da 6,5 ile ikinci oldu. .
1 

il'' 
basını çıkardı ve yemeğinin başına - Hiç bir şey, hiç. O süvaridir, ml muavinliğine üsküdar muavini Na- turt

8
ar. F d b'" 

1 
d. son~~O :ıe~~.~ ~~rtı.üstü büyükler: Bundan sonra GalatasaraY ı e ,1 

oturdu. 1 sözü kanundur. O, ne derşe, nereye zif, İstanbul icra memurluğuna Seydi- u, ransa a oy e ır, lıalya . koz takımları arasıııda 5utoPı~~· Öteki yemeğini bitirmi~ti. Fakat sevkederse, gemi oraya gider. O, di- gazi müddeiumumisi Rasim, ht3nbul da da böyledir, Almanyada da böy- 1 - Şamıl G. S, 2 - Cnn B. Z, 3 t G,..~ il 
sandalyesinden kalkm~dı. Salonun vanedir. Böylece o gemiyi cehenneme azalığına eski aza Nef~ lstanbui :nüd- 1 'd' Fuat B. Z, 4 - Saffan B. Z, 5 - Fik sabakası yapılacaktı, faka dıit'"ı 

· L tf' e ı ı. . . . . B z 7 G S raylılar topun Nizami olm9 dıJI!· fakirane konforu kendi hmarasın- sevkederse, cehenneme. diyorum. Biz deiumumi muavinliğine muavın u ı Ben kırk aene evvel gıtmıfhm, ret B. Z, 6 - Fısko . . - . . . .. .. . ·•prııD ~n 
O k b • 1 k ·· ··k 1 rı surerek musabaka) ı ~ ~ .• u" dakinden farksızdı. Bunun için ora- de içinde beraber. Kaynak, İstanbul icra hakim muavin- bilirim Garp Trablusunda da Ya- 20 metre ur aga ama uçu - .. .. "sall"'' 

l t · Dun yapılan vuzm~ mu ya yerleşmekte bir fark görmedi.. Yeni gelen kendini metanetle zap liğine İstanbul icra memuru Nai · s- hudi vardır. Fakat onlar lbranice !er: k ta 
1
·d 

C d • · ı--· Jh h"k" · . . . . . . B ço munzam o u. ebin en bir kese çıkardı. Kendini tedemiyordu. O, ötekinin fikrinde O· tanbul sulh hakım ıgıne su • ımı karı,ık bır nevı Arap mdezcesı ko- ı J - llulusı B. Z, 2 - Hıkmet · J . I -~ 
tartar gibi bir tavır ile piposunu dol- !anların hepsini bilmiyordu, fakat o- Rauf, Mersin hukuk hiı.kinıliğine İs- mıJurlar. Yemende de bulundum. J. K. 3 - Eftal G. S. 4 - Kemal B. iddialı güreş er <tl'ne~ ! 
durmağa başladı. nun da kendince bir fikri \"ardı. Ka- tanbul icra hiıkimi Lutfi, Üsküdar Orada da Yahudi vardır. Sana ya- J. K. Bugün Taksim staclında_ ·

5
,.,t 1 

Sevimsiz, küçük bir yerıli. Tenvi- tiyetle söylüyordu. müddeıumumiliğine Üsküdar mü•!deiu- hudileri tamamen yerli Arapça ko.1 Bu yarışta da yüzücü fazla oldu- en büyük ve iddialı gürP•lerı ' 
ratı pek zay1ftı. Yemek masasının - Rotayı gördüm, haritayı da muml muavini Nuri, İstanbul aı<!ığı- nuJurlar. Yalnız cinsiyet farklarını ğu için iki kategori ü1.eriııe yapıldı. da yapılacaktır. ·tııf~» 
üstüne rasthyan kemerlerden birine, gördüm. Lakin tamamiyle anlıyama- na İstanbul azası Suat Vural. İstbnbul tebarüz ettirmek için traşlı saçları Fakat ikinci kategoride birinci gelen Bu güreşlere Hüseyin ]\fll'pıl:ııı' 
donuk cilalı tahta avani ile ıslak ve dım. Eminim ki budala bir adam da. sulh hakimliğine Cevat Sermct, lstan- 1 kk 1 . G. s. dan Stavro birinci kategoride iştirak edecektir. Bugün Yd3ıf· V 

nın tepelerini uzatır 3.r, ta e erı- 1 

halısız zemine fersiz bir ışık saçan - Evet! Hakkın var. bul sulh bfilcimliğine Muhitlın, lstan- son gelen Kemalin derecesinden daha olan güreşler çok enteresıı!ı .ür&' 
Ö · nin kenarından dıtarıya sarkıtırlar. ırı ,, bir gaz liimbası asılmıştı. tekinin sesi biraz daha tutul - bul müddeiumumi muav.nlııı,:.ne mua- fazla yaptığı için ancak beşinci ol- hassa Kara Alinin yapacııe fliİ;e) 

Yeni gelenin yemeği soğuk ve tat- muştu; vinlerden Sadrettin, İstanbul sullı ha- Bunların orada, deveye binmek JÖY· du. Bundan başka Tekird::ğlı ,~ııe-~ 
sızdı. Bir aralık kalkıp ısıtmağa git- - Gemiyi Far adasının arkasın- kimliğine sulh hakimi Osman Tevhit, le duroun, e,eie binme!e bile hak- 1500 metre serbest hüyiıkler: de geçen hafta 45 dakikadıı ~e s' 
mek istedi. Yem~ demek sıcaklık ve 1dak.i kayalara çevirmişti. Öyle değil- Aliiettin, Muhlis Tümay, İst.>nbul !arı yoktur. Bu yarısa Beykozdan 4. Galatasa kaldığı Babaeskili İbralurn ' 
sıcak kan demekti. Fakat ne zararı ' se budala benim. müddeiumumi muavinliğine müC:•leiu- Ya bütün medeni haklarını ken-

1 
raydan da ~ yüzücü girdi. Galatasa- kozunu paylaşacaktır. 

var, soğuk da olsa yemek değil ntiy- Sesini alçalttı: mumi muavini Sabri. lst•nbul suh ha- dilerine balıf~tti~imi~ bizim vatan- raylı Halil daha ilk anlarda güzel Okspor ·djlllı' 
di? - Dinle! dedi, bugün öğleden kimliğine sulh hakimi Sa'ahattin t.tan- daflara ne dıyelım? bir hamle ile aradaki farkı çok açtı Her cumartesi günü OkJJle) eıliıe' 

t 
Bduu1 iki Vadam uzun md üd_det l~bk~t sonra çarkçı başı yukarıya, köprü üs bul miıddeiumurni muavinliqine .nua- Bunların alfabelerindeki ekıik müsabaka bittiği zaman aradaki fark da Okspor tarafından tertiP .eJiır 

o ur ar. e sonra üşıınce ı ır . . . . . • . vin Ziyaettin, Tavas sorgu hak"n1 ve- harfleri ve dört elif miktarını bile otuz metreyi bulmuştu. Bilhassa son ok atış müsabakalarının nün )gel!' 
halde piposuna tütün basan konuş- tüne geldı, hır ıki laf ettiler. Çark- killiğine Anamur sorgu hıhim ~ekili •tan uzun metleriyle konu,tukları dakikalarda Halil ile Bl'ykozlu Fuat cisi yapıldı. Müsabakalara biflJ 
mağa başladı. Ve tatlı bir ahenkle çıbaşı a,ağıya indikten sonra, ihti • Rifat, İstanbul müddeiumurc.i ır.uıvın- lıpanyol Diyaleti, alçak ıeıle konu- arasında büyük bir mücadele başladı sefer olduğu gibi bu hafta da 

yar, bir hayli müddet, hesap kama . lğine Kuşadası mü1deiumum;si Ekrem b'I ise de Fuat aradaki 30 metrelik far- 8porcu i~. tirak etmi.ştir. ".I' ..o sordu: fUlduğu takdirde ı e, samiaya eza , IJ" 

p· . h ts l k . rasın a, a ı. en ı en ıne mı • veren dillerin batında relir. Ya fa· " d k ld K d . k d" İstanbul sulh hakimliğine sulh hale.mi kı kapatmag·a muvaffak olamadı.. ı 'füsabakalara iştirak eden 
- ıpom sıze ra a ız ı verır ReŞit Tümer, İstanbul aza 'j!ına dza 4Xl00 Türk hayra1< küçükler: !ar şunlardı: . 

0 

.. 1ır1° .. , 
'? d d' b" d kib 't kt y . rıldandığını işittim. Biraz sonra dı- mata ederlerse? Neuzübillah! S 

mı. e ı; ır e rı •,;a ı. enı ge- Recai, İstanbul azalığına sulh hakimi Bu yarışa, Mehme~. Musta!a, Ke- · Aydın Üstündağ, Necn•ı et~.' 
len gözlerini kaldırıp kibrit alevinin şarıya çıktı. Doğrudan doğruya ba- Halil ve Silivri müddeiumu-nisi Nuri, Abidin Daver dün nefretti- mal, Kemal şeklinde istirak eden Ga- Mihri Ok, Rasim özok, :MehJ1l_ ,1rı~ aydınlığı içinde muhatabının gözlerin na bakar gibi görünüyordu. "Ağır Bursa hakimliğine aza muavi~i l·hmdi, ği sütununda Kooyada, Niğdede latasaraylı küçükler 5, 13, l ile birinci yan, Celal, Aydın Dilek, f!Uuııl~· 
de dostane bir parlaklık seçti ki bu, ağır yıldız poyrazına ?.I,. dedi. Bu İstanbul sulh hakmliğine Kars 5" 1h !'a- gürültü edenlerden elli,er kuru' oldular. Süleyman, Orhan, Adnan Cre.·Jol 
yarı bir tebessümdü. ses asla onun sesi değildi. ,kimi Veli Doğrul, Üsküdar icı~ me- para cezası aldıklarını, lzmirde in- İkinci Artin, Serkis, İbrahim, Ke (Devamı 4 üııcü saıJfa 

- Acıdım, zavallı, ihti,·arcık, bu O aşag"ı indikten sonra harita ka- murluğuna Çeşme müddeiunıu!Tl''i :<ii- ::==========================::::::o-::, ' Ih ciraltı eğlence yerinde de bu fama-. d" h •t ·· t•· cabi, İstanbul sulh h&kı;nlijiin~ 'u kavruk havadan, öldü. 

Yeni gelen bu yarı tebessümü iade 

ederek: 

- Evet, öyle, dedi. 
Sükut ve durgunluk yeniden orta-

lığa çöktü. Biri piposunu içerken öte

ki yemeğini yedi, ve her iki8i de ken-

marasına gır ım, arı anın us une . : . ı d ·· k ı 
hfilciml Nizamettin, Sulh h'lKJffil Re- tayı yapan ar an yuz-er urut a m 

puntu koydum ve yeni rotayı çizdim. • d "D t b 1 
şat, İstanbul ağır ceza a'.altgın'l ls(~n- ığını yazıyor ve ar:sı atan u un 

Hemen hemen yıkılıveriyordum. Ge- • . 
1 · · - . . . ı bul az1:1sından Ka:ı.f, l~te:.nl:-ul :-1ıt1 1 t ~ e-

mıyı poyraz bogazına cevıı·mıştıı poy . . .,. 
.., . iumumı muavınl:gıne .ııua" in1·"'•C-:1'n 

raz bogazına ! Niçın? Böyle bir ha -

vada oradan geçmeği hiç bir kimse, 

hatta bir zır deli bile rüya•ında gö -

Hakkı Şükrü. İstanbul ;lzaLğırL-i ~ı ... z

mi, A:ıf ""ı/arlı.k. İstanbul nıü ·: d'!:..ı ..,..u-

başına!,, diye sözünü bitiriyordu. 

Arkadatımızın bu temennisine 

can ve gönülden iftirak ederim. .. 
di düşüncelerine daldılar. remez .... İhtarı gördün mü .. Yukarı mi: ba~nıuaviniiğin~ başIT'uav·n ~;; ·ı, : .. hi 

Arsan, İstanbul kadast ··1 hP.1::·"1ı:ğine htıkim Derviş Gündüz, Jstanh~. ıt st·lh J 

h3kimligine sulh htıkimi Ce!ill -: .. tin, İs

tanbul sorgu haaimliğine sorg·ı • ıfıkim 

Saffet, İstanbul müddc'1<muml mua-

Yeni gelen, gözlerinde yakıcı bir çıktığın vakit haritaya bir bak. Ora

parlaklıkla, baktı. Ağır ve vakur bir da, haritanın üstünde Far adası fe- Mer•ui 

İstanbul 

hukuk hakimi 

sulh hakimliğıne 

Kemal 

sulh ile SABAH, ÖGLE ve AKŞA~ sesle haber verdi : 

- Adamcağız öldü! 
- Öldü mü? 

nerinin yanında yazılı ... Ne demek 
istediğimi o vakit anlarsın. 

- Daba var -

hakimi Fazılı Silivri hakimliğine vinliğine muavinlerden Kemal T·ın ter
sulh hiıkimi Fazıi, Silivrf h3kir.hğ~ne fian nakil ve tayin edilmişlerdir 

Her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:,P 
1 ki kurtarabiliriz. Olabilir ki yarası sordu. Kaptan Murfi hHzün ve yei;- sinin oturduğu yerde kımıldamadan 1 - Ne diyeyim, Profc:<örı· ~ 

00sıııecıeDSlllE111E;ıoe:=-e30li3llıSOsıııecıeDS11EIOE**31113030ıecıeıs111Eıoe;ıoe:=-e~iı: 1 pek ağır değildir. le başını sallıyarak: durduğunu farketmişler bu iki ge .1 yaşta böyle gürbüz bir adumııb,,ıı 

Y S I
• L K u M L u A o A 1 _ Ne yarası baba? ... Mö<yö - Biz de evvela kendisini bay- mici Mösyö Prooperodan otuz met- le anşızın ölümüne ş:ı~m~kta!l 

YAZAN: T. Vallerey 

- Geliniz, çabuk geliniz!.. De
di... 

Gerek 

Prospero yaralanarak ölmedi ki. ... gın zannettik, cevabını verdi. Lakin re kadar uzakta yemeklerini yiyor- ne denir? 
Şimdi Astrid önde, biz onun pe- kalbin durmuş oldu;iunu gördük. larmış. İtalyanın başını kayaya da- - Ben de ayni fik'rdcyiıı1• 

şi sıra mağaranın meth~line doğru Kendisini ayıltmak için bir hayli yamış biı· halde kıpırdamadan dur- Astrid söze karl.\'arak: ıı )' 
koşuyorduk. uğraştık amma bir faydası olmadı. ması nazar dikkatlerini celbetmiş - Sakın biçare du3tumu:0~ıııııl 

Nihayet vaka mahalline geldik. Ben de şu suali sormaktan ken- ve kendisinin birdenbire hastalan - lan gibi zehirli bir mahliık · 
Kaptan "Murfi" ile on kadar ge • dimi alamadım: dığını zannetmişler. Stirner kalkmış olmasın? 

di: mici Mösyö Prospero~nn çadırı ö- - Nasıl oldu da bu elim vaka Mösyö Prosperoya doğru ilerilemiş, Baba"ı kızına cevP..p v~r 1• 1.,~ 
Profesör, gerekse ben nüne birikmişlerdi. Mösyö Prospero başına geldi?... kendisine seslenmiş fakat cevap a- _ Bu adada canlı bir lı 9 · 

1
,l 

Tefrika No, 41 

hayret ve dehşetten dona kalmış • çadırın gölgesine uzatılmı' yatı • - Vallahi onu biz de prk iyi an- lamamış. Yakadan hemen bizi ha- tesadüf etmedik ki ~·ı)anlnfı.~ 1 1 Bir çok vakalarda soi'tık kanlı- tık. yordu. Sırtı bir elbise paketine yas- lıyamadık Mösyö Dubreuil. Mösyö berdar etti, ben de Matmazel As • cudiyetinden şüphe cdeb'l~l~ar ~ 
lığını ve metanetini muhafaza et • Nihayet Profesör kend :ni topla- ]atılmış olduğundan gövdesi hafif. Prospero amelesine i~~irahat vakti trid ile koştum ve yanına yaklaşır Ölünün ertesi gü•ıe )<a ,ıı 
tiğiııe şahit olduğum Astrid'in böy- yarak: çe kalkık duruyordu. Ölünün yüzün gelmiş olduğunu söyledi. Amele bir yaklaşmaz biçarenin ölmüş oldu • ıtına' 
le fevkalmamul heyec~ıılanması - ;)lösyö Prospro öldü öyle mi? de istırap çekmiş olduğtınn dair hiç kayanın gölgesinde yemeklerini ye- ğunu anladım. Hatta gözleri biz ya- çadır altında muhafaza at ·i ~JII 
h h Jd b ı d D E b b ··td" h ı k k d" · k" kl t - "b' masını kararlastırdık. Ere" et• er a e ooı yere o amaz ı. e- - vet a a, o u. bir alamet yoktu. Sanki dalgın uyu- meğe azır anır en en ısı ıraz nına ya aş ıgımız zaman cam gı ı . ··ıııC 
mek ki fevkalade mühim bir hadi • - Ne zaman öldü? Ölümüne yormuş gibi sakin ve hıı~eketsiz ya- ağaçlarına kadar gidip biraz kiraz 1 bir hal almıştı. Maamafih hemen cc şafakla beraber kendi.;iııi go . (1 

. . e olmuştu. sebep ne?... tıyordu. Cesedin ayak•ıctuıa ölünün topladı. Ve bu gaybubeti be' altı sedi şu gördüğünüz yere naklettir - tik. ,!iııı 
- Aman Matmazel, çabuk söy- - On dakikadaııberi zavallı caketi, kulanyal şapka;;ı, içki mat- dakikadan fazla sürm•di. Biraz son dim, kendisine müdavatı liızımada Arkadaşalarımızın en fal ıııtl' 

le.dniz. Ne var?.. misafirimiz hayata gözlerini yum • ra.ı ve birkaç aıet bırakılmıştı. ra kendisinin kayalığa doğru geldi- bulunduk, liikin bir faydası olma . en gürbüzünü birdenbire ııra i 
- Geliniz, koşunuz diyorum si- muş bulunuyor. Ölümünün sehebi- Bizi görünce ta\'falar açıldılar ğini ve yarıyolda bir kayanın dibine dı... Bildiğim bundan ibaret Mösyö dan ayıran bu ellm v1I<a Jıe/ıiı 

ze .. Mösyö Prospero öldü.. ni doğrusu ben de bilmiyorum. Siz- K t " r· b' .d b. oturup •apkasını başından çıkardı- Dubreuil. .. Profesör hkobson ce · derin bir hüzne boğmuştu- ~ır 
1 ve ap an mur ı ıze manı ar ır · d' 

Heyecanaver Bir Meıele terin pek uzakta olmıyaoğınızı dü-
1 

ğını ve kirazlarını yedikten sonra sedin üzerine iğilmiş, ölünün göz · mit etmedi"imiz bir z 1 rr.ıııı • il' 
'.'abiatın bütün deb~etlcri n i n•'. hırlüğiimden koşara1< geliyordum el hareketiyle talih•;z yoldaqımızın bir , igara yaktığını gcirdum. Hatta bebeklerini dikkatle muayene edi - • g .. .. . nııl~rı0 ~ 

h k t · t ·· d ·· .. ·· t ' . . \ şılaştıgımız bu olum ıııs. ;O sindl cem etmi~ olan lı~ " l zamanda sesleniyordum da.. are ·e '1Z ya an vucu unu gos er · 8igaranın duınanlannın helezon • yordu; dışlerıne ve parmaklarına, . .•. . . ' . ııı boşlO~ I' 
kelimc>i mağarada nıeşum aki<w - ani ölüm a•abımı bozdu? Siz . · di. tar çizerek •emaya yükselişlerini baktı sonra: nılıgını 'e hu starımız e!Pııl 
le çınladı ve kulaklarımızda bir fe- 1 teri bir an evvel görmek i"tiyordurn. Profesör Jakobson: fnl'keltim. O andan itibnen kendi- - Mösyö Prosperoda bir fev • bizlere bir kere daha ihtar rl 
lii.ket nakusu gibi ihtizazlar ha,ıl ı - Haydi çocuklar!.. Biraz a . - Uiçare yolda•ımızın vefat et- siyle meşırul olmadım. 11ir çeyrek kaladelik görmiyorum, dedi, siz ne luyordu., v•Jı~ •1 

~. lcele edelim. Mö<yö Pr•),;peroyu bel- 'iliş olduğundan em'" rn•·· •niz? diye mal •onr:ı gı;rner ile Conson kenıii- diyorsunuz Mösyö Duı)reuiJ? ( 
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Dahiliye Vekili bugün 
geliyor 

1 

Ankara 30 (A. A) - Dahili~·e 

' Vekili ve Parti Genel Sekreteri 
B. Şnkrü Kaya bu gün 1stanbula 
hareket etmlşttr. 



Emniyet Sandığından: 
1 Ağustos 938 tarihinden itibaren gişelerimiz aşağıda JıÖ3terilen sa

atlerde açılıp kapanacaktır: 
Adi günlerde: Saat 9.30 dan 14 e kadar. 
Cumartesi günleri: Saat 9,30 dan 11.30 a kadar. (4963) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstan
bul Satınalma Komisyonu Başkanlığından: 

1 - 50 tane yangın söndürme makinesine istekli çıkmadığından 4 
--8-938 perşembe günü saat 11.30 da yeniden eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı, 900 lira ve ilk teminatı 68 liradır. 
3 - Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni 

vesikalariyle birlikte Galata eski ithalat gümrilğü binasındaki komisyo-
na gelmeleri. ( 4922) 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
1793 kilo muhtelif demir eşya 605 k. pamuk mensucat 1059 k. muh

telif ağaç eşya 415 k. Radyo makinesi ve aksamları 1521 k. Muhtelif cam 
eşya 93 k. Yün mensucat 422 kilo yaprak tütün 131 k. lsıitik eşya 2149 
k. ad! ve ateş tuğlaları 190 k. elektrik ampulu 628 k. pirinç ve porselen eş
ya 213 k. ekimülatör 350 k. mukavva 172 k. alüminyüm çubuk, bu eşya
lara ait satış ilanımız Son Telgraf gazetesinin 21-7-938 tarihli nilsha
sındadır. İstekliler bu gazeteyi okuyarak satışa gelmemeleri i!an olunur. 

(4777) 

..... ,,,,.,,, .•... >i<•"'IJ"•••g~-~-f •• ~,~ ·~:,:ıiiı. -:, ~-- --- - -· -- - 1 
lstanbul Radyosu 
31 -TEMMUZ - 938 - PAZAR 

Öile neıriyah: 12.30 - PJB.kla Türk 
musikisi. 12.50 - Havadi!!!. 13.05 - Plikla 
Türk musikisi 13.30 - Muhtelif plak neıı

riyatı. 14.00 - SON. 
Aktam Netriyah: 18.30 - Hafif müzik: 

Tepcbaşı Belediye Bahı;:r.-ıind en naklen. 
19.15 - Nezihe Uyar ve arkadaı;ıları tara
fından Türk musikisi vt! halk şarkıları. 

20.00 - Saat ayarı: Grenviç rasathanesin
den naklen. Keman konseıi: Likör Amar, 
Piyanoda Bayan Sabo. 1 - Sonat Bri -

··· ŞiRKETi HAYRIYEDEN 
1 Ağustos 1938 pazartesi gününden itibaren. 

1 - Mesai saatlerinin değişmesi üzerine 4 Temmuzdan itibaren 
tarifeye yapılmış olan tadil ve ilave mülgadır. 

2 - 16.25 te Köprüden bir vapur hareketle Beşiktaş, Kandilli 

Anadolu Hisarı, Kanlıca, Çubuklu ve Paşabahçesi iskelelerine uğrı 

yarak Beykoza gidecektir. (Bu sefer cumartesi günleri yapılmaz.) 

3 - Saat 16 da Köprüden Harem ve Salacağa giden vapur 15 
dakika sonra hareket edecektir. 

4 - Köprüden 16,10 da Yeniköye kadar yapılmakta olan 146 No 

lu seferin 5 dakika sonraya alındığı ilan olunur. 

yant: Barbella. 2 - Sonatın Dvorak. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!'~~~~~~~~!' 20.40 - Hava raporu. 20.43 - Ömer Rıza : 

YAPI İŞLERi iLANI 

Nafıa Vekaletinden: 

Doğrul tarafından arapçl\ söylev. 21.00 -
Saat ayarı Orkestra: 1 - Puçini: ?ıfadam 
Baterflay. 2 - Rubcnstayn- Romans. 3 • 
Rozen: Te dansan ı,e le pupeı 21 .30 - Ce
mal KD.mil ve nrkadaıııları tnraf:ından Türk 
musikisi ve halk ı,arkıları. 22.10 • ?tlüzik 
ve varyete Tepebaı,1 Belediye bahçesinden 
naklen 22.60 • Son haberler ve ertesi gü· 
nün programı 23.00 Saat ayarı· Son. 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada Devlet mahallesi!lde yapı
lacak gümrük ve inhisarlaı· vekaleti ikinci kısım inşaatıdır. 

Keşif bedeli 720 !l96 lira 15 kuruştur. 
Ankara radyosu 2 - Eksiltme 8 - 8 - 938 pazartesi günü saat 10 da Nafıa vekaleti 

Öfle neıriyah· 12.30 _ Karı~ık plak yapı işleri eksiltme komi•yonu odasında kapalı zarf usuliyle yapıla
neşriyatı. 12.60 - Plakla Türk musikisi ve caktır. 
halk şarkıları. 13.15 - Ajans haberleri. 3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 32 589 lira 85 kuruş 

31 TEMMUZ t~ 

Kendine beyhude yer• 

NE VvReQrZ İN 
Akıam neıri7a1ı, 18.20 - Karışık plak luk muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa vekaletinden 193E senesin -

neşriyatı. 19.15 • Türk musikisi ve halk de alınmış müteahh itlik vesikası ibraz etmesi ve bir defada yapmış 
--------- prkılarl (Handan) 20.00 - Saat ayarı ve ... .. .. . . . . 

•ıım•••••••••••••••••••••••••••.. . t 20 16 T"" k s"kisi ve oldugu buna benzer en buyuk ış bedelının 400.000 !ıradan az olma-

varken ıztırab 
çekilir mi ? 

Baş, diş ağrıları • biİ' 
ve ÜfÜtmekten mütevelhd el' 

tün ağrı, sızı, sancılarla P 

arapça neşrıya . . - ur mu ı .. . . . . .. . . 

l
halk şarkıları .Salihattin) 2100 _ Viyolon- ması. Ve muteahhıdın bızzat dıplomalı muhendıs vey~ _mımar olma-

! 1 (Ed. 5 l p· d p l sı veya bu şartları haiz mühendis veya mimarlardan bırıyle müştere-se so o: ıp ezan ıyano a ro . Istanbul Belediyesi İlanları 
Gcorg Markovits. 2 ı. 16 _Stüdyo Salon Or ken teklif yapması ve mukaveleyi birlikte imza etmesi !iizımdır. 

•••••••••••••••••••••••••••••ll kestrası: ı _ Micheli D•uxi•mc petite 4 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 3fl lira 5 kuruş NeE vmf{üazİN 
Senelik muhammen kirası 54 lira olan Üsküdarda Selmanağa ma

hallesinde Karacaahmet caddesinde 79/81 numaralı dükkan 9'l9 ve 940 
senesi mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konul -
muştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. lstek!i olanlar 
4 lira 5 kuruşluk ilk teminat mektup veya makbuzu ile 8-8-938 pazar-
tesi günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) ( 4639) 

* 450 metre 3 parmak eninde demir boru. 
20 adet 3 parmak demir T. 
15 adet 3 parmak demir dirsek. 
10 adet 3 parmak pirinç kızıl ayar 
Bir tarafı kapaklı nıpıl , 

20 adet 3 parmak pirinç kızıl ayar filanş 
9 metre 3 parmak ispiral hortum. 
Büyükdere fidanlığına lüzumu olan yukarda cinsi yazılı ve sulama 

malzemesi açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 1350 lira bedel 
tahmin edilmiştir. Şartnamesi Levazım MüdürlilğUnde görıllebilir. İstek
liler 2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 101 lira 25 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubiyle beraber 8-8-938 pazartesi günü saat 11 de 
daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1.) (4713) 

Gayrımenkul Satış ilanı 
Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Hatice. Münire ve Vasfiyenin Sandığımızdan 19087 hesap No. sile 
aldıkları 700 lira borçlarına karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde 
borçlarını ödemediklerinden dolayı haklarında yapılan takip üzerine 
3202 No. lu kanunun 46 ncı maddesinin matufu olan 40 ıncı maddesine 
göre satılması icap eden Büyükadada Cami mahallesinin Gcze!ler soka -
ğında eski 4 yeni 8 kapı 152 kayıt 81 ada 18 persel No. lu ~l!rnıç ve mut
bağı olan bahçeli bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya 
konmuştur. Satış tapu slcilkaydına göre yapılmaktadır. ·Arttırmaya gir
mek isliyen 250 lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan bi -
rinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vtrgilerle bele
diye resimleri ve vakıf karesi ve taviz ve tellaliye rusumu borçluya ait
tir. Arttırma şartname•i 27-7-938 tarihinden itibaren tetkik etmek is
tiyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu Pi
cil kaydı vesair lüzumlu izahat da şartnamede ve takip dosyasında var 
dır. Arttırmaya girmi• olanlar bunları tetkik ederek satılığa çıkarıl"n 
gayri menkOI hakkınr!a ve her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birin
ci arttırma 27-9-9311 tarihine mı:sadif salı günil Cağalol?"lurıda kilin 
sandığımızda saat 14 rlen 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale ya
pılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması sarttır. Aksi 
takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 18-10-938 ta 
rihine müsadif salı günii nyni mahalde ve ayni saatte son arttırması ya
pılacaktır. Hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair iddia
larını ilan tarihinden itibaren 20 giın içinde evrakı müsbiteleriyle birlikte 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olan -
!arla hakları tapu sicilleriyle sabit ıılmıyanlar satış bedelinin ,paylaşma -
sından hariç kalırlar. Daha fazla malümat almak istiyenlerin 937 98 dos
ya numarasiyle sandığım" hukuk i~leri servisine müracaat etmeleri lü 
zumıı ilan olunı,µ-. 

* 
DlKKAT 

Emniyet sandığı; ~andıktan alınan gayri menkulü ipotek göstermek 
istiyenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usulü-
ne göre kolaylık göstermektedir. ( 4962) 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan: 

1 - Yüksek mühendis mektehi 938 mali senesi iaşe ihtiyacından 
olan 25500 kilo koyun eti kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Beher kilo etin muhammen bedeli 48 kuruş olup ilk temina
tı 918 ve mecmu bedeli 12240 liradır. 

3 - Kapalı zarf usulü ile yapılacak iş bu eksiltme için isteklile
rin teklif mektupları 2490 sayılı kanunun emrettiği vesiblarla bera -
ber 4 tı.ncü maddede yazılı saatten bir saat evvel zarflarını komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

4 - Eksiltme 15 - 8 - 938 tarihine tesadüf eden pazartesi günü 
saat 10 da Gümüşsuyunda Yüksek mühendis mektebi binıısı içinde 
toplanan satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 4 üncij madde
de yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyi
ce kapatılmış bulunma~ı şarttır. Postada r' 1< gecikmeler kabul e-
dilmez. (4839) 

Sahibi: Ahınet Cemalettin S A R A Ç O ('; L U 
Netriyat müdürü: Macit ÇETiN Baaıldıiı yer: Matbaai Ebüzziya 

Suitc b - Carlys: A. Dulcinea. r - Tach bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 
aikovsky Chanson Triste ç _ Mendels • 5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 2 inci maddede yazılı saatten 
schn Romance Sans Parol•• No. 20 d _ bir saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde ver
Humphries Serenat• Lam•ntosc. 22.00 _ l mel eri Jazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Ajana haberleri ve hava rapora. 22.16 - (2573) (4737) 
yarınki program ve Son ..• 

Eczacı kalfası ·-
aranıyor 

Tashih ilanı 
Maden tetkik ve arama Ensitütüsü genel di

rektörlünden : 

kaşelerini alınız. 

icabında günde 3 kaŞ~ 
alınabilir. ismine dilcka 

TaklidlerindeP 

sakınınız. bi' 
ve Nevrozin yerine başl<:ıe 

marka verenleri şidd• 
reddediniz. 

Muhammen bed~1; 1100 lira >lan 50 adet manyetolu masa tele- Besı·m Ruşen 
fonu 8 - 8 - 938 pazı.r1esi günü saat 10.30 da Haydarpaşada gar bina ~---------------ÇEKLER 

Kapaıııı 
6.20 

126.105 
3.48 

sı içindeki satınalma komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alı- KANATLI 
nacaktır. · ıw 

Cerrahpa~a Hastahanesı Londra 
Nev-york 
Parls 

Bu işe girmek isti.venlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 105 li-
ralık muvakkat teminatlariyle birlikte eksiltme günü saatine kadar hiliye Mütehassısı taW 

Hergün öğleden sonra has 

Mllano 6.6375 
Cenevre 28.8975 
Amsterd. 69.235 
Berlin 50.6fi25 

komisyona müracaatları liizımdır. 

1 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon rını kabul eder. gı 
Çarçıkapı Tramvay dura 

2 tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (4~41) .:ı Ahunbey apartmanı No· 

FiZiK - CEBiR - HENDESE - KIMY A - LiSAN lıııııiıİıİİıılılıi-iliıiiiiiiiiiiiıiı~/ 
Brüksel 
Atinıı 

soryıı 
Prııg 

Madrid 
Varşova . 
Budapeştl' 

BU kreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stolcholm 
Moskova 
Viyana 

21.3175 
1.135 
1.5.1 
4'.355 
6.20 

23.62 
24.80 
0.9325 
2.8.575 

36.195 
31.965 
23.6725 

Felsefe, tarih, muhasebe, bankacılık İKMAL VE OLGUNLUK 
DERSLERİ: Türkçe - İngilizce - Almanca - Fransızca: Dört lisanla ihti-

1 yacınız olan bütün der,lerden her mektebin imtihanlarına <la hazırlıyo

ruz: Dersler hususi ohırak tek veya ayni derste olan 1, 2, 3 kişi ile gün
düz her saat ve gece de veriliyor. 1914 senesindenberi usulü tedrisi ve 
muvaffakıyetile tanınan(Çemberlitaş karşısındaki Yabancı diller ve Ri
yaziye Kız Erkek Okulu) bir kaç derste müşküllerinizi giderir, sınıfta 

kalmak korkusu bırakPmz. Bilenler ve bilmiyenler her zaman kabul edi
lir. Haftada kaç ders l:lzımsa verilir. Orta mekteblerde lisana başlıyacak 

·!ar ve yeni sınıflarının derslerini güç bulacaklar için de tatil güzel fırsat
tır. İstiyenler bütün sene devam ediyorlar, tediyat haftalıktır. Direktörü 
Ziya Çetinkaya. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
ZA YI / İstanbul Satınalma Komisyonundan 

Edirneden almış oldnğum mu- 1 - 4 kalem kamyon ve motörsiklet iç ve dış ıastikleriııin kapa. 
hacir kağıdımı zayi ettim. Yenisini lı zarfla eksiltmesinde teklif edilen fiat pahalı görüldüğünden 8-8-938 
alacağımdan eskisinin hOkmO yoktur. pazartesi günü saat 11 de kapalı zarfla yeniden eksiltmesi yapılacak

Betiktaı Çidem •okak No. 11 tır. 
lskeçeli Tok Ahmet Salih 2 - Tasınlanan tutarı 8571 lira ve ilk teminatı 643 liradır. 

Doktor Şükrü Fazıl 
fıkel 

Doğum ve Kadın Hastalıkları 
Mütehauııı 

Sirkeci: Muradiye caddesi 
No: 35 

Pazardan maada her gün sa
bahtan akşama kadar hastala
rıııı kabul eder. 

Telefon: 21503 

3 - Şartname ve ev,afı komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin o yün eksiltme saatinden bir saat evveline ka

dar 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi hilkmüne göre hazırlıyacakları 
teklif mektuplarını Galat'.ı eski İthalat Gümrüğündeki komiqyona ver-
meleri. (4722) 

ı~~~~~~~~~~ 

Devlet Demiryolları işletme 
Müdürlüğünden: 

Umum 

1-8-f ..;;rihindeıı itibaren yeni mesai saatlerinin tatbikine 
I başlanacağıntJan evvel.' e hareket saatleri değiştirilmiş olan ve Hay -
darpaşadan saat 14.40 da tahrik edilen 1932 No. lı katarla Pendikten 
saat 6.15 de tahrik edilen 1017 No lu katar 1-8-938 t'lrit.inden itiiill•••••••••••••i haren lağvcdilmi~ ve bu khtarların yer'ne eskisi gibi Haydarpaşadan 
14.15 de areket eden ~2 No. lu ve Pendikten 6.35 de hareket eden 

Halis kurt satılıktı. 117 No. lu katarlar ikame ed i lmiştir. 
38 N'o. lu k ıtr.r d·~ Tby. ları:ıa~~daıı saat 17.10 yeriııc 16.55 de ha-

Meraklıların Aksaray Taşkasap reket ederek P~n '"!re ''" 'l 17.fiO de \"atacaktır. 
Selçuksultan sokak 8 numaraya Yeni cep tarife ;i b~<tırılanııya:ağıı'tlan 'a.vın yolcuların ellerinde 
her gün saat beşten sonra müraat-

1
bulunan cep defteri.,ı·ini hu tadilat d:ıhi1:nde ta,Jıih elmPlai riea o-

leri. 1unur. '-'.~l'.) l 

Doktor Feyzi Ahıtled 
Deniz hastahanesi Cilt \':. 

Zührevi hastalıklarımutahas 
jjP 

Ankara Caddesinde: f-fer~99 
öğleden sonra Teleron: 2 

Or. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

Dahiliye Mütehassısı eO 
""ğ ed 

Pazardan başka günlerde 0 · js' 

sonra saat (2.5 tan 6 ya) 1<ad~.ıJ' 
f11""" ' 

tanbul Divanyolunda (104 
1 

rıtıl 
ralı hususi kabinesinde 1ıast3 __ :ıcrl 

. gu 
kabul eder. Salı, cumartesı . ri'f' 
sabah c9.5 - 12• hakiki fllc~ ıelır 
mahsustur. Muayenehane ,·e e" 

fon: 22398 - 21044. ' 

'.l.übrevl ve cilt hastalıl<lııt• 

Hayn Omer . 
Ö A"'"catl'' ğleden sonra Beyoğlu 5 .d3~S 
çaqısında !'\o. 33 TelefoP· 

Ege Tiyatrosu 
temsilleri 

Nurettin Gençdur 
ve arkada4ları 

30 temmuz Pazar 
akşamı . e 

Y en.itehir Aile bahçesıno 
Ka.>ırga ,.,ı 

Sabriye Toksesin kıymetli )<o 


