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İkinci Yıl - .No. 536 
GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi Her Yerde 5 Kuruş 

anlar Ve italya Am_erika Ayanı Silah 
A m b.arg.osunu Kaldırdı 

Bal 
Balkan Devletleri · Herhangi Bir Adım Atmadan 
Evvel İtalyanın Vaziyetinin Tenevvifr Etmeaini 

Beklemek Liizumunu Hiaaedeceklerdir 
Yazan : Hüseyin Cahid YALÇIN 

---

Limanımızda Bir Çok Yelkenli, 
Motör Ve Kayıklar Battı 

Şavanı Hayret 
Bir Sahtekarlık 

(Ya7.ısı 7 incide) 

Washginton, 27 (A.A.) - Ayan, Silah ihracı Am
bargosunun Kaldırılmasına Karar Vermiştir. 

1 ~~ington'. 27 (A. A.) - Ayan Bu nizama muhalif hareket eden va- Danaher ve Vandenber·g tarafından 
meclısı, ecnebı vapurlarını Amerikan purların üç ay müddetle Amerikan yapılan teklifi 36 reye karşı 54 reyle 
bandı~ası çekmekten .. ~-e kendilerine sularına ve tinu';nlanna girmeleri reddetmiştir. Meclis, bundan sonra 
Amerıkan vapuru susu vermekten menedilecektir. bombardıman tayyareleri ihraç edil-
meneden Tobey'in tadil teklifini el A- l" · An ·k d h" ı· · · yan mec ısı, 1e11 a an ze ır ı mesıne daır Danaher tarafından ya-
kaldırmak suretile kabul etmiştir. gaz ihracının menedilmesine dair (Sonu 3 imcii sayfamızda ) 

ingiltere ile italya Nazi Aleyhtarlarının 
rasında _Ticari ~i~ Almanyadaki Faaliyeti 
nlaşma ımza Edıldı 
Roma, 27 (A.A.) - "Reuter,, 
İngiltere ile İtalya arasındaki 

ticaret meseleleri için daimi muh
telit komisyon ihdası hakkındaki 
bir anlaşmanın bu gün Ronıada 
imza edildiği resmen bildirilmek -
tedir. 

Anlaşma, İngiliz sefiri Sir Per
cy Lorraine ile Hariciye ticaret iş
leri umum müdürü B. Amedeo 
Giamini tarafından imza edilmiş
tir. 

.......................................... 

Valinin Ankarada 
Yaptığı Temaslar 

Tüfek Şehirlerde Makineli 
Mevzileri Vücude Getirildi 

Muhtemel bir ihtilale kar~ı köprO 
bo mbalar yarleftlrlldl 

eteklerlne 

22 ilkteşrin tarihli "Sunday Dis · ı teşekkülün mevcudiyetini ancak dört 
patch,, gazetesinde madam Tabouis uzun harb senesi sonunda farketmiş
yazıyor: lerdi. Halbuki bu harbde biz daha 

Hitlerin garb cebhesindcki taarru-ışimdiden Bitler rejimine karşı faali-
zunu genişletmeğc karar vermesi se- ( Sonu 3 iiocü sayfnmmla ) 
beblcrinden biri de hiç şüphesiz Al- ""'""'"""'"""'"""'~~~~~~~'JV""" 

manyadaki kuvvei maneviye bozuklu· 
ğudur. 

Memlekette neler olup bittiğinden 
Sovyetlerin 

--- tamamile haberdar bulunan Führer ' 
HUkOmete latanbulun bir dahili harbin önüne geçebilmek i-

F inlandiyaya 
Yeni Teklifi lmar la•llyetl hakkında çin hergün yeni tedbirler almaktadır. 

i zahat ver di Geçen çarşamba günü Hitler Him-
Vali ve Belediye reisi doktor Lfıtfi meler'in sağ eli olan Hcyderich'e bü- Hel~inki, ~7 (A.A.) - Sov_yet Rw: -

Kırdar dün sabah Ankaradan şehri- tün Alman şehirlerine makineli tüfek y~, Finlan~ıyaya. muad_dc~ hır askeri 
mize gelmiştir. Vali ve Belediye reisi mevzileri tesbit etmesi emrini \•ermiş mısak şeklı eklıf ctmıştu · 
Ankarada İstanbul Belediyesine, vila- son bir ihtiyat tedbiri olmak üzere! Bu teklif, Finlandiyanın ı;ıkı bi -
yetine aid işler hakkında muhtelif de köprülerin altına ve elektrik ve tar:ıflığı ile kabili teliftir. 
Vekaletlerle temaslar yapmıştır. telgraf merkezine bombalar konul - Teklif, Finlandiyadan Rusyaya kar 

Bundan başka Vali ve Belediye re- masını tavsiye eylemiştir. şı yapılacak herhangi bir taarruzun 
isi Ankarada Dahiliye Vekaleti ta- 1914 Cihan Harbinde müttefikler kendi topraklarından yapılması im -
rafından hazırlanmakta olan "Dahi- o zamanki müstebid Alman idaresi·ıkanını selbetmektedir. M:>skO\·a, ~i -

[Sonu 7 nci sayfamızda] ne karşı faaliyette bulunan gizli bir ( Sonu 3 üncü sa~·f amızda ) 

Londrada Türk - İngiliz Askeri 
Müzakereleri Devam Ediyor 



t 
8alıife : 1 ..... 

No.ı ee 

Hilrriyet Ve İtilaf Fırkaaının 
Yaptığı Mühim Bir Toplantı 

YEN 1 B.&11.& ........ 

lngiltereye Y eni-l 
den Yüz Bin Kilo 
Fındık Satıldı 

----

1'~; 
'7 ' ti ii 5 i =; 2 ;;; 

Von Ribbentrop'UD 

Savarona Bir Orta mekteb Ve nutkuna lngiliz cevab• 
1ngDiz Batnkm B. Chamberı.Jıl 

Kotrayı Liselerde yapılan :-ı!ı a..,.~-;_~=:; 
na.,,1-ala Jı Nakil T · le ... · ..... ·~-.. ..--r,4 •'T Uı Ve 8JUI r ..... ~•ncı.r ectealar 

Damad Paşa, Hürriyet ve ltili.fm Lui etmek mecburiyetinde kalmıştı.. lngiltereye yeniden mühim satış • İstanbul orta. mektep ve liselerin- -S •-® 9d 1lllhim ...... 
kalbur üstü kalan llşkinlerini, piş • içtima, muvaffakiyet dua ve temen- lar yapılmıştır. 'mtiklerimize ta a- Kolr• ••hlbl tazmlnel ele~ eaa aakil w tayilrJer ya- hakkmda İngiliz milletinin e~ 
kinlerhıi ayn ayn ddlerle ee&ll8D e- miJeri ile Dihayatlendüilmit, ve itte llel vuiyetillde Oalu.aa t.gilis fir • lall)Gr pılm)ftlr. B1ll1la.ra aid .listeyi 1eriyo-~ oldular. Bu mülüm ..... 
le &eçirmilti. Mustafa Sabri, Vasfi, bu auretle Hlrrtyet ve ltillt fırbm -!arı dllll piyMadaa 100.000 kllıo Savarona yatının evvelki gece çı -1ruz: 1 'ı dea Wr\ ftı'k - .... ve~ 
Mehmed Ali, Zeynellbidin gibi cer- yeniden dünyaya getirilmişti. tiftik d~ha .almışlardır. Bu ~~lla~ 98 kan büyük fırtınada demirlerini ta - ÜIU.-ersite tabüye §ube&i me.zua- ·~ u•atmaaı ve veaikuın c1ayaacbl 
bezelilerini, Ali Kemal, Said Molla Herkesin liğvedildiğini zannetti-~ uzermde.n muamele ~~rmuş • nyarak b.raya dlfHlğUnü din yaz- &an.duı Bay :Nenlul, İraıir b Ülle· Türk Altıe*'uP, 4Jlsl de aıma.n,r..
gibi şirretlerini birer Direr görmtitj, ği Teşkilatı Mebusanıa, Umuru şar· tür. Ancak ~ıyasada 1ncı~erden mıştık. Haber aldığımıza göre yat bu ,si tabiiye stajyerliğine, DiKi mekte· ~~y1 harb ~ ""' 1111' 
gi~i~ hep!ıi)ıin de glSnillleriııi lıOI et- kiJ'8 pbeilf imnile ve Hilaaaeddin ~a ~li§ıten olmaması fiyatların esnada Bebekte ltııhnwn Sezai Kur- bi mer.1•n1enndaa Bat.üt ~i türlü sulh teşebltiislerini istlye~ 
mışti. Mustafa Sabri Efendiye, fır- Beyin becerikli elile, lstanbulda yine duşUk bir surette kalmasına . se~b da aid kotraya bindirmiş ve hasara orta okul tabiiye yardımcı muanim-~ ~ 1utan faallyed
kanın ikinci reisliğini ve bllMıare ka- faaliyette bulunmakta olduğu baberl olnaa~dır. R:'-Y• ve tt&~~ ıçiıı ııs- uğratnugtır. Kotra :saluöi timaaa ;di- tiğine, CemaJ Bardakçı Gazi Osman dlr. 
binede Şeyhülislamlık payei refiini, her tarafta bir top gibi ansızın patla- t~?~ış 01~ lısansla: he~uz gelme - racaat ederek zarar ziyan u!ebinde pap. .orta mektebi tarih, coğrafya B. Chamberlain ile Lord Hallfaft 
Mustafa Asım efendi~ i.ygn mecli- mış ve 'bilha8l!l8. HürTiyet ve ttili.f fır ~n. fıyatJarın bır miiddet ~ha bulunmuştur. yardımcı muallimliğine, Yakub Pece- Tüddye• lteJ,.elm"'• ~ 
sinin birinci reisliğini, Ali Kemal Be- kaeı umumi merkezinin damcık oda- mm~ z~a olarak. bu şeki~ • vvvv nek Şehremini orta mektebi resim metidl ve fB8ek Muk9lk ve allfltll 
ye bilahare kabineyt: girmek üzere fannın çıplak duvarlannda korkunç de dutük. .kalacagı unnedilJnektedir. IXTJSAD JŞLERI: yarduncı muallimliğine, Hasan DaJ- pmuip'erine riayeti ı:e idealleri.--
fırkanın umumi kitibliğini, Said Mol- .akisler yapmıştı. Hırslı babacanlann E\'velki gün toplanan yapak tiftik gıç Pendik orta mektebi riyaziye yar kl"dtk.'f ukikati ıgeğiüıleri ~ -
laya Adliye Nezareti müsteprlığını ylliıeciklerini oynatmıştı. o sırada. ve keçi kıh tünca.rian ıiJe mubayaa - Dert llpll•nlNl8 llltlkAr duncı muallimliğine, Bayan Naciye .rak htgiLiz mi11eöme gıHtemıiş, -
vadetmiş ve diğerlerine de hal ve ıuevcudiyetinden esrarlı bir tarzaa. cılan bu \•aziyeti anlat:maJc için dün ,okmuf ~lenk Oskiida.r ikinci orta mekt.ebi Tiri< fkMit.lupDWl lil)m.ethai ~ 
§anlarile mütenasib nezaretler, vila- bahsedilen, faaliyetleri hakkında Mıntaka Ticaret MüdürlQğüne gide - Sabah guetelerinde.n birinde de- ya.rdirektö~e, Ayşe ör.den Ci • -ettinaipenlir.İltgiliz Jaaf;n~ "Y.,,ı 
yetler, müdürlükler müjdelenmişti. türlil türlü rivayetler deveran eden rek izahatta bulunmuşlar, ve bu ri fiyatlarında !ihtikar yapıldığı bali orta mektebi yardirekt.örlüğüne, sendiği ve doğn&Juğu hürmete .li
Hiç kimsenin mahzun kalmamasına, Karakol cemiyetini bile unutturmuş- mahsullerimize başka mahreçıe: bu- ve bu sebeble fiyatlarda yükseklik Bay Kemal Göksel OSklidar üçüncü Yık., elaa TiirJü)·e il~ hiç .kinuıBP 
muhalefete kalkışmamasına bil - tu . .Artık, hep Umuru Şarkiye şube- lunmasuun teminini istemişlerdir. old~u yazılmıftır. Piyasa.da yaptı - orta mektebi riyaziye yardımcı mu - teWid etmi!·ea •e ye,giAe hedefi tr 
hassa dikkat ve itina edilmişti. sinden bahsediyorlardı. Hüsameddin Mmtaka Ticaret Müdürlüğü verilen ğınm tahkikata nazaran deri fiyat-~alli~, Murad Şahin Oski.idar caı~ b.ıJı mllka,·emet g~roıelt' 

Nihayet, komedyaya ba5lanılm.1§ - Beyin teşebbüs ve faaliyetleri hak- izahatı tetkik etmiştir. Tıüecarlan - !lannda bili.kis mühim miktarda dü-tüçüncü orta mektebi matematik yar- ten ibaret oulwıan bir müdafaa '" 
tı. Başta Damad Paşa olmak üz.ere kında dillerde dolaşan şayialar, bire mızın dilclderi Tkaret Vekaletine tüklük meveuddur. Bu ve buna ben-ldımcı muallimliğine,, İstanbul hukuk sıt&il a-kdedeft.ık bütün düny.aJllll 
Hürriyet ve İtilafın horozlan, ho- bin katılarak büyütülüyor, gerçekten bildirilecektir. zer hayvani maddelerimizin ihracııt:akülte.siDden Aslan Rauf lııfiral ls- ınemauai)~tiai cel.ltettilderiai de,, ,,. 
rozluk daiyesinde bulunanlan birer korkunç bir kisveye büründüri.ilüyor wvv mened.ildikten sonra fiyatlaııda u- tanbul Erkek muallim mektebi baş kışl:Lr .arasında, bgi.liz milletinin ~ 
~ire~ yükselecek bir yere çıkmışlar, du. O sıralarda, Sarıyer, Bakırköy, VlLA YETTE : 

1
mumi bir düşüklük olmuştur. yardirektörlüğüne, Sorboa üniver • me8Si1Jeri.ae bildi~. 

otmuşler ve çırpınmışlardı. Hepsi de, Gebze ve Alemdağı taraflannda gez- Yeni Vali Muavini İstanbul ve Anadoluda kuru deri- •teeinden mezun H. Damşman İllgiıliz Hariciye Nıwrı da aJ'IÜ.,, 
bahtsız yurdun, talihsiz milletin hal dikleri söylenen ve bazı Rum köyle- lerden 400 bin kilodan ziyade stok Haydarpqa lisesi coğrafya yardımcı alfleki auUdle, Lordlar ~ 
\'e vaziyetini ileri sünnütler, biraz rine taarruzlan işitilen Türk çeteleri Geliyor meveuddur. Bu sebeble eskiden 63 muallimliğine. Ne)ir Turhan da l'ii.rldyellia doğraluk, \'e Julkll ' 

I 

da gözyaşı dökmüşlerdi. Bu suretle hep Umuru Şarkiye şubesine mal edi- İstanbul viliyeti VaJi m vinliği- kunışa satılan deriler şimdi 56 iku-~ ktt enetitüsü müdür lrua muW••st u.laalanada g~ 
hazır. buhı~anl_arı r~kkate getirmiş- iiyordu. ne tayin olunan .A:nkara ~iyesi ru~ bi~ m.~. ~ama.kt.adır. ~uavirıliğıne, Atiy~. Yallan Şehremi- dikleri ~~ksek ,.asd'lan 1h.ııılli"• -t..mıiall~ 
ler, h~slendt~~§l~~~ı. . . • Fırkacıları bir evham ve korku sar reis muavini Ha!Uk 2 teşrinisanide Keça derilerinin çifti . 210 kunujtan~nı ~-mek~ ~uye yard.ımcı -~u- Lo~ lf.q.ljfax da.:aa•aı111anua .. 

İhtiyar v~.gorg~lu ve~r~ın mal~- mıştı. Hafiyelere de gün doğmuştu. şehrimize gelerek yeni vazife&ine baş 150 ye ve ko~n~ı~. kilosu da 50 den ~~~· Lim.ia. ır:kea Oakudar ~~etiai teh&ruz ettirmiş ve, 
mat. ve. tecrubelerınd4:° ~st~fade edil· Gözler kararmış, tezvirat diz boyunu Jıyacaktlr. Şimdilik vali muavinliği fO ~urup dWJı?.iif_t:ur· .. . . ıkincı. ~. ~ ~ yaroın:ıcı ki~eıua ... ~oeJe~ ~. 
m~sı •. bıta.raf ''e p.hsi ihtiraslardan 1.§11U3tı. Yazıyorlar, yazıyorlar, hem vazifesini vekaleten idare eden rnül- . Kösele sanayıımız de bu günkü ih- muallımlığine, Şükran Eğilmez Nı - dıgı teraJddlen dera bir takdirle[! 
an. hır fırka te~!dli gi?.i mev~ar. ü- aru-aydan hem de 0 günün a.18kadar- kiye müfettijlerinden bay Rauf An- tiyacım~za ka~!~Jeoek ~ sevi - şan taşı er.kek ~-. ~ resiın kib .etükleriai ll&ve. ~tmifttr. ı.it"' 
zerınde. uzun . so.zler 10ylenm~, ?ık- l.u'lndan avuç avuç para sağıyorlar, karaya eski vazifesine dönecektir. Y_.eye ~~ iÇ~ b~. nevı. mamu- ya~ımcı ~u.all~mliğine, lıleb~ Anar .. ye Naz~ tt.eii•: "JıUll~tJlllll' 
katle dinlenm.ışti. O sırada, Hürrıyet ortalığı telif ve heyecana dütürü _ vvvv litımızda da hıç hır yukseklık mev- Beşıktaş bırmcı orta mektebı ıngiliz- Türk ırlwun yüksek mezı)·etlerinl fi 
ve ltilat fırkasının ihyası da bir fikir yorlardı. Sarayda fırka.da yaba.ncı BELEDiYEDE : cud değildir . .Ancak itbaJ.itm azal - ce muallimliğine, doktor Hasib Tam- sedyesini takdir etmekt.e her ~ 
ola~k.ve ~a~at!. us~ca b~: kurnazlık alakadarlar da aıi.ık, Umu~ Şarki- • • • • m~ı Y~~ ~vrupa mal~rıru.la yol Çapa or::a ~~tebi tabiiye yar - Je hakbdu. Ve iki memleket ~ 
Ja ılerı sUrülmuştü. Tabu, evvelden ye dairesinin korkunç tesirine kapıl- Sular ıdaresının ışletme hafıf bır yukseklık olmuştur kı bu da dımcı muallımlıgıne, M. Adnan Gü- da 4evam.lı dostluk eH'"na. da)'aıı-' 
hazırlanmış bulunan elemanlar, tatlı mışlar ve bu teşkilatı yok etmek i- p esn&lı ve memleketi zarara sokacak nesen Taksim orta nıclrtebi türkçe akdettiğimiz mii•Mflıbatuı yeaiddl 
vadlerle uyuşturulan başlar da he . çin ortaya atılmışlardı. r~gr~mı . . . mahiyette değildir. Çünkü son za - yardımcı muallimliği."le, Hasan Tan- tee.üsü, _,imize büyük bir .- ' 
men bu fikir ve teklife tarafdar olu-

0 
.. H"" . 

1 
'lif. l~t~nbul beled~y~sı sular ida~ı~ın maularda bütün ayakkabı imalatımız nkut Yenikapı orta mektebi tarih nuaiyet tıa:ltşetmekt.eir. Tiiridye ilf 

\•ermişlerdi. ~ urnyet ve ü ın posta: ycnı ışlctmc proJe~ı Nafıa Vekaletine hep yerli kösele ve dcrjlerJc yapıl • coğrafya .ral'dllllC1 muallimliı7iıv> E- .ın..1~ .... ., IMımiJ AtatüJ'k'iill 
hane cıvannda Velora hanındakı g .. d ·ı · t' ıı:ı>-• ~ .... .__. 

Nihayet, mebuıan intihabının tam merkez b' da .. terek b" on en mış ır. maktadır. mine Nafia Tapucu Oskildar ikinci üst.ad eliie atılaa temelleri, tDöOil-
b!r serbes~ iley~pıl~aaı, fırkada şah lantı yap~~~ı. ~~ Kema/r :,ı ~proje sul~r.id11resı~in şimdi - Japonya tuz istiyor ~rt~_:'?lcktebi tabiiye ~~ardı~c.ı ~ıual- nün münen-er idarMi atımda, dUI'' 
sı tahakkum ve ıhtiraslara meydan Said l 6 11 

h de . ı.-HH- k Y ı ye kadar yaptıgı ışlere aıd mufassal İzmirin Çamaltı tuzlalarından hari hmlıgınc, Şecaat Oskudar ıkıncı or- madan inkija-f etmiştir" diyen söf ,_ 
b k] . . ~o a, a mcı ~~ uman- b' da "bt' k'-~· +H k -ı..· · ~ ....... "" ıra ı maması gıbı cazibeli ve par- danı ka k Zek" b'" k: .. ır raporu ı ıva etme ı..cuır. ~ ce tuz istenmekte ve bilhassa Japon- .L4 me tı:.uı tarih cografya ya.nlımcı lc.Yi bet- türlü izabdan azade bir ~ 
l k tl yrna am ı, un arm goz- raporda l "dar . . beJed' tr r·· T h. ~ 

1 
ş~r a: ve .k:1"1dlarla ihtiyar ~e- delerinden miralay Refik ve kayma- g_. .~u ~ ~ esbeıknm. slahıyeye ya için bir iki parti tuz beklenmekte ~t~abiı~ ı~n~. a ır Bırkan ~eş~ - dir hissinin terciimamdır. 

zır erın gozlermı boyamışlar, bası _ kam .._
1

, •

1 
ba . tihba """mesı en rı te enın ı ve dir. Buna racr.-- tuzlalar henüz is- § nnCJ eıll\ck orta mektebı rıya· ı"-Wer tara.itan •-··m- waumi Bi)'W' 

tl 
. 'b. . •. ~ım ıe ya ncı ıs rat a· tak· . i. 2 .:: .1 1. _ _.. o··-- · d tti .•. ~ .,.., ~ 

re erını aglam~lar, elbırligı ile Hür Jflularmdan A b ba~ vıyesı çın ~ mı yon ıra .,.no- tihsal işi ile daha bir müddet meşgul .ztye yar 1mc..1 mua mlıgıne, Mefku- set.illi ,.e hariciye i§leriai UJd\"ir ~ 
riyet ve İtilaf fırkasının ihyasını ka- mıı::lerdi M.. g: yan ~ v:1~r - lunduğu tebarüz ettirilmektedir. ofa.cağından ihracat işine yer vere- re Cağaloğh: orta mektebi ingilizce iki ~yet, Almaa)·a ile olu ~ 

ltı ld ::.' . uza ere mevzuu ma um. B k -a.sı. ualli 1;,;· Hami Ded 
rar a na a ırmışlar~ı. . . . Giinün meselesi olan Umuru Şarkiye a ı.-"uJ asfaltl meme.k~i~. ~ncak memleket dahilin m .. ~~·~· yyet _e Ka _ - yeüeriai bir kere daha ~ gtl(}r 

Artık. sı~a, ~ırk~ reısliğı. ıntıbabı- şubesi \'C gizli faaliyeU<'d idi. Bakırköy asfaltının bozulması işi- dekı ıstihlikatı karttlamak için da- dıkoy birincı orta me~te~-~h, cog- miller' ,.e Fo• .Bibbeab'opua ıaatfJi' 
na gelm1ştı ve ışte asıl entrıka da bu ·\ b fend' w ni tetkık eden nafıa müdürlüğü yo-ıbile mal verilmektedir. Japonyaya rafya yardımcı muallımhgıne, Me - IDM'uli"etial t--ı••- izerille •""' 

d ·ı · t' B" k k" • go yan e ı, meruıub oldugu · lihat Yalk t Da d rt.a k " ~re 
e;na a çevrı .m~~-ı. ırço ı.m.seler teşkilatın bu hwıustaki mütalea ve !un yapılması için asfalt tedarikinin bekler:ıılen tuz ~ileri ile diğer ta - . .. u v~ ~~ 0 

me. - tıea.e awab ,·~lenlir. 
tarafından reislıgın, davet sahıbı Da- . 

1 
be 

1 

imkansız olduğunu görmüştür Bu va lcblenn k~ ancak birincikanun tebı tabllye muallimligıne, H . .Ak§it Her iki ı ...ım de 1et adaml, ~ ' 
mad Paşa ile başgöz edilmesi teklifi •dl~kztu arlnı uz~ uzacuya 'Yöll eyle- ziyet karşımnda nafia müdürltlgu ... yo- ayından aonra gönderilebilecektir. Eyüp orta mektebi türkçe yudımcı a..--&-' ~""" ' ._ ·11.- -. -~ 
t1 ...,.,,..,. tı F k t ı en sonra uallimH.;..;..... -· · ·ıe huk ... f ... ·~~e ll8IUl8& .1111:,rııım __,,_ 
.,ayw .. ış · a a • entrikacı Damad · lu asfalt kullanmadan tamir etmeğe m ~rnç· unıvel'Bl ua a- . _. ı wtakl ~ 
bu teklifler kartısında birden fırla: - Ehemmiyetli ve en becerikli ek- karar vermiftir MAARiFTE: külıe.indeıı Rettan Çapa orta mek- ........, n yo • -" 
mış ve haykll1111§tı: seriyeti heniiz.1sta.nbulda bulunan lt- · Ü . . . , . tebi fra.nauca yarduncJ öğretmen • leriml yemden tebuü ddnnk,. _ 

- Hayır efendilerim. Reislik va- tıhadeı~arın gızli teşekkülleri ve ci- MÜTEFERRJK: nıversıtenm bu 5.--- -., liğine tayin olurunuvlardır. .eri~n. AlmM)-.ya meydu ok1I 
zife ve terefine iciziııiz li ık deği- ,.~~~;ıkı kıuıh tefM'bbfjc)prj böyJece verimi yan clevleda İftglltfn ........... 

lim. Hakkımda izhar bu~lan te - de'ıtm ettikçe, ınemleketiıılzde em • Galata Cinayetinin 1stanbuJ Univenitesin" ikmal . - Ticaret odasının ticaret- fakat harbe girmeğe mecbu ~: 
veccüh ve itimada minnet ve teşek- uyct ve asayı. ın tnkarrüıı.i, huzur D ·· ... ·· .. Ç .. ..1.. tibanları tamamlan m ~ • • lerlnl n buna sebeb olanın da, 1ıi' 
kürlerimi arzederim. Fakat, m;;.,.,.,,_ 'e rahatın temini ve bilhassa sul- ugumu OZU uyor tcd kalanllll§bl r

1
·. Her f~ül- hanelere tavzıhı sat Alman hükümetinin kendisi ; 

- h.. tahakkuk · - Evv Ik· G ı tada ı ·· · e geçen ve ann ıst.elen te&-denizle reisliğe, Kizım ömer lWftü un u imkanı yoktur Bey- e 1 gece . a a yo uzenn- bit olunmaktadır B eti U . , Ticaret Oda&ının evvelce neşretmiş &luğunu ileri sürmiişlerdir. 
Zeki ve Nuri Paşalar' huzeratın~ fer. Bugünkü vaziyeti ile, memlelce- de ağır yara~ı bır 8~ bulundu~, sitenin umumi v~n~·~"' b·~ 1nıver~ olduğu bazı malların fiyatlarına gö- lngi!izlcr, dc\"ll"t adamla.nnııı 1" 
birlnin intihabım teklif edeceğim tiniz.deki gizli teşekkiil ve teşebbüsle- nu,_ kaJdınldıgı Sen ~or~ ~~::ahanes~n caktır. ı es 

1 0 
una r. re bazı müesseselerin ihtiki.nı sap - t.ifte nutuklarllt>, son günlerin -

bendeniz. ~ mini olmak gıbi bir hareketi, Tev- ed ıfade verem~ ol~nu, cesedm tıklan görülmü.'5tiir. Halbuki Odanın miilliln iki ~ hekkmda, Jj,p1IJ 
Demiş ve gösterdiği bu feragat ve !~~ .~~ kab~nden be~emek de morga kaldınldıgını dun. >:amııştık. SPOR n.eşrettiği bu fiyatlar ihtik5.r komite- gelea izehef:t öğrenmiş ve ~ 

kadirtanırlıkla hazır bulunanları hay ouyük bır safdıllık olur. Bınaenaleyh Bu adamın, Tophanede, Dıkımhanede 81 tarafından tesbıt edilm~ değildir. T .. rkiyeain 00.U w kı ~ 
rete düşürmn...:ı. Bila..-- b :ı.-- r:ıillet ve memleketinizin seli.met ve çalışan Ali Dlduğu tesbit edilmiş, po- s . , . Vaziyete göre yüksel~p alçalan bu . u .. uguaan ]'.lll~ , 

0&9'-U 1~ U 11.CU°e- • ı· hid' • d" ... ,. •• •• Ü eymanıve ~e .... \'f: y1ibek bukuk plell ,,,. 
keti ile eski devletlilerin yüzlerini ~adeb ~·bu işin hallini bizim- 181• ısenm ugumunu çozecek ba- J. rakkamlara bakarak tüccarların ce- . lill' 
güldürmilftü. Kimaecilder bilmiyor, kilere tevdi ~· sizin için en mu- ~ ı~çlan .. e~~ etm~r .. Katilin izi Ki .. b .. d y 1 zayı mu~1~ o~acak bir vaziyete düş- rillhl muhat'~ıml~. oynadığı ro 
tahmin de edemiyordu ki, Damad Pa- vafJk ve hayırlı bir hareket olur. uzermde yuruyaı [1'.>lıs dün gece geç U un e apı an mcmelerım Tıcaret Odası ata.kadar- e1_ııemmlyetinin takdirlne yeniden ,,.-
fla yapılan bu mevki ft manab yal- Dem.it ve buna hem.er daha bir _ vakte kadar katili yakahyama.ınıştı. Gü 1 lara bildirmiştir. hıd olmn~1a.rdır. 
maJUnda aslan payını kendine ayır- <:<..k lı.enelt:r avurd~ 80llra da, Sa~ brtı ele g~ •. k~tilin, reş er Dr. Reşad SAGA°f 
mıt. kunıuca sadrazamhğını ağla- hemen fırka namına bır ariza yazı- ~ yak~cafı ve h~ın te- Ramazan müna&ebetile Vezneciler- HALKEVLERlNDE: -· .... - ............ - .............. .... 

ır.ııtı: . . . ~k, ~ bulunduju devletin~ edeceği muhakkak gorulmek- deki Süteymaniye Spor klübü Ioka- B•yr•m Kutlul•m• St~nolr•~ cferaterl 
Reial~k m~ .~ çok ur.amamıt- ~}a..Q'f m,ilmeM•hne mflracaat tavsiye · linde tertib edilen alaturka güreşlere pro8r•mı B~yogbıt H"°'.._e~: . na 

tı. AbdWhamıc:tiıı ikinci mabeynciai smde bWunmuttu- Mltn11r K•m•I Albanın her gece devam olunmaktadır. Dün Beyoğlu Halkevinden: ~~stenografı deralerı 3/11 ' 
Nuri Pap, umımılletm arzu ve :ıs- Bu toplantıdan tam bir hafta evvel IWRcl mU(elltfllle gece de Müliıyimin tuttuğu bir güre.@ Cümhuriyetin 16 ncı yılönümü mü- ~ıhinde batlıyaaktır. Arzu ecıeoJr 
rarlar karp9IDda fırka rei8liğin1 b- de~ Kemal Bey fırkanın umumi .. ~I . . . 80n derece merak ve heyecanla takib nasebetile 29/10/939 pazar günü ya- ~n Evimize milracaatlerini rica ,pr 
====:::::::========::ikltibi olmuttu ~vbu hU8U8ta da A- ~ .Ar:boloJI m~ ~ edilmi§ bulwımi.ktadır. pılacak merasim programı: nz. ~ 

Yeni Sabah 
pbJuıuı bahaettiği mümeaiJ de e- ve lbideleJi konuna eocmneaı U&8l Bu akşam yapılacak olan güreşler ı - 29/10/939 pazar günü saat ~ 
hmıımiyetli bir rol oyn•mıttı. Bu ae- bulunan mimar JVımaJ Altan terf'wı ise G&:ıenli Arab HWıeyin ile Hayre- 17 de Tepebqmdaki merkez binaan.
beble, Ali Kemal Bey, 0 mümemile lkinci Umumi .lılüfetti9Uk Fen miip- bo1ulu Pomak Mustafa, Burgazh Ali da : 
karp çok hllrmetlir w hllba- te- Yir'Jiine ta71D edilnÜftir. Ke«M'liaine Ahmed ile Bulgaryalı Müslim, Eyüplü A - ı.tlkW ID&l'§ı: Ev kol'OIRl ta-
ftli edecek muavenetlerinden de il- yeni aıeaWnde muvatfaldyetler te- Servetle Uzunköprülü Mehmed, ara- rafından, 
midvar bulunuyonlu. Elbette ki. hiç menni ederiz. bacı Kehmedle Şileli Ahmed güreş B - Söylff: EY reiai Ekrem Tur 

TAKViM 

Abone Bedeli -
SENELiK 1408 KU111f 

7IO • 
1700 Kunlf 
1480 • 

1if1be yok ki, kaz gelen '9'dm tavuk Fa• llaz•-• ... ,.... tutacaklardır. . . . tarafından, 
e.irpamezdi. Ve bunun jf;iD ele fırka hanrll ... n Ramazamn. yırmı beş~ eonra C - Konaer: Ev triyoeu tarafın- oun:301-Ay:l0 
birinci rei8i Nuri u.- ile :ı.:.. • • • bq, bqalb, büyük orta, kUçük orta dan. 1 AYLIK 

3 AYLIK 
1 AYLIK 

400 • 
150 • 

aoo • 
100 • 

... -.. &&JDC1 rel· Bu Belle Fatih Jtazamnda her · · ,..,. ...... 1 tut 1-·.ı;... ba E .. <'--1. si )(mstafa Sabri Efendi ner.dinde i- . . sene- ıçın i.. ,...:er u n-a•tl•nacak 2 - Ayni gün saat 21 de Beyoğ. z... ~ 
ca.b eden •-ı..ı.A..;ı......ıı_ bul ye niabeterı büyük bir bayram hazır. veba tarihten nunnanın son günü- lunda Nurziya sokağında Parti bina r--....--...,-.--n-----...--
~ unacaktı lıP göze çarpıyor Kaymakam! k b' k dar d d -

Posta ittıhadına dahil olmıynn ecnebi Biraz düşünmüştü Gerç· h s b : . .. · . . ı ı- ne a evam e en karşılaşmalar- sındaki t.emsil salonunda: 
memleketler: Seneliği 3600, altı aylığı Efendiyi yola getfrmek \ :ıca a ~ı nası ~roJektor~erle ve .ıkı tarafına da bu derecelerde muvaffak olan baş A - Konferans ;: "Muallim Samih 

ıuoo, üç aylJiı ıooo .kunıştur._- liıı arzularına ~ tmek' k funesm- çok stislü tenvır kulelerı, Saraçhane pehlivanlara klübün hazırladığı he- Nafiz Tansu tarafından 
rame olaydı. ~a- ba§uıa çok pk bir t.ak Fatih tram d' dalyalar · • ' 

Adres f:ebdill için 7inni bet kt.lnıı!uk kat, Nuri Paşayı bu hususa ikııa et- d w • ' • - ıye ve ma venlecektir. Bu B - Temsil: Ev temsil ~besi ta-
pul &öndcrmek llZlmdu-. mek 'ok güçtü Hatt.i güç de dıeiil de vay uragma yme ~ bir kule ya- güretler çok kalabalık bir meraklı rafından . • ------------11büsb'"f' uhaJ 'di CD pılmakla beraber nahiyeW-de de mü .kiitleai toplamakta ve her gece lokal Arzu edenlerin te§riflerini ri~ e-

u un m 1 • ev4mı tıal']'Jıim bir ea.nlılık vardır. .oldukça .bJabalık bulunmaktadır. deriz. 
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l.:X • l~l=t!=Jl!il!3tl BA~KANLAR italyan Politikasının NaziAleyhtarlan-
Büyük Alman Taarru- VE IT~a..-ı Y~.~ni= !:!~~~!!~ri Fn8ın811.A8tm1.anradak; '>U y k d B ki • \'e çılgın bir devlet yoktur. Balkanlı- y 1 
<. a ın a . e enıyor ~nn bU~~ is_tiyecekleri ~~~an Ha.rb ~ıa:ıcen §U hadise ile kar- İtalyan siyasetinin yeni tezahürle-
s bır tecavuze ugranmamak, ıstıklal ve şılaştık: Çelık pakt,. mucibince Al- rini tetkik ve tahlil eden JournaJ Ge- (Baş tarart 1 iodJo} · 

ıar;:kholm 27 (A:.A:_> .- Son ~man r \ hürriyetle~ini t.a:m bir 9Urette muha- manyanın yanında yer alması bekle- nive namındaki laviçre gazetesinin ıu yett~. ~-ul~an gidi ~ir muhalefet te-
1 

tİUd ~n sansuruniln çok ~ya~e Alman Kıfalarl faza ede~ılmektw. .. .. ~en ltalyan_ın bitaraf kaldığına şa· satırları çok manidardır: "Romada şekkiilüRun ınevcudıyetinden lto.ber 
Çok etlennuş bulunması keyfıyeıti. Umunu Harbden sonra, buyuk A- hıd olduk. Hıller, l eylulde irad et - Balkanlardaki Rus nüfuzunun artma- dar bulunuyoruz. 

~~ evv~l. bazı:lanrnış ola.n H 1 d H d d d tat~_r_k'~ Yakınşark_. i~iıı tasa~_ur tiği tari~i __ nutukta bu bi_taraflığın sı ~üyük bir dikkat~e talı:ib edilmek· • Ş~HtR KO~E~E~l . 
'lenn tatbıki o~d~u ve ya. - O an a U U un a ettıgı müv~n~ ve ıstik~ polıtı - Alman go_:uş ve m~nfaallerıne d~ ~y- t.~~dir: Balkanlar cografi, iktısadi ve . Cenub! Alma~?'a~akı buyuk bır ~-
~apılacak gemş mikyasta bır kası Balkan ıttıfakında fule çıkma- gun oldugunu tekıd etti. Bu badıse sıyası bakımdan İtalyanın hayat sa- hırde Hıtler re3ımıne aleyhdar nü -
oınıacı.- ile kat'iy.~en münasebattar Toplanıyor ğa ve t~ahhus e~e~ .. başlamJ3tl. çok mU.himdi. Çünkü İtalyanın başlı- bası a~dedilmekte ve ltaıyanın çok ~~zlu kimseler he: şe?ir:te Alm~?., 
~gını yazan Wagbeladet,, ~aze- Uzun muddettenberı buyuk ve em - yan b&ılede, bazı anlaşma ve hesab- ehemmıyet verdiği Bahrisefid havza- ıçın çarpışacak bır gızlı teşekkulun 

''Y Berlin .. ~~ha.~iri şöyle .diyor: Londra, 21 (A.A.) _ Bir ta- ~ryalist Avrupa ~~\'letlerinin e~de l~ra_ rağmen, aktör olmak değil, se - sının bir hinterlandı addedilmekte - ku~lmasınıı. karar ve_rmiş~erdir. 
~da buyuk bır ~r~ ıc:a e· raftan Holanda hududu civarın- bır şatranç taşı gıbı oyuncak ve aı~t yırcı kalmak hakktndı\ki arzusunu dir. Balkanlarda, Adriyatik denizin - Bır çok Alman şehırlennde, top -
l'oktur e delalet eden hiç bır alilmet daki sahil mıntakasında mühim ola? Balkanlılar milli to~~ları. il- gösteriyor?u. Ta_r!~ıte bir çok defa . dek~ İtalya~ emniye~_ini tehlikeye ko- lantı mahal~e~nde ~~ gi~~i -~eşkilit~ 

Jl .• ., • Alman kıtaatı tahaş.şüd ederken ?Amnde rahat ve serbest ınkışaf ını- !ar tekerrilr cttıgı ,·eçhile. İtalyan yabılecek bır Rus nufuzunun teessü- mensub nazı ıdaresının butun gayn-
bu~r:18· 27 (A.A.) - Ha.vaa aJansı diğer taraftan da Bile'nin şiına.- kanını bulmak için birle;meklen ve menfaatleri, her· şeye rağmen yine ~ü İtalyayı bigane bırakmıyacaktır.,. memnunları ile anlaşmak zeminini a-
~ 1Y?r: :linde tahşidat kaydedildiği hak- Balka.nlan yalnız Balkanlılara inhi- galebe çalmış gibi görüniiyordu. Slampa, Messagero gibi mühim 1- raştırmaktadırlar. 

lltii e\'Zıler antsındaki keşif kolları kındaki haberler İngiliz matbu- sar ettirmekten başka bir kuıtulu§ İtalyan politikası yalnız seyirci talyan gazete1erl bu tehlikelere şim- Bu gayrimemnunların ileri sürdük 
bui'deıneleri gitgide sıklaşmakta ve atını ehemmiyetle meşgul et- yolu düşünemediler. Kendilerinin bu kalmakla iktifa etmedi: Etrafı din- diden işaret etmekte ve İtalyayı te- lerl prognm Hitlere karşı isyan et-
gıtı/l1n neticesi olan muha~beler mektedir. yolu terketmeleri \'e neticesi meçhul liyerek, kollıyar:ık ya\•nş yavaş h:ı-ıyakkuz.a davet etmektedirler. Bazı i- mek için 9 maddeyi ihtiva etmekte -

"' ıde daha şiddetlenmektedir. G 1 Al .1 b bir takım maceralara yol açacak .re- rekete bile ~eldi. Esaslı telakki etti- deoloJ·i ve dostluklara merbutit.·etine dir; ... ak t, azete er, manya ı e azı ~ .J 

lttj a. harbe iştirak eden kuvvet- memleketler arasındaki telefon ni yeni tertib ve teşekküller düşün- ği tehlikelere karşı ltoymnğa, bunla- rağmen İtalya hakiki menfaatlerini 1 - Bütün gayretler nazi rejimi-
lıe~ ~lgide daha elıeı~miyet kes - görüşmelerinin kesilmesinin iza- meleri, bizim kendi hesabımızca, çok rın çarelerine tevessül ctnıeğc baş - korumaktan ve realitelere istinad e- n_i yıkmak gayesini istihdaf edecek -
l'aptı:ıe rağmen, _keşıf kollarını~ hı müşkül olduğunu kayıd ve müsteb'ad bir şeydir... .. tadı. . . _ den bir politika W.kib etmekten hali tir. . . 
bit rı bu harekat sırf maballı bunun yukarıda zikri geçen ta.h Bundan başkıı, bugunku ltalyanın Aylardanbcrı ılıın edilen çelik pak- kalmıvacaktır .... ,, 2 - Gaye elde edılınce ordunun 
a.. .. llıahiyeti muhafaza etmekte ve "da .1 ı~•- d 1 1m d umumi vaziyetinde tavzih edilmeğe tın Alman - İt.:"'l.lvan anlaşmasının ,? k- . d d tt" -· · ··ıaı , ve bilümum içtimai zümrelerin mü-
~ece tab· _ b" 

1
.k tnc kt §1 t 1 e a -a ar o up o a ı- _, . .ı.u a.ıı a ser e ıgımız mu ea.}a . 11 • d .. . .. _ 

ı1ıt ıyevı ır a u. a ~ıma a- gını- merak ediyorlar. muhtaç bazı karanlık noktalar Yar - faydaları ye ehemmiyeti ilan edile _ b. k <l' - . b"•n . f ·· h"dl d mC"SSı erın en murekkeb bır huku-. lier .k. b" .b. . . . ır ço ıgeı ı..,..ı a muşa ı er e . k 
!etini k ı ı taraf, ın _ırıoın mevzı- Gazeteler, İngiltereye karşı dır. İtalyanın mevcud harbde mcv1di dursun ... Biz. ltalyanın yc-ni siyasi iştirak etmekte. 1n"irız ve Fransız metı mu\'a kate kurulacaktır. 
dahi eşfe çalışmakta ve pek ~ak b. h ta d . 

1 
nedir? Harbin başlangıcındanberi, 1- faaliyetlerini aydınlatmayı ~ok fay- matbuatında buna ~lişabih fikirler 3 - Bu muvakkat hü.kümet ilk iş 

deı,t o~sa. bütün haberler bu intızar ~r .~vad 1 aı:~zun~;etl enıza_- !talyan devlet adamları ve matbuatı dalı buluyoruz. Bu llokla bizden ev- müdafaa edilmektedir olarak sulhü temin etmek için müM.-
$ıla esınde bilhassa ehemmiyetle kar ~u~ e esıoınk şıd. e enınesı- İtalyanın hür ve müstakil bulundu - vel, bitaraf memleketler 'miişahidle _ ,. · kereye girişecektir. Avusturya, Çe -

ll.tııaktad ne ıntızar etme tc ırlcr. I ~ d"" . . . . . ..., k 1 k Leh" t .. hl" • ır. gunu unyaya ınandırmak s1~'3.sctıni nnın de ehemmiyetle nazarıdikkati- . . .. os ova ya ve ıı; anın ·1.a ıyesı ve 
bUŞOROLEN ALMAN f ~ takib ettiler. Meşhur Roma - Berlin ni celbetmiş ve bu vadide, beynelmi- . Hakıkat şudur. kı t~ly~ hem':z_ka- bütün milletlerin tedricen terki tes-

lo TAYYARELER! Kuma Oturan Almaa 'l'ahtel~n mihveri ne oldu? Bu mihverin orta- tel matbuat a.ı~minde bir çok yazılar tı kararını .vennış _d~gıldır. ~.olıtıka- lihat etmeleri için derhal fiiliyata ge-
l'tti ~~· 27 (A.A.~ - Hu·a Ne.za- Londra, 27 (A.A.) - ?oodwinsde dan kalktığına dair hic:bir be~-anat intişar etmiş, münakaşalara yol aç - s~nı daha zıy~de lıadısclere gore tan- çeccktir. Bu hUkümet ayni zamanda 
ltıar~ın. bıldirdiğine göre, geçen cu - kuma oturan Atman denızaltısından yoktur. Mihver ve bunwı icab ettiği açmıştır. Son zamanlarda intişar e- zım etmektedır. Fakat ne _o~ursa ol - beynelmilel iktısadi, ticari me-selele 
~ esı günü şimal denizine yap_ıla~ çıkan]~ ~11~, altmış cesed Douvrese otomatik bağlılık me\•cud olmakla den bir çok siyasi vesikalar bu ali· sun 1taly~nın A.~man polı~ıkasın~ rin tesviyesi ve iptidai maddeleri ' 
Iİ<iıt esnasınd& 1ngili_z _tay~a~ı.~e~~lnakledılmıştir. • bcraber, ltalyanlar vatanlarının men- kayı kuvvellendiımiştir. uzaklaştıgı her gun daha :1yade gozeıtak~imi işinin hal~i i~in milletleran.-
t~-~lınan tayyaresının düştugunu Almanya Belçıkanın faatlerinin İcab ettikleri tedbirleri ••• çarpmaktadır. İtalya bır t:ıraftan,1 sı hır konferansı ıttımaa davet eyli-
' uııerwr. Tayyareciler, üç _AI - almakta serbest bulunduklannı ve 1talya.n politikasının teennisi bir Alman~an. ya va~. ~avaş aynlır_Jcen yecektir. 
tQıı laYnresinin ağır hasara ugradı e·ı fi "' d •• vakayiin inkişafını sırf İtalya men- çok scbeb!ere istinad eder. Bunlardan e~ash telaklcı ettigı menfaatten ve 4. - Hükumeti muvakkate hürri -
' ı&nn~tmektedirler. Bu üç tayya- 1 ara ıgın an şup- faati namına ehemmiyetle takib et - başhcasını Balkanlarda herhangi bü- bılhassa Baik~ı yarımadasında Al - yeti şahsiyenin ve masuniyeti mülki-
ltq denıze inmeğe mecbur olduk - h 1 "' b 1 d tiklerini bildirdiler. yük devletin fa7.la nüfuz sahibi ol . m~n. ve Rus nuf~zunun sokulma.sına yenin temini esba:bına tevessül et -
~· bunların mlir~tteb~tlndan ~azı- e enmege aş a 1 Fakat son günlt•rdc Alman mat - masıdır. Billıas_._u, A\'usturyanın Al· manı olacak tedbırler alma:kta~: me~I~ bera~r Alm~nys:u? mili~ ser:-

& ~ından teyıd edılmektedir.. . L d 
27 

(AA) _ B li d _ buat lıüro:m şefi Dietrich'in gazete- manyaya ilhakı, b:xlb:ıht Polonyanın Arnavutluk iJıududlarından mute - vetını, sınaı teşebbuslerını vesaır bıt 

~llnlatd b" · b" b lık emısı on ra, · · er n e çı k b"I k l · k·ı · · · t'h ·· l · t·ı ı·t ·· k be ed k an ırı ıı· a çı g k "N h'"- b t . Al • lerde bir b yanalı çılctı Jci henüz tek- şimdilik harita yU-t:ündcn silinerek a ı en as er erın çe ı mesını 1~ ı - cum e ıs ı ısa a ını mura a ere 
lllda.n b" d" - . b" h "b ta an ac \onusga e,, gaze esı, / d f e<l 1t 1 y l . h b iktı a· b . . d ~~lttdan b,. ı~ ... •ge~ısil ıdr mb~ rDı . - manyanın Belçika tarafından ittihaz zib edilmediği için bir hakikat diye orta ve şarki A nııpadaki İtalyan nii- ı a b cnt ka.byand- uRnan an aşMması- f arhl b" sa ıyad yerınake zbı~ e velh :C-k 

"'arı. , ır uçuncu e ır anı- ed"l h ttı h k ı· b- n.n. kabul etmek liızımgelivor Bu bcya- fuzunun zafa uıYrıvarak adeta. 1 . ıe unu a ı e en umen - acar a ı ır esasa ayanac ır su ı -l\a. v k nl ı en a arc e tn 1tara~'46a uy- · · · "' .;ı • llÇe ı 1 ·· · tı d. t ·k · · ı ı· d ı tıı.~ · apuru tarafından urta • 
1 

b 
1 

d _ t k"k tm . nnta nazaran İhly·tnın builinkü inmesi ltalPavı biaimc bımkama dı an aşması ve son gunlerdc bahsedil- sa ıya ı l amesı ıç n e ın en ge en 
'"il.it. gun o u o ma ıgını el ı e esı . • • _ ' ' ,, . . .;ı • o • z · - b 1 . · fcd · 
b· • 1- idi-· . kt d harbde sıyası bır hareket scrbestısı Orta A\'ruımdaki zaferlerinden son mcg~ aş anım bır Balkan konferan- gayretı sar ecektır. 
~tıçbır 1n ·ı · · azını ge gını yazma a ır. · l · ı• .. ı l"t·k 5 H'"k" t. kk te · ilk ıtı;h, • • gı ız tayyaresıne veya ge· . . . ·-· yoktur. İtalya Almanya tarafmda.dır ra Almanvanın Balkanlar<'la b··,.··k s1 şayıa arı yenı .... yan po ı ı asının - u ume ı muva a nın 
-~e lSa,l...- • - b tı lat 1 Alman radyosunun bıldırıldıgıne · u_,u b" h ı · da-~·1 b"l" ı ·r · k l" b best" ~·- U\:t \'akı olmadıgı a r ı .. . . . ve Alman erkanıharbiyesinin lcarar nüfuz sahibi olmağa <:alışması !tal. ırer mer a esı a cuı e ı ır er. vazı esı e am ve mat uat ser ı-

~dır gore Belçika gazetelerının Almanya . . .. . ' Al . "k • r· d sini \'C içtima hakkını iade etm k e At.: 1 h" d d 1 b ve ışarctı u7erıne harbe iştirak et - ,.·anın hiçbir zaman hoşuna gitme _ manyanın gıttı çe ın mı a \"el e v 
-~AN KRUVAZÖRLERİ aihey ın e'-~r?pagan a .y~pma arı u mek ta:ıhhiidündcdir. ltah·a bugün mis bilhassa Bclgrnddn.'ki ku\'""'tl" zafa diişmcsi, 1ngiltcre "e Fransa ta- sansürü kaldırmak olacaktır. Ancak 

TİKTE ı tara seucbıyet vermıştır. . ~ -· · · '" 1 
• kt w , h . b" · loıı ATLA.ı"'l . • harbe gırmcmiş bulunuyors:ı, .elemek ,.e birç:ok defalar nım·affa.idyctıi mü- ı-afınd:ın yapılan bazı tekhfler ve açı_ ~-~çıga ~cya ut ılv~ta .dık -

~ dt-a, 27 (A.A.) - İyı nın:ıum~t Be!çıka Krahnın Ame- ki, Almanya lüzum göstermemiş ol- dahalclerile 1t.alya, Alman nüfuzu _ bunların istihdaf ettiği iktısadi ''e tatorlu~ _tasvıb ed~ler bu ım~ıyaz
Eer b~hfellerde, Deu~c~.ı~?~.la eli- rikadan yardım talebi duğu içi~ şimdilik vakit \'C fırsat nun ~:ılkanl .ıı·d:ı yayılmasına mani mali ~nz~nç ümi~leri ı;~ıyan politi- lardan ıstıf_a~e ~~ıyeccklerdır: . 
l.tıı delli ~lınan cc~ kru\ azorun~ At- .. ? . 1 bekler bır haltle kalmıştu·. Zannedi- olmaga çalışmış, hatta Yugoslavya.- kası uzerıne, bugun dcgılse de yarın _ 6 -. N~zı lıd~ lerı t.:ırafı~d~n ırtı-
ıı~zuı~e f~lıyete geçm~k. uzere Bruksel, .. 7 (~:A.) - ~lçıka ~a- riz ki Balkan devletleri her hangi nın yardımile Ruınanya ile l\lucaris- <ln ha ziyade tesirini gösterecektir. 1 kab edılmış katil, terhıb ,.e ırtiş:ı_ v~-
~k~ 3tmdı muhakkak gozıle ba- lı ~~pold, Ameııka:a. hıt~bcn ıoy - bir adım atmadan evvel İtalyanın bu 1 tanın arasını bile iyilcştirmeğe mu - F:ı.kat. harbe girmemesinin mUkli. kalarını muhakeme edecek hususı hır 

Gtt dır. , . . ledıgı nutku_nda. d_emı?tır kı_: vaziyetinin tcnewiir ctme..:.:ini bekle - vaff ak olmuştu. Bulgaristandııki son ftıtını 1tn1ya dnhı:ı şimdiden nlmıştır. 1 m~hkeıne k~ru~ac~ktır. 
İ\at·lıde Uava I·aaliyetı Başl~ Sulh Belçıka ıçın bır ncvı hayat ve mck lüzumunu hisscdcce.klerclir. Jvakaların, hükumet huhraıı!arımn iç !tnlyan ticareti. A\'rupada, Balkan - . 1 

-. Nazılerın ım~~~ndan ve sulh 
'~ 27. (A.~.) - Havas ~Jan - ölüm meselesidir. Eğer harbe sürük- Hiiseyin ca.:üd YAi.ÇIN yüzüne şimdilik vfıkıf o!mnmakla be- J:ırd'.\, Cenubi Amcrikada eski yf•rini 1~~ı~adıy~tının tecssusun~en sonra 
la.ct hrı :rı v:ızıyet h:ı1'kında.ki mu· lenecek olursak, galib çıkalım mağ- ...................... " ..................... _ raber İtalyan siyasetinin Sofyada fa. n:uhafaza d ğil takviye bile etmekte- h~~-m:ı~tı ıı:ıuva~~ate rc!ıam ~~ 

"-.ı... esmı raporu. ı·b 1 lı b h b b" . rakla A al bir rol 0 - b 1.. dır mu::;tenıd bır mıllı meclıs teşkılı ıçm 
ı. .. ll<llll . u o a m, u ar ızım top - '"k A yna. ıgı ve u ro un · h . .h "ti ar şimdi iki tarafın mevzı- merf Q yanl R . . . _ H· b . l . emen ıntı abat ynptıracaktır. 1'"ır-~·-· arasınd . ' rımızda cereyan edecek ve memle - US) a \ e Almanya Jclııııe olmadıgı, l c-?ıstan \"e spanya sc.f erlcrın - k ı hd d 1 
~~U u akı iboş mıntakaya me\ · . . . olamıyacağı ii.şikardır den sonra ltalvanın sulh ve süküna a ar sayısı rna u 0 acaktır. Açılc-
'11\'\· tnunuyet itibarile elliyi bulan iketımız harab olac:ı.ktır. Holanda ıle sı·la"' h Ambargo- ~ - t t . 1 . "hti b. k~ l beb~ . . tan açığa veyahut gi?Jice diktatörfü-
ı •. · etli d d · Ih·· ··d f . . ~-> agus os a ımw anan Rus . Al- ı yacı ır ço esas ı se ııcrc ıstı- _.. . . 
~"''"-. evriyeler göndermeğe baş- aıma yanyana su u mu a aa ıçın man anine: .1 b tak"I _,1 ,.. 28 nad clmcltt d" gu ıstılıdaf eden fırkaların inlihaba-

"'i""l'Oı - - İ ikı·ı· . . K /d ~ması e unu ı > ı.-uvn e ır. . . ki . .. d 1 r. ugraşacagız. st a ımızı korumak •unu Q ırdt eylfılde L h. t l l 1 M"k 1 . . . .: . ta ıştıra enne musa:ı e o unnııya • 
Uk tklı h tl d h" b" d -· .k . ~ c ıs anın pay aşı masıııa a- u emme \"C ıyı ış yapmak umı- kt 
~· olma a ar a ıç ır eg•ıP - ıçin elimizden geleni yapacağız. Bun- . . . id Rus - Alman müzakereleri de 1 - dile ltalyaıııo siyasi gayelerine dair ca ır. . . . 

bhed llU§ bulunmakla beraber dan 25 sene evvel dü'iman ordus ( 8a.'::t tarafı J nıcıde) talvayı m""st - . b k d ı b . 1 k U d .. . • ~ - Bu suretle mtihab edıleoek \, e sUk" w.ldi ... unun la t klT d redd . . .J u. agnı ım amaz ı. azı meme e er e uyanıın şuphelerı ·ır r b" . . .. ecek 
~;~th.irler u:~~t bnmevk~~d bderdgı r. istilasını durdurmak için ordumuz pı Rn. _e .. 

1 ~ et fetmd ıştıhr. b 
1 1

. Bu \'akalardan sonra İtalynn poli- izale ve bazı muhtemel tehlikelere mt. ı 1 
mtec ıskk"~lr ~ısıcku~lhkur seç h .. -. v Y14Kse e ı.c e eva.m- . c·1ıcum ur ara ın an ar la ı tika. t A .1 ır ve eşe u t:Uece ı meşru u-

~1 e Uhin nehri dün ani surette her şeyı yapmıştır. Eğer yine taar- il&nına veya harb halinin kaldırtldı· sı 01~.a vrupa 1 c Balkanların k:ırşı koymak arzusu bunların ba.şın- kümet te Reich federasyonunu teşkil 
'l'~2llitnetre kabarmıştır. ruza uğrarsak -bÔyle bir şeyin olma- ğına, yahud da Pittm:ı.n layilıası mu- Alınan nu_ru.zunda:ı b:ı~_kn Rus nüfu- da gelmektedir. edecek, memleketlerin idare prensip-

:Yya ..... 1 . t · 00 . h - . . . . zun:ı da tabı olabılcccgıne kanan.t gc 1taı . b t db" ı 1 ı ı . . . . . . "'er fa:ı.liyetsız geçen uzun masını emennı ıyoruz- atta on cıbınce ıttıhazına. mezun bulunduğu . . l ' ' ;a azı e ır er a ır ccn ya mz,Jerını ve yenı kanunu esasıyı tanztm 
tı en ' . . . _ tırmış ve talvan menfnatleri bakı - Berli ·11 ·, • f · d - · ı d h · · . 
l.~tl. sonra, havanın berraklı - mısli fazla azımle çarpışacagız. herhangi bir kar:ıı· verilmeden evvel'mınd t hl'k•I' dd ·-· nı z.ıjı scsıne cgı a azı- eylıyecektır. 
~I\ h... lstifade ederek tekrar uçma- A "k - . . . l an e ı c ı a ettıgı bu hare- ya<le Londra, Paris, Moskovadan ge- 9- Yeni Almanya aşağıdaki dört 
~ ~lanıı~lardı Fmnsı tayyare- merı an vapuru 4_ ayan az:ı::u.le tıcaret, haz:bı_ye, b~_h- kellere karşı tedbirleri alnıağa b3~Ja-,len ve b<•lki de Ankaradan gelebile - prensipe istinad edecektir· Siyasi 

\>~~ ~~t'd[l dü§m~ ha~ ili.erinde serbest bırakdı n~e ve "1~1aldıye n~~Uk"Cktlcbrınbı~ d~rlli~ mıştır. cck seslere kulak \'eımekteıJir. hürriyet· şahsi C'.Dlnivet· İÇ~imai te-
.. ll'i d h mumessı m en murc e ır mı ' . , 

h.~. lc.~t a uzaklarda olmak üzere Moskova, 27 (A. A.} _ Mour _ bitaraflık kombıyonilc reisicümhurun r·· . . . • rakki ve harici ~ul~.. .. . . 
~~~Uıe~ÇU§U y~pmıştır. Fransız man~'dan bildirildiğine göre City istişarede bulunmasına dair Davis urk - ıngıhz 'ltalya B'llkan Bıtaraflık ~up~~mb~sıvilm~hendıs,b:~ 
~ ... ~ı b ı?den bır tek ~~ tay- Of Flınt vapurunun hamulesi tetkik tarafından ·a ılan teklif de ivan • U ~r, bır saı~ayıı maderııye amelesı, 
~ C!§ kılometre kadar ılerı geç- . . . . ) p . ı Asker"ı Mu·· zake ele p . . . B I . f bır tayyare mşaatçısı. dokuma tez -("~ edildıkten sonr~.~emının serbest hı - m~lisi~d~ el kaldırmak suretile red- r rı rojesını u garıs ana gib.ları~da çalışan bir kadın amele. 

'~ ~.kumandanlığına gelen ma- rak~asına ~usaade olunmuştur. de~lmıştır. . . . (B:ıs tarafı 1 inci sayfamızda) 8 · ı d • d • bir nıuharrir, bir piyade mülİlzimi ve 
tııi \'~ go:e. Alman kıtaatının umu- ~~ı derhal lımandan ayrılmak em . Ayan meclısı, Amenka~ olmıyan Bu resmi basan lngiliz mecmuası J 1 r 1 bir süvari onbaşısı taraflanndan vÜ· 

~ lcuıı ~eti şudur: nnı alın~tır. bır d_cvlete karşı m~ru bır müdafaa diyor ki: "General I\:fızım Orbay'ın cu<le getirilmiştir ve bu hareket Al 
ı~t~~ bölgesinde tahşit edilen har?ı yapan .~nıerıknlı memleketler riyaseti altındaki askeri Türk heyeti B~l, 21 (A.A.} - "Havas bildiri· manyada mündemiç ve herhangi bir 

~- ~b ... ~ başka 1sviçredcn Holanda- S tl • hanç olmak uzere gerek .sulh gerek- teşrinievvelin üçünde lstanbuldan yor. F an patlak vermesi muhtemel büyük 
~\~t l' bUtün Rhin sahili boyunca OVye ertn se harb zamanında ecnebı memleket- Lo d ım· · . t d 91 ,, AvrıJpa cenubu şarki memleket - iğtişaşın ancak araz ve ali.metleri 

tıı, ' li k 1 T h h .. d ilm n ray:ı gc ış ve ıs asyon a 1 't 

t""lll d.eır •ta.at yerleştirilmiştir. Al- 1::9 • / d • ~re sı a ve cep ane gon er eme- Cihan Harbinde Geliboluda Türkler- lerin<Len mijrekkeb bir bitaraflar blo-j şeklinde telakki olunmalıdır. Bunun-
~' lu ız llllntakasında Polonyadan ,~ ın an ıyaya sı ~akkında demokrall~r~n Downey le çarpışan İngiliz kuv\'etlerine o za- ku ihdası projesi İtalya bUyük elçisi ı~ b:ra~r b~ıılar b~lhassa Ankara.da 
t~taatıa diğer bir tahşidat ya-, Y . T k[ . r.. tar_:ı!ından yapılan teklif ı 27 reye kar man ku d d M 1 L ·d tal"a.fıodan Sof yada Başvekil Köse- bUyuk bır dıplomıı.sı zafer kazandık-
~ ttı: ~iha~et merkezi Alman • enl f e lT l şı t>a reyle reddetmiştir. " . maıı a e en areşa oı tva f te •eli ed"l . f ları şu sırada Büyük Britanya ve 

l, ~ lihını bir ordu ihtiyat halin- . • . Siyasi mahfellerde söylendi<Yine Bırdwood,, tarafından karşılanmış- no a ' ı mış ır. Fransa için son derece cesarctiver 
ljlt- llntn k ı (Baştarafı bınncıde) 0 t Basler Nachrichten te · -~ı. hult. a tadır. Bu son tertipten 1 .. . .. .. göre yukarıdaki teklife karşı ayan ır. gaze sıne go- alamet ve arazdır . 
.;a, l> Uın Çıkartmak imkansızdır mal blokunun Bılaraf tcsanudu,, ne li . d 

1 
. h . Teşrinievvclin dördürLde askeri mü re, sefir, Bulgaristanın bu proje kar- ~""'~~~AAAAAA.AA.AA...AAJ°V'.AA 

"it' Olon . riayet etmek niyetinde olduğunu bil mec sın e a ınan vazıyet eyetı u - Madrid müdafii 15 
g

11 
.latir.,,_ Yadan gelen kıtaat için . . . . . • . . .t.b .1 .1A 1 1 

k zakereler başlamı§ ve bütün gün do- şısıoda nasıl bir vaziyet alacağını 
•ı b· -<QlQ.t • ~. dirmiş ve Fınlandıyaya tekliflerinden mumıyesı ı ı arı e sı a ı ara. onan S ... •• h 

~IQ ıı- Veya ~ev~uu bahsolabılecegı hiç birinin Finlandiya istiklalini teh- ambargonun kaldırılması meselesine vam etmiştir. 0 günUn ak§amı Türk sormuştur. ene SUrQU09 ma -
~~eğe ınat~f :ç ~a~~ taarruzu tikeye maruz bırakmnğı istihdaf et- karşı meclisin hislerini ifade eden askeri heyeti reisi General Orbay ve Sofya mahfellerlnde söylendiğine kum oldu 
~tı~a t. a 0 a 1 ır. memekte olduğuna dair teminat v bir jest mahiyetindedir. maiY.eti İngiliz orduları erkAnıharbi- göre, sefire verilen cevablar çok mem Yadricl, 27 (A.A.) - D. N. B. a-

~" hluhsbkandi~avya. be De miştir. er~ Ayan meclisi, kambiyo müvazene yei umumiye reisi Ser 1fmdmund 1 • nuniyetbahştır. jansı bildiriyor: 
"'d ..... · a creyı Keseli . d k · i ı· . ~ 27 (.A..A.) _ "Reuter,, Hududa gitmek üzere yurdlarmı serm~y~sınde muharib memleketlerin ronside,, i %iY.aret etmiş ve 0 gece he- Ayni gazeteye nazaran bugUn An- Mel.~la a i sıyas mesu ıyetle~'. mah 

~ ftt..._l'a ile İskandinav memleket- terke~ olan bir çok kimseler, ~im- her hırı hesabına 20 milyon dolarlık yet şerefine "Klarig,, otelinde l'eril- karad.a beklenmekte olan Von Pa • koması, gen~ral Myaynyı ~? ~uksek 
...:~da • di dl d d"' · d f 1 Anı . . . 1 ceza olmak üzere 15 sene surgune ve 

.ııı. İııt-:_ da telefon görüşmeleri yur arın& av et etmekted.trlel\ ovız en az asının eri.kan mali- mış o an ak&am ziyafetinde hazır bu- pen Almanya hUkiimetinin Tlirk - blitün" ti . .. d . 
"tı,.· ıı~ B . . serve nın musa eresıne malı· 
''~esin· u t.edbirin m;T.sürün tık makteblenıı ekserisi Helsinkde- Y.esınce kabul edilmemesi hakkında Iunmuetw\ Ertesi gUnU Türk heY.eti Jrra.nsız • lnglltz paktı karşısındaki kfun etmiştir 

'· e nıatur olduğu anlaşıl-, =.tesJl& olmak tlzel'8, tekrar Taft tarafından yapılan ta_~ 37 şerefine hUk.Um.et tarafından resınt n~kt~ nazarını t.eblib memur edil- Madam M;aya bir milyon Peçnt.3 
' .,, .. ~ Jreye karfu 47 re,Y.le reddetmiştir, bir öğle yemeği de verilmlştlr.,. ~tir ~:& cezasına mahktlm olmuştur. 
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YAZAN=~- YALKıN Tekrar MahkOm Oldu Galatasaray Sultanisinden A:!~rK~:~~i·n·~~~:ça;o:.~;.;~ 
Bütün v adlere Rag., men lflgalc il er 933 yılı ağustosu içerisin?~ bir_ ge- nası 1 Kovu 1 muştum ? ~ndre _Mau.:ois'dnn tercüme ettıg 

Y' ce, Maslak yolunda otomobılıle gıden Voltaıre,, ıle başlıyc:r. . ,,_ 

A d d Ç k ·ı • [ J. klişeci Alaeddinin önUnc devriye ge- llU.LASA: Son yirmi yıllık hayat.mel& da dUdll bir ağaca sahih . Büyük adamların tercUmei ~alı .ti 
Y ln an e f mı yor ar al zen Hasan Hüseyin isminde bir jan- olamıyan f"ılozofun vatana dönmesi içi& lag:Wz W>aumdan çıkarak k~~en~ri kendir_ı:c büyü~ . bı~ Jc ;ıı-

darnıa çıkarak durdurmuş, ehliyet - Türk tebaasma geçmMI ikan. Bu takdirde ele 20 lnıtHz llrası tabsl- kutlesı bulur. Dunyaca sıvrılınıŞ: t· 
Müfrezelcrimizin bu cüretli hare - şudur: "İşgalcileri takib ediyoruz. Ö- name sormuş, bunun üzerine jandar- satı da otomatilmıaıı ke81JecekUr. s~l~~--tanımak, onların h°:6~~~-

ketleri, Aydın Rumlannın manevi nümüzden kaçıyorlar. Hazır olunuz, ma ile klişeci Alaeddin arasında bir . lerını ogrenmek, onların muhıt.iJJıuıP' 
kuvvetlerini ve bütiln ümidlerini kır- Aydında silah patlayınca hemen siz münak~a başlamış, Alaeddin oto - Ba:bam b~r çok • • • • lamak arzusu olmıyan pek az ok 

tı H · · b" k k tı d ·1·h 1 b"lin" ·· k k k · t · zengın ve kıbarla- -"' d-..J,H..,~ ( 1 
'"" ,. dost d mış . epsını ır or u sarmış ... e sı a a sarı ınız ... ,, mo ı ı surere açma ıs emıg, d d" -· . . r,. ~ -:--- u var ır. '-

Civardaki bahçelere çıkmak şöyle Bunu haber alan eşraf telişla nez- jandarma marşpiyeye atlamış, oto - r~ .. ers ver ı~ı ı- f;. / Yalnız bizde değil bu tarz bU eııeJi 
dursun, kasabanın kenar kısımların- dime geldiler. Ben de, bu zabite böy- mobil süratle giderken jandarmanın ~ın o~en ~rıden f ,..,.._ ~ ~(~.; "<n1. 1.:,, 1 ....... t1!. . . Fransada da çok revaçtadır. J.l ı;ı.P" 
dn ve mahreclerinde gezmeğe bile le bir harekette bulunmamasım em- sırtındaki tüfek bir ağaca takılmııı. er Agun bır. ç?k 1 r • • • • •• -~ ~ ... ~,, ('"": ~· ~ ~"~ ~ousse tarafından basılan 1'!1'; )ıt' 
cesaretleri kalmamıştı. retır.enizi ricaya gelelim. Şayet çete- otomobil" bu sırada bir hendeğe dil - m~umat edınır, .;,r~ 1 ,j~-{ .:,h ~,./,_,,JI • ( ... ı .. ıL. V>- _ lıgın YUz Meşhur Siması,, serısı 

Fakat, bu baskın o havalide bulu- ler buraya gelir de, silah pat - şerek hasara uğramış, jandarma da gelır, okuma yaz - .. • · .,...., '-''' ~. nUz çıkmağa başlamıştır. ğı 
nan Jtilaf devletlerine mensub irtibat larsa, birçok masum kanlan - orada ölmüştü. Bunun üzerine, klişe- i ması olmıya·~· za- · ~j,,AJ~ ........ ı.. ../,,, _ , Jt.,ı• .:.,s_ ı;Ji. , ...J" Bizde bu boşluğu telafiye çalıştı.,. 
zabitleri arasında mühim bir mesele nın dökülmesinden sarfınazar, ci Alaeddin Beyoğluna giderek mer- vallı annecı_gıme, ' \. • . • . • • • ~ · • :-J.,~.-: için Hilmi Kitabevini tebrik edefl~ 
olmuş, makus telakkilere uğramıştı. siyaset noktasından da, devlet kez memurluğuna otomobilinin Lala ~?u~ anl.ıyabilece - .., '.,,,,. ~ r ~ ""1.r ( ... " .:, "--:" (..,; ( ,....ı_,~ ,; ı. ~ 14.. Kc~dine .Çı~raçan soyadını .aıaıı ıı,re· 
Buna da sebeb, müfrezemizin geri ve millet için de pek fena olacaktır. birahanesi önünden çalındığını söy- ı' gı hır dılle anla - • " rahım Hılmıden de başka bır b 
çekildiği esnada beraberlerinde gö- Aydından Sultanhisanna bir nasihat lemiş, fakat sonradan yapılan tahki- tırdı. Bu dilden ..., • . ~;Ji~-'' ket bekliyemezdik. 'Jtll' 
tünneğe muvaffak olamadıkları ve heyeti gönderilmesi ve çete reisi Hüs- katla hadise bu şekilde tavazzuh et- 1 ~~ de anlardım. ~"1 ".,J:!ı • ..::.ık-'f ..:ı:;a:ı 1 w ,ıJJNfi. ->ı~ .. • ı Anclre Maurois'nın bu terc~.eı dt 
mUsademe mahalline yakın bir yer- nü efendiye bu taarruzdan sarfınazar miş, klişeci Alaeddin Asliye ÜçüncU 1 Böylece bu haber - ~ ..... l!ı. ,;".:. ~·v .. · • ~ 1 ~ -; .. ı li ne kadar canlı bir şekilde "1JC~! 
de saklamak mecburiyetinde kaldık- etmesi lüzumunun bildirilmesi karar- Ceza. mahkemesinde 8 ay hapse ve lerle alakadar ol - · · · ':'lıJ( ~· :.1e .> .. s ..,.:.., ı JI •.. getirdiğini söylemeğe hacet vat .. ...ti 

· • • • ~ " ;, J" "'-' ' .. ddır-
lan bir makineli tüfeğin, taarruza uğ laştı.nlmıştır_ . t_şga. lc_ilerin Nazilliyi 20 lira agı-r para cezasına mahkum 1 mağa da başla - Y.,.J ,;;. •..;.i. •• · · • ~, Onun ismin~ g. ör.mek. e.serin. ci .: ... 

~ - ~" .,., !- '11'.,. ·t',ı.'\, .. ı.. ' • ~ kı.v 
rıyanlar tarafından bulunması ve o tahlıye ettıklerı gıbı Aydından da olmuştu. Temyizden nakzan gelen bu mıştım. • ""r. •.1,..~ , ..,,~,,;- hakkında kat'ı bır fıkır edınıne . ti· 
esnada müsademe mahalline gelen çekilmek fikrinde oldukları anlaşıl- davaya dün ayni mahkemede yine Ali Suavi vaka- . •ll.J.1•.ı> \!. .,-.:,

1
.:.. •• • On sekizinci asrın en kudreth "fi 

İngiliz irtibat zabiti Hotder'e göste- maktadır. Böyle bir zamanda süku- bakılmış, mahkeme eski kararında sında da azim he- · :-; .. ı ~-'~ 1 <-.İ' -.ı-ı,:.s kir adamlarından biri olan VoltJ~. 
rilmesi olmuştu. Çünkü, mukabil ta- net göstermek, ötedenbcri haki.miye- ısrar etmiştir. yecana düşmüş - ./.. °"("'<:' (",.;;.,;,..;.,:.f t , • ~ kadar geniş mevzular Uzerinde Jc .c . . (•"'"'eki--·.,, .i~ k y 

raf, bu makineli tüfeği, taarmzun te alışmış bir milletin muktezayı ah- Macellanoe V•Jl uru me- tük. .!.ı.;L • , • ,; .,, ;,;... .:.ı~J lem yUrütmili} bir muharrir ço dl' 
Osmanlı a::;kerleri tarafından yapıl - Jakıdır. Bugün Aydındaki Franı:ıız aeleal f ekrar ba~göaterdl Dikkat ediyor j .,.. "" "1 ~,.1-1·.,,; -~ .. ı;..1,,;:: , ... J. • , bulunur. Ayni zamanda pek çok sil 
dığına bir delil olarak göstermişler jandarma kumandanı nezdime gele - E" Ik" ç kk 1 b - d musunuz· serazad • .. .., Jİ 1 .. • .ı "'!'~ l.d . •.ı~ yazmıştır. Bunların arasında JJle~ ... . . . vve ı sene ana a e ogazın a • • ,, ~ »"-' :..ıu.:ı ı J .\r • . . . . . • • de .~ 
ve bunu vesıle addile aleyhimize ba- rek Nazıllı vakasını anlattıktan son- , 1 11 . . d b. 1 1 hür \"e derdsı"z ya \ ., .. " "'I" ..ı~ • \6 ~ , •• ~ ıtıbarıle bızı alakadar edenler : ... 

• 1, nce anos ısmın e ır spanyo va- - . • " · ,.,_ .. ,,. ,..,; J .. . . r Y" 
zı ıddialarda bulunmuşlardı. ra, §a.yed Aydın da tahliye olunursa .1 K . . . d b. ltal 11<>ınış çocugu-n CJ.,,1\.!,,A .. ;JI\!. .1. • • •• ,. dır. Yuz yırmı sayfalık bu ese 

1 
. . k purı c apopıno ısmırı e ır yan 'Y"'" .. .. .,, • .. ~ ~1 ı,, f.11 •/ • • • • • • ·cıtir'· 

rtibat zabıtı Hotder, mukabil ta- nrgaşalık çıkmaması için şimdiden 1 K . b t düştügu~·· yeni mu - ~,,, .. , .hu, .,u IÔ J 1., • mı resımle de zengınleştırılını:ıt 
af 

· • · · .. . tedb" 1 1.. . . vapuru çarpışmış ar, apopıno a - - "''' . ,. , . -. ...,.. 
r Jn şıkayet ve ıddıaları uzerıne me- ır a ınması uzumunu ınsanıyet mıştı. İkinci Ticaret mahkemesinde hite, yeni hava _ · · \ - *'-.,,),1 • (' ... '(.J'"' .tL J-... 1 • •• • XII nci Şarl'ın tarihi 

1 · tahk"k · · M d k.. .. ·· ve muhtelif devletler namına ben- • · • ;,, {,. J. ı. ' • gj9' :.eyı 
1 

1
• ıçın .. ;n er=s op~su den rica etti. Maksadın husulü irin bu kazaya aid davaya bakılmış, Ma- ya... .":>u~j'ıı ,.j '.)Df.li . .. • '.I · ' w,,ı ~ Hilmi Kitabevi - lstanbıd 1 

şına ge mı§ ve mu reze uman anı " cellanos vapuru haciz altına alınarak 1 Hulasa ben ye- • · .> • " ·" ..... ~ • u-o !.o .J ~ • • • Fiyatı 100 kuruş 
ve r t . be .. l k d lazımgelen şeylerin yapılmasını siz- ' • ",/W- '-l',~ J • j• :ıı~z ~e mış şıncı a .. ay . uman an Haliçe çekilmiBti. İki gün evvel, bu di yaşına kadar o , .,.; · ı.# , . • ' ·., "1 "Çığıraçan Büyük Adamlar se~J# 
vbe hı b nba§ıaJ_Hacı talŞükbr"tid Bebydeu den rica ediyorum. rnpuru tesellüm etmek üzere bir he- 1güzel cennet Me- .;,~~.!s~ .... '("~ (JI ~> r~'ı-ı; • ..,... .j:'~.,,, si,, nin ikinci kitabı "Xll inci şar~All 

u ususta m umat e ın e ulun- Aydın mutasarrıfının bu müracaat . 1 d . -· . ' · . . d J<lY şt. V b b•t d f k k ve beyanatına fırka kumandanı da yetın spanya an geldıgı gazetelerde rıç kenarlannda l '\ ut' ";:, 4 L Tanhı,, dir. "Voltaire,, i oku u ~· 
mu du. tae afu zad 1 e ~1• ır abu - yazılmışt.J. Vapura ihtiyati haciz kon :ra'-·et temiz gam ..-- • :ı -- sonra onun kalemine borçlu oJdtl~:k 
man anı r ın an verı en ceva ay- aynen şu cevabı vermişti: ld - · · h t' h dbeh d :» ~ • - altJl"'" 
nen şu olmuştu: - İşgalciler aleyhinde pek faala- muş o ugu ıçın e:.~. ın ~ .. o -~- sız, endişesiz ve Abdiilhak Himid'ln Rıza Tevf"ık'e yazdığı bir mektub muz bu ikinci eseri elimi.ze edtll 

,, .. 
1 

larak bu vapuru gotunnesı muınkun . . zevkli oluyor. Bunu tercuıne . i· 
Musademe Osm~lı. kıtnlan .tar:ı- ne milli teşkilat yapılıyor. şgalciler değildir. Tarafların sulhen anlaşt.Jk- ş1aırane bır h_ayat yaşadıktan ~onra, ömrümdeki birkaç şiir işte onun mer Nahid Sım'nın tercUinelerindelti ıt. 

fından yapılmış degıldır. lsgalcılcrın Aydından çekilmedikçe bunun önüne lan rivayet olun aktadır B t k stanbulda bır mezarlık seynnden siyeleridir d d h t.nı"Ş o]dll 
tazyik ve yerli Rum çetelerinin zu- gcçilemiyecektir. Bu işin böyle kötü dirde dig~ er tara:U mahke~eyeu m~u·ra: başlıyarak kıtaller, cinayetler, idamal Bir mü~det sonra lzmı·t cehr·n· gu~aman .a. a dev;'elcde badhs~ruy

1

a estff 
1.. l · d b. 1 ·1;.ı.. 1 t " l -· · l"k d d 1 t ' h 1'l k 1 kl .. ~ ı ı uz ıçın ogru an og 
uml erın ben . ı1.a; o an ve sı ~asan ne ıce er vereccgını a a a ar eve. caat ederek haczi kaldırtırsa vapur . ~ der,b' argahşa ı ar ve goz yaş~arı terketmeğe mecbur olduk, İstanbula geçelim: • 

ma {. mec urıyetınde kalan bır kısım ler, her nedense, takdir etmediler. Na hareket edebilecektir. ı ı~ın e ır ce eıınem hayatı gcçır - döndük. . ,. . . . . ,,peı:Jlİr 
ahalı tarafından yapılmış olması ih- zillide ne gibi facia olmuştur, bilemi- .. • dım. Voltaıre ın tarıhlerımızın : _...u 
. . Fakat henuz alakadar mahkeme- j Babam Nişantaaında m ı..- • h" b ş J dı ·1 d ki -t-,~ JCT'. lımalı pek çoktur. Makineli tüfeğe yorum. Maahaza böyle bir faciaya ' . ' .. Bunun bana ne kadar tesir ettiğini !i aucynı u- aş ar " a 1 e an ı arı ll>' "''S efil" 

geJincc, bunun da işgali müteakib meydan vermemek için lazımgelcn ye bu yolda bır muracaat yapılma - ' kayda lüzum var mı? Bundan ötesini mayu_n mızık~ f~riği Necib Paşanın "XII inci Şarl,, hakkındaki bU rsJıı' 
lzmirden çekilen bazı zabitler tara - tedbirlerin ittihazına çalışılmaktadır. mıştır. atıyorum. konagında mısafıreten bulunan bir yazmasına sebeb "Bedbaht g .J<ıı· 
fından beraberlerinde getirilmiş ol _ lşgalciler, ne .zaman Aydını tahJiye Evinden öteberi çalan Yalnız bu gürültüler arası d b _ saraylı hanımla evlendi. Nergis Eda Poltavadaki bedbaht harbinin fe' 
ması variddir. Hattiı, bu zabitlerden edecek ise, o gün biz bir mikdar asker çocuk bam bizi maddeten sıkıntıdan b~ra~- ~::ında olan .bu .ka~ın, ~ani_ ~vey ~- lad~ ka~ramanlıkl~rıdır.,,. •e J<ll' 
bazılarının fırkaya iltihak etmiyerek ile şehrin mahreclerini tutarız. İçeri- Necdet isminde bir çocuk ebevey- madt. Davudpaşa ve Beylerbeyi Rüş- . pek terbıy.~lı, bıraz ıngılızce bı- \ oltaıre bu eserme gelınce? ·ıdeJ' 
silaha sanlan ahali ile birleştikleri ye çeteleri sokmayız. !çerden de mu- nine aid yüzük ve bazı ev eşyasını uiyeşine de hoca olarak tayin edil - ı lır, epeyce de flut çalardı. ~u~tan Mu- dar hazan tarihe sadakatsızl~til1$ 
ve onlarla müşterek hareket ettikte- teber zatlardan devriyeler çıkaralım. evden alıp Sultanahmedde bisikletçi mişti. Üç mektebi birden idare eder ra~ın sarayın~an çıkmış ımış. Daha yapmışsa da bunu yazarken çok ı te
ri de alınan haberler cümlesinden- Bilhassa Rum mahallesini emniyet Sırrıya vererek bir miktar para alıp beni de gittiği yerlere beraber götü- do_grusu 1ngıltere sefaret~a~esine etmiş~ir. Bizde ~: ~yle. olın.ası~ıı 
dir ... ,, altına alalım. İşgalcilerin insaniyete sinemaya gitmiş, bisikletle gezmiş ve rürdU. Yani seyyar bir talebe idim ... I ::r ka~gaşalık esnasında- 11.tı~~ ~t- ~~n~.ı w~der<:_k soylıye!~~. kı.. ~ 

Bu cevabı, bittabi aksi isbat edile- mugayir bir harekette bulunmaınala- bu paralan yemiştir. Dün, Necdet ile Babam iptidai terbiyemi üzerine al- ş hazınedar ustnhırından bın ımış. gordugu ragbet pek buyuktur. ıtJ 
mediği için, irtibat zabiti kabul et _ rı ve halkın galeyanını tahrik ve da- Sırrı Sultanahmed Birinci Sulh Ceza mıştı. O kadar meraklı idi ki. bazan Fena~ı, 0 hengamede zihnine fenalık 343 sayfa tutmaktadır. İçinde deş 
mek mecburiyetinde kalmıştı. Bir vct etmemeleri de herhalde lazımdır. mahkemesine verilmişlerdir. Mahke- yolda durur bastonunun yah~d şem- gelmış.. sonraları anlaşıldı ki üvey resim vardır. / 
ihtiyat zabiti olan Hodter, meyankö- Bu tedbiri ittihaz için herhalde işgal- mede Necdet bu eşyayı alıp Sırnya 1 siyesinin ucile toprak üzerine çizgi- valdem he~. ~kşa1? tecennün e~~r, ........ : ....... -.-........ er••• • 
kü yapan bir ticaretlıanenin Sökede cilerin ne vakit çekileceklerini bilme- götürdüğünü itiraf, Sırrı ademi ma- ler cizerek bana hendesede bildikle- sofrayı ~-e\ı~ır, ~üt çala~, şarkı soy- İkı çocuk otomobıl 
bulunan şubesi memurlarından ve miz ve bildirmeniz lazımdır. .. . lfımat beyan etmiştir. rini öğretmek isterdi. ler ve hungur hungUr aglarmış... l d" 
Türke karşı biraz sevgi ve saygısı bu- Mutasarrıf Beyin, fırka kumanda- Şahid celbi için muhakeme başka Yalnız garibdir ki ulumu akliyede, .. ~~b~~ onunla ~izi aldı Geliboluya a tında can ver ~ ı.ıflı.i' 
Junanlardan olduğu için, verilen ce- nına vaki beyanatında, işgalcilerin güne bırakılmıştır. ı mantıkta ve felsefei isliı.miyede fev- ~oturd~. ?r~~a ~m~. çok rahat ve şa- . _Dün Karagümrükte ve Beyo~I t ,.ı 
vabı kafi görmüş, tahkikatını daha Aydından çekileceklerini ihsas eden Kendisine Komlaer aUsU l:aJade bir malumatı haiz olan bu a- ırane ~ır.?mur surduk. Bum~nla bera- ıkı _otomobil kazası olmuş, ~şıi 
fazla derinleştirmeyi gerekli görme- sözlerin mevcudiyetine rağmen, bu- veren genç damın. şiir z~vkinden nasibi yoktu. b~r _gonlumden çıkmıyan bır hasret yedı yaşı_nd~ i~i çocuk bu k ıılşr 
mişti. nun aslı çıkmamış, bilakis hadisat. H 1.d · · d b" . . B -1 d Ekserıya beyıtleri yanlış okur ve- hıssıle uyanık olarak yaşadım ve kurban gıtmıştır. Bu kazalar ştı a ı u~mın e ırısı eyog un a • be d k" · · · · · 
Aydın ovasında, gün geçtikçe da- bu beyanatın hilafını göstermişti. E- Bernat'ın umumi evine giderek polis z~nlerini bozar ve bundan haberdar n : 1 ~~ırlık ı~tıdadı ışte asıl ora- dır: <JI,r'' 

ha fazla ses çıkarnıağa başlıyan Türk sasen, fırka kumandanı da bu beya- komiseri olduğunu söylemiş, bir ka- ı bıle olmazdı. da ~'UZ gostennege başladı. Dün öğleyin saat 12.30 da,~P·ııdt 
silahlan ve hele o sıralarda mukabil natın sıhhatine pek itimad etmemiş dınla beraber sabaha kadar kalıp eğ- Bazan ben bozukluğu hisseder ve Zıya Paşayı, Kemal Beyi vesaireyi gümrükte, yirminci ilkokul ooil ~ 
tarafın Nazillide tutunamıyarak ri- ve her vakitki tedbirli ve temkinlı lenmiş, sabahleyin de çıkarken beş düzeltirdim. orada bol .bol okuyordum. Namık hareket etmek üzere manevra ye. ıııl' 
cat mecburiyetinde kalması, Umurlu, hareketle icab edenlere şu emirleri lira istemiş, kadın bir lira vermiş, ı _ Şiir zevki, merakı demek 0 za _ Kemal Gehboluda bir tradisyon bı- şoför Hasib~n idaresi.n~e~~ 17!0 ge~ 
Köşk vesair taraflardan Aydına iJti- vermişti: kabul etmemiş, ihtilaf çıkmış, kadın man başlamıştı? rakmıştı, onu tanıyanlar, onunla be- ~aralı taksı oton:ıob~~ı suratl ~ 
ca eden Rumların korkunç haberler l - Sarayköy müfrezesi bütün polise müracaat ederek, Halidi yaka- Filozof gülümsedi : raber yaşamış olanlar vardı orada.. gıderken~ Karagümruk~e. SCY~ııııı· 
getirmeleri, pek haklı olarak, Ay - kuvvetile Aydın üzerine yürüyecek, }atmıştır. Halidin polis komiseri ol- B'J k" Yalnız, dediğim gibi üvey anam mahallesınde oturan Celalın 4 yı:ar 
dı d bir telA.. dı U - 1 mem ı Ona da bay başlamış d k" ·ı Şe · natJll f"" __ 

n a 09 uyan rmıetı. Çok murluya muvasalatını bildirerek e- madığı ve evvelce de Alis isminde bir olmasaydı diyeyi . ? B 
1 

dı . her akşam karanlık basınca flütUnil a ı og u nfe çarpmış, .b-.r d ot" 
garibdir ki bu teli§ Aydının MUslü- mir istiyecektir. kadının 70 lirası ile es yasını dolan - te... m mı·.. aş a ış- alır, hazin hazin çalar, sÖnra buhran- çala~_ıştır. ~rha.l sıhhi ımda e1~' 
man halkına da bir başka yüzden bu- 2 - Menderes köprüsü müfrezesi dırdığı anlaşılmış, Halid, kendisine . lar geçirir, çıldırır, sofrayı da, orta- mobılıle Şışlı çocuk hastah&Jl tV' 
taşmıştı. Hatta, 133:> yılı haziranının Aydın ile sıkı bir sur~tte temas e- komiser süsü vermek, gasb ve dolan- Ve devam ettı: lığı da allakbullak ederdi. kaldırılan Şerif, bir müddet f/J 
yirminci günü, Aydın mutasarrıfı be- decek, işgalcilerin Aydını tahliyeleri dırıcılık suçlarile adliyeye verilmiş, - Babam muallimlik ~ayatından Bir gün o da öldü. Onun da ölümü- hastahanede ölmüştür. J1t 
raberinde Aydın mevki kumandanı ile beraber beldenin asayişini temin diln ikinci Ağır Ceza mahkemesinde yorulmuş ve sıkılm~ştı galı~a. Bu mes nti gördüm. Müddeiumumi muavinlcrindeO côt 
Nuri Bey bulunduğu halde; Mende- edecektir. muhakemesine başlanmıştır. Halid lekten ayrıldı ve yıne Üskudarda Se- Hayat bir türlü gUJ ... H .. •• il cabi hadiseye vaz'ıyed etıni§, ~ ~· 
rcs köprüsü bA11ına gelmı·a ~ ede 3 YU t be · · 1 b - Uimi Ali Efendi mahallesinde ti .. er .r.u.Un uzun ··h disl · ahallİJle Jt 

-,.. !I ve ~·n - · z o uz şıncı a ay, ta ur- mahkemede bu suçu inkar ederek de- . . ç yuz müddet gösteremiyor tam. "Oh 1 ye mu en erı vaka m s.t'"' 
oulunan fırka kumandanı miralay lannın mevcudlarını eüratle ikmal miştir ki: lıraya hır ev satın aldı, orada hayli R h t . , d k b. 'f A ' • :·· derek keşif yapmışlardır. BU 1' . ,.ıı· 
;;ı !'k n- t l f ğ 1zm rahat ediyord k k' . 'hd d' a a ız . ., er en ır ela.ket belırı • ı·ki ve ı ~ye, e e onla ve aynen şu yol- etme e çalışacak. ire doğru re- _ Safiye isminde gu"nahkar bı"r u ı, yenı ı as e ılen d şoförün tedbirsiz hareket et ıo· ... 
j 

y "'dd · Tkl 1 · .. yor u. ıştl' 
a beyanatta bulunmuştu: kilecektir. İşgalcileri takiben, tahliye kızcağız tövbekar oluyordu. Ben de m~ eıu~~~ı ı erden zrrııt mud- . .. . . . . . . laşılmaktadır. Şoför yaka1anJJl ,,,,. 
- Bugün, Sultnnhisarından çete edilen havalinin asayişini temin ve alıp babasına götUrecektim Ev • deıumumılıgıne tayin edildi. Hep bir- . ~elı~oı.u Ruşdıyesını bırıncilıkle İk . . k d k Uıeri il' 
· • HUsn .. · · sa l'kt .. tt"k bıtırmıştım Bunun üzerine b b ıncı aza a, a şam -.: JC 

reısı u ıınzasile, e§raftan bir - hükumeti mahalliyenin · nüfuzunu hibi sermayesini elinden alıyorum di ı e ~ray.a goç ~ ı · . · a am 17 de Beyoğlunda Tozkoparııll 1 

kaç kimseye bir telgraf geldi. Meali takviye edecektir. ( De,·amı var ) ye bana kızdı, bu iftirayı attı. lznut bır y~mış me~leketi idi, her benı aldı, İs~a.nbula getirdi, Galata- şunda olmuştur. ~ 

~-•• Fevkalade Muvattakiyetıer AS R J Sinemada 
il Kazanan: TEPEBAŞI 

ZEYNEBİM 
Şimdiye kadar görülen Şark filimlerinin en fevkaladesi TORKÇE SöZLt} ŞARKI ve RAKISLI nefis filim. 

Bestekarı: ARTAK İ'nin idaresinde Sahibinin Sesi saz heyeti: 
GAZELHAN: NUMAN İÇLİSES, MUGANNİ: NADİR NAMAÇLAR, l\IUGANNt: nAMlD DlKSF,,S, 

MUGAN.ı.~t: MUHİDDİN BEYRUTLU ,.e MUGA.1'~1YE: SUZAN GÜVEN \'e meşhur rak.k&ie. 

taraf yemyeşıl, ne güzeldi... Fakat saray sultanısıne yazdırdı. · Ş .. . . ki S4 • 
l b b dd 

. . . ofor Ardaşın ıdaresınde ..-
ma arya er a ı, halkı kırıp geçı - Fransızcayı çok ıyı bilirdim türk- .. "' ı](Or, 
· . mlek t" h b . ' numaralı kamyon suratle .ı.O i5' 

rı) or, me e ı ara edıyordu . cem de hiç fena değildi Fakat Sul ra dd · d k J\lel'0 
v ld ş · - n ca esın en geçer en, rP 

1 . a .. e~. apset kabilesinden, genç, tanide yaramazlık ve serkeşlikten minde 7 yaşında bir çocuğa ~J fr 
d~.nç, ?mrunde hastalık bilmen:ıiş gür- • bu, o zamanın meşhur laflarından- mış, kafasını parçahyarnk d~Jt ıJll' 
buz .bır Çerkez kadııııydı. lzmıtte sı~- dır - evet serkeşlikten mekteb idaresi Jümüne sebeb olmuştur. Şofb: .Y JJi ' 
m~;>:a tu_tuldu. Çok geçmeden hepı- benden bizar oldu. lanmış, nöbetçi mUddciumulll151 

mılzrt aynkı de~~le yattık. Doktor da Ne dedilerse para etmedi. Bir 18.f cabi hadiseye vaz'ıycd etnıiştit· .. 
yo . u, aracıger hnstahklan mrln ,.,, 
gidiyordu. Dalak kesen b b ~ anlamaz mahlfık olmuştum. Uslu a- Bir çocuk k•yn•r 

er er ere k 11 l 1 .. d .. k b 
gUn doğmuştu. Vnldem sıtmadan kur ı ı çocu ( arı gor u çe, unların na- ile ha9landı j~ 
tulunca sa~ılık oldu ... Hasılı bu genç sı.l bu halde ~aşadıklarına hayret e- Çcmberlitaşta Nadire isıniodC~ 
kadın lzmıtte 28 yaşında son nefe- ?'?'Ordum. Nılıayct beni on beş gün yaşında bir kız çocuğu dÜJl ~ııl 
sini verdi. ıçın mektebclen çıkardılar.. üzerine kazae~ kaynar su tene . fer 

Kemani ALl DEMİR ÇİMEN, Dl YORGi, Kemani lSIUAb, ŞENÇAl.AR, cümbüş: lHSAN DlR.UIA, Ben o vakit on bir yaşında idim. Ben bu işe pek sevindim. Hemen devirmiş ve vücudilnUn muııteltf 
SEMİAA P4UHAMMED 

klllrnet ŞOKRtl TUNAŞ, darbuka: HASAN TAHSİN TARSADAN, Anamın ölüm döşeğinde, başının u- Müdür İsmail Beye koştum, veda et- leri başlanmıştır. .,ı· 
Sureti mabsusada bu filim için bestelenen nefis gazeller, şarkılar. cunda idim. Onun ölü~ünü görmüş, a· tim ve: Çocuk Haseki hastahane.sille 

••••••••- Biletlerinizi evvelden tedarik P.diniz. Telefon: 49369. •••••••••m k l ed" b'I t • s nasız a ış n ır ı mış ım... eraP. (Devamı var) dırılmıştır. 



28 lLllTEşBIN 11S9 

Yazan Sellin Nüzhet Ger~k 

- t 

MEDDAH 
Berber Mehmed Hikayesi 
ME DDA H 

Meddah hiç şüp
hesiz bütün Şark 
ve İslam memle
ketlerinin ilk ve 
iptidai tema§SSl· 
:lır. Öyle bir tema
§a ki perdesi, sah-

~ 

l' ~nladım ki kesilmek için yüzüstü e: ll'lak lazımdır. Boğazımdan değil, 
la sernden kesileceğim. O anda insan-

l'ln lllUnasebet düştükçe: 
b Ensesinden kesilecek adamlar. 
C:diklerini hatırladım. 
S lladın emrine derhal itaat ettim. 

cı;:Ya daldırmışım. Ne de güzel a-
r .. 

ct:a;~t enseme soğuk bir şey temas 
~İl.'· s U~lerim bir karış ayağa kalktı. 
ladı- anıye evvel ucundan kan dam
~~ gın1 gördüğüm bıçak şimdi benim 

ernae id' 
~ ı. 
l!:t erne basılıyor! .. 

l.:e11 tahtasında bir parça eti keser
i.le a na~ıl bir ses çıkarsa ense köküm 
Ze~ıle öyle bir ses işittim. 
Oh e k~dar acı yok .. 

'iı:n, ' benı kesmiyorlar; ölmiyece-

" ~~a .. 
t'l ~ns 0 Yle geliyor ki cellfıd bıça-
• enıe de·a· . QY4'tak b ~ ırmış: sonra bana a-

u cın:ıyettcn vazgeçmiştir. 

Boğazıma doğru sıcak, sıcak b!r 
şeylerin geldiğini hissettim. Gözleri
mi şöyle hafifçe önüme çevirince bu
nun kıpkızıl kan olduğunu anladım .. 

Demek ki kesilmişim .. 
Neden acımıyor?. 

Mademki kesildim; neden ölmüyo-
rum? .. 

İşte olan oldu; her şey bitti. .. 
Ah! .. 
Keskin bıçak ensemde iki, üç defa 

gelip gittikten sonra kemiğe dayan
dı, kaldı. Hentiz gık bile demiyordum. 

Mel'un cellad bıçağın kemiğe da
yandığını anlayınca bileğine kuvvet 
verdi. 

O zaman acıların en mildhişini 
duydum ... 

- Allah! .. 

Derneğe kalmadı; zeybek sol dizi
ni sağ omuzuma bindirmek suretile 
üstüme çullandı. Var kuvvetile bı
çağı bastı .. 

Miidhiş ıztırnh içinde kendimi kay-

Y'ENI SAllAn 

a.~~~ ,
KESTİLER 7~, 

. @ 

Tefrika No: 10 YAZAN: ZEY NEL BESiM SUN 

betmek üzereyim. Bıçağını kemikte dı. Bıçağın ucu gözümün üstünden 
18.yıkile işletemiyen zeybeğin kızdı - çıktı . 

ğmı ve h iddetle burnundan soludu - Acılann en dayanılmazile perişa
ğunu hisseder gibi oluyorum. Soğuk nım. Gözümden, kulağımdan, ensem
bir nefes bıçağın açtığı geniş yaraya den mildhiş kan fışkırıyor. Alnım, 
işliyor. Bağırmak istiyorum; bağıra- kanla yoğrulmuş topraktan hasıl ol

ma çamura saplandı, kaldı. mı yorum. 

Henüz ölmedim; bu ıztıraba nasıl 
tahammül etmeli?. 

Yavaş, yavaş kendimi kaybediyo-
rum ... 

Cellad, bıçağını kulağımdan sapKendimi kaldırıp yere çarpmak is-
layıp gözümden çıkarmasına rağmen 

tiyorum. Fazla mı debelendim, cella- hala ölmediğim.in farkına varmı§tı. 
dım rahatsız mı oldu; bilmiyonım. Bıçağını tekrar enseme getirdi. 
Herhalde kızmış olacak ki bıçağını Kemiği kesmeğe, başımı vücudüm
ensemden kaldırınca kulağıma sapla- den ayırmağa çalışıyor. Artık bende 

his namına bir şey yok .. acı duymu
yorum. Cellad, bıçağın ucunu gid -
detle kastıkça bir şeyler oluyor. 

Ortalık simsiyah ... 
Su simsiyah akıyor ... 
Yerler simsiyah ... 
Ve ben bu ·siyahlığa dalıyorum .. 

••• 
Ne kadar müddet "ölti,, kaldığımı 

bilmiyorum. Dudaklarımdan bir şey 
geçiyor. Kendime gelir gibi oluyo -
rum. Gözlerim açılıyor; suyu görilyo
rum. Şu halde ben ölmemişim; kalk
malıyım ... 

Zaten ölecek değildim ki ... Buna 
bir an için olsun inanmamıştım. 
Kalkmalıyım .. 
Gayret! .. 
Başım bir milimetre bile oynamı

yor. Vücudümü kıpırdatmanın im
kanı yok. 

Takntsizim. 
A" ladım ki ensemden adamakıllı 

kesilmişim; yine siyahlığa <lalrlını ... 

Kim bilir ne kadar zaman sonr• 
tekrar diriliyorum. Suyu yine görUr 
gibiyim. Kulaklarıma sesler çarpı-
yor: 

- Aman kıyma bana ... Vallahi gü
nahım yok!.. 

- Allah, Allah, Al ... .lah ! .. 
- Oooof, yandım! .. 
- Kes keratayı!.. 

- Gebert domuzu! .. 
Demek ki ensesinden kcsHecelde -

rin hô.la arkası alınmamış .. Demek ki 
hala adam kesilmesi devam ediyordu. 

Yeni baştan korkmağa başladım: 
- Ya benim çabalandığımı gören 

olduysa? .. 

Öyle ya; celi adlardan birisi görse 
yeter. Hepsi birden: 

- Ölmemi§, ölmemiş ... 
Diye yeniden başıma Uşügeceklcr 

ve beni bu defa muhakkak parça par. 
ça doğr~k suretile öldUrcceklerdi . . 

[De,·anu l"Al'J 



Salılre : 8 

Çeviren: Oktay AKBAL 

Bartında Korkunç 
Bir Bora 

t'E.Nt SABAH · 

~ıı~ıtm;;n ı~ -ı 
~ .llMDıNo 

No.27 Nakleden : ULVİYE SAKAR 



Fırtınanın Yaptığı 
Mühim Zararlar 

---- YENi 8A8AB 

~~ lu, Sultan Aziz tahta çık- retti. Asıl başpehlivanlık padi§ahııı 
~~· ~rıra saraya intisab etmi§ti. [Jehlivanlıkta veliahdi olan bsfpehli- Bilhassa; güre§ tekniği hakkında Ar-
."""tt ~an biitlbı Rumeliyi battan vanı mağlup etmek. bu mümkün ~ SU 1 ... ~N AZı·z navutoğlundan öğrendikleri Çokt~. 
lıa~ baş up ettikten aoııra; Kırkpı- Jursa ondan sonra da ad ba§pehli _ 1.1 A Altmış altı okkalık bir adamın bu 

~~ Sllltan Pehli~~ ~ ve niha- van olaıı padişahla karşı kar§lya gel- ft şekilde hareketi ve önüne geleni mağ 
~"b etın·~ ıra.demle saraya mek ıazımdı. p E HL.''•H OLDUı' ıub etmesi hayret edilecek ~ylerden 

t' 4\~ 1b 11 ~ . Sultan Aziz devrinde, Türkiye tm- NA. J 1 L 1 ""' • değildir. 'r rahim, başpehlıvanlar sı - ı:aratorluğu başpehliTanı olmak iç· Çünkü, bir pehlivanın mevcud n.r-
,,._ ~~kle it. bitmi§ olmıyordu. yuJlanda yazdığım -hile hem '1'\11~ No: aa y AZAN : M. Sami KARAY EL lığını üçe taksim edersek bunlardan 
'41! ~ I lürkpınardan sonra, bir • • ~ .t-

~ll "~ hümayun meydanı vardı. dı~hı ~e hem de ~nun pe~vanlıkta iar evveli Arnavutoğlu ile gelip çar- Sultan Az.izin, ilk baipeh.livanı o- birincisi, okkasıdır .. 
ll\ıatıı 8.lıda P&dioahtan bir bqpeh veliahdi olan pehlivanı maglQp et • pıprlardı. lan Arnavutoğlu, hayabnda yalnız e- İkincisi; kuvvetidir .. Uçünctlstl de 
~'dı~~.bir de kendi §&}ısı vardı. - mek zarw:_t idi. İşte; altmış altı okkalık koca Kas- fendisine mağlQb olmuştur. O da, bir nıhl varlığıdır. İnsanın kuvvet ve ok-
~-~ bıgpehlivanı 0 vakitler Kavasoglu Koca İbrahim, bu BaJ'- tamonulu ve Helvacı Arnavutoğlu, kere.. kaaı maddiyabdır. Bu bir kıymet 

1"1ı~lu idi. Ve, bu pehlivan pa- tlıklanm derecatı biliyordu ve her yüz ~tuz ok~alık ve dünyanın en us- Çünkü Sultan Aziz Arnavutoğlunu ifade etmez, nice okkalık adamlar 
lta\r Sonra geliyordu. baş oJmak istiyen o devrin pehlivan- ta bır pehlıvanı olan Kavasoğlu ile veliahdliğinde mağlfıb ettikten sonra vardır ki, posudan ve kabasoğandan 

~tıa.M~oğıu Koca İbrahinıin Kırk_ ları da bilirdi. Sultan ~zin huzunında müteaddid bir k.er. e daha müsabaka tarzında ibarettir. Yine nice kuvvetli adam-
t'l:hı. "4l l'a .1__ B. ve azılı gür ı tı k disil lar vardır ki, bir hamaldan farkı 
~ . tt\ranıı p~ imparatorluk baş - maenaleyh, Kırk pınardan sonra, ~.er yapmış . .. w. en e tutll§lnamı§tlr. yoktur. 
"' &ı ltttık n:~bakalaruıda baş al- saraya intisab eden Kavasoğlunun . S~tan ~ız, Y8:1l~da gorecegı- Fa~at ~er vakit idmanlarını A.nıa-

ı.. lbraı.:. degıJdi. ilk vazifesi Sultan Azizin başpehliva- n~z uz.ere, d_?rdUncu gu~ Arnavut- vutoglu ıl~ .yapm~r. Dencbi_li~ ki ; Asıl insanın kuvvet varlığı nıhu-
·~t- ~ pehJ· oglunu maglUb edecektir Sultan Az " h k k" dur, maneviyatıdır. Bu kuvvetin içm- -b llehı· ıvan gibi herk nı olan Arnavutoğlu ile · L ızın yegane ve a ı ı us-
~ i\~%ı· 1\>a.n bilirdi ki ' Kı kes ve iktiza ediyordu. çarpışması Fakat galibiyeti temin etmek ko- tası Yozgadlıdan ziyade Amavutoğ- de cüret, ceasret, taktik kabiliyeti, 
~bili 1"anıığı '. r pınar w 

1 lay olmıyacakbr. Binbir nıüşkülatla ludur. 1.ekfı, çeviklik, cesurluk, seziş, görüş 
le itinde y;a;nu ~ır unvan~an A:rnavutoglu, mehek taşı idi. O çarpı~ \·cliahd nihayet hasmına ga Çiinkü Sultan Aziz. Amavutoğlun ilh .. münderictir. 

8r ..... 

1 italya Ve, 
Ankara Pakti 

Tepebaşı Dram 

r,LR• kısmında 
~:!~~ı::~ Bu akşam 

.s;.at 20 - 30 da 
Auait '.h.tll Yapıyor 

••• 
1stiilil Oaddesinde Komedi 

Kısmında 
Gündüz saat 14 de 

KEL OOLAN Çocuk oyunu 
Gece saat 20.30 da 

llLl\'DlSTAN CE\'İZİ 
••• 

HALK OPERET! 
Bu akşam 9 da ilk defa 

(KADINLARIN BEGENDIG1 • 
Operet 3 perde 

Yazan: .Mahmud Yesari 
Pazar matine 16 da 

oğlunun varlığında bu Uç kuvvet var 
dı. ' 

Arnavutoğlu, ıu suretle okkaya ko-
nulmak lizımdı: 

Okkası, albw§ altı, 
Kuvveti, altmlf altı, 

Ruhi varhğı, altmış .ıt. .. 
Oç kere aJtımt altı, ytıs ~ e

deceğine nazaran, Ali pehlivanın tam 
pehlivanbt okkası ytlz seben okka 
ederdi. 

Binaenaleyh, Arnavutoflunun kar
§ısına çıkan okkalık pehlivanlar ya, 
nıhf varlıldanndan veyabud k"uvveı 
varlıklanndan eksiklikleri olduğu j 

çin bir türlü Arnavutoğlunun yUz ~k 
sen okkMile tekabUl etrnez ve d'.ır. 
kalırdı. 

Bir pehlivanın tam olması için yu
karıda kaydettiğim üç şartı da nef· 
sinde eemetmi§ bulundurması icat 
eder. 

§yan bır baştan 1ba- devırde Kırkpınardan kurtulan bacı - ı Icbc co.lacnktır. ~ ' ı c 1: kNt.· o\·u•ı ! ıı r öğTl'nmiştir. İşte, altmış altı okkalık Arnavut ~ - (Deftlllı •ar) 
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Sahife s- .:-~NI SABA.il 

A GARAN 
SAÇL ,ı\RA 

...... UMUMİ DEPO: İNGİLİZ KAM:ZUK ECZANESİ 

• ç boyaları saçların tabii renklerini 
iade eder. Tel\ ve yıkarunakla çıkmaz. 

alma ~abit kahı:. Kumral ve siyah 
renkli sıhhi saç boyalarıdır. 

1NGlL~Z KANZUK ECZANESt 

BevoOlu - lat n hu l 

r- Dr. İH ... AN S . .tMI 

1 
1

tijllZ lllııımııı~ TURAN • Varyete 
::::s m Beyo,Olu latlklll cadde•I - Telefon ; 43977 1 Şimdiye kadar görUlme~if bUyUk program 

ı: - Veni Artistler -
:::i 

== === 
ENDÜLÜS GECELERi 

~ Büyük ve yeni Espanyol revusu 

=MONMARTERDE 10 Dakika= 
~ Yeni ve büyük, Şarkılı A P A Ş Revüsü = 

RODOLFOS BALET = 
== == 
:: Avrupanın meşhur M A C A R Revüsü . : 

Herkesin üzerinde ittifak 
ettiği bir hakikat 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

Kullanmak 
Şartile 

Radyolin 

GONOKOK AŞISI 
Belsoğukluğu ve ihtilatlarına 

karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 

Divanyolu Sultanmahmud tür
besi No. 113 

~ FiNA ve PERFEKTO --ı 

Dişlerinizi tertemiz, 
bembeyaz ve sapa
sağlam yapar. Ona 
yirminci asır kimya
sının harikalarından 
biridir denebilir. 
Kokusu güzel, lezzeti 
hoş mikroplara karşı, 

Sultanahmed Üçiincii Sulh Hukuk 
Mahl•emesinden : 

Sadiye ve Zeki ve Mürüvve4 •• s~-

~ Met hur Eapanyol Yddızları 

1 TRiO VQX (Monden Danslar) _ 

- Duo Uyana ve Karosi (Akroballk Danal ı:ır) = 

«t DUO JÜLiYET ( F~nlazl dansımr ) = 

!:Beynelmilel cep hırsızı ROÖOLFO???: 

tesiri yüzde yüzdür. 
Srıbah, ()::</ .. v"' ~k,.•rı·ı her yemekten sonra J!iinde 3 deftt 

RADYOLiN 
bahatin şa.yian ve müşterekeıı ., ,ı. 

tasarnf oldukları Küçi.ikay•_,vfyaaa 
Şehsuvarbey mahallc~inde (74) paf
ta ve {154) atla ve (12) f!arsel ve 
(3) kapı numaralı sırf mülk hanenin 
izalei şüyuu zımnında füruhtu takar
rür ederek nıüzayedeye vazolunrnuş
tur. Kıymeti muhammcnesi (580) 
liradır. Birinci açık arttırması (29 
11/939) tarihine müsadif çarşamba. 

günü sa.lt (10) dan (12) ye kadar 
icra oiunacaktır. Kıymeti muham -
menesinin % 75 ı:ıini bulduğu takdir
de o gün ibalei kat'iye.qi icra kılıııa
cakt:r. Bulmadığı takdirde en son 
arttıranın taahhüdü baki kalmak ü
zere on beş gün müddetle temdit edi
lerek ikinci açık arttırması {H, 12/ 
~39) tarihine müsadif perşembe günü 

Meşhur Şarkıcı SLA Vİ DE MONTE : 
- SOLiSTL ER - Karol • Kelemen, E:ltzabe t, iıa, = Kullananlar dişlerin i en ucuz 
= lnee, St• ll•, Elza, Slmon, Per l D or , Llly __ şera i tle sigorta ettirmiş sayllırlar, 

. Ka~r ln •,LU~ve aalre ~~~~~~~~~~~~~~~~-ı~~~~~ 

~ HerCum~e~vePazMTekmil Pro~a~!a :~-~.=.=.~.=.~.=.=.~.=.=.~.=.=.~.=.~.=.=.~.=.=.~.±.=~~ 
Büyük MAT ıNE • Fiyatlarda zam yoktur :: I p b. h \ 

~ , • aşa a çe • ı Sul tana.hmt'd Üçiinrü Safü Jllıkol' 
~ııonıu11111ttnıııuuuıuıımııııımmttmı nıııımınınııııııııaıın,nııınıııouunnııu uıınıınnmııııııııııııuıınınn w 1 . 1 J\tahkem~inclt'U: 

saat ( 10) dan (12) ye katlar icra [ 
olunacak ve o gün en ~ok arttırana Js lanbuf 
ihale edilecektir. ipotek sah ibi a la -
cakhlarla iliğer ~ikadarlann ~bu ~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~ 
gayri menkul üzerindeki haklarını .~rırf name ilk lfeşi/ 

Belediyesi ilanları 

h ususile faiz masrafa dair olan iddi- !)('deli. teminat bedeli 

1,10 

l ,13 

1661,54 

1688,38 

22153,93 Beyoğlunda, Tünelde, Belediye so -
kağında yaptırılacak tahsil şubesi 
binası. 

22511,67 Fatihte yapılacak Belediye tahsil 
şubesi binası. 

Keşif bedelleri ile ilk teminat miktarları yukanda yazılı işler kapalı 
:'f ekı.;i ltınesine konulmuştur .. İhale 31/10/ 939 salı günü saat 15 de İs· 

tanbul Belediyesi Daimi Encümeninde yapılacaktır. Talihlerin ihaleden 
scki7. gün evvel Fen İşleri müdürlüğüne müracaalla alacakları fenni eh
liyet vesikaları ve ilk teminat makbuz veya mektubları ile 2490 No. lu 
kanuna göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14. e kadar 
İstanbul Belediyesi Daimi Encümenine vermeleri "833211 

• 4 • 

= Tug., la Fabrı'kası • Mustafa \'e Hiiscyin ve üıviycıti~ şayian ve müştereken mutasarrı. 
• , oldukları Unkapanınia eski Jbıl' 1 1 1 Meddas ve yeni Han ... ççı Kara Mcl1• 

• Eskidenberi büy ük bir şöhreti olan bu milli miiosl!tCSe iki sene- B 1 med mahallesiııde Salih Paşa cad • 

• 
desıııde ı•.'Jki (34) \'C yeni (52) ııt1· dt'nberi yeni ellerde ~Jırimizin eu sağlam ve eu reva.-;ta pre~ ve • · da 

• ı maralı ve (80) metre rıural.ıbll1 kerpiç tuğlalarını imal etmektedir. Her nevi inşaat ıçln. çok elve- • . 
• ri!11i ve kırıksız sağlam tuğlayı anca.k : • 1 bir kıt'a ars~:un iıalei şüyuu zımuııı· 
• • 

1 
da fil.ruhtu t.Jcarriir edcr(!k ınüzayc· • p b h T "' I F b 7 k d W ; deye vazolunmuştıır. Kıymeti ınu · 

1 aşa ~ çe ug a a n as m an 1 . ~~~~~~:'. .'.~?~) •. :~~,~~7·~2~~·;1; 
• Tedarik edebilirsiniz. Tuğla ~Llmak istiyen in~aat. salıihlt•riuin • H:!9) turihinc nıüsadif çarşamba. gu· 
R bir karar \'ermeden evvd hir ıu~re de Pa.~abahçe tuğ•ıs. fabrikası m nii saat (!4. c:!cn l6) ya kadıır jcr'. 
• ma.mutatıru görmeleri me:ıfa.atlcri iktizasındandır. Tuğlal:ırmuzı • · dunacaktır. Kıymeti nıuhammene~ 
• . yerinde günneğe , ·akitleri olmıyan illtekliler~. rnrı·t~·kleri adrese Pi sinin yüzde yetmiş beşini buldtıgı.ı 

tc1.kdinlc o ubün ilıalci kat'i'l·csi yapı • nümune C:e gönderilebilir. a ,J Jl 

alannı evrakı müsbitclerilc 20 gün i
~inde bildirmeleri lizımdı. Aksi halde 
hakları tapu sicillerile sabit olmadık
ça satış bedelinin paylaşmasından 

hariç kalacaklardır. Miit.erakim ver
giler hisı:ıedarlara. ve tellali~·e ve ihale 
pulu ve tapu nıasrafüu'l müşteıiyt• 

aid<lir. Arttırma şartnın:ne8i işbu ilan 
tarihinden itibaren .nahkenıe d:van
h anesine talik kılınmıştır. Talib olan 
ların kıymeti muhmnmenesinin ~; 

1 buçuğu nisbctinde pey akçesini lıft
milon .o gür. ve saatte İst:ıD;bul Di
vauyolıında dairei nıahsuımsında Sul
tana.hme<l 3 iincü sulh hukuk mah -
k.iıRnesi başkitabt!iııc 939/ 30 numara 

• Telefon: (30) dun ('J8) i arayuuı;. JI ılac:ıktır. Bulmadığı tı:ıhdirde en s~. 
itfaiye ckiplcrı için alınacak 9 metre tulündc 10.') adet aıa. hortum ~ ~ 1 arttıranın taahhUdii baki kalmak u· 

ac:ık eksiltmeye konulmuştur. İhale 31/ 10; 939 salı günü saat 14 de Da- ~ ........................ ~- !zere on beş gün müddetle t".mdit .e~ 
imi Encümen<le yapılacaktır. Şartnameler, zabıt ve muamelat müdürlüğü lill • • tl"l k "k" · k t (1·1 

3 ·~ . ============================ıı~ ıma~ı arbrm~ kaleminde görülebilir. Muhammen bedel 496 lira 50 kuruş ve ı temınat l l2, 939) tarihine mü~~adif per~cınbt 

'k ınüra.eaatları ılım olunur. 

262 lira 27 kuruştur. Talihlerin ilk teminat makbuz veya mektubları ile J ·· } E • s d 
ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. "8466., SİaD bU mnıyet . an ıg"" j günii saat \14 den 16) ya kn.dar icr:ı 
-- - kılınacak ve o gün l~n çok ıı.rtcır<ı1111 

M d .irlüg"" Üııdcn : ihıde t•diJeccktiı'. İpoteı~ s:ıhibi ala. 
' caklıhu la <liğcr alı\kc;ci·xların işbtl 

'------~---·-- Üniversite A. E. P. Komisyonundan Kadıköy Ku.aııı Tapu Sicil Muha
fr.ıl~mdan: 

Kadıköyüıı~r; O:mıanağa mahalle
Jlntn eski Ht.lid ağa yeni Şcmsitap 

Muhammen 
fiyatı 
lira 

soka. eski 8 yeni 2S sayılı olup 7 şu- ürnversite nakliyat hay -
bat 1292 tarihile Ali Rızı ve Ömer vanları iç'in buğday, ke -
Rifat ve Emır.e Nezihe namlarma pek, arpa, ot, saman 680 

Kulak, boğaz, burun kli
rayıtlı iken 1295 senesin~e ~enedi niğine alınacak tıbbi alat 1190 

Muvakkat 
teminatı 

lira 

51 

112 

i hale giinü 
saat 

6/ 11/ 939 14 

Enuuyet. S~n~ğı borçlulurın~arı ölii F'atma mırası;ılariI; ı·vvrlcc Ks - arsa Üz('ıindcki hrıklıırmı J.usLı:ıile ft'l' 
sımpaşada Zıncırlıkuyu mahalleınnde Nalıncı yokuşu sokagında 16 f':o. . . . 

1 11
111 

rada oturmakta iken balen ikumetg nhı meçhul olıı.H :\uriye ilC.... yo:ile ' ız ve masrafa ıiaır olan ıdch J ~ •• 
son tebliğ: evrakı mUsbic..::l~.dle yirmi gün ..;•r. 

il 

Ölü Fatma ile ikametgahı me.; hul Nuri ikametgahı :-: al~:n ve bor- de bildirmeleri lıizım~n·. Aksi . ııaıde 
hayat olan Münevver ile biriLirlerine müteselsil kefil ve r.ıiışterek borçlu hakları t.anu sir.illel'iyle sabit ·oln•'"' · 
sı~atı v~ 9900_ he~ap No. sile al~ıkları 550 ~i~aya k~rşı Gedil·~aşa.dı. E.'ski ı dıkça satı; oedelinin paylıışma.~ı!1dll1 
Dıvanalı ycnı Mu~1ar Rayreddın mahallcsının Gedıkp:ıl)a hamamı cadde- .· . .. vrr· 14•5 sinde eski 17 yenı 57 kapı, 21~ ada., 29 parsel No. 1'J kanir evi Ranrh- haııç ka.a.ca.klardır. MuteraU>!l .• ı.di ile He><'ı l\iustdta oğlııı Receb Ce- Anatomi laboratuvarına 

ıtııie aa.tıian ve &-cel· C:e.rilin de ölü- iki kalem tıbbi ecza 1376 104 :· 15 
ı:ıü ile u~ri~leri 'tflmma intikali lazım Yukarıda yazılı üç kalem eşya yazılı s<:a~lerde açık_ ekıoııltmeye ko -
gelen e•·ve!~e ev şı ... uli .Uba muta . nulmuştur. İsteklilerin 939 Ticaret Odası kagıd ve temın:.ı.t ma~buzla -
larrıflarınM tayin ve rciilkleriııi tes- rile ihale günü Rektörlüğe gelmeleri. Liste ve şartnameler her ,,gun Rek-

ğımıza birinci derecede ipotek ıöstermişlcr jrli. . r giler hissedarlara n tP.niı.lıye ve yırı 
_vadesinde .~denmediğind~n 17/ 9 / 938 tarih_;ı:de eborç mihtarı faiz ve imi senelik taviz bedeli ·ıe ihale pu.I~ 

kumısyon ve dıger ma~raflarla beraber ~~57 lır::ı 9v kuru~a \'armı~tır. ve tapu masrafla.r·ı ıniişteriye aidd11 • 
Bu sebeble 3202 No. lu kanun mucıbıncc yapıJan lakıb Vt! açık art- . . . . : t.:lri· 

törlükte görülür. 8645., ait t(in 21/11/939 calı gününde 151& ___ _ 
tırma neticesinde mezkur gayrimenkul 1405 lira bedelle talibine mu vak· Arttırma şaı tnameı.;ı ?cı>,ıı ılc:tn • 
katen ihale edilmiştir. İşbu ilan tarihinden itibaren b:!' ay içinde 938/ hinden itibaren m:. hkune divanhn .• 
~188 No. ra ile .sandığ~.mıza müracaatı~ borç~ ~dc~~ediği takdir·de kat:i nesine talile k1lıs.•m1.r;ttr. 1alib ol~~:~:e 
ıhale kararı vnılmek uzere dosyanın ıcra hakımlıgme tevdı olunaC'agı rın kıymeti muh:ırı;mencsiniı.ı yu~. 
son ihbarname makamına kaim olmak üzere ilan olunur. "8961., yedi buçuğu risbetinde pey dkç~11; 

sayılı kanun dair~inde mahall:n İstanbul Asli e Altmca Huktık 
w!,h~!.c.rt yapıfo"U~ndan mezkur --ı.k -··• d • ~ 

·ı b • l.k . IUAll 61Ilnt1D en . gryri 21.ıenkul ı c ır guna a a aı .. . 
~ -- r· . 1 1 rın '"'Ya ta.putla Muddeı: Mustafa '-0.:>~lTU JYtJI O :ı.rı ~ •\ -
ki kayıı.. sahibleri Alı Rın ve Ömer Müddeialeyh: Adile - Fatih Çırçır 
ılifat ve Eınıue Nezih~nüı varisleri- Haydar malı. Baba Hasan so. 4 No. 
;nin i9bu muameleye itirazı bulundu- da 
ğu takdirde ınezl, ür tarihe kadar Müddei Mustafa tarafından müd
C3!/W8~ ;mm:ıra i)J) eultanalımeddP. deialeyr. Ac!ile aleyhine açılan dava
"ft.pu d0.ircsınde Kadıkey tapu sicil sı için müddeialeyhin 16/ 9/ 1939· cu
•• ııhJllfırlığına veyahud il!n gilnüude martesi günü saat "10,, da mahke-
1.nah;1Jtind~ buhmac:ık tapu memu- memiıde hazır bulunması lüzumu 

.. n·:.:::'l miiı acaatlıuı. lüı:um•ı ilan ıı.i.Nilıll tebliğ edilmesi üzerine muma-
1.ı ıur 'ey~in o gün gelmemesi veya. bir ve-

kil göndermemesine mebni hakkında 

gıyab kararı ittihaz olunmuş ve im

la kılınan bu kara.ra aid ihbarn~-
. t~tanbul Asliye Vçüncii 

menin bir nüshası da mahkeme di- . Hukuk nın meçhul olduğundan bahisle bila-
. 1 k f. u· mabkcmesınden: tebliğ iade t.."<lilmekle ilanen tebligat 

vanhanesıne ası mış ve ey ıye n on 1 . 1 ... k -.1 k B 1 
.. .. . ~ . . . Nuhın \.UŞ erog unun ocası e • icrasına dair \'el'İlen karara tevfil::ım 

beş gun muddetle ılanı ıçın tahkıka- yoğlunda Tcpebaşı İngiliz sal'ayı kar j . . . 
tın 9/ 11/ 1939 perşembe günü saat . 

1 
arzuhal ımretı divanhaneye talık e-

şısında 14 nunıara.lı Hayıtn apart - d'I · ld - 1 · . . 
"10 na bırakılmış olduğu teblig" ye- · k d. d k. N' 1 mıfj o ugunc an mum:ııleyhın bır " marunın apıcısı nez ın e ınu ım ı- . . 
rine geçmek üzere ilan olunur. .. ~l 1 h. hk ay zarlında nıı1racaatiu arzun.ı.I sr. -

Sahibi : A. Cemaleddin Saraçoğlu 
N~riyat müdürü : Macid ÇETİN 
Ba8ıldığ• yer : Mat baai E büzziya 

şan Kuşkerog u a ey ıne ma eme- . . . _ . , . 
mizin 939/ J 371 No. lu dosyasile açı- retını tebellüg etıneısı ve ta·/vu teb -
lan boşanma davasına aid arzuhal liğden it.ibaren on gün zarfında ce -
mumaileyhin hali hazır ikametgahı- ~ vab vermesi lüzumu ilan olunur. 

Viı.mi!(?n o gü.a ve saatte lst,ınbll 
Divany{·!unda daire; mal:susa~ınd: 
~.,1ta·1ahmcd t:. . üncü s~lh t.ul<ll 
mahkt,mesi b:..~?t:.tab>.!tt.ıe ::l37 / 11 ııtı· 

.1 ı' . 
mara ile ml'.:~·ıı.C'aatıarı ve hisse:1.1a - -~~ )ardan ikamctgiiliı me~b1 1 l uıvıy . 
o gün ve sr.9!.i.e g•:lm ·'-ıiği vc?a ~ıı .. 
!'afınuan r ... usadtlak bir ·ekil gö:ı<le~c 
medig-i taııilirde gıyar~u.da r:.ı~an1~ 
ifa olur.acağı teblig m~camına k.,. 
ol'Uak llY.t:re ~~an olunur 


