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YENi 

~ ................. . • ATATÜRK 
Dün Hariciye V ekiliai kabul 

buyurdUlar 
İstanbul, 15 ( A. A. ) - Reisi

cumhur Atatnrk, bugtln Dolma
bahçe Sarayında Ankaradan 
gelen Hariciye Vekili Tevfik 
RQştn Arası kabul buyurmuşlar 
ve uzun mQddet yanlarında 

alıkoymuşlardır. .................... 
2000 liralık bir 
cürmü meşhut 

Döviz kaçakçılığı tahkikatı 
mühim safhaya girdi 

Şehrimizde birkaç gün evvel keş -
folunan bir döviz kaçakçılığı; seri 
halinde biribirine benziyen yeni ka
çakçılığın meydana çıkarılmasına ve
sile olmuştur: 

Gümrük muhafaza ha!' müdürlüğü 1 
teşkilatı; "Kömür,, işl<ıriyle uğraşan! 

bir müessesenin mühim miktarda dö
viz kaçırdığını haber almışlar ve 
keyfiyeti tes'bit ederelc adliyeye ve 
defterdarlığa bildirmi~lerdi. 

(Sonu 7 nci sayfada) 

ABONE ŞARTLARI 
~ Ecı.elri 
IOO ltr. ....tlti l400 K. 
IOO Kr. 1 &7ilfı 1200 K. 
llO Kr. 1 •Flai• 900 K. 

IO Kr. 1 •Fbia 300 K. 
r ... ııt11ııa•·• .v--1t __ ... 
lıetı. ....... '" '·' .. ' ..... 

1 HERYERDE 

3 
KURUŞ 

lngilizlere karşı 
4000 tedhişçi Arap 
Filistinde bütün yollar kesildi; 
muharebe pek dehşetli oluyor 

Telaviv ile Yafa arasındaki yolu lagiliz aakerleri keaiyorlar Muamle vergisi 
'tetkikleri 

Kudüs, 14 (Hususi) - Dündenberi, gece devam etmiş ve az bir fasıladan 
1 tedhiş mıntakası olan Tulkaran, Ce sonra bu sabah yine başlamıştır. 

nin ve Nablus havalisinde büyük as- Tulkaran ile Cenin'i tazyik eden asi-
--- keri icraat başlamıştır. ler, büyük zarara uğradılar. Bilhass1 

Şehrimizde incelemeler yapan Bu icraat, İngilizlerin Filistin kuv- Nablus'ta tedhişçilerle İngiliz ,.ker-
heyet vaziyeti izah ediyor vetlerinin baş kumandanı General leri arasındaki muharebe pek deh-

Muamele vergisi kanununun bazı 
1 
~arning tarafından idare edilmeket- şetli olmuştur. 

hükümlerini değiştiren 3ö35 sayılı dır. . Nabllusta, rnuhare~, şehrin kapt
k nun n meriyete girmesi dolayısile Memleketten temın olunan 8.000 sı'nda cereyan etti. Burada, iki taraf 

----- --- a k~ .. k ,·· b k h-k·· esterle, geceleyin, büyük miktarda muharipleri arasında ölenler ve ya-
bazı uçu sana) ıın u anun u um d w • • h . t ki 1 b"" 1 1 k 

• • •• • •w• ag mu ımma ı na o unmu~ ve ll· ra anan ar ço oldu. Bundan başka, 
lerını yanlış mutalaa P.ttigı ve muh- tün yollar kesilmiştir. her tarafa yağan kurşunlardan halk-
telif gazetelerin de bu yanlış müta - Askerle asiler arasında. d 'in öğle- tan da blr çok kimseler vurullmuş, 

SoYJet alclaf aa Nazırı Marepl Vorofilof maDeYralarcia 

Tokyo hadl·senı·n ehemmı·yetı• Jiaları teyit edici mahiyette neşrh·at den sonra başlıyan muhar . ". bütÜn (Dewmı 4 üncü sa11fado.) 

lr. Lç ~ J ~ L ta bulundukları görülmüş olduğun - · 
IJ. U&fC dan bir taraftan bu kanunun tatbi- B • b d • v • • 

1 d ... d . a· ki ile alakadar olan memurlar ve di- ır ço an sev ıgının 
• 

cereyanı o ma ıgm a ısraf e ıyor ~~i~~:. ~~~:;:~;yi~~~!!,~~ 
l'-1 HU... ia CAHIT y ALÇIN Tokyo, 15 (A.A.) - Hariciye """ ne birkaç treye kadar yakla,tık· temas ederek y~nh, telakkılerı dO • babasın) ö ld ürd Ü 
~-........ ?'.__ ...... ,, · ~ zareti namına söz söyfomeğ'e salihi- tan sonra geri çekilmeleriyle netice- ze1tme~ ve aynı ~manda .. kan~nu~ 

1ı.~nyıfnın n~.s~onal -.• sosyalist yettar bir zat Çang - Kufengdeki Ja- )enen hadisenin hiç bir ehemmiyeti ol! ~~ktuı~e~ ve m~~fıyet:- ~ut~lhk hü, 65 
~~uıda en muhım rolu oynıyan pon ve Sovyet kıtalarının hiribirleri- (Sonu 7 nci sayfada) kumlerının tatbıkıne aıt ıhzarı mua -
~'lllt cereyanı geçen asrın son nıs- melat ile iştigal eyler:ıe~ üzere vari-

yaşındaki ihtiyar, kızının elinden 
kaçırılmasını önlemeğe çalışırken .• ı.....- doğru nüfuz ve ehemmiyet kes- Esnaf cemı·yetlerı· (Devamı s uıcı sayfada) 

'
~Ye başlamış ve zamanımızda 

H E R S A 8 A H Dün akpm üzeri Çatalcaya yakın tındaki kör babasını öldürmÜftÜr. laL7 . hlemleketlerde bütün siyasi te-
~l p 1 Anarca köyünde tüyler Ürpertici bir ci Katil Ahmet Çatalcaya tabi Anarca 
'"' ere hakim kesilmiş bir hareket- a r t ı·y e bağlandılar Kese kigw atlan yasam nayet olmuf ve Ahmet isminde azılı köyünde bir kaç yıldanberi çobanlık .-J\lnu ilmi bakımdan tetkika imkan 6. 
~r. Çünkü ırkçılık halk kit1ele- Temmuzun on9eşitıde resmi gaze- bir çoba~ ıevdiii kızın ~~~diaine ve- etmekte ve aynı köyden 60 yaflannda 
·~harekete getirmek içjn ortaya :ı- tede 3517 sıra numarası altında. çı- ' rilmemeııne kızarak aevırihaınin 60 ya (Devamı 5 ind sa11fada.) 

~ büyük efsanelerden (mytheı N• t d•J d•ı• •• k kan bir kanun, "yazılı ve basılı ki-! R •• •ı • b •• ı• 
'""lelir. Tıpkı inkılapçı sosyalistlerin ızamname a ) e J IYOl; muştere tap ve defter yap>·akla··ından kese ve Om en gureşçJ en UguD ge JYOl '"mi grevh gibi. Maamafih, ırk- f h ah • J to1·ba ktitiıdı yapılıp sfltılmasım., ya-· 

hareketine bir çok ist.atistiklrr esna ast anesı açı ıyor sak ediym·. 
~Ulrabıatııarla dddl bir ilim kis- Fakat a11nı kanun "~ri nebat 
._ . çahpnlar ~ur. Fakat &.af cemiyederi ...ıeri dün Tür- rinin Partiye bailanma11na -karar ver- almağa bağlı matbu!ılardan, .,ani 
~ biiliyel . b " hulya dere· bede E.naf cemiyetleri müfterek yar- m~lerdir. Buaünde nitibaren idare he gazetelerle mecmualardan, ya-'m•~ 
tı... ~ un ar şaırane ır d -L·ı· b" d b" ı ,,,,., .,. 
·~ . . ım t .. ,_ı atı anasın a ır toplantı ya yet eri, iki ırün sonra da umumi heyet- kese ve torba kiigwıtla>ını bu yasagwın 

'b ıeçmemıştır. it . 1 • • • 
1 :ııı...«ıUlya olmakla beraber, son altmı~. para cemıyet erın manevı f&Mİyet e- (Sonu 7 nci sayfa.da) dışuıda bıı·akmaktadu-. 

~~~ sene içinde siyaset masasınd.ı • Diğe1· taraftan kamınurı üçüncü 

~ telakkisi kadar büyük bir rol lspanyol şehı•rlerı• ve maddesi "Bu kanun neşri tarihinden 
' ·~ış amile tesadüf edilemez. üç ay som·a muteberdir." diyor. 
1ıittpijda, Fransız Gobineau ortaya ari Açık, sa1-ih, ııazih hir ı•aziyet de-

' ıtk davası çıkardı ve bunun bü- h lr J_ • • J ğil mi? 
L~ ıtklara üstün olduğunu ispat:ı a Rı ateş ıc, ınae Halbuki daha şimdiden yalnız ki-
~ı. Bir aralık, Avrupa'da ilim a- tap ve defter kağıtlarından değilı ka-
L_'llları geçinen zatlar bile bir iri 1r- mmım yasagı haricinde kaian gazete 

~ hlevcudiyetini kabul etmişlerdi. H •• k"' t t hk•k h t• • d h J ve mecmualardan yapılan kese M.ğıt-
L:."tlUerin, İranlıların, Yunanlılarııı U Ume 8 ) eye inin er a lan. bile toplanıyor, bunları satan-
~arın, Slavların, Celt'lerin, h J • • • • lardan ceza. almıya kalkı;nlıyormuş. 
'.~enlerin ecdadı tnüıterek olduğu- Sa aya ge meSJnJ ISÜYOJ' Kraldan ziyade kral taraftarlığı-,' 

~e bu kaymin Orta Asyanın dağ- 1ıa ne lüzum var?. 
tepeleri üzerinde bir yerde -- -- )t Kanun işte ortada: 

-:-•llb~h .... , hatti bir çatı altına sığa- 1- 15 llkteşrindetı SOıtra defteri GGnet würetçlleriaden bazılan bir aGmayif •ıruında 
~ kadar azlık bulunduğuna inanı- ve kitap yapraklarından kese kağıdı Festifal komitesi U\rafmdan Is- . 
~llrdı. Nihayet bunun bir hulyadan yapılıp satılamaz. tan bula davet edilen Romanya şam- ~~ y AAI N 
~t olduğu meydana çıktı. Artık 2- Neşri rılh.ıtat almaya bağlı piyonu Tamşuvar takımı güre.'}çileri ~ 

Irk sözü rağbetten düştü. Ortada matbualardan kese kariıdı her zaman yarın ilk karşıalşmal~rını Güneşle Baştan b&fll merak 
ari dillerle tekellüm eden yapılır ve satılır. yapacaklardır. Ekserı elemcnları 

ttiif kavimler kaldı. Bu kumral Maddeleriyle ltıtldsa edilebilecek mücadeleden mürekkep olan bu ta- Ve heyecan dolu yeni 
itikadı daha ba,şlan11çtan iti- bir ya.sağı, üç beş kuruş ceza tahsil kım Romen milli takımma 1 katagori ı iki tefrikaya birden 

en Almanlann pek hoşuna git- edeceğim diye onun ruhuna bu kadar üzerinde güreşçi vermektedir. Sonl 
' i. Onlar irilere verilen cHidi - aykırı bir BUrette ve 1•aktından evvel zamanlarda muhtelif lıeynelmilel gü- başlıyoruz: f 
~Pai. tabirini cHindi Cermen• tatbika kalkışmak o kanunu. hırpala- reş temasları yapan Romenlerin bu WA V"'-WN • 

ti... ine çevirdiler. Fransız muharrf- ' . mak değil de nedir? sahada hayli ilerlediği şüphesizdir. K Yusuf • 
.ı;:: davası Almanların pek hoşuna Harap Ye bitap lapı • ·;ol ukerlerJ Hem kanunu, hem esnafı hem ga- Balk.an güreş müsabakalarında da oca i 
~-est tabii idi. Çünkü cGobineau> Barselona, 15 ( fi. A.) Barselo- ıete ve mecmut idm·eler.ini boş yere milli güreşler çok alakalı olacaktır. 
~en unsurunun girmediği yerde nun elli kilometre kduar şimalinde zarara. sokan böyle keyfi ve kara ku- Milli takımımızın ı-n kt'-'metli ele Pehlivanın Avrupa güreşleri 
~ sahilde kAin Blales kasabası bu ..... " .. \AA ' 

~ tarzda medeniyet görülmemi~- ı;abah şiddetli bomhardımana ma- şi muamelelel-in manasulıkları ne manlarına malik olan r;üneş takımı- f 1 
1 1..:. diyor, garp dünyasının ruhunu ruz kalmıştır. SalAhiyettar mah- --- _ ~------ zaman anlaşılacak? Durup dururken nın bu müsabakalara nasıl bir kadro f htı• la" ı• kebı• r f 

~i asırda Cermen ırklarının de- teller Jspanya hllkOınetinin Tuluza . • herkesi boşu boşuna izmr ve rahat- ile çıkacağı henüz maliim değildir. ı İn i 
'-aı• diğini. garp dünyasının güzel gelen tahkik heyetinden derhal Valans, fo (A. A.) - ~ecir_ sız etmekte ne zevk vardır ki? .. Böy- Güreşlere yarın akşam saat 20,30 da K 1 d 1 d 

ltlarını, edeblyatını, politikasını bomburdıman sahasına hareket vakti Valans şehri dör~ kere bo~:- le fuzuli ukalaltklara bir yekun çeke- başlanacaktır. Güreşler serbest ve ı an I ava a~ı~ an 
:i~:·g.mı 3 üncü sayfada.) etmesini talebedecetfni zannetmek- bardıman edtlmiştir. Bır kaç kışı lim, canım... J 1're)<0romen olmak üzeı·P. iki kısım ü- •Şarlot Kordey» ın ıdamı f 

lllaeyin CAHIT YALÇIN tedirler. yaralanllllfbr. * zerinde icra -.iilecektir. • • • • • ••• • • ••~~ 



Sayfa: 2 

Yeni «Sabah» ın tarihi tefrikası: 79 -----, 1 

Türkler karşısında 
Maktu fiat günü 

yaklaşıyor 

16 AGUSTOS 1938 

(ISTANBULDA .. VE MEMLEKETTE SA&Atl) 

Pazarlıksız satış hakkında 
odanın tetkiki Napolyon Bonapart 

1 cy!iildcn itibaren tatbikine bat • 
lanacak olan pazarlıksız satı~ kanunu· ••••Dl,. nun tatbik tarzı etrafında lstanbul ti-

Polise sıkı emir 
verildi 

Balta ile parçalanan 
adamın katili kim?. · Yazan: Zıya Şakir 

Napolyon lngiliz amiralına gizli 
bir mektup göndermişti. 

caret ve sanayi odatu da tetkikata hat
Iamıştır. Belediye ticaret odasına bir 
tezkere göndererek kanunun ilk önce 
hangi maddelere tatbik edilmesinden 
daha faydalı neticeler a1ınabileceğini 

Açıkta denize girmek 
şiddetle yasak 

Son zamanlarda denizde boğulma 
vakalarının çoğalmakta olduğu iÖZe 

Suçlu, cinayeti gören şahidin 
katil olduğunu söylüyor 

çarpm,., açıkta denize girilmesine tid- _ .. .. .. . . s(idC' 
sormuştur. d 1 . 1 k .. 1• k Çatalcanın Çiftlik kovunde koy sı- 1 !rampadan haberı olmadıgını · , .• T . d b b k d d t t et c manı o unma uzere po ıse sı ı .. , .. . ık t rıldt ' ıcaret o ası u a ım an a c • . . . . . .• , ğırmatcı Murad'ı balta ile kafasını ve yınce Huseyın çavuş s ış 1 ıtdı. d b• •• d ) kikatını tamik edecektir. Oda memur· cmırle rv~rılmıştır. Açıkta denıze gı • vücudünü parçalıyarak öldürm~k ".~ kendi balt.~sı .. meydana çıka~ana "Mısır a sonsuz ır muca e eye !arından biri bu mevzu üzerinde piya- renle rpol .. çc derhal yakalanarak hak sonra da cesedi sırtına alarak bır kı- Vak'adan uç gun sonra Rız~. viP 

k • • aa ile temasa memur edilmiştir. larında şiddetli beledi cezalar tatbik Jometre uzaktaki ormanda çalılar ara· geldi ve: .Cinayeti işliyen Buseda<ı girdim, vaz geçme ıstı yorum,, Belediyenin de pazarlıksız satış hak edilecektir. sına saklamak suçundan maznun Hü- çavuştur, şimdiye kadar kork.u~ ııw 
kında yapmakta olduğu hazırlıklar da • k f d . seyin çavuşun muhaksmesine dün A- söyleyemedim. Fakat, artık so) le ·"e · k" · d na lüzum .1 l k d" B kk il l b I d" halı oldugu ve her es tara ın an ven- • . B iızerı" htiyenler, burada kJ!acaklar, sul·'ımiş .. ·Hıç ımsenın yar ımı ı er eme tc ır. a a ara e c ıye • ı gır Ceza'da başlanmıştır. ye emcburum .• dedı. unun 

hün nimetlerinden istifade edecek- gö.~termiyen çevik biı·•ıeravi•lıı Ran- nin yapmakta olduğu temaslar bitmiş, Diier -t~r~:t•~· .plaj tarifelerini~ pa· Evvela kararname okundu. Karar- Hüseyin çavuş tevkif edildi.•. k61 
!er ... İstemiyenler de, ıına vatana dö- dalına girmi~ti. pazarlıksız satışa tabi olacak ••yanın Icmıyccegı goz onunc alınmış, tarılelc- namede, Hüseyin çevuşun bu cina- Suçlu Hüseyin çavuş, şahı\ ettı 
nebilecekler. Kürekler, denize dalmıştı. Mısır üzerine yapıftırılacak etiketlerin bü • ri nucuzlatılması için bir heyet teşkil yeli, Murad'ın sığırlarının komşusu muhtarının söylediklerine itır~~ için 

Diye, onların damııkl<lrına da birer •ahillerinin bu durırun suları, yaka- yüklüğü tesbit edilmiştir. Scyya~. cs~af I edilerek tetkiklere ba,lanmı,tır. Bu h~ Mehmet Alinin tarlasına zarar ver- ve muhtarla araları açık oldu_g .. ·Je· 
parmak bal vermişti. muzla~mıştı. da araba veya sandıklarının uzenne , yet, hafta sonuna kadar tetkiklerini bı mesinden muğber olarak işlediği ya- kendisine cürüm isnad ettiğini so) s, imdi sıra, kaçmak için vasıta te- Bonapart, gözlerini karanlıklar sattıkları maddenin fiyatını gösteren . k kt" zıhvordu. dl. _ k·•til 

· · · B "ft t ·r ı tırere raporunu verece ır. .; d • 
darikine gelmişti. Bonaparl, en bil - içinde gezdırmıştı. eş çı e ngı ız listeyi asmaiia mecbur olacaktır. • . . . .. Kararnamenin okunmasını mütea- Müteakiben, suçlu tarafın an . "İ· 

· t sandalının ilerlediği istikamette, yel- K 1 kk b 1 k k j Plaı tarıfelennde yuzde otuzdan el- d" 
1 
ndı •• 

yük zekasını, burada g'\stermıştı. S· . . . 1 asap ar. aya a ıcı ar ve c me . . • .. .. kip suçlunun isticvabına g~ildi. Hü- olduğu iddia edilen Riza ın e · 
kenderiyeye gelir gelır.ez, İngiliz A- kenleri açılmış olan bır gemının he- cilcrle belediyenin temasları devam et lıyc kadar tcnzılaı yapılması mumkun seyin Çavuş, hadise hakkında şunla- za şunları söyledi: '> di· 
mirali (Sidney Smit}e gizlice bir yı)lası, gözüne ilişmişti. mektcdir. görülmektedir. rı söyledi: c- Tarlada çalışıyordum. cOf·_

1 

f11. 

mektup göndermiş: Başını, bir daha Mısır toprakla- --o-- c- Ben Murad'ı öldürmedim. İfti. ye bir ses duydum, dönüp bak '.ıış 
(Mısırda, sonsuz bir mücadeleye rına çevirmişti. Karanlıklar içinde raya uğradım. Benim hiç bir suçum Yüz metre ileride Hüseyin ça~ir· 

girişmiş oldugumu idrıık ediyorum .. mağrur bir kaya gibi .viikselen İsken- Gayri mu hadi 1 emlaki Be 1 ed iye intiha batı yoktur. Murat benim akraba"'.'d~.Ben b~lt~sını kaldı~mış ... M~.rada :: yı· 
Ve artık bundan vazgP.çmek istiyo- deriye kalesine karşı garip bir tebes- onun eniştesi olurum. Muradı oldu- mıştı. Murat dızlerı ustune Y~ ,f{e:f 

rum. Bu kararım, Türkler kadar si- sümle ııülümsemişti. Hiç şüphesiz 0 tasfı'ye olunuyor hazırlıkları ilerliyor renler Tavşancı ~hme.t, Rı~a v~ ma~- kı~dı. ?nlara doğru koştum ve., di:f~ 
zi de memnun edecek .. Tam on dört muhteşem ve muazzam donanmasile tulün karısı Kerıme'dır. Çunku Kerı- Huseyın çavuş, ne yapıyors~n · doğ· 
aydanberi Akdenizde beylıude yere bu kalenin önüne dayandığı gilnler ------ me, Rıza ile bir senedenberi münase- bağırdım. Beni duyunca üz~riill• ak•· 
dolaşan donanmanızın yorgunlukla - aklına gelmişti. O parlak ümitlerin M f . l • b Hazırlık devam ediyor. bette bulunuyordu. Murat da karısın- j ru yürüdü; c Yaklaşma sem de Y d' 
rına hitam verecektir. ve hayallerin hiç biri tahakkuk et- aliye mÜ ettış erı U dan şüpheleniyordu. Bunun için üçü. rım.• dedi. Geri çekildim. Bu sı~~ı-

Beni, ve maiyetime alacağım za- memişti. On dört ay süren beyhude isi bitirmek Üzeredir. Valinin beyanatı bir olup Muradı öldürdüler.. Murat yerden kalkmış, başından ,
11 bitleri emniyet ve selamet içinde mücadelelerden sonra 1 Akka) da Belediye intihabatı çol< yaklaş Bundan sonra suçlunun ilk tahki- !ar akarak ormana doğru kOŞınlç.a· 

b M d k Gayri mübadil emlakinin tasfiyesi ın 
Fran•a topraklarına çıkaracağınızı yediği tokatı ir de ısır a yememe mıştır. Belediyede bu hususta hazır- kat f'nasında söyledikleri okundu. O- başlamıştı. Bunu görne HüseY ""' I k ak b · işi için Ankaradan gelerek emlaki J<.,., vaadettiğiniz takdirde, ben deFran • için, işte böy ece açm mec urıye- Iıklara hümmalı surette devam olun- rada da mahkemede söylediği şeyleri vuş, hemen Muradın arkasından r gayri mübadiller takdiri kıymet ve ııa 
sada bütün nüfuzumu istimal edece- tini hissetmiş ı. satış komisyonlarından devralmakta makta.dır. . .. • tekrar ediyordu. . . _ .. tu ve ona yetişerek sırtına bir ba 

1 
ğim .. Fransa ve İngiltere arasında Buraya .. Karanlıklar içinde mağ- Vah ve partı başkanı Üstundag bu Şahitlerden Alı dınıendı ve şoyle d h . d" d" ' Ü .. .. d fa baıtasın 

b. k ·b· ··k ı u kale olan Maliye Vekaleti müfettişleri bu . . t d d . t' k" a a ın ır ı. çuncu e devamlı bir sulhün teminine bütün rur ır aya gı ı yu se en ~ • ve,ıle ıle beyana ın a emış ır ı: anlattı: • ak ınadılll• 
gayretimi sarfetmekle beraber, Kral nin önüne gelişi, ne muhteş~n:di. ... d~vir işini_ ~itirmek üzereclirler. De- _Kadınlar bütün Tiirkler gibi be- •- Hüseyin Çavuş, benim kayin- kaldırdıgı zaman artık b a kaçtıır-
hanedanına kar•ı da son derecede hi- Fakat şimdi, bu derin zülmet ıçınde vır alma ışı tamamlandıktan sonra, tediye intihabatına daima iştirak et- çemdir. Nisanın 

18 
inci günü akşamı korkumdan hemen orad~n. hadisC

ma,_·e göstereceg~im.) bir dilşman gemisine lltka ederek defterdarlıkta defterdDrın riyasetin- mişler; her zaman büyük alaka duy- k"" -· • t M at dag'dan köve Çok korkmuştum. Bunun ıçın -Ai!ll· 
oyun sıgır macı ur . . d .. t .. k. "yliyeJ11<" Demişti. dönüş de ne feci idi. de bir komisyon teşekkül edecek, gay muşlar ve bu haklarını istimal eyle- dönmedi. Karakola haber verdik v~ yı or gun ıınseye so ·nayetiıt 

Hakikaten ondört aydan beri ak- Bonapart, başını önüne eğmişti. ri mübadiller tarafından ?yapılacak mişlerdir. . nahiye müdürünün emri ile ertesi Fakat ceset bulunduktan ~~-~ı anlaşıl• 
denizde doıa.,maktan, maddi ve ma- - Ah Türkler!.. Banft mağlubi- müracaatları tetkika ba.•ln·acaktır. Diğer bir suale cevaben de parti gün bütün köylü tarama usulile Mu- tarlamın yakınında işlen ıgı dil· 
nevi fedakarlıklarda bulunmaktan yetin bütün acısını, siz tattırdınız. Milfettişler, devir almakta olduk - başkanı şunları söylemi~tir: radı aramak ic.in dağlara dağıldık. dıkatn sonra benden de şüphe e ,. 

du .. şu .. nere• yılmış olan İngiliz amirah, Bonapar- Diye söylenmişti. !arı emlaki ve dosyabrını mim em- "- Bizim parti esaslarıını;zda züm Dört gün devam eden bir aramadan. mek ihtimali olduğunu 
O 1938 

. d" b" muhtarıP3 tın bu teklifini memnuniyetle kabul 1 Atustoa lak müdürlüğüne devredeceklerdir. re menfaati ve mesleği temsıl ıye ır sonra, Muradı ormanlıkta çalılar ara- gördüklerimi gidip köy 
etmi•ti. Zaten Bonapart; ordusunun Vaniköy ---o- şey yoktur. Bizde kadın çrkek her sında bulduk. Başı parça parşa olmu~, anlat!tm .• 
başı~dan ayrıldıktan sonra, artık bu • ZIYA ŞAKIR MÜTEFERRİK: vatandaş tam bir hüviyetı siyasiye

1
cesedin üzeri ceketile örtüllmüş_tü. Suçlu Hüseyin Çavuş, şahi<lill söz~ 

ordu bütün kıymetini kaybedecek.. S O N olarak intihap etmek hakkını miista- Bundan sonra köyün muhtarı Sil- !eri bittikten sonra, ayağa kalkaf3 Mısır mücadelesi de kolayca hitama Hayvan sergiler kilen ve resen kullanırlar. Her vatan Jeyman dınlendi. Muhtar da dağd1 erecekti
·. BELEDlYEDE: da• a.vni hakkı haizdir. Kanun böyle- cesedı'n bulundug"unu yukarıdaki gi- ·şunları söyledi: b~ Vilayet hududu dahilinde her sene ., d Ben 

[17!)9-- 1214 ] sı>nesi Ağustos Tahsildarların maaşı açılmakta olan alh hayvan scrıı;isi on dir. Bu seneki intihabat da her sene- bi anlattıktan sonra Hüseyin Çavu- - Asıl katil bu adam ır. ·şı~iği 
a.nmn pers,enbe "Ününiln gecesi idi. Hı"zmct mu""ddcti virmi seneyi bulan ki gibi olacak, ayni •ekilde ve ayni şun nasıl katil oldug"u anlas.ıldığını kadar aydan beri bu adamın 1 ı • , I taneye çıkarılmı~tır. Şile, Bozhanc, Nfa!<IU 

General Klaberin konağında mi- veya daha fazla hizmet ırömıü~ olan Pendik, Yalova, Kcmcrbugaz, Vclic- şartlar içinde cereyan edecektir. ,, şöyle anlattı: cinayetin cezasını çekiyorum. 

1

• 
8afir olan Bonııpart, elindeki kapalı belediye tahsildarları aylıklarını ba - fendi, Silivri, Çaatlca, Koracaköy ve •- Cinayet, balta ile işlendiği için Muradın sıgırları bu adamın ÜÇ tar.J 
zarfı generala vererek: rem üzerinden alacaklardır. Tahsildar Boyalık nahiyesinde de hayvan sergisi POLiSTE: karakolda köylülerin baltalarını is- sını tahrip etmişti. Hem bunun~~ 

- Aziz dostum!... İşte, şu e- !ık müddeti yirmi seneyi doldurma • açılacaktır: tediler, baltaları muayene edecekler- hem de Muradın karısile bir sen e 
mirnameyi sana tevdi ettiğim bu da- yanlar aylıklarını ücret olarak alacak- Zı"raat "f tti . Demı"r çatılar ço"ktu·· di. Herkes baltasını getirdi, Hüseyin b . .. b tt b 

1 
dug·undaP ,. k k d 

"t"b M d Başmu e ~ı d b. b it ı· . ı· F k t bu bal- erı munase e e u un •. Ae!I ·i a an ı 
1 

aren, ısır or usunun !ardır. zı·- Paşabahçede ispirto fabrikası inşa- e ır a a ge ırmıkş 1

1
·
1 

ad~ k 
1
. bu münasebeti Muradın bi!dıgınv. baş kumandanlığını da sana terket- Yıllık "muayene Londra ticaret atcte.i Mahmut . . d . 

1 
• • tanın her zaman u an ıgı en' ı • ··ıd11r' 

raat vekili Faik Kurdoğlunun arzusilc at ımla kısmının emır çatı arı anı - f k tt"k K d" şüphelendiği için adamcagızı 0 miş oluyorum. Orduya hitaben neşre- 0 b"· bil! . 11 k mu 
1 

k .. k .. alt d 
1 

kt baltası olmadıgını ar e ı . en ı-
.... . to us ve otomo crın yı 1 

• İktisat vekaleti t"şkil&tından Ziraat ve O ara ço mus, ın a ça ışma a o- . · d" b 1 Ar müştü d<·cegın beyanname ıle, ne suretle ha- 1 . d .. d "t"b b 1 1 1 1 
d K t 

1 
t t p sıne sorduk. Bıze, ken ı a tasını ı · 

1 

rder. 
re ket edeceğine dair olan taliınatna- aycnc cErınc 1· un cbn .. ılı ~ren aş an! • kalctine naklctmİf ve Ziraat vekaleti an us a.tr a~ d u~ u u~ a do uran M~- pehlivana verdiğini ve verine de o-1 Hadisede ismi geçen şahit e rıır 

H •d· t mı,ıır. vvc a oto us crın muayene c- ba~ müfettişliğine tayin edilmiştir. nayota ı e ~r a aş arı n on ve ı- nun baltasını aldıg"ını, brl,·lece balta- Tavşancı Ahmet gelmemişti. pu ··"e 
me. bu emre merbuttur.. a 

1

:11' • ri bitirilecek ve sonra otomobillerin ços muhtelıf yerlerınden yaralanmış- ı "' .. h d" Ib" · · b şka gıı•· 
belki bir daha görü~memıze manı o- 1 . .1 k. Muhactrların yol vergisi · . !arını trampa etmis olduklarını sov-,ma A me ın ce ı ıçın a 
1 kt Gel ı K 'ki J muayene erınc geçı ece tır. Hükumet tarafından getirilen mu- lalr, hasltahanelyed kaldırılarak tedavı ledi. Ali Pehlivana.sorduk, böyle bir bırakıldı. -~ aca tr. ··· uca aşa ım. p . · b' al' a tına a ınmış ar ır. =-

~::i;~:· Klaber, vaziyetten son Cümhuri::~ı~~" ~ar~i~i ~ene! ka- ~:~ir~:r~~; :ı~n·.::.~~d:ü~e~d~~~~i İ I<"adınh parm_~ğı Odun ve ko"mu"r fı'atları Heroun yüzerken . 
derecede müteessirdi. .Ancak şu var tipliği 1935 yılınadn 1937 yılına ka- gelen rnı,ıhacirlere bu hususta ne şekil- nebolulu Me met oglu Abdullah b w 1 1 k 'k deo~ıı 
ki; son zamanda Framıadan gelen ha- dar Parti kongrelerinde tcsbit edilen de hareket edileceği belli değildi. Ve- is.m'.nde biri Beyoğlunda bi~ k~dın neden y 'u' ks el 'ı yor?, o gu an ar e s 1 
berlere nazaran, Bonap.ırtın orada dileklerin hangilerinin yapıldığını han- kalcttcn ırclcn tamimde bu gibi muha- l yuzunden çıkan kavga netıcesınde 
faydalı işler görmesi muhtemeldi. ırilerinin yapılmadığını belediyeden cirlcrcdn de aynı tarzda muayyen bir Osmanı bıçakla ağır surette yarala-

Çok vatanperver bir adam olan Kla- sormUftur. müddet zarfında yol vergisi alınmıya- mı~tıı-. Yapraklı ağaçlar kesilmesi Bir günde Üç ceset 
ber, işte bu düşünce ile Bonapartın Belediye bu J>u•usta hazırlayacaiı cağı bildirilmiftir. ' Otomobil kazası durdurulmuş denı.zden çıkarıldı , 
bu teklifini kabul etmiş: listeyi kontrol ctmcleriin utcmiştir. lzmı'rin yeni vapurlan ı Tramvay Şirketi müdürlerinden d k rıiC' 

Odun ve kömür fiyatların a i yer· · K ııca a. .. - Git. Buradaki maddi ve ma- 1 . k"' f - . . 1 S Blanşo'nun idaresindeki 1461 numa- Evvelki akşam üzen an a.il 
TİCARET iŞLER/ ı zmır or czı ıçın ısmar anan ur ve •iz yükoelmc hakkında belediyece c· b' . kek d"" . kadına 

nevi kayıplarımızı, belki an:ı vatanda Efeo vapurlarının lzmirc geldiğini yaz- ralı husu>i otomobil, Ankara Cadde- 1 t tk"kl !maktadır Kömür larında ırı er ' ıg.erı k ıırıııf kazanırız. .. .. • . . . . ıas ı • ' er yapı · iki ceest göriılerek sahıle çı arı Limon satışı mıştık. Vapurların bugunlerde tecru · sınde 9 yaşında Emel ısmınde bır kıza ve oduncuların fiyatları yersiz yere Diye cevap vermişti. Limon satıl' halde yapılmaktadır. b . 1 k 1 . . . . db" tır. d•· Ortalık zifı'ri karanlıktı. ''akı't, csı yapı aca tır. !çarparak ayaklarından yaralanmış- yükseltmcmelcrı ıçın ıcap eden tc ır- Erkek 35 ve kadın 40 yaşların . Fakat bir çok limon sandıklarının güm F b l J k k 1 b I k d 1 ..;,.. 
"ece '-"arı,ına "elmiştı·. Halı., evlerı·- uar münaoc eti c zmir. ço a a- tır. Kız tedavi altına alınmıştır. !er bccldiyccc alınmış u unma ta ır. dır. Banvo yapmak üzere denize ı;-«:> .J ... • • rükten çtkarıldıktan ~onra hale gelme· k d ' J.aJI ne Ç•kı'Imı'şti. balı olacağından deniz nakliyatı işle , § Sirkecide tramvay bekliyen Ad- Orman baş müdüriyeti e aynı mcv dikleri sırada bog"ulldukları sanı ı" ' den satJdığı görülmüştür. Belediye, l • d d Jl1 • 

Bonapartı, bir bölük h~sa aske- rinin de artacağı düşünülerek vapur- nan adında birisinin cebinden 8 lira- zu hakkında tetkik er ya.ptıgın an °· bunların hüviyetleri anlaşılaJl'!a 
ali.kadarlardan 1imon satıı;ıını sıkı aup 1 d 1 I b 

1 
1 I · tl · h eyi mck 

rinin muhafazası altında ~essizce şe- T arın şu sıra a zmirc ge miş u un • sını aşıran sabıkalı yankesicilerden ayı mcoc cyı şu sure e ıza • - tı.r. retct kontrol etmelerini istcmişitr. tedir : 
birden çıkararak, (Remle) ile (İs- maoı mcmnuniyclte karşılanmıştr. Yeni Hüseyin Doğan dün Asliye Dördün-
kenderi,·e) nin arasındaki tenha sa- Sanayi müdürü Ankaradan vapurlar birbirinin c•idir. I 2 mil •iir- cu·· Ceza Mahkemesine verilmiş v~ - « Mevsim itibarile ormanlardan 1 M el t tkiJderİ 

, b'll ld' ,.. kl • 1 k .. ı·ı uam e vergısı e ••' hile "elmi•ti. otoma ı e ge ı yapra ı agaç ar at ı)'atı ey u sonuna . . . . .. inde ,._.-
• , S _ .. d .... R oto • ate maliktirler. Taşıyabilecekleri yolcu tevkifine karar verilm4tir. kadar durdurulmustur. Bununla bcra· Muamele vergısı ışı uzer_ ariJs& Karanlıkta, sahilin ince kumları anayı umum mu uru •tat adedi de 400 dür. · kiki ar k•t tı v 

üzerinde, içlerinde bir iki general da mobille Ankandan fehrimi.,, gelmiş· Komşusunu döven kadın her ormanda hazırlanmış olan odun· er yapan m

1 
ıye ve a e n ri,-11' 

100 artistli revu mahküm oldu !arın kömüre kalbcdilmeoinc de baş· ı umum müdürü •mail Hakkını deV;.ııı bulunan elliyi müteca\•iz Fransız za. tir. Rcpt dün Ticaret oda.ile temas t' d k' h t b t tkildere 
b • b' k't .. d B Festival münascbctile tckrimizde Aksara 'da Muratpaşa mahallesin- lanmıt bulunmaktadır. ı se ın e ı eye u e . . . g;ıne ~9' itı, derin ır SÜ u ıçın e onapar- odcrck odanın muamele vergisi mcv- temsiller verecek olan Bükrc•İn mc~ Bu sene, eski senelere niopctcn köy- etmektedir. Tetkikler bır ıki tı beklemektelerdi. · d · d" k d • 1 T de oturan Münevver ve Fikert adın-

zuu üzcrın ° f'l1l ıyc a ar yaptıgı. hur Tana.a revüsü yarın Romanya va . . r· c yüzde 45 • 50 nispetinde fazla dar neticelenecektir. Bonapart, bunları görür görme:ı:; k k f d · h 1 1 da ıkı kadın, rocuklarının kavgaları- uy kum I • • 
1 tet i at ctra ın a ıza at a mıştır. puru ile limanımıza gelecektir. Revü ' . . 

1 
kesi mruhsatiycsi Vcrilmittir. Bundan Do acı ar ıçtıma ·d ·• - Tamam mıyız.. B~tün arka- M ele vcr""ainden fİkiyct eden 1 na kaplıarak kavga etmışlerdır. Kom- • k f 

1 
d J11İI ti 

da,lar geldiler mi? uam •· önümüzdeki perşembe günü akşamın- . . .. . .. .. , ba,ha hususı ve ~~ ı o'?"an.ann. ~n Dokumacılar, sanayi umu~ t ()" 
Demişti. sanayicilerden bir kısmı da dün dilek· dan itibaren Tepebafı bahçesinde tem şusu Fıkretı do\ muş elan Munev\ er da ayrıca kcoim ıçın sahıplerınc ızın rO ReRadın da iştirakiyle Tıcare 
Bu aeneraller ve ıabitler, ınelul !erini bildirmi9lerdir. Ticaret odası tct ıillerinc ba,lıyacaktır. Mc~bur Romen dün Üçüncü Sulh Ceza Mahkemesin- vcrilmiftİr. dasınd~ bugün öğleden ~oorn bir t: 

bir sesle: kikata devam etmektedir. komiği Tan• a'nın idarcoindcki bu re· de 3 gün hapse mahküm edilmiştir. Bundan ba,ka Orman ba~ müdürü, Jantı yapacaklar, küçük sanayi er d.11 
_ Evet.. Geldiler. Çorap fabrikacılan vüde yüz artisl bulunmaktadır. --<>-- kömür ve odun fiyatlarındaki mcv • hının muamele vergisi işi etrııfıJl 
Cevabını vermişlerdi. Fakat bu- Kadın çoraplarını standardize eden Kadıköy Maliye şubesi Evkaf mütevellileri oimsiz ve yeniz tcreffü sebeplerini şu görüşeceklerdir. ,,,,,, 

d 
·· j ·.ı rd' ki nizamnamede tadilat yapılmı,. ve tat· üç nokta üzerinde toplamak istemiş-- •-............ ..,!""!!"'!..,_..,!"" ... -.,..-nu öyle bir tarz a soy emı.,.e ı ·; T Kadıköy ünde i•kele civarında ya- Ekalliyet vakıfları mütevellileri a- I · !ı• 

- Evet •• Biz geldik ... Fakat; bed- bikinc ba,lanmıştı. Çorap fabrikatör· pılacak olan modern maliye şubesi rasında açılan imtihanın evrakı va • tir. 1 bul h Ik b. f 1 Şileden kömür gctirilmcoini biraz "" 
baht arkada•' """mızı, bur:ıda terke- !eri yeni nizamnamenin tatbik şoklinc otan a ının ıraz aza ı . 

• bı'nasının yapılma ı'şı· mt·ı·nak•s,n·a kıflar baş müdürlüg"ünde tetkik e - . . .. 
1 

• tcvc ugratmı•tır. il d' itiraz ctmi9lcr, bu makoatla dün öii • " ...., vchımli ve mutc a.,ı olmaoı. ' T d b. ' ıyoruz. k k ·ı· ed'l . t' B .. ak lk'k" b" 'k' 3 - Ha,•·lann son günler e ·ı Demek istemişlerdi. ;leden sonra Milli sanayi birliğinde bir onma üzere 1 an 1 mış ır. ugun dilmektedir. Evr- ın le ·ı ·ı ır ı 1 11u ••heple halkın hücumu, depo • "' .. halif fP 
Bon:ıpart, bariz bir his. iıli.kle o- toplantı yapmı'1ardır. !erde ihale:;.i yapılacak ,-a d rhal in1a gUne kadar bitirilecek, netice alına- larında kömür ve odun stoku bulunan hassa Karadcnizde b'.raz ~~~~ ekild• d d İ ·ı· d 1 ']erle -' d 1 ki ta b l a ktır 1 akt B t' ·· ··te il' · mcsindcn nakliyatın ıstcnildıgı f ra a uran ngı ız san a ına ı • Bu toplantıda çorapçuarın ı c eri, a aş an ca · · c ır. u ne ıceye gore nıu ve ı - lann ekmeğine yağ sürmüftiu. 

(1) Fransız ihtiMlcı1eri ta.rafın
dan kııtledi/4ıı 16 ncı Lüfoiıı 11ıalıpus 
ve BÜl'yünde ~ur«ın aı1e$i efradı. 

~ayetleri tcabit cdilmifrti. Netice bir Kadıköy maliye şubesinde.o sonraııerden. bir kıs_m_ına m. ilte··" ellilik .. hak- 2-Vesaiti nakli)·c ve bilhaosa ka- yapılamamasıdır. ·k•e]İŞ 
k d I t il I kt L 'b" k"I I 1 • T k Mamafih fiyatlardaki bu yu raporla lktiaat vekaletine bildirilecek· yeri belli olan Beşiktaş malıye şube-/ kı vrılece , ıger erı mu eve ı ı en Y'-· gı ı na ı vasıta arının az ıgı ra 

f'inin inqn!u. müıl&kasaya konacaktır. çıkarılacaktır. yanın Dl'mirköv vc:'ıair verlerindıen -ve Arızidir. tir. .,..... 
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lrkcılık 
' 

Almanya ile mücadele 
cereyanı 

(Baştarafı 1 nci sayfada) 
cTeuton:. ırkına mensup bir hüküm
dar ırkının yarattığını iddia ediyor
du. Bu iddialar Almanların izzeti nef·halinde askeri vaziyet 

ne olacak? 
sini çok okşuyordu. 

Bu telakkilerin emperyalist siyaset 
için ne işe yarar birer manivela teşki! 
edeeckleri meydandadır. Irk meselesi 
bukadar ehemmiyeti haiz olursa, yani 

Yazanı Çekoslovak büyük erkim harbiyesinden 
prağ askeri akademsinde profesör 

Miralay Stanislav Y ester 

ve dünyada bütün ırklara üstünlük ari
lerin ve bu meyanda <teuton> ları~ı 
nasibi oluras bu ırkı bozulmaktan vi· 
kaye etmek en birinci millli bir va-

8ulgar milleti için ağır olanı, [Dünkü nüshadan mabaat ve son] rür etmiş ltaat'i bir an için daha ev· zife teşkil ederqi. Alman kanını Ya-
~enin dördUncü kuımını 

1 
• • • v . • • ' velden hazırhmmasının, ve bu anda 1 hudi kanı ile kirletmekten vikaye içın 

ed A k ka d . sının yolunda seferber edılecegı ı•ı - bütün kuvvetlerin azamisi ile mücade- ittihaz edilen tedbirlerin şiddeti iş+c 
-~ v~ " 8 e~, ra, emzh~e madını telkin eder. Çekoslovakyada bu müliıhazava istinat ed·ıvor • 
·~Jyeti'' başhgını taşıyan u- . 'b . leye girilme!'linin lazı molduğunu öğ - · • · . n·- vl d l tl . hububat, et, feker vr , .. p•rtl) gı. ı yı · retti. 1914 te Almanlar harp meyda- 1Iim adamları bu iddial:ırın içınd" 

a..ıa -· ıger mag up ~v e er gı- k h d h · h 1 -
~ristan da bütl:n silahJarın- yece ususun a .•rı.ce mu taç 0 

• nına 120 fırka ile girdiler. Bundan garabetlerden, indi ve keyfi rnülahcı-

• 
ispanyada harp yine 

şiddetleniverdi 
Bir taraftan yerde bir taraftan gökte 

iki düşman birbirlerine gi1·diler 
Barselona. 15 (A.A.) - Müdafaa ise de bu teşebbüsü muvaffakiyetsiz-

neı.areti bildiriyor: likle neticelenmiştir. 
Şark cephe:ıiııde du<ımanın Bala-

guer köprüsüne karşı Yaptığı altı ta'... 
sahada 

Estramadure cephesinde düşman 

Val de Cabellarosu işgnl etmeğe mu

vaffak olmuştur. Cabeza de Buey 
arruzu tardettik. Diiı=mınn 

300 ölü bırakmı~·tır. 
mıntakasmda muharebı> bütün şidde

düşman Sier-Ebre mıntakasında 
t......~ ·ı . . 

1 
madılctan ba~ka ıhtıyacından fazla b h k zalardan tezatlardan başka hır şev ~ edılmeye mnhk•.m o muş- . . . y _ R sonraki üç sene içinde ütün arp uv ~ ra Pandolsa yeniden 

.b. kt k \!eker ıle ıspırtosu vardır. as oman- vetleTı'ni seferber eder~k bu rakamı görmezler. Fakat hissiyatın ve ihti-
taaı ruz etmiş tile devam etmektedir. 

e mucı mce. JJM ın a - d . h 1 d 'l ,_ . 
IO .. rf d d ya an ıt a e ı eceıdır. .k. . I" k d I y . . rasların fırtınas ı hüküm sürdı.iğü yer. 

ora uç ay za ın a yur un Zaten Cihan harbinde Çekoslo - ı ı mıs ıne çı ar ı ar. enı nazarıyeye le d ki t ğ .. ·t ·ı 
ııı terketmesi ~f\zım geliyor- . .. .. . . . göre harbin tam ba~langıcında Alman r e 5:1 1

_ ve man 1 ın sesı IŞl ı mcz. 
•-• .. ük' elle!' . te l . vak sılah endustrısı ve bılhassa Skoda 1 240 f k k b'I ki Al G. '.lrıpt r kı ırk cere\ a nını bovle ale\• ~eri m ıyP.t ilS m erı- . .. . . . ar ır a çı ara ı ece er. man ı .' 
lıı..·~ d'I rek .. .

11 
.. el d fabrıkaları Alman endustrısının teh- k • 1 . d k. b k 1 1 Iıven Gobıneau bugünkü Almanla--.. e ı e gonu u ra ımı- . . . . . . . as erı gazete erın e ı azı ma a e er- . 

lıııL..... ~ b. h dd . d' 'ld' lıkelı rakıplerı ıdıler. Skoda nın yap- d Al 1 h d 300 rın o eskı kahraman Cermenlerle cı-
_-.,qı asgarı ır R e ın ırı ı. e man arın arp mey anına 

Bir meczup beş 
kişiyi yaraladı 

Böyle kızgın bir 
hava içinde .•. 

en b 
•tı . k ..ı kcmmı· tığı 30.5 santimetrelik toP. idare ve f ._ k b"l 1 . . htemel old llakaları olmadı.::{ını iddia ediyor, ırk , ası erıne auar - • ırKa oya ı me erının mu u Al 

"keyfiyet itibariyle hııtün leva- tesir hususunda Almanların meşhur ğu ifşa ediliy~. Modern bir tabiyevi bakımından _Almanlar. Fransızlar- Yirmi kurşun yiyerek man manevrası 
le birlikte kullanılmaz bir ha- 42 santimetrelik, bi.iyük Bertha topu cüzütamın i~ gören büyük bir hinter- dan aşagı .goriı) ordu. Çunkü bugı.inku taht İ 'tamiz mahiyettedir 

letirildi. Bulgar nrduc; 1, yalnız na faikti. landa; ve 300 fırkalık bir ordunun Almanları ni sbeten daha çok karışı'{ yere serildi Nevyork: 15. (A.A)- Alman as-
llluhafJzlan ve ,...urr:lun asayi- Faik endüstrisi sayeıııinde Çekos- harp meydanında 6 milyon nefere ve \'C melez addedıyordu. Ncvyork: 15. (A.A ,_ Ölen Nev- keri manevralarından hahseden Nev-

loruyan kuvvetler. hal"nc sokul- lovak ordusu orta A.Yrupada Alman hinterlandda 12 milyon i9Çiye muhtaç .. Fak~t Almanlar ?obineau'nun bu york polislerini anmak için t..erti_p e- york Taymis gazete.si şöyle yazmak· 
~liğe ait mekterılerimizin ya- ve İtalyan ordularından sonrl\ en iyi olduğunu biliyoruz. sozlenne ehemmıvet vermediler; dilen merasime iştirak eden binlerce tadır.: 

l!la imkan bırakılmndı. Tek silahlı ordudur. 19 35 te hafif maki · Vakıa olanca mevcutla harhin ta • Cer~enler hakkındaki methiyelerı kişinin arasından bir adam iki tüfek- "Hiç.bir askeri mannvra böyle kız-
ll'lert mektebimiz, çek sıkı ve n~li tüfeğini Bern imtiyazı altında İn- raftarı değil isek de. olanca mt-vcutla :.~nlı~~~dder ve ~~Ieuton• ları~ üs- le halk ara.s1ndan çıkarak şeref tri- ğın beynelmilel bir haYn içinde bu 

şerait altında rl<'lk bırakıl- gıltere kabul etti. Almanların l 9 38 harp usullerini kullanacak bir düşma- un ugu uzerıne ır tanh 'e sıyaset bününe ateş etmiştir. Çıkan mermi- kadar tehlikeli bir şekilde tahrik a-
'teni askeri mevziİerin inşası mart ayı rakamlarına göre Çekoslo - na karfı daha evciden tedbir almamı' felsefesı kurdular. !erden ikisi poli. olmak iızere beş ki- miz bir mahiyet arzetmE>miştir." 
katiyede menediJmi~ti. Yalnız vak arduııunun ağır topları Leh ordu- lazımdır. Bu sebepten devlet müdafaa .. Tabiidir ki, ırk nazarıyesi bir kere . .. . 

""- k . .. . . ank" d (420 L.- 450,\ • k al '--d b". •. __ı __ ,_ boyle yol alınc:ı ve mılliyet hissini Işı yaralanmıştır. Mutecavız 20 kadar Bır" Çek partı"sı" Rcıs· ı· as eri ımalathanenın çalış- sun m en ye _..,ı J ZI - anunumuz tmqa - ar ütün crKca d h ·1 . . B 
. de Birl • d vl 1 Am :.__ 1 . -~id e11:.. •--d b.. .. k kuvvetlendirmek. siyasi hırslara mu- kurşunla er al yere SP>;ı mıştır. u Pragv : 15. (A.A)- Slo\·ak popu-

Jnüsaade olunmı1stu. Bu mu- ya ve etn'lf e et er en-- en. on yeu en .. Te - ar ütan a- . . . . . . . • 
• aynı zamanda yurdun her- unmkinden ancak elli noksan. Bundan dınlan milli müdafaa hizmetine ko - !hık bır şekıl vermek ıçın hır 'alet oJa- adamın Filippo jsmindr> h:r meczup list partisinin şefi Hlinkanın sıhhi 
'L.~ h . : . b k w ı h . K . 1. b' rak kullanılmak kabıliyetını göstem> olduğu anlasılmıştır. · t• d" h f'f · ·ı · t' B ' urr arp gemısınP. rnalık olma- a' a agır top arımızın epsı motor - yar. anunun gayesı ta ım ve ter ıye . . . . vazıye ı un a ı çe ıyı eşmış ır. u-

~·-• tm• t' laatırıJimı .. tır Alman a "- .. t .1 .. .. b"'t" k ki · .. k" ı ce saır meml<'ketlcr de ondan ıstıfa- bir meczup oldui"ru anlh<ı.\İmı:1.tır. lnunla beraber henüz rw>k zavıftır •-..: e ış L T T • SKerı gaze esı j gormuf u un er e erı mum un o - , . , . . . e . • a-~ - • 

~r ordusunun vaziyetini çok Deutsche Wehr harp zamanında Çeko 1 duğu kadar ce.phe için serbest bırak- d.eye ~alktıl~:: İngılterc de Ingılızle- -O--- Dün akşam tanzım edılen doktor ra-
... Çerçive ile tahdid etmiş bulu- slovak ordusunun 400 obüsü. ı 500 maktır. Askerlik hizmeti batlamaz.dan rı Benı ~sraıl ın. na~ ve ş~nı ka_:Y- Tayyare muharebeleri porunda hastanın sıhhi vaziyetj hak-

~ 1'611 muahedesi, 1\~·nı zamanda hafif sahra topu ve 600 ağır topu 0 • evvel çocuklarda altı ya,.ndan başla- b~lmuş .ıkı ka~ılesının neslınd.~n 1~: ı kında tahminlerde bulunulamıyacağı 
~datın ne suretle tatbik olu- lacağtnı iddia ediyor. yıp yirmide hitam bulan askerlikten dırcn bır ~emıyet ~ıle teşekkul et.ı Burgos, 15 (A.A.) - Radyo Nas- kaydedilmektedir. 

·ni de tesbit etmişti. Böyle- Almanlar kendi fabrilcalarımızda evvelki tahsil. talim ve terbiyeyi lto- 2veOOObd"OOOcemıbyetlde dahıl olanların azası :on~lin bildirdiğine f'Ör~, Gandesa Framada miilıim bir tütün 
.._'- . l L ı 900 h l ı h 1 u u u uzerınde cereyan eden bır hava mu- ka-... L-.I· v 
~ristan, dahili vaziyetini yapı ıp ÇJ..arı mı\I afif ve 3500 ay &ftırır,. ve inter andda iş ve hava · · ır-allj&Ugı 

v -•-· el f h Artık her millet, kendısini iıri de- h bes. es d F k. t ta a e tahmil edilen beynelmilel agu mıutın i tü eğimiz ve takriben ücumu müdafaası için büyük ihtiyat- are ı nasın a ran 1~ YY - Paris, 14 - Fransanın Lil vHiye-
..__,_etlere göre tanzim etmek 400 tankımız olacaiını iddia ediyor- lar temin eder. nilen ukın bir şubesınc bağlamak için releri 13 hükumet tayyaresıni düşür- tinde lıloböj kasabasına üç kilometre 
'- taraftan mWlhede ahkamı- lar. 1919 danberi ordunun silahlan- Harpte reisi cümhur silahlı kuvvet- ilim sahasında elinden gelen hokk:ı- müşlerdir. mesafedeki tarlalar arasında metriik 
.... için ona go .. re "-ir ı·dare mey- m .. a ve bakımı 50 milyar kuron bir ye.' lerin en yüksek kumandanıdır. Harp bazlığı yapmıya başladı. Almanya•da- Barselona, 15 (A.A.) - Bir hava bir kamyonla bir kamyonet bulun -

ı.· k J ld ki <Teuton.. hareketine mukabil 
.. ~: __ ,_ ecb . -=-~ .d. una ma o u. Bunun yarısı son be, meydanındaki orduların ba\I kuman - muharebesi esnasında Cumhuriyet muştur. Bunlar da 5.000 kilo Belçika 

1o1e1De.&. m unyeı.uıue ı ı. . - d d 1 " d h"'k . Fransada da bır cCeltisme .. ve <Gal-- .. ._ .. _ aene ıçın e ev et mudafaa tedbirle- anını u t\met tayın eder Siyasi - tayyareleri Frankistlerin beş tayya- tütünü görülünce mesele tahkik olun 
bıftL~n tesbit ettiği bü~n ıil~h- rinde sar.fedildi. 1938 adi asker büt- sevkulceni bir noktai naza~dan harp licisme. davası ortaya çıktı . Fransız resini düşürmüşlerdir. Cumhuriyet - muş ve bunların Belçikadan gecele-
~at ve levazımativle bır - ı ·ı milletinin ırk bakımından son dere-..lr:lıH- • - çesı mı yar yüz milyon kurona ve ba,lıca nazırlarla haf vekilin bulundu- çi~rin de bir tayyaresı düşürülmüş - yin hududu geçen ka~.akcıl!ıra ait ol-
;~lere terkedilmek lizımge- fevLaJa"'de b .. h- d h' 2 .1 d' v ( "k k .11• "'d f ) ccde mütecanis unsurlardan terekküp 

• . • u .... e a·- ı mı yar ortyüz gu yu se. mı ı m .. u a aa ,uraııı ta· tür. duiu anlqılmıştır. a ily k b l - ettiği ilmen sabit olduğu halde ora-
tL • ·- • m_ on .. urona a ıg olur. 1938 devlet rafından ıdare edılır. Yüksek turanın Frankoculara go"re ır..,. .... k .. ılar, hududu v.-tikten son-... ni tab - l b d b- ._ da kendilerini hazan cCelte~ lerin ba- ~ ~ -~ 

11 O an U urumun ya- utçesının yeıulnu , l O milyar kuron- iktisadi organı, en genit minaııile bir ra, şosede gümrük koJculariyle kar-
llıa ı'mk~ ,_._ H--'·ft ı gı- d zan .Gauloıs .. lerin neslinden geldik· s l nk 15 (AA ) U i 

.,.__ ·~ YOıu!l. wuslZ 1 n ur. .. . . mühimmat nazırını temsil edf'!cek olan a a~a a,. v . · · - mum şılaşınca tarlalar arasına sapmışlar; 
\ıııı... ---.vatsı 1 - 1 er·rr- E d 1 lerini iddia eden ırkçılara tesadüf e- k h t bl ed aı:...,Glııa z ıgın esas arı, «>"7 n ustrımız ya nız en aiır sahra iktisat nazırıdır. ararga e ıg ıyor: kamyon ile kamyonetin tarlaların 
~ b çıkacaktı~ Srlanik ~nlaş- topuna kadar orduyu techiz etmekle Çekoslovak büyült erkanı harbiy~si diyoruz. Ebre mıntakasında ~ier~a :abdoli çamurlanna gömüldüğünü görünce 
lla.. .. 11 nıuahedenın Bulgarıstana kalmaz, hava silahlarımızı da temin tedfüi hazırlıklara devam etmekte o- Amerika'da ırk cereyanı cAnglo- k~ta~ı~ tarafından tamamıle ışgal e- mallarını bırakıp kaçnu~ardır. 
lr..~fl askeri haksızlıkları tashih eder. Saksonculuk• ve şimalcılik iddiası al- dılmıştır. Elde edilen tütünün kıymt'ti 
tıııı... • '-ıhınuyor. Selinik anlaşma- Almanların hu sene fuhatındalti tah lup: bu -~azırlıklarının an~ hedefi ha- tında kendismi gösterıyor. Oranın Cabeza de Buez mıntakasında sü- 400.000 franktır. 
~ihtiva led'V• A-·cıa nok minlerine göre l 350 t . h vadan hucumlara karfl mudafaayı kuv emperyalistleri ancak Anglo-Sakson-
' ._ -~ ey ıgı en m ... ı r - ayyaremız u - ların. yani kendilerinin medeniyet ratJe ilerlemeğe devam eden .lotala- Dançiğde l\ui tedhitine dair 
1ııı....·•vn muahedesinin dönlOncil kıs- lunuyor. Bunun da 320 si lce~if: 130 u vetlendirmek ve mümkün olabilen en rımız Zarza Cabilla kasabasını geri- b·ır radyo haberi 
~ h ı 80 kurmak, hükumet sürmek kabıliyeti-att askeri ahkamın tebdilinin arp; i takip: 120 si gündüz bam geni~ ınotorla,tırmayı vücuda getir - ele bırakmışlardır. Şimdi Ciudad Re- Berlin, l~ _ Nazi düınn•nı bir 

ıb 130 ni haiz olduklarını, başka ırklarm • v··-
r devletlerin M0tl'kabil mu- .. acısı; u trece bombacısı olmak mektir. Motorlaflll& hücumlara ve ih- k d ı l k ı a l s. imendifer hattile Rio Zujnr ara- gizli radyo, naziler aleyhinde neşriyat 

"-..'""'ti . . k üzere taksim ediliyordu Al en i erine köle o ma için yaratı -
.. ~ erıyle ve beynelmılel hu uk · Aynı man tiyatların süratle deği~melerine çabuk dıklarını müdafaa ediyorlar. Rındaki saha tamamiylc kıtalarımızın yapmakta, naz.ilerin Dançıktald ted-
~ llıa U.YJrUll en kuvvetU mesnedi rakammlanna ıöre beherinde 10 ile bir cevap vermeyi temin eder. Irkçılık hakkında şu gayet kısa ma- işgali altındadır. hiş)eri hakkında haber}er neşretmek 
~ -~ dayanma keyfiyetine 14 arasında tayyare bulunan 90- hava Vatandaşlarımızın hepsi memleke - lumat. bize ispat eder ki. bu hakika- F r ansa Almanyaya bir orman tedir. 
~~rını göstermekle .Balk~ filomuz var. ~ğt~ tayyareler Fransız- timizin bulunduğu müşkiil vaziyeti ten, ilme müstenid bir dava değil, si- satıyor Bu radyo merkezinin iddiasına gö-
~"Wfıl ı, pek çok. yükselmışler·dir· . lar.da~ alına.n ımtiyazlar. altında İnfll müdriktirler. Belçika ile Sırbistanın bü yasele bir manivela hizmetini gör- . .. . re, Dançıkta naziler hikim vaziyete 
~ll bu ha ek ti L-Lı.- d ld h f f l b Parıs, 15 - Yuz senedenberı de- t'kt 8 449 k ... t k'f • ~ r . e. , ı~ ve m~sa- ~ 1 •1 : ~ 1 ta>:'are erın epsi kendi yü~ harpteki alubetlerini; 1916 da mek üzere uydurulmuş bir masaldır. . · geç ı en sonra · ısıyı ev ı e~ ~ S ~Yanan bütün esaslar~ dogru ımalımızdır. ~~kıne Walter i.mtiyazı Romanyanın akıbetini unutmam,lar • Bu gün halk kitlelerinin muhayyi- vam eden bır Fransız - Alman hudut mişler ve temerküz ka:nplanna gön-
~ clddt adımlar atılacaitnın ve altında lcendı ımal ve mahsulümüz _ lelerini coşturmak, gururlarını ka- meselesi nihayet neticelenmiştir. Bu dermişlerdir. 
~e günün birinde bu yüksek dür. Almanlar erodrumlarımızın sayı - dır~ 

1 
b b 'h .. f d . bartmak hususunda çok faydası olu- münazaalı kısım, Alsasla Palatina Bu mevkuflardan 2.:J27 sinin ne 

~ ıtılan realiteler haline koya- sını tahmin ediyorlar. una era er nı aı za ere e ı- yor. Buna mukabıl de milletler ara- hududundaki 'Mundats ormanı idi. oldukları meçhuldür; bnnlann öldük-
~ 1blnetıer arasında daha geniş iş Almanlar, mesela müteveffa Lü - manları vardır; çünkü nihai zafer da- sında anlaşmamazlık ve düşmanlık Yapılan anlaşmada, Frnnsa, 8.000 lerine ihtimal verilmektedir. 
~ ve beraberlikleri yarata- dendorf, bize harp malzemesinin fU ima en ku~vetli taburlar tarafında; ve 1 hislerini beslemek gıbi çok muzır bir 

1 

hektar muhitinde o_lan bu orma~~ Al- • Politika mabk~mu ~.24_6 Dançıkh 
\~t1l sarsılmaz bir garantisi- mahut birbiri ardınca seferberliğinin en kuvvetlı taburlar dahi müttefikle- tesır yapıyor. manyaya terketmı~. mnkabılınde ııse Almanya hapıshanelerı11de mev -

hata olduğunu; harbin evvelden takar- rimi ztarafındadır. Hüaeyin CAHIT YALÇIN l.850.000 mark almıştır. kuftur. 

ı 

beğenmemişti. Onu garip bulmuştu' Hayır bunu da şimdi kabul etmi-' resi gibi solgun ve çok kemikli bir hafızasında o kadar kuvvetli kalma-
o kadaı-... yordu ... Bu his nefret hissi değildi ... yüzü vardı. mıştı. ( 

Fakat Osman onu rahat bırakma- Sadece onun yolu üzerinden çekil - Yanındaki arkadaşları evvela onu Yalnız sanki onu ilk görüşile 
mıştı. O uzun boyu öne doğru çokilk mek.... Ondan kaçınmak. ondan u- seçmişler ve Mehlikaya göfıtermişler- bir münasebeti varmıs ;J'ibi o gün de
geniş omuzları mefisto knşları ... ve zaklaşmak istemişti... Onu tanıma - di. Mehlika daha bugün söylemiş gibi nizin çok çırpırttılı olduğunu biliyor
etraflarını çeviren mor halkalar or- mak i temişti ... Uçunama ya)(;aşma- o ilk gördüğü zaman söylediği sözü du. Suların koyu trişe renR"ini hatırlı 

7 tasından bakan açık renk gözleriyle dan evvel uzaktan tehlikeyi hisse- hatırlayordu: , yordu ... Ve sonra onun gözlerini.... 
' - - ona sevgiden daha evvel korkuya ben den cins bir beygir gibi ondan ürk - - Ne korkunç adam .•. İnsana aç "Aç kurt bakışlariyle,, bııkan açık 
-.:.~nıasını, onu kendiıinden iğ-ınm aşkı bütün bir hayat için sakin zer bir heyecan ve namütenahi bir müştü.. kurt gibi bakıyor.. renk gözlerini. 
~esini istemek hakikaten bir bir koy gibi, dalgasız 'Jir liman gibi tecessüs hissi vermi' olan bu adam 1 Fakat tam bir sene ... Bir sene he- Evet.. O gün plajda lacivert. u.- Plajın gazinosunda oturan bu a-
~ için en büyük bir delilije işa- ona melce olacak bir kucaktı._ Ve ona .şimdiye kadar bildiği. tanıdığı j men her giln... Hemen her gece bu de mayoaile dolaşan bu genç kıza o -dam işte o Jründen sonra artık haya-

Mehlikanın bu çocukluk arkadaşına beğendiği ve sevdiği ~lerden bam- adamın takiplerinden hu insanın is- adam hakikaten aç bir ..curt gibi bak- tının her gününde rastgeldiği bir göl 
\ Q .... saman Omnaaın 8ÖJ1ediği: karşı sonsuz bir sv~si olmasına rağ- başka gelmişti. rarlarından kurtulamamıştı ... Ve gü- mıştı. ge olmuştu. Onu her yerde görüyor-
~ tlç Yaşında bir erkek fOCUğu gi- men Osman için onu terketmekten, Mehlika basit ve sade bir insan ol- nün birinde birdenbir~ kalbinde ona Ve timdi yatağının ayak ucunda du . 
..:~kalçalı, ger&'in lc:aruılı, hemen Osman için onu betbaht etmekten duğu için hayatta düz, sihhatli şeyle- karşı büyilk bir aşkın uyandığını his oturan gri kostümJil adam yine hila Akşam güneşin kızgın hararetini 
"'tliüsslz olarak kaldıkça gil- çekinmemişti. Bir an tereddüt etme- ri severdi. , etmişti.... O gece kuro~alda karşılaş- ona ayni gözlerle yakaladığı bir ku- kaybettiği saatlerde sahilden yüze. 

() mişti .• Osman "Gel!.... diyince .... O- Açı~ ~en~leri, gü.n:.,i, denizi sporu tıkları o me~~P g~~~i :· Birdenbire zuyu daha parçalamadan evvel zevkle yüze uzaklaştığı sıralarda bir ~qka 
~ b6rıe oldukoa. .. Osmamn ken- nun arkasından gitmişti. v~ ahlakı düz ve aşıkar İhsanı sever- onu çı~gın gıbı sevdıgın! anlamıştı.. temaşa eden bir aç kurt gözil~ ona insan tarafından idare edilPn bir mo-
'-.._~ Çevrilen bakışlan hayranlı~!~ Hayır şimdi kendisine iftira edi - dı 0 •·•·· . • Ve ışte 0 ~eccdeıı~e~ı .. ?nun ya - bakıyordu. törün iç.inde onu her giin yörüyordu .. 
--~~l' ... o böyle oldukça 0 kendısı- yordu. o Rimdi Osmanı ıevdiai ve bu Masalı, bılmeceyı, muammayı, pe- nında sevmenın ne büyük hır zevk ol- '' . te b bak 1 0 tatl K tr d ld v v •· • h'k~ . . . l d v • • • e ış u ış ar.... nun ı ve o a a o ugu zamanlarda o da bu 
-..._-.. lkça inler gibi· .,ne kadar gil- · b şka t .. lü 

1 
. d. n ı ayesını ınanı m• ve atmasyo- ugunu ne bıtmek ttikenmek bılmez 

ı.~ aenı· k • · şeym a ur 0 masını, şım 1 ar- nu sevıniyen esrarengiz .a.evlere karşı bir heyecan rnenbaı oldug- unu bütün ılık sesiyle tam bir tezat teşkil eden motörle kotrayı takip ediyordu. Ak • 
ne ço .sevıyorum.,, tık tah Ul ed d·- · • · bö 1 ., ,, S İhsan onu anne o1duğu za- .. • ayy eme ıgı ıçın Y e en ufak bir alaka duymıyan bu kil- kahredici kudretiyle tadıyordu. bu bakışlar için mi yoksa ~esinin bu şam Ali İhsan ve Halazadeleri ve 

~ sevecekti. Anne olmayı bek _ duşilnüyordu... . . çükkız. Daha fazla hastaya benziyen; Ona ilk önce plajda rastgelmişti. tatlı ahengi için mi onu sevmişti. başka arkada.şlariyle deni: kenann-

o ınOşkül devirde muhakkak . O '~Gel!..,, ~ıyınce onu ta • mariz çehreli, hümmalı gözleri ve e- Beyaz bir ı>antalon gi.} iyor üzerinde j Hem vahşi bir hayvan gibi bakan daki gazinoya gittiji zaman yine onu 

OJıu sevmekten ferqat etmiye- kıp ettım zannedıyordu. tinin kırışıkları altında esrarlı düşün kıvırcık ağır bezden güzel bir göm- bu gözler hoşuna gidiyor, hem bu göz görOyordu. Kendilerine en yakin bir 

1'.aaen bütün nişanlıhk hayat- Halbuki hakikatte hadise hiç de celer saklıyor gibi görünen iri başlı lek vardı. Plajın gazinosunda otur - lerin ifadesine hiç uygun gelmiyen bu masada ve aç kurt ~özleriyle &'ÖZ 

!snNBm Mr .da biJ1e bir ih- 00,le Olınaınlfb. bu adamı aörf1Dce bir nefret hissi mut piPo içiyor denize sirmiyordu .. 1 sıcak w hoşuna licliyordtı. !erine bakarak. 
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f liibliyoğrafya 1 

HALK SAiRLERi 
Amerikaya gidip 

gelen tayyare 
ARADA BiR 

Saksıdan yağan rahmet 
Milletler 

ahlak 
arasın~ 

kaideleri 
Bu kaideler artık h~ihıal 

ediliyor, açık şehirler ve halk 

Halk şairleri hakkında küçük notlar 
Türkiyedeki bütün halkevleri ara-ı aşk felsefesi değildir. Pante!izm ile 

sında, neşriyat sahasında en çok faa- pek az temas eden Hüdayinin felse
Jiyet gösteren muhakkak ki, İstanbu- fesi, Anadolu mutasavvunlarından 
!un Eminönü halkevidir. Eminönü ı ziyade, Orta Asya dervişlerine bağllı
Halkevi, halkevi mecmualarının Ülkü dır. Bazı yazılarında ise tasavvufla 
ile beraber en mükemmellerinden bi- hiç alakası olmıyan bir insandır: 
ri olan c Yeni Türk. ü her ay munta- Ey bu gönlüm şehrini bin lutf ile 
zaman çıkardığı gibi, ayrıca yine ay- abad eden, 

Gidişi 15 saatte, gelişi 
20 saatte yaptı 

Dün akşam, ellerimde günlük ih
tiyaçlara ait yükler olduğu halde, a
ğır adımlarla evime doğru ilerliyor-
dum. Havanın insan tahammülünü 
epeyce baltalıyan sıcaklığı, vaktin ak
şam oluşundan dolayı şehrin, bilhas
sa nakil vasıtalarile artan gürültüsii, 
günün mutad işlerile yorgun düşen 
vücudümle dinlenmek ihtiyacını şid
detle hisseden kafamı büsbütün hır
palıyordu. Bir an evvel eve vararak 

1 ·· ot bomaa anıyor; mukabele görmuY 
Yazan: İngiliz Avam Kamarası azasından binbaşı G· A~ 
™WN.A.v..o. .>.AJ ·~www.A.·~~··•·················v··········v··V..V.w 

dan aya halkiyata ait kıymetli mad- On sekiz bin alemi bir emrile icad 
Jeleri ihitva eden cHalk Bilgisi Ha- 1 eden, 

' berleri• ni hiç aksamadan neşre de- Zatı biçunun mekanlardan münez-
vam etmektedir. zehtir senin 

Almaa tayyaresi Kandor 
Dünkü gazetemizde, bir Alman 

soyunup, dökünüp istirahat etme!< 
fikirle adımlarımı biraz daha sıklaş

tay tırmak istiyor, fakat sanki bacakla
yaresinin Berlinden uçarak Amerikaya rımı tutan bir kuvvet varmış gibi 
gittijii, oradan da tekrar Berline av- buna muvaffak olamıyordum. 
det ettiği yazılmıştı. Böylece ilerliyordum. Eve pek az 

Bu çalışkan halkevi, son zaman- ı Pes seni ya kande bulsun ağlayıp 
larda seri halinde bir takım kitaplar feryat edeıı 
neşretmiye başladı. cİstanbul - Emin- cÇırakçı Miskin'i cBeynamaz Des-

Bu uçu' hakkında ecnebi gazete • mesafe kaldığı bir sırada bir kaldı
lerinde alakalı yazılar intişar temek - rımdan karşıki kaldırıma geçmek icap 
tedir. 

etti. Otomobil ve tramvayların sık 
önü Halkevi Dil, Tarih ve Edebiyat tana isimli zahidane manzumesile ta
Şubesi Neşriyata namı altında çıka- nıyoruz. Muharrir, bütün vasıta ve 
rılan bu serinin birinci kitabı Meh- kaynaklara baş vurduğu halde şairin 
met Halit Bayrının .Halk şairleri hüviyetini anlatacak bir işarete rast 
Hakkında Küçük Notlar> isimli ki- / gelmediğini söylüyor. 

Bu yazılara göre, dört motorlu cFo- sık geçtiği bu caddede bir kazaya uğ
ke - Vulf, F. W. 200 Kondor > tay- ramamak için durarak önüme ve ar
yaresinin 1 l ağustos öğle zamanı şi .. 

mal atlantiğini geçtiği habe,r alındığı 

zaman bütün Avrupa hayret içinde 
tabıdır. Beynamaza verme selcim, lc:almı~tır. 

Burhanettin Basımevinde temiz bır Azap olur her suptıu şam , 
baskı ile basılan bu kitap, muhtelif Çirkin yüzlüdür beynamaz. 
halk şairlerinden bahseden muhtelif 1 Beynamaz surette beşer, 
yazıların bir araya getirilmesile vü
cude gelmiştir. Kitabın sahibi, kitap 
hakkında şöyle diyor: cBu kitapta' 
toplanan yazılar, ayrı ayrı zamanlar
da yazılmış olup, mevzu itibarile de 
birbirile alakasızdır. Bulnann bir ~
raya getirilmesindeki sebep, hep bir
den taşıdıkları bir müşterek vasıftır 
ki, o da her birinin bir halk şairine 
taalluk etmesidir. Vaktile hazırlan

mış olan bu yazıları şimdi neşretmek
le ellde etmek istediğimiz netice ise, 
halk edebiyatımızın eski ve yeni bir 
kaç simasını hatırlamıya vesile ver

Bu •eyahat, o kadar gizli tutulmuş
tur, ki iki gün evvel daha, Foker-Vulf 
müesseseleri direktölüğü, Atlantik Ü .. 

zerinde hiç bir tayyarelerinin uçmadı 

mekten ibarettir .• 
Kitap, saz şairleri ve mutasavvıf 

şairler namı altında iki fasla ayrıl· 

mıştır. Birincisinde 6, ikincisinde 8 
şairden bahsedilmektedir. 

Saz şairleri kısmının ihtiva ettiği 

şairler şunlardır: 

Hocaoğlu, Hükmi, Nuri Mehmet 
Paşa, Aşık Şem'i, Aşık Esrari, Celali .. 
Muatsavvıf şairler kısmında şu şa

hısları vardır: Üftade, Hüdayi, Çırak
çı Miskin, Derviş Hacı, Seher Aptal, 
Derviş Mehmet, Fatma Kamile, Mek· 
nunJ.. 

Şeytanın kulağına işer. 

Ölümü gelince şaşar, 

Hey ne zalimdir beynamaz 
Yatur domuz gibi horlar, 
Kalkar eşek gibi ırlar, 
:::'ehennem içine korlar, 
Kara yüzlüdür beynamaz. 

ğını ve uçmaya da hazırlanmad,ğını> 
bildiriyordu. 

Dört motorlu Alman tayyaresi, ge

. çen çarpmba günü saat 19,35 de Ber 
lin yakınındaki Staaken askeri tayyare 
meydanından hareket etmiştir. Tay -
yarede, Luflansa' dan yüzba~ı Henke Gibi ağır hücumlardan öğreniyoruz 

onunla beraber ki, çırakçı miskin aff Ptmez, dar ve P'.~ot ~u.lunuyordu ve 
korkunç bir din terbiyesi almış bir dort kışı vardı. 
şahsiyettir. ı Tayyarede, 9.000 litre müşteil mad 

Gaziantepli olan Hacıbaba veya de ~ulunduğuna göre, 35 saatlik yol
Derviş Hacı, uzunca bir destanı ve culuga hazırlık yapıldığı anlaşJlmak -
muhtelif şiirlerile hakkında oldukça tadır. 
malumat bulunan bir şairdir. Fakat Tayyare, orta Almanyada i~leyen 
bu malumat müsbet ve tarihi olmak- ticaret tayyareleri sistemindedir. Yüz
tan çok bir rivayet halindedir. başı Henke, 1 1 ağustos sabahı saat 9 

Seher Aptal, Halit Bayriye göre, da : « Yeni lskoçya üzerinde bulunu
bir kadındır. Hakkında hiç bir malı'.l, yoruz > diye haber veriyordu. 
mat yoktur. Tayyare, Kanada üzerinde nıuha-

Yazma bir mecmuadaki bir iki şii- lif bir havaya maruz kalmış ise de •a
rile, Sadettin Nüzhet'in cBektaşi şa- at 19,45 de, yani J 4 saat 45 dakika 
irleri• isimli eserinde bir manzumesi bir seyahatten sonra, (muayyen za .. 
olan Seher Aptal, eserlerinden kolay- mandan 6 dakika evvel) Amerikaya 
ca anlaşlııyor ki, zaif bir simadır. vasıl olmut1tur. · 

Bir bektaşi şairi olan Derviş Meh- Bu hadise, dört motorlu bir tayya-
met .Hacı Bektaş çırağının sadık ve renin ilk defa olarak Berlin ile Nev
muti bir pervanesidir.> Bunu zevk york arasını rapt ettiği noktasından 
ve gururla itiraf eder ve başka sığı- dikkate şayan görülüyor. 
nılacak kapı olmadığını da söyler. 

Fatma Kamile Balıkesirlidir. Aile- Papa ve ırkçılık 
~Ünakaşaları 

kama baktım. Yakınlarda hiç bir va
sıtanın bulunmadığını görerek karşı
ya geçmek üzere ilerledim. Fakat he

nüz bir kaç adım atmıştım ki, karşı 
kaldırıma, cadde üzerindeki evleri.n 
birisinden bir kap dolusu su döküldü-

ğünü gördüm ve durdum. Başımı kal- kutbaol•' 
dırdım, karşıki evlerden birisinin Milletler arasındaki ahlak kaidelerine riayet edilmemesinin 
penceresinde yaşlıca bir kadın duru- rından : lıpaı>yada bava bombardımanlarından ölen kadınlar .

1 Pı' yor ve elinde tuttuğu ve biraz evvel C"h h b" d .. h . Bu to' 
... .. .. _ .. ı an ar ın en once. aşırı are- nun en canlı tezahürleridır. . """;rı• suyunu sokaga doktugu cam vazonun . . . bır ,.. 

· · d k l d l ki d d f ,ketlerle rencıde olan ve cıhan vıcda- leme meselesi, daha mef"um ·~di• 
ıçın e a an su am acı arını a e . . . 

1 
• flı'" 

t k . . k 1.1 b" k h k t nma kıyas edılebılen bırfey vardı. Me- taşıyor ve totaliter devlet erın •. ol•D e me ıçın o ı e ır ta ım are e - .. . . rı 
denı mılietler arasında carı oJan neza- ye kadar devletler arasında c• atı.ıf 

ler yapıyordu. Bu sefer pencerenin ö- ket kaidelerine göre, cihan vicdanını münasebetleri 6?ğiıtt!rmelerine rrı 
nünde duran ikinci bir vazo daha gö· rencide etmeğe müsait olan her hare- bulunuyor. 
züme ilişti. Muhakkak ki, pek az son- ket yalnız bir hata değil, aynı zaman- Onlar, eski kanunu yalnı• ı•~~: 
ra onun içindeki sular da sokağa bo- da bir politika deliliği addedilirdi. O mekle kalmıyorlar, onu toptan. r." hİV 
şaltılacaktı. • zamanlar, umumi efkar kuvveti, hesa- diyorlar. Muahedelere riayet ıçın t1 -

Nasrettin Hocanın meşhur fıkrası- ı b kat 1 b" d" H · t" 1 k h b" b 1 Zarrı• . a ı an ır ş,ey ı. rıs ıyan ı va .. ır mec uriyet tanımıyor ar. d3· 
nı hatırlıyarak Tanrının rahmetinden deti gevşemeğe yüz tuttuğu halde mÜf lar ve muahedeler, onlann naıa""kıY' 
kaçmanın doğru ~lmı~a.cağını düşün- [terek ahlak kanununa riayet eden bir kaideye tabi olmayan bir oyunds . ir 
mekle beraber, hır duşuncesız kolun /Milletler cemiyeti vardı. metsiz şeyler gibidir. Ancak k•ndıli, 
çiçek .vazosundan pek büyük_ bir küt- Bu kaideler arasıra ihlal edilmiyor, !erine geldiği zaman, riayet edil."';oi· 
le halınde kafama rahmet yagmasının değildi. Hatta, bazı yükselmi• millet- d" H·· ·· · d ı hut ın 

T lr. USnUnlyet, B a et, ya Utt~ 

arzu edilir bir şey olmadığını düşü- !erin bile medeni ahlak kanunlarını yet gibi mücerred mefhumlar. ~ ;y• 
nerek biraz önce indiğim kaldırıma rencide eden hareketleri oluyordu. Fa caviz devletlerin istediklerini t~ j]~r : 
yeniden çıktım ve yoluma buradan kat, bu kanunun mvecudiyeti bile bir etmek bakımından hatıra geıır 1 ,ıi 
devam ettim. medeniyet fian sayılmağa kafiydi. aksi halde bunların hiç bir kırrrı 
Karşıdan gelen ve küçük bir Cihan harbinin bütün şiddetine rağ- yoktur. ~i 

çocuğun elini tutmuş bulunan ihtiyar men, bir beynelmilel kanun, takdire Bugün öyle bir devirde yaşıyor~.o 
bir kadın da gözleri su di:ikülen peu- değer bir surete itibarını muhafaza et- bazı devletler, diğer devletleri• şi•I 
cerede olduğu halde: / ti. Her hangi bir devlet, kanunu ihlal münasebetlerinde tamamile an•' 

- Bir şeycikler demem, Allah tan 1 etmek istediği zaman bile, tereddüde hareket ediyorlar. rtD 
bul~.":. di~e .mırıldanıyordu. . !düşüyordu. Fakat, umumi bir kaide Bu vaziyet bütün iyi komşuluk pir 

D Ş nd m B dd k · 1 • • • "hk ·ı d hür etfll u u u . ır ca eye, yanı umu- olarak anunlara tiayet edildi. sıp erının ıstı arı e e teza rfl~ 
. b" k d b h · R d"' r rrı• ma aıt ır yere, en i a çesine EU Meaela, esirlere insanca muamele tır. adyoyu ve matbuatı, ıge . ek 

d k b h ] ul eurrrı ö er gi i iç tereddüt etmeden su edildi. Salibiahmer hürmet gördü. Ze- eketlerde ltargaşalı.lı: hus e g jjriİ' 
döken bu kadının Allahtan mı bulma- birli gaz kullanılması ve denizaltı harbi maksadile kullanmak usulu alıP y 
sı, yoksa bu işlerle allakadar olması 
icabeden bir makamdan mı bulması 
lazımdı• .. 

** 

bütün dünyaca itham edildi. 

Fakat, bugün öyle görünüyor ki • 
artık dünya. vahtJete doğru gerileme-

müştür. .. ,_,. 
• a rntJt1 

Totaliter devletlerin, zalıırı d• 
b "d "ki . Jeketl•' se et ı ame ettı erı mem bt>' 

1 · de 

Bunlardan Hocaoğlu ile Hükminin 
1714 te idam edilen Nasuh Paşa hak
kında yazdıkları birer destanları ki
taba konmuştur. Mehmet Halit Bay
ri her iki şairin de 18 inci asırda yaşa
mış olduklarını bu destanlardan çı
karmaktadır. Ayrıca Ali adında biri
nin yine ayni hadise için yazılmış 

başka bir destanı daha mevcuttur. 
Yazıcı, bu üç şairin de Nasuh Paşa
nın adamlarından olduğunu tahmin 
etmektedir. 

sinin verdiği malumat ile, muharrır, 
Fatma Kamil'in hayatı hakkında epey 
şeyler toplamış oluyor. Seksen iki ya
şında ölen Fatma Kamil'in su yerine 

münhasıran şerbet kullanmak, man
zumelerini ekseriya gece yazmak gi
bi adetleri olduğunu bu suretle öğ
renmiş bulunuyoruz. Hem aruz, hem 

Hıristiyanların reısı 
ruhanisi meşhur nut
kunda neler söylemiş? 1 

Bir havranın tahribi 
ğe ba11lamıştır. Her gün öyle misaller
le karşıla~ıyoruz ki, bunların her hangi 

biri bundan on aene evvel olsaydı. bü 
tün dünyanın takbihine uğrardı. Ağır 

dalaverelerine devam etme erı dit• 
1 ·ı I . . •mili•' ne mı e vazıyetı kar41tıran a . d" 

d, .. ın 
Kanuna, hali riayet etmek en ı~· 1ıı 
olan devletlerin bu hareketler' r 

10 Nuri Mehmet Paşa ise, muharrirjn 
Asım ve Cevdet tarihlerile Fatin tez
keresinde bulduğu malü.mata göre 
devrinin klasik şairlerindendir. Ha
lit Bayri, paşanın maiyetinde saz şa
irleri de bulunduracağını tahmin ede
rek kitaba aldığı şiirin paşanın idamı 
sıralarında bu şafrlerden biri tara
fından yazılmış olduğunu kabul edi
yoruz. 

de hece ile yazan şairin, hecede daha Vat.ikan, (Hususi) - İtalyan gaze
çok muvaffak olduğu yazılarından teleri, Berlinden aldıkları bir tel
kolayca anlaşılıyar. Gelişigüzel bir grafta, Nasyonal Çaytung gazetesi-
kıt'asını okuyalım: nin, Papanın ırk aleyhindeki son nut-
Bir ateş var üzerimde, kunu tenkit eden makalesinden fık-
Bir şey yoktur nazarımda. ralar nakletmektedir. 
Şöyle seresm gezerim de, Vatikan'ın Oservator Romana ga-
Acep buna deva nerde? zetesi, Nasyonal Çovtung gazetesine 

Hecedeki bu ahenge mukabil, aru- şöyle cevap vermektedir: 
zu kullanışı çok beceriksizcedir. <Biz, Papa'nın nutkunu büyük bir 
Kitabın son şahsiyeti olan Meknuni sadakatle huliısa etmeseydik, Alman 

ise, muharririn hakkında hiç mallı- gazetesi bizim aramızaa bu kadar itı-

Avusturyada bir Yahudi 
mabedini merasimle 

yıktılar 
NUremberg, 10 (Hususi) 

"Şehrin sinesinde utandıran yara,, 
diye yarler!ilen Yııhudi havrası, 

bııgUn ytkılmıya hnşlanmıştır. 

Yadııdi dUşmanlarınin lideri 
JOlylls Ştrayher, bu mllııasebetle 
bir nutuk iradetmiştir. 

d .. nyaD 
olan fey, bu hareketlerin fili hiç bir göstermeleri de, bir medeni ll l•'ı 

• ..rt mevcudiyetini j-nümkün i(llan 'f r -itiraza uğramay1ş1, pek az a18.ka ile 

kar,ılanması ve müsebbipleri tarafın
dan itizara bile lüzum görülmeyi~idir. 

inkar edenlerin vaziyeti kadar teh 
1 

kelidir. 
h· 

Buna en açık misal, sivil halkın Yeni ahlak, daha doğrusu yeni :"' 
· ·bombard.ımanıdır. lakaızlık, yavaş yavaf, herkesin k.• 

Habeşıstanda da, ispanyada da. , )üne mazhar oluyor. 
1

, 

Aşık Şem'i, Şem'i namını taşıyan 
diğer iki şairden sonradır ve Konyıı
lıdır. Şem'inir. mezar taşında sağlı

ğında yazdığı şu manzumenin yazılı 
olduğunu, fakat bu manzumenin as
lına nazaran yanlış olduğunu öğreni
Bu cihan bir kimseye baki değil nlli 

mat edinemediği bir şahsiyettir. O bar görmiye imk5n bulamazdı. Berlin F•ı• • d dh• 
kadar ki, Sadettin Nüzhetin Bektaşi gazetesinin bizim, Papanın nutkunu } lStJn e te iŞ 

Çinde ~e •İv~] h~lk, ask~i bi'. zaruret Dünyada sulh yerine bu ,il~.hl~rııt 
mecburıyet _uzerıne degıl. hır ~ar~ narfinin kaim oluduğunu götll~ıt .. 
metodu ,ekimde bombardıman edıldı. Beynelmilel kanunlara yapılan t 8'' 
Japonlar, harp aahası haricindeki sivil "YÜZÜ önlemek mümkün müdür ? J.;ı~ 

halkı bombardıman etmeyi, Çinlileri na kalırsa beynelmilel kanun. bu ·hl;! 
sulhe mecbur etmek için bir çare ad 

1
.. . I 0rıtJ 1 

şairlerinde bahsettiği ve üç şiirini nakledişimize kızmasını haklı bulmu- j (B t f 
1 

f d ) 
.. .. . . aş ara t ncı say a a neşrettiği Meknuni ile kendi Meknu- yoruz; çunku muhterem Papa bırbı- .k. k t .. 

1 
.. t·· 

ediyorlar. İspanyadaki militaristler de, 
nunun uzumuna ınanan arın. ııfl 

. ksD 
mesuliyetine hareket edenlert . ·Je 

. • ı ı çocu a o muş ur. 
nisinin ayni şahıs olup olmadığı hak- rınden farklı iki ırkçılığı itham etm~> B h b İ .
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1 
aynı gaye ile, Cümhuriyetçilerin köy kuvveılerıdır1 

harici ad etmelerile 
u mu are eye ngı ız ayyare erı ve kasabalarını bombardıman ediyor-hayal 

Gaflet ile aldanıp meyletme kalb 
nakkaşına, 

Akibet olsan gerektir sen de muhtacı 
dua 

Oku bir kaç fatiha balışeyle ben kar
daşına. 

'.}irmedi kabre benimle mal-ü evliidü 
ayal, 

Perk edip toprağı baiımdan dağıldı 

kında bile kat'i bir şey söyliyemiyor, miş, Afrikalıların içinde bulundukları 
lar. Bunların ileri sürdükleri mazeret 
Uzak Şarkta sulhü iade etmek, diğer 

yalnız etindeki manzumeleri neşredi- ı şeraitten de bahseylememiştir. O, İ- de iştirak etmiş, İngiliz mitralyozları 
yo:. talya'daki ırkçılığın taklit mahsulü 4.000 tedhişçi Arabı doğrayıp biçmis-

t i:. · taraftan ispanyada Bolşeviklik virü • Gerek Halit Bayri'yi, gerek Emin- olduğunu da söylememiştir.• 

~~ -~·"" Asıl mesele, sulhperver ve ırrıil.,I 
riayetkir olan devletlerin beyııe te''" 
kanunu mütemadiyen ihlal eden bil• 

önü a evının ı, arı ve e ı- Vatikan gazetesi, Papa'nın bu nut. a us a ı ası er, şe ır e ı ban- B 
1 

.
1 1 

k "hJ·ı· . d H ık · · D"l T ·h Ed b" N bl t k" .1 h. d k" ı•ünü imha etmektir. 
eync mı e anunun ı a ıne aıt a 

yat şubesini bu eserden dolayı tebrii< kunun tenkit mahiyetınde olmadı~ı. kayı soymuşlar, muntazam bir aske- , ha bir çok mi•aller gözlerimizin önün-
·· 1 1 h ·· ı ·· ·· beti keS• vuz er e er tur u munase rf'lu ' 

melerindedir. Bu hareket tarZ•· .., tJ 
etmek lazımdır. nı, Papanın bu nutkunun propaganda ri kuvvet vücude getirmiye çalışmıs- d d" 1 d · ı · ··ıd·· ··ı 

S · e ır: apanya a esır erın o uru me· 
======::::=:=:::;::====· =N=·= talebesine bir ders şeklinde söyledi- !ar ve halkı 25 bin lira vermiye mec- . H b · t d 5 1.b. h t ·· 

dogr 
hakkak ki beynelmilel anarşiye .. nı;o• 

sı, a ~~us an a a ı ıa mcre ecavuz 
V----1 ilini izah etmektedir. b t . 1 d" 
ergı er ur e mış er ır. ve bitaraf gemilerin torpillenmesi bu-

yol alan bugünkü temayülün ° 
geçebilir. 

aşina. Kanunlarımız aragında, daima 
Ey birader bak bana yetmez miyim cevval olan mali ve iktisadi vaziyetin 

ibret sana, geçirdiği inkişaflara tetabuk etmek 
Şem'i namım bir nişan oldu mezarım lüzumu dolayisile en fazla değişik-

Yeni pancar 
mahsülü 

taşına. liklere maruz kalan verğ-i mevzuatı- Şeker fabrlkalarıııa merasimle 
Aşık Esrari ile Ce!ali'ye gelince, bi- mızdır. Bu değişiklikleri takip kolay gönderildi 

rincisi 19 uncu asırda yaşamış ve mu- iş değildir. Verğilerdeki tahavviille- İki senedenberi pek noksan rekolte 
h · · t h · · ·· b re nasıl hakim olmalı? Bunun cevıı-arrırın a mınıne gore muasırı ıı- veren .Pancar. mahsulü; bu yıl muh-
lunduğu Dertli ile belki de arkadaş- bını yorulmak bilmez hir çalışma ve telif mıntakalarda çok bol olmuştu ... 
tır. Celıilinin eski cönkte bulunan Ce- sebat eseri olarak, devamlı şekilde Ezcümle Edirne ve havalisinde de 
lfıli destanı isimli dikkate değer bir intişar etmekte olan, Hakkı Yeniay' bu yıl kuraklık daha fazla olmasın.t 
manzumesi vardır. Her iki şairin bir ın (ekonomik ve finansıı !kanunlar ve rağmen vücude getirilen sulama ter
iki şiirini daha kitapta toplanmış o- diğer mevzuat serisi, kitap ı: Verği- tibatı sayesinde geçen seneye naza-
larak görüyoruz. !er) isimli kitap vermi~tir. Onda bü- ran mahsul daha iyi olmuştur. 
Mutasavvıf şairler faslına gelince, Pancarların sulanması ve hastalık-tün vcrği kanunlarını, tef~ir nizam-

Üftade, cBağlı göründüğü vahdeti name ve izahnameleri ile bir arada !ardan korunması hususunda Alpul-
vücut felsefesinin tesiri altında kaı- ı s k ş· k · l k Jk b"' 

çok iyi tasnif edilmiş bir halde bula- u • e er ır etı memur arı a a u
mış bir zahit telakki olunabilir.> Yüz , yuk kolaylıklar göstermisler ve yar-
yıldan fazla yaşamış olan şairin b•ı bilirsiniz. Kitap duran degil, yürü-, dımlarda bulunmuşlardır: Pancar fi
kanaatleri, eserlerinin bir çok yerle- yen bir eserdir. Sat.~ veri Ankara atının g~lecek sene içinde bir kuruşa 
rinde tekrarlanmıştır. 1 da Akba Kitapevidir. İlk alım bedeli çıkarılacağı haberi de pancarcı lan 

Hiidayinin frle<fesi, nl;ifonik lı'r :3 limılır. pek ziyade scvındirm,ştır 

İngilizler, bunların Yafadaki ikı j z k 
1 murahhalsarını tevkif etmişlerdir. a vk amp arı 

Böyle iken ortadan kaldırılan kimse-

~~~e~~~~u~i:::::•r ~:t~k::~ani~~·i~~~~ T. atı·ıe ~-ç·· ı-k- wan- ı·ng., ı·lizler 
dört bedevi erkeği ile iki kadınını 

dağa kaldırmışlardır. b 'd ) ..., ) • Jef 
re::~~~~~,::ş ~ai:a;~:d:i;::1~:~~::: ura a nası eg enır . of· 

setlerine tesadüf ediliyor. Suikastlar lngiltrede, İ•tİrahat aylarile beraber 1 her e/ilenceye iştiraki te~in edı~or o<I 
tevali etmektedir. ortaya bir zevk. eğlence ve izdivaç Bu adamın, tesis ettiğı kaınP )şf'l'' 

tüccarı da çıkll. Bu ticareti meydana tanedir ve bunların en mühİtfl k.~3 ,Jı1' 
ııtiren adam "Bülen,. i.<miııde Kana- Notingam yakınalrında yüı h~ ıı b11 

dalı bir lngilizdir. Riyaset ettiği şirke- bir Maha işgal etmektedir. Yan 

Daha bu sabah, Kudüs'ün surları ö

nünde hançerlenmiş bir Yahudinin 

cesedi bulunmuştur. 

İngiliz kuvvetleri, asayişi 
tin sermayesi, 500.000 lngiliz (3 mil- kampta, 2500 mü,teri vardır. ·veıl• 

iade için f ·ı ı ·ı eıunı. · ' yondan fazla Türk) lirasından fazla- ngı terede. para ı tatı ın ., jc;ıf'l• 
bütün gayretl~rini sarfediyorlarsa eh dır. ri, bir haftadan fazla olmadıgı ~•'' 

h cU"" · ledhisçUerin, her tehlikeyi göze alan Bu adam, kırlarda İ!lltİrahate çıkan-, bu kamplardaki rnü~teriler. er eni1e'1 

faali.\'etlcrine bir türlü mani olanıı- lara, haftada 3 Jngi}iz lirası mukabi- •te~i sabahı değişir, pyerlerıne y 

yarlar. linde, yalnız hususi bir ikametr-ithla gelir. ,. 
1 

11eı' 
. . • . j R··nc-n ır Fıl•s!ın. bu \'a7?VCtfe, korku ve cm- ıyiyecek vermeklt- kalmıvor. onlara. RC nu ~urrtle her sene u ' 

n .,.. ~" 'k i,..·nr, -~ • "eve gündüz akl' ....... J,.hil~n hl"'r !'rynra. k"'nlpınd~n 40.000 kişi gıı-c-t"T· 
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sQtaı • YEı'ii SABAH 

Balıkesirde bir 
aile faciası 

iki ahbab 
Evden kaçan kansını balta ile 

paralayan adam 

::~~:ı:~d~ö~:e~ ~~~u~:uşo~ı: Lı·k maçlarının gu·· nlerı· ve İhsan ile karısı 20 yaşlarında Ayşe 

Biri şişman diğerı zayıf olan iki 
arkadaş İstasyonda biribirleriyle bir 
den karşılaştılar. 

Şişmanı, istasyonun lokantasından 
henüz çıkmış, dudakları kızarmış üs 
tü ba~ı da şarap kokuyordu ... 

Zayıf treneen inmi~ti. Bir elinde 
bir valiz, diğerinde bir sürü paket -
!er vardı. Üstü başı dn kııh\•e ve su
cuk kokuyordu ... 

Zayıf olanın arkasmda, kendi gi
bi zayıf, uzun çeneli bir kadın - ka
rısı - ve tek oğlu olan gö•ü kapalı, 
lise talebesinden bir çocuk duruyor
du. 

Çeviren : L. Bercmen gece saat 23 sıralarında kavga etmiş-

kili dostunun önünde iği!ip büküldü. ~e:'!'~a~:~~ne~:ce::d:nk~:~:!~:t~~ kulu•• blerı· kararlaştırıldı Şimdi, elindeki paketlerle valiz kur den korkmuş, evden dışarı fırlıyarak 
şun doldurulmuş gibi ağırlaşmıştı kaçmağa başlamıştır. Fakat kocası 
sanki..... o sırada telaşla eline geçirdiği balta jki'· 

lll!lsteşar sözünü işiten kadının da ile karısının arkasından koşmağa Lik maçlarının iki devreli olarak Bu maçlar Cumartesi ve pazar gün- lata Gençler - Fener Yılmaz. 2; ıınaı• 
uzun çenesi büsbütün uzadı. Natyo- başlamıştır. Gözleri kanlanan, ken- 11 eylülde başlıyacağını ve 15 ağus- !eri oynanacaktır. Cumartesi günleri citeşrin: Boğaziçi - Fener Y~ 1313 
ne! topuklarını birleştirdi; ve elbise- disini unutan İhsan çok geçmeden tos pazartesi akşamı da birinci ve üç sahada B ve genç takımları, pazar Kasımpaşa - Ortaköy, Eyüp - apaş' 
sinin ön düğmelerini ilikledi.. Ayşeye yetişmiş ve baltayı kadının ikinci kümeye mensup klüp murah- günleri de yalnız A takımları maç Gençler. 3 Birinci kanun: !(asım ıer. 

Birkaç saniyelik sükütten sonra haslarının iştirakile fikistürün reki- yapacaktır. Boğaziçi, Altınordu - Galata Gen~..;--muhtelif yerlerine rastgele indirmiş- • o bü·" 
zavıf kekeliyerek leceg-ini yazmıştık. Dün akşam saat Birinci kümeden sonra sıra ikinci Kasımpaşa - Fener Yılmaz. l ·ıc··, , tir. Balta kadının bir kolunu adeta · 

- Ekselans, çok memnun oldum, beşte bu maksatla Bölgede toplanan kümenin fikistürüne gelmiştir. On, ci kanun: Ortaköy - Galata Gen~ ,. vücudundan ayıracak derecede par- Gala'" 
dedi. Bir çocukluk arkada,_ımın böy- kJüp murahhasları arasında u- !ar da 3 klüp olduğu için A ve B gu- 17 birinci kanun: Boğaziçi - , 11 , 

çaladığı gibi muhtelif yerlerinden de r" 
le yüksek bir şahsiyet olması ... Hi! yaralamıştır. zun mıinakaşalar cereyan etmiştir. rupu diye iki guruba ayrılmışlardır. 'Gençler, Fener Yılmgz - Altıno_-f,-
hi ! hi !... şey... Jandarma İhsanı yakalamış kadın Toplantıda evvelç, hem Güneş ve Her iki grup ikişer devre üzerine kar- 24 Ilirinci kanun: Fener YıJına~ıtın• 

- Bunları bırak canım, diyere!< da tedavi altına alınmıstır ' hem de Fenerbahçeyi temsil eden şılaşacaklar ve neticede her iki gru- yüp. 31 Biri~ci kanun: Eyüp -
Şi~man adam zayıf olanı görünce müsteşar, arkadaşının söziinü kesti. 1 • • Hamza bu seneki tik maçlarına anclk bun birincisi tekrardan iki maç yapa- ordu, Kasımpaşa - Ortaköy. 

bağırdı: Niçin böyle vaziyetler :1lı_vorsun? Bizi bir şartla girebileceklerini söylemi.o rak aralarında şampiyonu ayıracak- B GRUBU : 
'S S ıne··· 

- Oo, Prohi; sen misin? Nerden çocukluk arkadaşıyız. Arar.uzda böy- f ve şayet lik maçlarından başka ayrıca !ardır. 11 Eylül: Anadoluhisar - u . 
böyle? Nasılsın dostum; çoktandır le resmi hallere ne lüzum var_ Ç t:caret müdürü milli küme maçı da yapılacak olursa, A grubu: 11 eylül: Kasımpaşa - Ga- Beylerbeyi - Anadolu. 18 Evlü~i~-
~eni görmiyorıım. Zayıf iğilmekte dernm ederek Bir kaç gündenberi ~ehrimizde bazı ancak bir devreli fikstüre taraftar ol- lata gençler, Boğaziçi - Ortaköy. 13 nadoluhisar - Davutpaşa, Kara.,- r 

A M ı . . sumr. 
- • işa, çocukluk arkada.,ım! - stirham ederim, efendim, dedi. mühim iktı•adi i~leri t<tkikle me~gul duğuna işaret etmiştir. Bunun üzeri· eylul: Ortaköy - Altınordu, Kasım- rük • Anadolu, Beylerbeyı - e" 

Sen nen-den böyle? Hürmetlerimi sunarım ek elans ! Mü I bulunan lkti.at vekaleti iç ticaret i · ·· ne mıntaka başkanı demiştir ki: paşa - Eyüp , Boğaziçi - Altınordu. 25 Eylıll: Karagümrük - Beyıerb -P 

İki arkadaş iki defa uzun uzun yek saadenizle size karım Louise'i ve oğ- ri müdürü Mümtaz Rek Burasaya git- •- Ben bu sene millli küme maç- 125 eylül: Ortakov - Ferl'er Yılmaz, Sumer - Davutpaşa. 2 BiriııciteŞ~a· 
tiğerlerini kucakladılar: sonra durup !um Natyonel'i takdim edeyim! Şu ı miştir. !arının yapılıp yapılmıyacağını bil- · 2 Birinciteşrin: Ortaköy - Boğaziçi, Aanadoluhisar - Beylerbeyi: ,\su 
yaşlı gözlerle biribirl~rine firaklı suretle, ki... Umum Müdür, bugün Bursadan şeh miyorum. Ayrıycten elimizde cBu se- Altınordu - Kasımpaşa, Galata Genç- ldolu - Davutpaşa, Karagüınruk · r~· 
firaklı baktılar. Bu tesadüften her i- Şi~man bir şeyler soylemek istedi. rimize dönecek ve öbür gün lzmire ne milli küme maçları yapılmıyacak• !er - Fener Yılmaz. 9 Birinciteşrin: mer, 9 Birinciteşrin : Hisar - J{a r· 
kisinin de hoşlanmış olduğu belli i- Arkadaşının yüzünde bird?nbire pey gidecektir. şeklinde bir emir de mevcut değildir. Boğaz~_çi - F:,ner Yılm~z, Kasımpaş•· gümrük, Anadolu _ Sümer. Bed~r~i· 
di. dahlanan ifade, ve hall~rindeki ezgin Yeni gelecek göçmenler Federasyondan gelen emirde bu sene- Ortakoy, Eyup - Galaat Gençler. M yi _ Da,·utpaşa. 16 Birinciteşrın. ,. 

Zayıfı: !iğin yüreğini bir tuhaf etmişti. Bu sene memleketimize gelecek ki lik maçlarının iki devreli olarü Birinciteşrin: Kasımpaşa - Boğazicl, •ar _ Sümer, Karagümrük - pavıı _ 
- Aziz kardeşim, eledi, işte bek- Zayıf çocukluk arkadaşından ayrıl- göçmenlerin nakliyatına ağustos ayı _ yapıl~as~ ve geçen se_ne oldu_ğu gibi Galata Gen~ler - AHıno~du, . Fener paşa. 23 Birinciteşrin· Beyierbe"!;. 

lemediğim güzel bir tesadüf! Bana mak üzere elini uzattı. 'h ti . d • b 1 '-t bırıncı kumenın .ıo. ikincı kumenın Yılmaz - Evup. 23 Bırıncıteşrın: Ka- Anadolu Hı'sar Davntpaşa 30 P 
nın nı ayc erınc ogru as anacaK: ır. · , • .... · ., 

dikkat et. Her zamanki gibiyim de - Zayıf yarı beline kadar iğilerek u- ilk go"çmen kafı'lesı' Varnada.n 1 .. de cl3• klüpten müteşekkil olması sımpaşa ·Fener Yılmaz, Eyüp - Bo- . . . B 1 b . S"ıner. 1İ-'. "il ., '-'" ge ecegı t . • • • • • • .... • • rıncıteşrın· ev er evı • u . 
g mı. ıasen .. Yineorskizarifdeli- zatılan eli sıktı. Ve gülümsemeg·e ra- .. N- 1 k h f y yazılıdır. demış ve bunun üzerine ğazıçı. 30 Bırıncıtesrın: Bogazıçı - - · . ·ıecrill· 

~ ıçın azım vapuru ge ece a ta ar· · ~ ·· ·· k A d 1 6 IkinCI ' 
kanlı! Ee anlat bakayım, nasılsını .. Jıştı. h k t d k . her iki klübü temsil eden Hamza: Galata Geneler, Fener Yılmaz - Al- ragumru - na 0 u. -•""• 
.... ~ naya are e e ece ·tır. · . A d l H' s·· Davut~ 
ı>'e yopıyorsun? Ne oldun? Zengin Karısı da dudaklarını ayırdı. Bu sene içinde memleketimize Bul- •Biz, iki devreli fikstürü çekelim, fa- !mordu. Ortaköy - Eyü:o. 6 rkinciteş- na o u - ısar, umer - ·net 
misin? Evlendin mi? Ben, görüyor - Natyonel yeniden topuklarnı as _ garistan ve Romanyadan lO.OOO göç- kat ileride lik maçlarının sonund.t Fe· rin: Kasımpaşa - Galata Gençler, Bo- Beylerbeyi - Karagümrük. 13 !k'ııı· 
sun ki çoktan evlendim. Bu karım k . b' men gelecektı'r, derasyon bir de millli küme maçı ya- ğaziçi - Eyüp, Ortaköy - Alltınordu. teşrin: Beylerbeyi - Hisar, Anado 

ervarı ırleştirip ka•ketini çıkardı. er 
Louise'dir; bu da oğlum Natyonel ! F d · b" pacaksınız, derse, zaten lik maçların- 13 İkinci teşrin: Kasım_naşa - Eyüp, Davutpaşa, Karagümrük - Süın 

Her üçü de bu büyük şah•iyete te _ rzurum a ış ıırosu 1 d k 1 A Lisenin üçüncü sınıfında .. Natyonel an yorgun çı an oyuncu arımız mi:- B • . 1 1 .. k n• sadüflerinden dolayı sonsuz derecede Erzurumd 1 't l "f · ogazıçi - A !mordu, Ortaköy - F. 20 kincitesrin: Karagümru -
bak çocukluk arkadaşıma! Lisede o- , ı·ı. . a dransı yo u, mu ettı~ - , ıı küme maçlarına daha yorgun bir . - Da\'uıpaş! 
nunla beraberdik.. memnun olmuşa benziyordular_ ııı; ın,aatı ve emiryolu faaliyeti mü- ,şekilde iştirak edeceğinden diğer şe- Yılmaz. 20 İkinciteşrin: Boğaziçi - doluhisar, Beylerbeyi 

N 
nasebetıle fevkalade i"'i kesafeti pey- hir klüplerine bir avantaı· temin c- Ortaköy, Kasımpaşa - Altınordu, Ga- Anadolu - Sümer. 

'atyonel biraz dU.,ündü; ve sonra d 
k k t" · k B k.l N k a olmuştur. Bunu nazara alan İktisat dilmiş olacaktır.• fikrini ileri sürmÜs· a 

as e ını çı ardı. '4Ve 1 evyor sergısı vekaleti Erzurumda d., bir iş böro•u tül'. · Yol kenarında h•malın 'Bir gü'l hapse 830 k•ıruŞ par 
Zayıf sözüne devam etti: hakkında izahat aldı 1 · d b J d caııı 

Li tosı9 etmiştir. Büro faaliyete b .. lamış- Hamza'nın bu fikrine Galatasarly cese İ u un u censı:ıa mahküm ola!'. ıo d 
- 'sede beraberdik: hey gidi gün Üç gündenberi şehrimizde bulun- tır. "ıo ' 

Jer hey! Hatırlıyor mu~un? Sana makta olan lktısat \'ekfüetô ;:o;evvork j . F ve Beşiktaş klüpleri de iştirak etmiş- Saat 21 de Fatihte Kadı Y,şmesi Çenberli taşta Kürkçüler sokkaıı0~I• k d k d 1 d' h · . · zınır uarında Doğu paviyonu !erdir. Yapılan bir çok münakaşalar- caddesinde 18 inci ilk mektep yanın- 13 numaralı evde Hak ı • 
~n .. a çı er er. ı; an. ı, sıgaranla sergisi komiseri Bay .Suat Şakir dün oturan . o~l• 

k t h cd b k '-'ta akın Üçüncü umum·ı m··f ıt· l'k dan sonra bu dört klüp murahhasları da, yol kenarında bir adamın hareket- f t • u up an en ır aç ıu p y ış. - öğleden evvel Ba.Fekil Celal Bayara u e ,. ı mınta - Salahattinle arkada•ları Rı a 1 
tın da ... Bana da hamına! derlerdı .. • 'c\·york sergisi hazırlıkları hakkın- kasına dahil sokiz vilayet ;,,üşterek bir fikistürü çekmekten imtina ederek 1 •iz olarak yatmakta olduğunu yoldan Bedri ve Süleyman ~g"lu Ahm<t •"'~.-
oh ı N ukl d k ı Ka h ı· d 1 salonu terketmişlerdir. g~çenler görmü~ler, zabıtayı hildise .. d •• 

-
. e yaman çoc ar ı, .. rıcı- da bazı izahat venniş ve veni direk- pavyon a ın e zmir enternasyonal kı' gece bı'r du"g"u"n ev'ınde sabah!• ı 

k k 1 ki ı ' Gerıye kalan Süleymaniye, Vefa, den haberdar etmişlerdir. 
gım, or ma, ge' ya aş. şte ka - tifler almı•,tır. fuarına iştirak etmektedir. Fuarda teş- - )'<O'' 

ı Topkapı, Hilal, Beykoz, İstanbulspor Adamın yattığı yere gelen polisler, tan sonra sabah saat ona dogr• • 
nm... . .. .. . Ziraat Vekili' Ankar•ya gı'ttı' hir edilecek eşya şehrimize gelmiş ve ki" 1 · 'k' d ı· J'k l l55 60 1 d k 1 k" " .. 1 dü~kao· Natyonel yıne duşun<lü; ve babası- • d" İ . . . . up erı ı ı evre ı ı maç arına ta· - yaş arın a, ır saçı, omurcu çeriler caddesinde 2 numara ı ·ı 

ka akı k Ziraat Vekili Bau Faik Kurdog·ı11 1 un zmıre sevk edılmıştır. Fuarda bil- raftar olduklarından bu altı klüp kömür amelesi veya kömür hamalına k ·ı · ler hl"' 

dnındar sına s anma lüzumunu du"n ak•amkı' ek•' 1 A ka. has•a doğu kalkınmasına ıtit kıvmetli benzeyen bı·r adamın, canoız olarak de tütüncü Ali E ber~ :_rı n:ı• ·o 
U" u pre• e n rava . murahhasları arasında evvelce hazır- b . . 1 S ı·h tt' Alı' ><:kbcrı 

,, • ., • . - .ı .., •• .. 
1 

d" ıcarısı o an n a a ın .ı·· 
d etüd ve malumatı havı· grafı'k ve re- lanmış numaralr u"stu"nden fı'kı'stu"r şu yattı0ını gormu' er ır r•· Bu sefer şişman söze başladı: önmü~tür. Vekil, Ha:-.·darı:>aşa istas- · • · · ·~· · 1 1 'b b D ti k'l · t· l-Iidi~e yerine gelerek cesedi mua- 1 çırağı Mehmetten veresiye hır şı 01:tı 

- İşlerin ne alemde dostum? Ner- yonunda Vekalete mensup daireler sım ere era er oğudaki hayvan sure ece ı rrpş ır. k . . . M h olm• • 
de ç I • "Öld" .. • neslinin ıslahı yolunda yap.lan faaliye- 1 11 eylıllde: Süleymaniye _ Topkapı, yene eden belediye doktoru •ekteden ı ıstemıotır. e m<t, ustası ., 

a ışıyorsun · un mu'" müdürleri, ziraat oda'ı heYeti Ye zi- Vefa • Beykoz. İstanbullspor _ Hılill. öldüğünü tesbit etmiştir. Ancak, ci -
1 
için vere

0

miyeceği cevabını vermiftı . 
-1\faarifteyim. On iki senedir ça- t b k "d .. 1 • • ti gösterir malumat, Doğu mahsulleri . • 

1 
" raa an ası mu ur erı tarafından 18 eylül: Siıleymanive - Hilal Islan- varda. bu adamı tanıyan bulunmadıgı Bunun üzerine Salahattin : , 

ı•ıyorum. maa•ım pek öyle dolgun t . l . ve bılh....., lrnçük el sanat eserleri tet' ' · · h" · · b' d'l · · 1 ' •" · ·-· ' eşyı o unmuştur. Aynı trenle, ziraat lh' . . · bulspor - Beykoz, Vefa - Topkapı. 25 ıçın uvıyetı tes ıt e ı ememıştır. _Batakçıya mal mı kaptım'o'" • 
degıl. Bunlardan bahsetmiyelim dos ır edılecektır. ı 11 •1 S"l . · Ce d h" . · · b'. . . ,00ı . . . '. - Vekaleti baş müfetti~liirine ta)·in e- ey u : u eymanıye - Beykoz, Istan- se , uvıyctının tes ıtı ıçın mu- diyerek bardaklan, feker ka" 1 • 
tum. Kar'.m mu.,kı dersl.erı verı_yor .. dilmiş olan Bay llfahmı.:t Celal de An j Tıp p-ıviyo'lu bulspor _ Vefa. Hilal _ Topkapı , 2 Te~ hafaza altındadır. Dün yapılan tahki· • b•f • 
Ben de sıgara ta~akası ımal edıyo - karaya gitmiştir. C_~rra~paşa~a. y~pılnıa~ta olan tıp rinievvel: Sü!eymaniye _ Vefa, Hilôl 1 katla ce•edin o civarda kömür ve saire lannı yere vurup vurup kırmal'a o· 
rum. Ama fevkalade zarif tabakalar. fakultesının bırıncı harıcı hastalık - Beykoz, İstanbulspor _ Topkapı. 9 hamallığı yapan Kırımlı Ali oğlu Ha- mıttır. Etraftan geçenler dul.kan•" ftf 
Tanesini yarım liraya, on taneden --<>-- lar paV.\'OnU inşaatı ha\·li ilerlemiş Teşrinievvel : Süleymaniye _ İstan, !ile ai tolduğu anlaşılmış, defnine ruh- nüne birikmişler, Salahattin, b• :.ııı 
fazla alana iskonto yapıyonım. Ee, Cumhuriyet bayrami için bulunmaktadır. Bina \·e te,.d.;atı önü-, bullspar, Beykoz - Topkapı, Vefa - sat verilmiştir. de, camlan yumruklamıf ve kolu< 
işte şöyle böyle geçiniyoruz. Şimdi tenvir fişekleri müzdeki ders seneRi sonuna kadar h- Hilal. 16 Teşrinievvel ikinci devre : büyük Ziaat kongrası miyeUi ~urette kesilmiştir. d ,

1 

buraya tılyin ettiler beni .. E sen an- İnhisarlar Umum Müdürlüğü cüm- mamlanacak, 939 - 940 ders ;.·ılında Süleymaniye - Topkapı, İ. Spor· Hilal Sonlıah;ırda Ankarada toıılanacak Cerrahpa.'a hastahanesinde te " 
!at bakayım? Ne yapıyorsun? huriyetin 15 inci ~,!dönümü münase- husta kabulüne başlanacak ve talebe Beykoz - Vefa. 23 Tesrinievvel: Sü- olan büyük zira al kongre.sinin ruz - d'ld'k d" k sull00 

1 1 · H'l' l V f İ e ı ı ten sonra un a şam ,i· 
Şisman mııtevazı bir sesle betile renkli tcnvır· fı'>eklerı' hazırla- burada ders ve tatbikat görecektir. eymanıye · ı a , e a - Topkapı, . nameJi hazırlanmıştır. Diğer hazır- hk ,,,e ' • Ahmet Üçüncü Su!h ceza ma e • 
- Ben müsteşar oldum, dedi. maktadır. lnkilap imtihanları Spor - Beykoz. 30 Teşrin:evvel: Sii- !ıklar da ikmal edilmek ıizeredir. Kon .

1 
S 

1
,L • h'k' ıcaıııili" • 

l ' l .. 'l ')' d 1 ne ven en a anattln a ım 
Bu söz üzerine zayıfın yüzü bir - Umum Müdürlük; bu fişekleri za- İııkıliıp enstitüsü ikmal imtihanları eymanıye - Beykoz, Hiliil - Topkapı, greı e, zurra a ı ım a ~m arı arasın-

denb . d F k t b k k d 1 v f t t b ı 6 T · · · da d<ıimi bir irtibat terniıı olunınak u"-ıre sarar 1• a a ç.a uca en- manın a yet~tirebilmek için resl!li Ankara ve stanbulda bir eylülden i- e a - " an u s:oor. eşrınısanı : 
dl'ı'n to ı ak "I" - çal d · ı 1 S" ı · v f H·ı·ı B k zere bazı esaslar da te~bit cdil 0 cek-P ıyar gu umsemege ış - aıre erin siparışlerinı istemi~tir. tibaren başlıyacaktır. mtihanlar, u eymanıye - e a, ı a - ey 'lZ, ' 

ti · go" ı • ı d T •1r· B' k d · tir. Kongre, ziraat a·lemı·nclekı' mo -• z erı par a ı. = ın az sonra ır ço aireler; sipariş mikdarla- grup grup olmak üzere eylül içerisin- Istanbulspor - Topkapı. 13 Teşrini-
yine yüzü buruştu. rını; Umum Müdurlüge bildirmişler- de muhtelif tarihlerde dernm ede - sani: Süleymaniye _ İstanbulspor, dern tekıimülattan ve en yeni alet -

Hemen vaziyet alarak büyük mev- dir cektir. !erden istifade edilerek bol ve iyi 
• 1 Hilal - Vefa, Beykoz - Topkapı. mahsul alınması için bazı kararlar 

c Ne der!'in ? > sualine : . . . ı·t•" - Çoluk çocuk sahıbıyım· -
. '1'rs 

üç ay da çalışamıyacak şekılde_ l k>'t 

lanmış bulunuyorum. Bu işte bı~ . t c>o 

ta yoktur. Bunun için berac>tinıt ıs 
rim ccvabmı vermiştir. 

0 
.• , 

•
• • • • • • •••• • •••••••----••• •- - Ben yokken bir .venilikmi Thelma dokt.ora baktı. Rı'r bne ı·~". - vereceği gibi türkçe bir klikten i~ti- 1 ı• ' ,.. kak tt'" · ı Hakim Kamil şahitleri de dio < ... 

• Macara romanı : 3 f oldu? retile dışarı çıkmalarını anlatan dok- e ıgı an aşılan fransızca ağri - )ıııJl""' 

ı 
~ . _ Olanlar bu akşam olda. Bu son tirla sessiz, sadasız odadan aynldı- kültür kelimesinin bütün ziraat teş- ten sonrıı, Salahattini hir !!'ün hk(irtl 

C SUS 
ll'J ar ş • k t • :· ı ~i~~aB~a~ı;ed:i~i;e~i~.,1i~a~aö:ı:~mr'.!: ~:ınD~~~:işd~i~:ı~ı~:,:~a P!~ı:~u~:~ ~i!!~~n:r.kullanılmasını da kararlaş- ~:m~:~ir~uruş para ceza•ına ın~ a l\, . 1 r e 1 -~~~en de yakla~; size onu göstere- cebine yerleştirerek artistle vedalaş- bir Ziraat mücadele istasyou rapor yakında ikmal olunarak Z1 

ı Ç 
L BERCM tı, çıktı. İzmir, (Hususi) - Ziraat Ve - Vekaletine gönderilecektir. ~I 

evıren : • E:J • Doktor Zeiss daha 1ivade yaklaş- kiiletince, Burna va ziraat mücadele Bazı verlerde sisamların da ne ... 
--•••••••

41
·---••••----•••- t Th 1 b' .. ed 

0

b 1 · M d H J , -,_ L. e ma ıraz Ot e U Unan bır 8 am ene istasyonu teşkilatı VC kadrosu geniş- dünya ziraat füemince henüz ınıt!U 
1
, 

bir adam oturuyordu. Yanındaki bir şılayarak muayene etmesi için kaza- yastığı çekerek Dar.ı·onun ayakları Jetilmiş ve tak\·iye edilmiştir. olmıyan bir nevi ha.şere~·e rastıaıı~~: 
santranç masa.,ında fil disinden ya- ya uğrayan eliıı.i uzattı. dibine oturdu. o vakit Daryo III İstasyondaki mütch:ıs.ı•lar en zi- · eıııw 
pılı satranç taşları duruyordu. Fakat - Canını karde?im, Darvom,· elini a•ag·ı a do· t k t d tır. Sisamların mevaddı şahnJIY 11~ 

' ' Y gru uza ara 0 ur u- Geniş kır yolunun en sonunda yade yaş üzümcülük tizerinde meş- yiyen ve yalnız kabuğunu bırak311 
1
a 

bu taşlar, muhtelif ehPdda olup her pek üzüldüm bugün ohnlara. İşim ğu koltug"a gömülü gihi duran bir vı'llamsı bı'r evde otuı·nn lra· ._ ı ı k " de ıı b · rper aı gu o ma tadır. uzümlerimizin men- gözle görülmez tufeyli üzerinde .... kesin lıildiği taşlardan bam başka ıter bitmez koştum. Geldim dedi. kutuya uzandı. Bir dügm· ,\'e basarak 1ıır,, les . k' k k 'k' k' 'd 'b şe ve sihhatları, korunmaları v000 ir0 cadele ı'stasvonu mu"!ehas". ı•ları •~vlerdi. - Temsillerin na>ıl gerti? t - k t d b' ı - ı arı oca ı ı ı<ı en ı aretti ~ ' , " 
.,..., ' aç ıgı u 11 an ır şey çıkarıp onlara hakkında hazırlanmakta olan bir gul olmaktadırlar. 

Erkekten ziyade kadını andıran - Fevkalade iyi. Artık temsille- uzattı. ler ? mahalle halkı için bir dedikodu 
çok narin ve nazik yapılı olan bu rin bittiğine memnunum .. Şimdi ne- - İşte yakaladığım SPV, Sözle- mevzuu idiler. 
genç, kız kardeşine son derece benzi- reye istersen gidebiliriz. Hatta yarın 1 rimde ifrat ve mübalağa' ~lmadığını Bu karı koca hiç kimseyle alaka- - - - • • 
yordu. Yalnız bül!ln zeka ve kabili- İngiltereden bile ayrılabiliriz. gösterecek derecede ehemmiyetli de- dar olmazlar ve konuşma7Jardı. On-
yeti ~nnki yüzünde toplaıımış gibi - Bilakis kardeşim. 1ngilterede ğil mi? Diyen genç adam tuttuğu şe-1 beş yıldır burada otuı·ılt>klıırı hald 
idi. Balmumu sarılığında olan yü- hem de uzun bir zaman içın kalaca- yi doktora uzattı. haklarında s f b · l'kl · d e, · · 1 ı ır u garıp ı erın en 
z~n~e •. pa:lak _ve uzun sıy~h- kı:- ğız. Sana bahsettiğim işlerin sureti - Sen bunu sakla T,eon. Ben yo- başka dedi kodu me\·zuu teşkil etti-
pıklı bır çıft goz ona bru,ka turlü bır cereyanı bunu icap ettiriyor. ruldum. Hem çok yoruldum. Kema- recek bir harekette hulunmamışlar-
güzellik ve ifude veriyorılu. Bu söz üzerine Thelma geri çekile- nımı verin size bir şeyler çalayım. dı. 

Kız kardeşini görünce çatık du- rek kardeşine baktı, Kapının dibin- Thelma yerinden kalkarak duvarın 
ran kaşları açıldı. l\fağnıum yiiziine de duran doktor Zei"" bir az daha 
bir kızarıklık ve ne~e geldi. Kendi- yaklaştı. 

.sine doğru koşan Thelmayı dudakla-/ - Doğrumu söyliyc.rsun 7 
·nnda beliren bir tebe••üm ile kar- - Evet! 

Vnkia, en yakın kom~ularile t\'-
üzerinde duran kemanı :ılıp karde- ma• etmemeleri, ve pazarları kilise-

/ 

şine \'erd!. Az ~onra od:ı, ~sta bir .el: : re ayak basmamaları bazılarını kız
den çıktıgı bellı olan lıazın ve ıçlı ı dırmiyor değildi. 
nağmelerle doldu. - naha var _ 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma, 
Nevralji, kırıkhk ve bütün ağrılarınızı derhal keset• 

• - icabında günde 3 kaşe alınabilir. - .. 
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16A.GUSTOS 1988 

Sovyet- Japon 
askerleri arasında 

Yeni bir müsademe anü 
zorlukla alınabildi 

YENi SABAH 

Dünkü ve bu gü~~ü modaya ~~re 
teshir unsurlar' 

Sayıfa: 'l 

35 Türk lirası 
zi ve o zaman toplanacak umumi 

heyetlere yeni çalışma programları 

••••••••••••••sunacağımızı sanıyoruz.., 

r:ı.e:ı.e:.:.:30e;-=:31e31e30131113111311131113111sosoaeııaaıeıaaoeoeososllWJil zin sathında belki bir ceset görürüz. ' çindeki civa tabaka•iyle kayaları ye- Denizin sathında berhayat hiç bir i.stırap ikimizi de perişan bir bale ge.. 

YESiL KUMLU ADA 
- Heyhat .A.strid. Neptune o ka- şil kumlu adanın denizindeki fetha- şey kalmamış olduğuna. kanaat getir- timtişti. Astride kırmm kumlu ada

dar şiddetli bir akıntı ile sürüklendi dan dışarıya püskürtmı.is olacak. dikten sonnı. Astrid babacığının ha- ya dönmemizi teklif ettim. İcabında 
ki hiç bir canlı mahlükun o emme kuv Astrid yeis ve nevmidi ile başını yatına mal olan yere son.bir nazar orada geceyi geçirir ve kuvvetlerimi
vetine mukavemet edelıileceğini aklı- sallıyarak: attı, sonra ayağa ka!Rıp orruzuma da zi biraz tazelemi' olurduk. Lakin kır
ma sığdıramıyorum. - Her ne ise dedi, olan oldu. Kör yandı ve hiç unutamıyacağım bir ses- mızıkomlu adanın üstüne geldiğimi2 

~"':lle:3'E:3CIE30E30E30E30l30l3'1911311190E30BIBIE!l001131130E30E308111EICIEIOEIOE~ - Evet, evet! ... Lftkin ne oldu? talih bütün şeametiyle ü;;eriimze le: zaman bu adanın da denize gömülmüş 

YAZAN : T. Vallerey Tefrika No. 56 
Bu ani indifaın sebebi nedir acaba? 8!lldırdı ve bugün ben babasını kay- - Allahaısmarladık baba! ... dedi. olduğunu gördük. Adanın bulunduğu 

- Bunu hiç bir zaman öğrenemi- betmiş bir yetimden ba~ka bir şey de Göğsümde bir hıçkırık düğümlenir- yerde, Okyanusun çivi-fi maviliğini 

~ 'l'ayyare inmekte d~vam ediyordu !arda dolaşıyordu. Birdenbire başı- yeceğiz azizem. Okyanus esrarını ğilim; koca dünyada yapa yalnız bir ken ben de: gölgeliyen koyu bir lekeden başka bir 

1 e denizin sathiyle aramızdaki mesa- nı eğdi; omuzları çöktü. Lakin bu hal muhafaza edecektir. mahlük... - Allahaısmarladık !.. cümlesini ~Y kalmamıştı. 
t de ancak 20 metre kalmıştı ki As- uzun müddet sürmedi: yeniden doğ - - İmkanı yok mösyö Dubreuil; - Hayır A~trid yalııız değilsiniz; tekrar ettim. Demek ki kuvvetli infilak yalnız 

0tıq titrt;-erek yüzüme bakıı. Sanki rulduğu zaman gözlerinin bir irade bu tabii bir hadise değildi, herhalde ben varım ve ben sizi lıiç bir zaman İşle Bergenli profeı<ör Kristiyan Ja Sefil kumlu adayı parralamakla kal
~ Qınana kadar mevcudiyetimi bile u. ateşiyle yanıp tutuşmıya başladığını bir şey oldu. yalnız bırakmam. Gen~ kız heyecan kobsonun ideali uğrunda can vermit mamış, kırmızı kumlu adayı da . o -

0~lıııuştu. zavallının renıd yemyeşil gördüm. Azimkar bir eda ile: - Buna nasıl hüknledebiliyorsu- ve şükranla yüzüme bir müddet bak- olduğu mahalden böyle bu suretle e- !arın dibine sürül.Jenmi,ti. Şu suretle 
llıu~. bembeyaz kesilmiş dudakların - Jakopson heyeti aeferiyesinden nuz, tı sonra titrek elini elimin flstüne ko- hediyen ayrıldık ve hayat, tabiatın o büyük dedem Leonald Hanrinin ÜI) 

~n ter damlaları dökülüyvrdu. San- sağ olarak bir siz kurtuldunuz. Hiç Hüküm vermiyorum, tahmin edi- yarak kısık bir sesle sadece: ezeli ve değişmez kanununa tevfikan adaaı da artık suların yüzünde mev
t kendisine ait değilmiş gibi bana olmazsa onu kurtarmalıyım! ddi. yorum. Herhalde Koun - Lon dağında - Mersi! dedi, sonra teessürüne tabi! mecrasını takip eimek mceburi- cut bulunmayordu. Necip ve büyük 
ahancı gelen bir sesle ,orduı Ve cevabımı beklemet\en irtifa geçen bir hadise bu felaketi doğurdu. hakim olarak parmaklan tayyarenin yetinde bulunduğundan o andan iti - projelerimiz; ümitlerimiz ve hülya
~ -- Bir şey mi •öylemek lstiyorsu- pervanelerini harekete getirdi. Belki Tibetliler doktor Karerin ka idare volanı üzerinde sımsıkı kfüd- baren kendi canlarımızı kurtarmak !arımız; müstakbel araştırma ihti -
U~ llıö•yö Dubreuil ?... Dalgalara sürünecek kadar alçal- rargahına hücum ettikleri zaman o- lendi. Genç kız, sanki bu h:ıreketiyle, için çetin bir müc.ıdeleye giriştik. malleriıniz, tıpkı Neptune gibi, Bah-

(Dr\•amı var) 

~ -- Rııyır Astrid, m11dPmki ölme- mış olan tayyare birdenbire yüksel- radaki fethanın etrafında bir boğuş- artık kurtulmıya azmetmit olduğuna * ri Muhiti Kebirin bulanık ve azgın 
~!tarar verdin, birlikte ölelim. An- meğe başladı ve (100) metreye çıktı ma olmuş ve bu hercü merç içinde kendi kendini inandırmak, ceı:ıareti- Vaziyetimiz korkunçtu. Herhangi sularında ebediyen hayal oluvermiş • 
h le ltendimizi soğuk sulnrın koynuna ve artık sulara gömülmüş olan yeşil doktorun kayaları atmak için getirt- ni arttırmak, iradesini kuvvetlen - meskun bir topraktan millerce uzak- !erdi. 
~:~akmadan evvel size ilk v son defa kumlu adanın üzerinde uçmıya baş- mit olduğu Melinit vesaire gibi me- dirmek istiyordu. Bir •nat kadar da- ta, Bahri Muhiti Kebirin ortasında Aııtrid müteessir bir eda ile: 
tı l!ıa]( fizere bir şey sovlcmPk, bir i- lmlı. vaddı infilakiye fdhay ı clii~(ip ateş, ha facia mahallinde kaltlık. Lakin bit kaybolmuş bir halde idik: Bu badi- - Hiç bir şey, hiç bir ~ey kal-
b~a'.ta bulunmak isterim: Ben sizi Astrid kendi kendine konu~uyor- almıştır. İnfilak lıüyun. lıır derinlik- zamanlar yeşil kumlu n1anın bulun - reden kurtulmamız bin şarta bağlı mamış !. dedi. 

lün varlığımla •evdfrn }strid... muş gibi: te vukua geldiğinden Tibet dağların- duğu yerde şimdi şahlanan, köpüren idi. Genç kıza döndüm ve içten gelen 
ld Sanki sözlerimi an!:ımr.ını~ gibi - Kimbilir, diyordu, belki de hep dan buraya kadar uzanan tahtelarz dalgalardan başka hlc bir şey görün- Zaten yorgun bir halrle idik. Son- bir sesli': 

1. Gözleri hudutsuz, payansız ufuk si boğulmamışlardır Aru·alım. Deni- 1 baca birkaç yerinden çatlamış ve i- miyordu. 'ra da mütemadi heyecanlar, elem ve 



Sabah, öğle ve akşam her 
yemekten sonra dişleri 

RADYOLiN 
ile niçin fırçalamak lazımdır? 

Çünkü unutmayınız ki 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin 

difteri, bademcik, kızamık, enfloenza, 
ve hatta zatürrieye yol açtıkları, il
tihap yapan diş etlerilı> köklerine mi
de humması, apandisit, nevrasteni, 
sıtma ve romatizma vaptığı fennen 
anlaşılmıştır. Temiz ağız, ve sağlam 
dişler umumi vücut sağlığının en bi
rinci şartı olmuştur. Binaenaleyh • diş 

lerinizi her gün kabil olduğu kadar 
· fazla - laakal 3 defa - "Radyolin,. diş 

macunile fırçalıyarak sihhatinizi ga
ranti edebilirsiniz ve etmelisiniz. Bu 
suretle mikrobları imha ederek diş

lerinizi korumu~ oluı-:1unuz. 

YENi SABAH 

• 
TÜRK TiCARET BANKASI A.S. 

MERKEZi: ANKARA 

Her • 
nevı Banka muamelatı 

Her ay faizleri ödenen : 
KUPONLU VADELİ MEVDUAT 

SU BELER 1 
1 

ISTANBUL ANKARA: 
Adapazarı Gemlik 
Bandırma Bursa lzmit 
Bartın ·Safr a nbolu 

Telefon 2316 Bolu µki,eh ir Tekirdağ Telefon : 24477-8 

Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardır. 
TELG RA F ADR E S İ 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK - TİCARET 

. .. ~ Yüksek mühendis mektebi 
ıle sabah, ogle ve akşam her yemekten sonra, alma komisyonundan 

Denizyolları işletmesinden : ll•••••••••••••••••••••••••••••i ll Müııaka.•aya konan MiHorı 
1neı-addın cinsi 

Mııhaınııı flı l'e ı ı okçe.<i Ek > il t men in 
1 

Bedeli Tarih Saııti Şekli 

İstanbul inhisarlar Müdürlüğünden 

1 - Şartname ve nünıunesi mucibince 500 metre tek katlı ince çivili 
kayış açık eksiltme usuiiyle satın alınacaktır 

II - .Muhammen bedeli siflstan bul beher metre'i 149 kuru~ heHabiy
le 745 lira ve muvakkat teminat 55.87 liradır. 

III - Eksiltme 31 VIII 938 tarihine rasthyıın çarşamh'1 günü Mat 
10 da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım :wmisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçe:ı ~ııbı Jen alına
bilir. 

V - İsteklilocin ek.;iltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 
güvenme paralariyle birlikıe yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (5281) .. 

1 - Şartname ve projesi mucibince Eskişehir ba* müdiirlük binasında 
yaptırılacak kalorifer tesisatı i~i açık ek<ıiltme~·e. konmuştur. 

2 - ;}fuhammen bedeli 2833 lira 49 kuruş ve murnkkat teminatı 
213 liradır. 

3 - Ek!'liltme 22 - 8 - ~138 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 13 
de Kabataşta Levazım ve mubayaat şubesindeki alı mkomi~yon.ında yapı
lacaktır. 

4 - Şartname ve projeleri 14 kuruş bedel mukabilin·lc İnhisarlar 
t: . .Müdürlüğü levazım ve mubayaat şubesile Eskişehir başmüdürlüğün

den alınabilir. 
5 - İsteklileri kanunen kendilerinden araııılan vesaik ve ~; 7.5 güven 

me paralariyle birlikte ck~iltme için tayin edilen gün ve saııtte yukarda 
adı geçen komisyona v,elmeleri iliin olunur. (5181) 

İstanbul Defterdarlığından : 
1 - Gayrimübadillerden noterlikler vasıt.."iyle istihkak temellük et

miş olanlarla, 
2 - Gayrimübadiller i•tihkakları üzerine icra vasıta>iyle ihtiyati 

ve icrai haciz vazettirerek mülga gayrimübadiller komisyonunn tebligat 
yaptırmış olanların, haklannın mahfuziyetini teyit için G:.lataıla Bahti
yar hanında mülga komis.ronun dairesinde çalışan heyete ;; ~ı·l [ıl 938 ak
şamına kadar müracaa•ıa birer numara almaları iliin olun ır. (5315) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Eksiltmeye konulan iş Leyli Tıp Talebe yurdu birinci şube 
yemekhanesi üzerine y11pılacak ders
hane. 

Keşif bedeli 9607 lira 91 kuruş 
Muvakkat garanti 720 lira 60 kuruş 

Leyli Tıp Talebe Yurdunun 6' rinci şubesindeki yemekhane üzeri
ne yaptırılacak dershane açık eksilt meye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 17 - 8 - 938 ça r şamba gilnü saat 10.30 da Cağaloğ
lunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet .M ildürlüğü binasında kurulu komis-
yonda yapılacaktır. • 

2 - Mukavele, eksiltme şartnamesi, keşif projel~i ve l:iuna bağlı di
ğer evrak 49 kuruş mııkab ılinde her gün komisyonda alınabilir. 

3 - İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasiyle 2190 sayılı 
kanunda yazılı belgeler ve bu işe ye ter muvakkat garanti makbuz veya 
banka mektubu ile birlikte bu i~e benzer en az 5000 liralık iş yaptıklarına 
dair eksiltme tarihinden bir hafta evvel İstanbul Nafia MildUrl üğilnden 
almış oldukları müteah}ıitlik vesikasile birlikte belli gün ve saatte komis-
ıona gelmeleri. (5020) 

Yüksek deniz ticaret mektebi müdürlüğünden: 
1 - Mektebin yüksek kaptan ve makine birinci sımflarına lise mezu

mı talebe alınacaktır. 
2 - İsteklilerin mektep müdiriyetine karşı yazacakları istidaname-

lerine aşağıda yazılı evrakı raptetme leri lazımdır. 
A - Hüviyet cüzdanı 
B - Aşı kağıdı 

C - Tahsil vesikası. Aslı veya tasdikli sureti. 
D - Polisçe musaddak iyi hal kağıdı 
E - Velilerinin izahlı adresi ve tatbik imzaları 
F - 6x9 ebadınrl!\ altı adet kartonsuz fotoğraf 

3 - Yazılma işi 22 ağustos 938 pazartesi gününe kadardır. 
htekliler muayn ei sıhhiye için o gün saat 8 de bizzat mrktepte bulun 

malıdırlar. (5340) 

Sahibi: Ahmet Cemalettin SARAÇ O~ L U 
Ne,~iyat müdür ü : Mıu·'t CETIN Ba11ldığı yer : Matbaai Ebüzziya 

Beyaz peynir 2200 K. 48.50 112.50 31 - 8 - 938 9.30 Açık 

Kaşar peyniri 600 K. 71.50 
Silivri yoğurdu 5500 K. 18.00 74".25 31 - 8 - 938 9.45 .. 
Toz şeker 8000 K. 27.00 162.oo 31 - 8 - 9:l8 10.00 .. 
Yumurta 53000 adet 1.75 
Soğan 520'l K. 6.00 141.75 31 - 8 - 931\ 1().15 

" 
Patates 10000 K. 6.50 

1 ....:._ Mektebin 938 mali senesi zarfındaki yiyecek ihtiya~ları açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bu .iıtiyaçların cins ve miktarlarile muhammen b•delleri ve ilk 

teminatları eksiltmerı:n tarih Vl ekilleri hizalarında gösterilmiştir. 
3 - 1s~ekliler 938 mali senesine ait ticaret odası vesikalarım göste-

• • receklerdır 

4 - Şartnamelerini görmek istiyenlerin her gün ve eksi~ıp.eye gi
receklerin belli gjn w gaatte Gümüşsvyuııda mektep bina"' •fl\lindeki 
komisyona müracaatl:.rı ilfo olunur. ~295) 

Geliboludan lzmire gideceklere kolaylık 
lzmir Fuarı münasebetile Gellbolud a n lzmire gideceklere kol•!: 
!ık olmak üzere Fuarın devamı m üddetince lı tan buldan ı9 . 
26 Ağuıtos ve 2,9 ve ı6 Eyliil t ar ihlerinde kalk acak Mersıo 

1 
i ~i şte Geliboluya u ra ataklardır. 

TÜRKİYE 

ŞEKER FABRİKALARI 
ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

Hariçten memlekete ithal edilecek birinci parti küp ve kristal ş~: 
kerlerini vermeğe talip olanların teklifleri, 25 ağustos perşembe ır. 
nü saat onda Bahçekapıda Taşhan 42 numarada kabul erlilecektır· 
Şartnamesi yukarıki Pdresten aliııabilir. 

TASHİH 

EM,\'IYET SANLIIGIVDAN D N 'h d T" ~ 
Y · S b h t · · 11 8 938 r 1 a ozge kametgahı meçhul bulııııan Ararıı eııı a a gaze esının - - 1 İstanbul Üçüncü İcra .Memurlu-

tarihli nüshasınd1< :ıapılan tashih ila- 1 vikyana; .. 8 ğundan: d ]ilğilnu ııında 938 / 873 kayıt v~ 70333 hesap Beyoğlu Vakıflar mü iir . JıU' 
numaralı muamelenin bor~lusu Sadık 

1 

Babıali cad. No. 11. saat 15- 1 .Mukaddema Beyoğlunda Kuloğlu aleyhinize İstanbul asliye bi ri ne• iti' 
kızı Sabriye denileceği verde sehven Tel. 21942 sokağında Zovikyan apartmanınında kuk mahkemesinden istih~al v:ı iği 
Hayriye yazıldığından tashih olunur. •••••••••••••••113/ 8 numarada mukim iken halen i- faz için dairemize tevdi ~yl ve 

ır=A L 'illll>ii %1LiilllEH 
15 - 4 - 938 tarih ve !l7 / 61° ~·i rW 
169 numaraya kayıtlı ve 1128 ııı· 
ııın dava tarihi olan 21 eylill 937 etİ 
rihindeıı itibaren faiz ve '1ı 5 ücr 

3
• 

vekalet ve ~;. 10 tazminat ve .. rııa:ir 
rifi ile birlikte tahsiline m~ted~ ıı i 
hükmü iliima tevfikan teHviyeı ~e;ıe
natık olmak üzere tarafınıza gon ııı· 
ı·ilen icra emri ikametgahı ha~~r~ ı • 
zın meçhuliyeti itibariyle tebhlr • 
lınmamış olması üzerine bu bU~u.~ıi· 
taki tebligatın bir ay miiddetle 

1 
9
r 

nen icrasına icra hakimliği ne': ~ıı;an 
verilmiş olduğundan tarihi ılaJl ela 
itibaren mezkür müddet zarf~ü • 
38/ 2146 dosya numara siyle. ~.1a~ t,ıık 
mun bih borcunuzu vermedıgınız t 

KARSl 

CILiill ' SiiPEA 
· ıe • 

dirde veya icranın tehirine daır 
kik merciiııin veya temviz nıalıke • 

• Jıke' 
mesindeıı veyahut ait olduğu ~8 

](;J' 

meden iadei mahkeme yolile bı: ele* 
rar getirmediğiniz ve yine bu nıud el!' 
zarfında mal beyanında buJuııınıı &ıı 
ğınız ve tahkikata muhalif beyan·d· 

- ınu 
bul unduğunuz takdirde mezkur . ·er• 
detin hitamını müteakip cebri 

1 
i· 

1 • kanun suretiyle icap eden muame eı k 

yeye başlanacağı maliimunuz 01 "'~ı-
. . tıırıt 

ve bu husustaki icra emrının ıttıı· 
nıza tebligi makamına kaim ~u oltl' 
mak üzere kevfivet iliınen tebhlr ·') 
nur. 

• - (962J 

~ 

ITRİYAT .MÜTEHASSISf 
ARANIYOR 

.. [ıııJCl1 
Türk veya ecnebi ıtriyat 1 ~ ·•ti• 

h 1 ·ıı ı" çok i;ı; anlıyan bir müte ·18~" 8,.Jı· 

yaç vardır. \'esaik ile beraber 
a·ıt· 

çekapı Hasan deposuna m;ırac '·tıtl' 
İstanbul 3 üncii İcra MemurluR'a e· 

dan: Bir borçtan dolayı hııp,i e~l ·eı+ 
dil ip paraya çevrilmesine karar 

1 
bS 

• "l fll 
len ev eşyası 17 - 8 - 9:l8 çaı ;· 91111• 
günü saat 9 dan 11 ı·e kadar 1'11 «Y 
paşa Yahya Kahya sipahi fırıı~ı ;tıl· 
kak No. 35 - 37 de ve <:, 75 nı ıııa 
madığı takdirde 19 - 8 - !!38 eli rt· 
günü ayni saal ve mahlllde açık "ur 
tırma suretiyle satılacağı ilan o1~!~ ·1 (96:.S-


