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HERYERDE 

3 
KURUŞ 

Endişe verici haberler 
iman ordusunda 1,350,000 kişi 

neden silah altına alındı? 

JAPON TEHLİKEDE 
Kabine Japonyanın tehlikede 
bulunduğunu ilan ediyor. 

&unlardan üç, dört yüz bin kişi altı 
ay silih altında kalacak 

~:::=========== 

Balkanda MANEVRA HEDEFİ 
\ııgarlara Ege denizinde 

'hreç ve Yugoslavyaya 
lanikte serbest liman 

an meseleleri Fransızları ken· 
tQ. •vaları arasında ehemmiyetle iş

etmeketdir. Selanik anlaşmasını 
~ubahs eden Fransız gazeteleri, 

anlaşmadan son derece memnun 
~Uklarını gizlemiyorlar ve itilafın 

ıaristanın Balkan paktına girme· 
~.intaç edeceğini umarak bau tah· 
~erde bulunuyorlar. Bu meyanda 
--.ela Jurnal diyor ki: 
ı..~ltte bir defa daha Şark akilane 
~ketin misalini veriyor. Türkiye-
lltn Yunanistanla anlaşmasından, Yu
~~a'nm İtalya ve Bulg~r~stan'la 
~aşmasından sonra mazının unu
~ına en büyük kıymeti veren 

_ . .,...,.....,_ İttihadının himayesi alltında 
'h.~istan ile Bulgaristan arasında 

anlaşma imzalanmıştır. 
Seıanik anlaşmasının tatbiki iledir 

Balkan devletleri Butgaristan'ı 
Y sulh muahedesinin mükellc-

erinden kurtarmış oluyorlar. 
devlelter, bilhassa Fransa mü

~elerin cereyanından muntaza· 
~ haberdar edilmişlerdir. Alman
~ muahedeleri yırtmasından, A· 
~yanın büyük Almanyaya ilti
~dan ve Macaristanın Küçük An-
w.. tın müsamahası içerisinde tekrar 
~ti hizmetleri tesis etmesinden 
~ böyle bir karar nasıl şayanı ka
"-Ql olmaz? 
~Ulgarisatn'm gayri askeri vaziyeti 
"- leyden evvel komşularını alaka
~iyordu. Anlaşmanın hasıl olm:ı
laı dolayı emsali hakkında en 
~\'afık vaziyeti yaratan böyle bir 
ı...._ ar için hiç bir vakit itiraz vaki o
~ı. Muahedelere mugayir olarak 

taraflı taahhütlerin kaldırılması
bu kadar misalini gördükten son-

r"'U...,-t id tarafın riusile halle
. bir vaziyet katşısında bulunu-

liicİisenin, her hususta büyük bir 
~iyeti vardı?'; Her şeyden ev
C.l Yunanistanla Bulgaristan arasın
'-1 anlaşma silahsızıklık meselesini 
l'lw_lle mahdut kalmıyacaktrı. Bulgs.-
--'illl'ın Ege denizindeki mahreç 
~lesi, Selanikte bir serbest mın- ı 
~ın Yugoslavya'ya verilmesini 
itti n eden anlaşmadan daha suhu- ı 

e tanzim edilmelidir. 
~llalkan devletleri rekabet üzerine 
~e&ses hesablardan daha ziyade an
t. ~ idkanlarının nihayetsiz suret-
\ lbusmir olduklarını bildiklerinden 
~tlinar gittikçe zail olmaktadır. 
~tiki tamamlanma Bulgaristanın 
ı.....~an Antantına girmesiyle vücut 
~aktır. 
ı_ ltra1 Aleksandr hakiki Balkan An· 
~ının vücut bulmasının Bulga~.is
'ı n Yunanistan, Yugoslavya, Tür-
~e \'e Romanya ile birleşmesine ka
ti._ recikeceğini söylemişti. Bulga
~ın ergeç oraya gireceğini takdir 
~~ek derhal antantın kurulmasını 
~ ıf eden Mösyö Titülesko olmuş-
lıt · l>üşüncesi bugün filiyat sahası-

Çtktı. 

~kta çok ciddi bir sulh teminatı 
-.._ .. ~~tiğinden bütün Balkanlar ar~
~ı antant büyük devletlerın 

pı nuniyetini mucip olmuştur. ı 
'ansa da bu hususta geri kalma· 
'-t tr. Hatta deniyor ki Fransa Bul
).._ 8Ulhculuğunun inkişafı için şa· 
'11 dikkat bir mali yardım yaparak 

ine hareketinin mük8f atmı der- ı 
(Devamı ·' iinı ,; ""11f«dn) 

Hitler ve Alman hava Maretah Clirinr 

Berlin, 16 (A.A.) - Dün ba~lıyan 'dutlarda tezahürat yapmak ve tema
sonbahar Alman manevraları, muay- şai mahiyette manevralar icra ettir· 
yen bir mıntakaya inhisar etmiyecek- mek tasavvurunda bulunmadığını 

tir. Matbuat, Reich hükumetinin hu- (Sonu 6 ncı sayfada) 

Nihayet hapishane 
yıkılıp yerine 

Adliye yapılacak 
Dün toplanan heyet, reylerin 

ekseriyetile bu kararı verdi 

Yahudilerle Araplar 
Filistinde bu iki millet birbirjni 

yemekte devam ediyor, İngilizler 
mani olamıyorlar 

1JJJf il 
• 

Vafa da kanlı bir arbede aıruında lnriliz pollsiala mGdahaleai 

J Yazısı 7 inci aa, , ... dadır 1 

Mareşal Fevzi 
Çakmağın Ankaradan 

hareketi 
- ---- · 

Milli Müdafaa Vekili de 
haftaya gidiyor Çin kahramanı ~an - kay - tek ve Karm 

Mareşal Fevzi Çakmak, Doğu ma- ( Yaz111 7 inci sahifamızdadır ~ 
nevr~annda ha~r b~unmak üz~e ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dün akşam saat 20 de hareket eden H • h •• k •• d 
hususi bir trenle Ankara'dan ayrıl- 1 c a z u u m a r l 
m~~ • 
Mareşale bazı generaller ve yüksek lb • d h t • 

rütbeli subaylar refakat etmektedir. nısuu un seya a ı 
Dün sabah Ankara'ya varan Milli 

Müdafaa Vekili Kazım Özalp da haf
ta sonunda ayni sahaya hareket ede
cektir. Parise uğrayarak İngiltereye 
Dünyadan harbi gitmesine büyük bir ehemmiyet 

verilmektedir. 
kaldırmak için Suudi Arabistan Emiri ve Hicaz 

lngiltere . yeni bir konferans Kralı lbni-Suud, üç gün evvel Parise 
toplanmasını teklif ediyor gitmiş ve oradan Jngiltereye gidece -
Londra, 16 (A.A.) - B. Core ğini bildirmiştir. Fransız gazeteleri, 

Lansbüri, Sofya, Bükreş, Belgrad, c Arap krallarının en kuvvetlisi > baf
Budapeşteye gitmek ilzere Londra- lığı a ltında, lbni Suudu şöy]e anlatı -
dan hareket etmiştir. B. Lansbüri, yorlar : 
bu hükumet merkezlerinde basvekil İbn i Suud. ı 901 de, Hicazdan nef
lerle görüşme]erde bulunacaktıı:. lyedilmi!,I alelade bir Emir zade idi. 

B. Lansbüri, hareketinden evvel Öyle iken, onun entellijens servis gibi, 
gazetecilere demişti r ki; İ ran petrollarının kralı Vilyam Knoks 

Harbin bütün esaslı sebeplerini d'Arci gibi iki kuvvetl i yard ımcısı var
tetkik etmek üzere bir konferans top- dı. Bunlar bu emirzadeye çok ehem -
lanması hususunda ısrar eyliyeceğim. miyet veriyorlardı. 
Politik olmayıp ekonomik mahiyette İbni Suud bir sene sonra, 700 sü -
olan harp sebeplerinin ortadan kal- varinin başında. ecdadının eskiden 
dırılabileceğine tamamivle kaniim. beri merkezi olan Riyade girdi ve 

HER SABAH 

lbnirreşid hanedanını oradan tard etti. 
O günden itibaren Arap İstiklal inin 

f8mpiyonu olan bu zat, Türklere karşı 
koymaya ba,lad ı. 

İbnisuudun kudreti 
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Fransız ihtilal mahkemesinde 
İlk okulların 
dünkü şenliği 

(ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SA&Atl) 

Yazan : Henri kobert 

-1-

Kamplara gönderilen 
çocuklar Fener sitadında 

3 bin berber arasında Pazarlıksız satışta 
ihtilaf var alıcıya düşen 

bazı vazıf eler 

Esnaf cem iyetle~i 
ve kooperatitıerı 

Şarlot Kordayın 
muhakeme ve idamı 

İstanbul ilk okullanna devam eden 
himayeye muhtaç kimsesiz çocukları 

koruma birlik kollan tuafından yaz 
talili dolayısile kampl:.ra gönderilen 
çocuklar dün Kadıköy Fener stadında 
bir şenlik yapmışlardır. 

Yakında heyeti umumiye 
karar verecek 

Berberler rasında ihtili'ıf çıkmışt:ı-. 

Küçük sanayi erbabını: 
Etiketleri tetkik ederek dilekleri tetkik ediJec~" 

. af . tleriııde c. 
Sebebi şudur: ucuzu almak 

Pazarlıksız satış kanununun ne şe

Kana susamış "Mara,, bir tek şey istiyordu: Kan! 

1 Şenlik öğleden sonra alüadarlarea 
tertip edilen zengin bir program dahi

linde ve kabalık bir halk kitlesi önün
de yapılmıı;; ve yavruların neşeli oyun 
ve beden hareketleri ıüddetle alkışlan-

- ÖldGrmeli !... Parça parça et- hasis menfaatler peşinde ko*an miıf- mı~tır. 
meli! ... 

- Hayır, dcrisıni yüzmeli!... İnle
te, inlete gebertmeli!... 

- Derisini yiizınek ne kelime? .... 

rit zorbal.klara alet olmasını istemi-
1 

Mera•imde maarif müdürü ve erka-
yorlardı. 1 nı da hazır bulunmu~lardır. 

H 1 P · b ld ' klarınJn ba !\.1erasime yüzlerce yavrunun i~tirak e e arıs a ırıçıp.a - ... 
. . . . . . ett.ıgı geçit resmi ile baflanmı!1, bayrak. 

şına geçmış mfifrıt ve kınrlar bır ıh- 1.. · .. 1 1 d ·n· 

Berberlerin bir cemiyeti, bir de 
Berber Mektebini idare etmekte olan killdC' tatbik edileceği her tarafta bil· 
berberlerden mürekkep heyeti var- yük bir alaka uyandırmıştır. Bir çok 
dır. Cemiyet, mektebi idare eden he- kimseler tatbikatta müşküllata tesa
yeti kendine tiıbi saymakta ve emir- düf edileceğini ileri sürmektedirler. 
ler vermekte, heyet ise cemiyetten Ticaret Odas. tarafından bu hususta 
kendini ayn tutmakta olduğundan yapılan tetkikata ehemmiyet vcrıl
gönde>rilcn. tahriraat. cevap bU.e ver: mektedir. Çünkü Belediye, kanunun 
memrk_tedır. Halbukı, sa?"ı~ı uç hını tatbikatına başlarken Ticaret Odas:
bulan Istanbul be>rberlerının ccmıy~- ı nın tetkikatını da göz önünde tuta
ti, birbirlerinin her türlü ihtiyaçları- 1 caktır. 

nı gidermekle mükelleftir. Bundan I Bu meselenin en mühim noktas;, 
bir müddet evvel cemiyet, Berber 

1 bır kısım salıcı arasında fiat beraber
Mektebini ve onu idare eden heyeti liği için bir anlaşma yapılmak sure
teşkil etmiştir. Cemiyetin idare he- tile fiatların arttırılması ihtimalidir. 

Canlı canlı yakmalı, külünfı savurma
lı !. .. 

- Bana teslim etseler. etlerini cım 
bızla kopara, kopara öldürürdüm ..... 

- Ah mel ün kız!... Onu öldürme
ğe elin nasıl vardı? 

- Gebertelim, .. parçalıyalım !... 
- Yaşasın ihtı1il... Kahrolsun mil-

let d llşmanları !... 

• •• 

orenı ve soy ev er en sonra motı ı 

tililci olan "Mara,, tar:ıfta.rlarından yürüyü\'ler yapılmı~tır. Bundan sonra 

çkiniyorlardı. ı ji'."~ılRtik ve kamp oyurıları icra edil-

"MARA'' KİMDİR 'l. mıştır. 
Bu arada yapılan kalkan O\·unu ve kı-

Çelimsiz, sıska, alil ve korkunç de yafet değiştirme yarışı "'ok alaka top
nilecek kadar çehre z(ijfürdü bir a- lamışıır.Bayrak yan~ından sonra kamp 
dam olan "Mara,, daha ibtilaJin ilk i 'arkılan •öylenmi' ve bir de açık hava 
günlerinde gazetecilikle ~öhret al - temsili verilmi,tir. Merasime heyamola 
mıştı. ~ark.ısı ile son verilmiştir. 

Bu adamın "halk dostu = L'Ami 
,Bu ölüm tehditleri; bıı kesme, par- du peuple., ismindeki ırazetesini dai- Ankara caddesi esnafı 
çalama feryatları ihtilnlin kanlı her- ma şiddetli ve tehditkar, ekseriya ga- k 

sumzlu tan şikayetçi cfi merçleri içinde bocalıyan "Faris., !iz, hatta müstehcen neşriyatiyle bal .. 
sokaklarında yükseliyordu. dırı çıplakları, zorbalar güruhunu if .. Kırkçeşme sula~ı kes~ırk:n, bü-

Fransada cumhuriyet ilan edilmiş, rattan ifrata sevkedivordu. tun Ankara cadde•ı ve ragaloglunun 
daha (1789) senesinde başlamış olan "Mara her vesile iİe kan ölüm ve yegane çeşmesi olan Cui(alolu yokuşu 
büyük ihtilal artık meyva!arını ver- intikamd~n bahsediyor, m~liste ağ- çeşmesinin suyu da kesilmiştir. Ara
miş, Fransa kralı on altıncı Lui, mil- zıru açtıkça mutlaka irtica'la, yahut dan uzun zaman geçtiği halde bu çeş
Ietine verdiği sözü, ettiği yemini tut- da sadce cumhuriyete bağlılığını şüp meye terkos suyu verilmediğinden 
mıyan bu zayıf ve iradesi?. hüküm _•heli teliikki ettiği bir mebusun ida- Ankara caddesi esnafı, bütün çarşı-

yeti yenilenmiş ve cemiyete bir reis 
seçilmiştir. Bu yüzden baş gösteren 
ihtilaf büyümüş, halli müşkül bir şek
le girmiştir. Berber Mektebinden dip
loma alanların diplomalarını cemivet 
tasdik etmektedir. İhtilaf yüzündPrl 
Berberler Cemiyeti, heyet tarafından 
yapılan imtihanda muvaffak olanla
rın ehliyetini tasdik etmekten imtin:ı 
göstermektedir. 

İhtililf, halledilemiyecek bir şekil 
aldığından, heyeti umumiye işe va· 
yet etmiş, cemiyeti kongre yapmıv.1 
davet etm~tir. Berberler Heyeti u
mumiyesi yakında toplanacaktrı 

dar çürümüş tahtı ile birlikte hayatı- mını talep ediyordu. 1 nın _susuz kaldığım ileri sürerek isti- MAHKEMELER Ol'! 
nı da kaybetmişti... Hatta "Mara,, bir gün "Konvans- da ile sular müdürlüğüne müracaat Kazaya sebep olan bir 

On altıncı Luinin kafası kesilir ke- yon., meclisinin kürsü•ünde, adet et- etmişlerdir. Bir müddPttenberi bu
silmez bütün Avrupada saltanat sü- tiği gibi, bir kimsenin idamını taleı>ı nun da müsmir olmadıirını gören es- şoförün mahkümiyeti 
ren imparatoı·Iar, krallar, prensler ederken "Jironden., !erin şöhretli ha- naf b·r h • t h 1. d -b 

1 
d. . Bundan yedi sekiz gün evvel Şişli-

ti 1 . d b. . . 1 "V . , ı e)e a ın e e e ıye rıya- M.. d d b. k .d 

Bugüne kadar yapılan tetkikler, bu 
ihtimalin önüne geçilebileceğini gö5-
termeketdir. 

Son zamanlarda toptancı büyük 
manifatura mağazaları, kalabalık iş

çilerinin vaziyetini de göz önünde tu
tarak öğle tatili yaprnıya karar ver· 
mişlerdir. Esasen İstanbulda 10-12 yi 
geçmiyen bu mağazaların sahipleri, 
kendi aralannda bir toplantı yapmış-
lar, dükkıinlarını bir buçuk saat ka
pamak üzere anlaşmışlar, fakat bir 
türlü tatbikata geçememişlerdir. On 
iki esnaftan birinci gün sekizi, ikinci 

1 gün ancak altısı bu karara uyabilmiş
! !erdir. Bunun üzerine üçüncü gün di
ğerleri de dükkanlarını açrnıya mec
bur kalmışlardır. 

Ayni malı satan bu bir kaç mağaza, 
bir buçuk saatlik öğle saatinde bile 
anlaşamazlarsa, diğer dükkanlar, hem 
de fiat üzerinde, nasıl müşterek h:ı
reket edebileceklerdir. Buna imlcin kendi tahtlarının da 'lllllandığını his p erın en ırısı o an ernıyo,, a- setin .. t d k 

1 
.. t.. A k de unevver a ın a ır ıza ı are-

• k . muracaa e ere )tı un n ·ara . . b' . k .. 
1
.. .. 

ettiler, Fransa hükümdarının kellesi yaga alkrnış ve bu kana susamış ıh- cadde.· f h . sındekı otomo ılı le çarpara o umu- görülmemekte ve serbest rekabet 
•1 •1 • • • sı esna ı namına u çesmey e . f" H As 

ni uçuran satınn bir gün kendi baş- ti a cıyı ışaret ederek- terko. .1 • • • ·k ne sebebıyct veren şo or asanın · meydana gelmek suretile fiatlarm bi-
. . • . s suyu verı mesını rıcaya arar . . .' . · d k. 

!arına da ınıverecegıni anladılar.. - Bu yamyama bir bardak kan su vermistir. lıye Bırıncı Ceza Mahkemesın e ı !akis ucuzlamıyacağına kuvvetle ih-
Çaresi ? ... Fransada zulme, keyfi nunuz ! Çünkü susamış! ... diy hay - ' duruşması bitmiş ve Hasan, 8 ay hap- timal verilmektedir. 

idareye karşı şahlanan. silnha sarı- kırmıştı.. Emlak şirketi tasfiye ediliyor se mahküm olmuştur. Ancak, pazarlıksız satış kanununun 
lan ihtilil harketini daha başında i- Hali tasfiyede bulun:ın Taksimde- § Beyazılta Taşhanın üzerinden 10 tatbikına başlandıktan S-Onra halka 
keıı, ezmek değil mi? Onlar da ordu- :. ki emlak şirketinin tasfiye öşiyle meş- kilo kurşun çalarken yakalanan Mah- !-sırf kendi menfaati noktasından- e-
lannı topladılar, askerleri":i _silah - Lakin "Mara,. böyle cinaslarla, iy- gul olan komisyon evvelki yün gene mut dün Asliye Üçüncü _Ceza Mar· ıh.emmiyetli ~ir._varife düşüyor: Bu __ da 
landırdılar \"e Fransız milliyetçili-, malarla yola gelir bir adam değildi. toplanarak he"'1pları totkik etmiş, kemesınde muhakeme edılmış ve 13 fıat kontroludur. Allıcının bır duk-
ğini, Fransız cumhuriyetçiliğini ez- 0 h iln "dd ti . tt b" k. devir işi üzerinde ça11'nırntır. Bu ko- gün hapse mahkum olmuştur. kana saplanıp kalmaması, bir ka~ 

, erg şı e nı ar ırnn ır ın · .. kk" ak 'k 
1 1 

t tkik mele, yok etmek için namerdane bir .. . . . misyona defterdar ve nıua\'ini de da- -<>--- du an dolaşar etı et er e ve 
ve nefretle otekıne berıkıne saldırı- . ' ·· h k · · dil saldınsla Fransız hudutlarına yük- ' dıl bulunmaktadır. BELEDiYEDE: ona gore are et etmes1 tavsıye e -

Jendil~. yor, bir gün on kişinin idamını ister- mektedir. 
l~in en kötü tarafı bu namret müs- se, ertesi gün mutlaka yirmi kişinin Eminönü meydanı 

tevlilere karşı duracak Fransız ordu- kafasının kesilmesini talep ediyor - Türkkuşu faaliyeti Eminönü meydruıının a~ılması et-
sunun başındaki kumandanın bir ha- du. rafıııclııki faaliyeti ilerlemektedir. 

iııd~n başka bir şey olm.adığı idi: Fil- "Jironden.,ler "l\fara., yı rejimin o ttt ı' kce artı y·o r Nafıa vekaleti yeniden ietimlak işle-
vakı General "Dumouneı., müttefik- . rine harcanmak üzere belediye hesa-
lere Belçikada "Nervin., meydan mu- bır s~ytarıs_'. .. sayı:orlardı: iğrenç, 200 b~n lira sarfile yeni bına bankaya sekiz yfö: bin lira yatır
harebesini kasten kayb ve düş- hunrız ve gü]unç bır soytarı. "k" h mı~tır. Balıkpazarı cihetinde bulu
mana iltica etmek rilletini de irti • Hatta "Konvansyon., meclisinde 1 l angar yapbrılacak na~ binalardan beşi yı:.Cılrnak üzere 
kip etti. büyillc bir ekseriyet, aralannda böyle Her tarafta Türkkuşu faaliyeti git- müteahhide verilmi~tir. 

iki cöp fırını yapılması 
düşünülüyor 

lstanbulun ne kadar çöpü 
olduğu anlaşılıyor 

Belediye Temizlii< İşleri Müdürlü-Vaziyet cidden tehlikeli, hatta ü- bir adamın mevcudiyetinden utandık tikçe artmaktadır. Çoğalan faaliyetle Her tarafta çöpler 
mitsizdi 1 . 1 . d beraber her gün vasıta ve teçhizat rla 

· arını gız emıyor u. . . to lanmış olacak ğü, her gün mahallelerden toplanan 
Devletin idaresi, (1792) yılı kinu- A 1 S d ' 1 1 1s lJa yenılenmektedLr. p .. . . ve deni:ze döküleln çöpl~rm miktarını 

li . . . b" . . . . sen ar un)a ı O up panyo r Bu cümle>den olmak üzere mevcut E ı d 1 b h 
nuevve nın yırını ırıncı gilnünden - . .. . • v er en çap erın '!.l a azamı sa- tesbit etmekte i.ı;tatistik ,·ücude ge-
ber!. elinde tutan "Konvans~on h"- mış bır babanın sulbundcn İsvıçrede hangarlar kafi gelmediğinden bir İn- t d k b - kada topl•ınması la ' 

, , u a o uz uçuga r r. - tirmektedir. Bu hususta vücude geti
kumeti bir taraftan dıştan gele~ hü- dünyaya gelen "l\lara., ya kozmopo- önünde, diğeri Etimesğutta olmak Ü· zım gelmektedir. Bun:ı rağmen bir rilecek istatistikle İsatnbullda bir se-
cuınlara karşı koymıya çalışırken, bir lit bir anarşisttir diyenler de vardır. zere yeniden iki hangar yaptırılacak- çok •emtlerde akmaşa kadar çöp top- nede toplanan ve imha edilen çöp 
taraftan da memleket içindeki mürte- Birinci silahı şiddet. hunrizlik ve tır. !andığı görülmektedir. Belediye te- miktarı belli olacaktır. 
tilerle, bozguncularla uğraşmak mec iftira idi ve onun istediği tek şey var Bu. husustaki p!an ve pro_jeler ta- mizlik işleri müdürlüğü gubelere gön- Sıhhi bakımdan İstanbulun çöple-
b . t• d .d. dı: Kan. mamıle hazrrlanmıştır. Yenı yapıla- derdiği bir tamimte temizlik amele- rı·n·ın hangı' tarzda imha edilmesi ik-urıye ın e ı ı. 1 k 1 b h l d b. . 72 b 

•te "Mara" yüz çirkinliği ile iç ca o an u angar ar an ırı ın, sinin çöpleri ev, dükkan ve saireden tı'za edeceg"ını' · tetkik eden Sıhhi•;e 
(750) millet vekilini bağrında top- ' 70 li Et· ğutt k' 145 b' 943 ' 

. . : çirkinliğini nefsinde birlestirmiş bir raya ımes a ı ın <aat beşte_n itibaren toplamaşa baş- Vekaleti HıfzL•sıhha Dairesi, bu hu-lamış hır mebuslar ıneclısı olan "Kon · liraya mal olacaktrı t ı k b • k 
l"ht"l"I · ·d· · lamalarını ve saa c o. uz uçuga a- t L--·-l d. Sıhhı'ye Ve k all • ·ı . ı a cı ı ı. . . . . . . . sus a ıldLU a ıgı raporu -

vansyon,, r ıgı ı ga ıle cumhuriyet l dar _bu. ışlerını bıtırmı~ olnıalarını ıs- kaletine bildirmıştir. Raporı:la İstan· 
·ı· tt•kt · f.ki "MARA"NIN BAKİR KATİLİ nhisarl-r idaresi sarap ı a ne ı en sonra, aynı ı r etra - • temı~tır. bulda ·cöp fırınları inşa edilmesi ;5• 

fında toplanmış olmakla beraber ı:-ek "Mara., gazetesiyle baldırıçıplak - büvetleri açıyor Tana revüsü tenmck,kdir. Sıhhiye Vekaleti, rapo· 
1 •t ufak t f k 1 ı d b" · İnhisarlar idaresi, !'<'hirde sarap İ 1 B led. · · e aı e e mese e er e ırıbi - lar güruhunu cinayete, çapula teşvik . . . . . . '. ., Festival münasebetivle temsiller run metninden stanbu e ıyesını 

. d d .. _ . .. . ıstıhlakını arttırmak ıçm, su \'e ma- . . t ld k 
rın en ayrı uşunen uç zumreye ay- ede ede, mecliste aklın<> esen kimse - d b . 1 . t vermek üzere davet edilen Bükreşın haberdar etmış ve stanbu a en ısa 

. ... ,, . . . . . . en ~u.fu uvet erı açmayı asavvur ~ .. .. _ .. .. . . . 
rıldı. Sag cenahta Jıranden,,ler, sol Ierın ıdamını ıstıye ıstiye korkunç etmektedir. Bilhassa, Jzmirdeki yeni nıe~hu~ revu.fü dun saat on dort bu- zamanda çop fırınları ınşa edılmesını 
cenahta "Dağlılar,, denilen eski Ja- bir şöhret almakta gecikmemiş, her- muazzam şarap fabrik:ı.,ının inşasın- çukta _ıımanımız~ gelen Romanya v~-jistemiştir. Sıhhiye Vekfiletinin bu 
kobenler, merkezde de "Ova,, (*) kesin çekindiği bir ~ahsiyet olmuştu. dan sonra yapılacak şaı-.;p propagan- puru ı!e gelmışt~r. Rıhtımda beled'.- · mütaleası üzerine faaliyete geçen Be-

M 1. · k - . d · · b b" ti . d .. h. b. ye turızm şubesı memu~ları ve festı- 1 d' b. f d .. d ec ıs ılk uruldugu zaman ıdare "Jironden,,ler "Soytarı,. saydıkları ası ıçın u uve erın e mu ım ı- . . 
1 

f d e ıye, ır sene zar ın a vucu e ge-
"J. d "I · ı· d 1 1 1 cakl 1 1 kt val komıtC!lı aza arı tara ın an kar- . . . d h . . ıron en erın e ın" e bu ~nuy?,rd~. ve hiç ehemmiyet vermedikleri bu a- j rer e cı:_ıaıı o a. . arı an _a~ı ma_, a- şılanmıştır. Tanasa revüsü yarın tireceği ist.atıstik sayesın e ~~ rımız-

Azaları arasında Vernıyo,, Brıs- damın gitgide kendi varlıklarını bile dır. Buvetler ıçın merkezı ve muna- d Tb T ba t· t de yaplıması lmm gelen cop fırın· 

Bır kısım esn cemıyP ;ıf i· 
kil edilmi.~ olan koopr.ıtifler esn sn· 
çin çok faydalı olmakta, kıs~ ~ınes • 
!arda görülen inki.<af nisbetiJI ~iitUn 
nafın istifadesi artmaktadır. k eS • 
bu cihetler gözönünde tııtıılara. 

8 
• 

naf kooperatiflerinin tııkviyesı k 

rarla.;;tırılmıs,·tır. · bU 
,rkJerı Ancak, cemiyetler ver ı . ·ar· 

karardan iyi neticeler almak içııı '· • 
.1 ·i sıır 

dımlara ihtiyaç olduğunu ı eı f!kÔ 
müşlerdir. Bu cümleden olıır~ ::ııeP 
metten bazı vergi muafiye~crı f, n;ıf 
etmek zaruri görülmeJdedır. 'ıııs· 
cemiyetleri bu hususta aıakadat ,1ar 

eı.:n • 
kanılara anetmek üzeı·e bHZI · 
hazırlamışlardır. ~ 

Sanayi umum müdüı·ü Re.~ı~oo • 
rimize gelmesinden istifade ıle . J;iİ 
peratifleri olan esnaf te~üJlerı pıti 
çük sanayi erbabı sıfatiy?e umu~el' • 
dürle temaslar yapmağa karar .r'. 
mişlerdir. Bugünlerde Reşarlın r\,u
setinde bir toplantı yapılacak '" JcoO' 
çille sanayi erbabı bu toplııntıd• ·Jıı • 
peraliflerin takviyesi i~in b~Zl~ıını 
dıkları esaslar üzerinde sanayı u •.. 

1
iJ)c 

ınüdilrtine izahat verecektir. J{U .~ 
sanayi erbabının 
mum müdürlüğü 
tetkik edilecektir. 

\") ... 
dilekleri sana. .... 

3,'fJ\.. .. 
tara fındıın '· 

TiCARET HABERLERi: 

G- .. L •• • tarife)ef umru11: rejlJDı ve 
hakkında tedk;kler rı 

Gümrük müfettişlerinden ll~, .. 
Şahin Giray ve Süreyya Şir,·an ııa· 
velki gün şehrimizcıen Lo~dra'yar,o~· 
reket etmişlerdir. Müfettışler. 1 ı ııte ı 
dra'dan başka Avrupa'nın mu ~ 

memlekeUerinde altı ay kadar :ıııi· 
rak gümrük rejimi ve tarifeler 

1 
rdtl'· 

katı üzerinde tetkikler yapacakl3 ı;:niS 
Aynca gümrük müfettişleri.ııd~~ecel<' 
Kansu da yakında Fransa'ya gı 
tir. 

İzmir fuarında ticaret odasıııJll 
temsili . d js-

İzmir Fuarının açılma törewn e ııu· 
tan bul Tiacret Odasını temsile~ :ıı•f 

"fibı • 
Junacak olan Oda Umumi l{a ·da-"' 
Cevat Nizami ile birlikte ()da '. r.W 
heyeti azasından Borsa Reisi Ba> {et· 
rat, Borsa Komiseri Feridun, şera J.ı· 

. n dB tin Alemdar ve Ahmet Bıca 

mire gidl!Ceklerdir. fi 
Bugün ticaret odasuıda sa.Jlll 

erbabımn içtiııı21 .... 
,-ı • 

Bugün Ticaret Odasında saıı5ti~~e 
mum müdürü Resadın riY1'5~JJl -~• . ı tı il" 
bir toplantı yapılacaktır. ç ıııı 

dokumacılar, marangozlar ve dııG~. 
__ - •• ı..t r ' bazı sanayi erbab1 bulu~ ı · .,.eı-

riişülecek mevzuların en ehe~~· sıı· 
1. . 1 . . ıesıdıf· 
ısı mııame e vergısı m~se .;. 

nayiciler, sanayi umum müdür~~;ı.. 
kiiyetlerini ve dileklerini biJdır 
!erdir. . ud.ıet· 

Ayni mevzu üzerinde bır ıt1 ııı"](· 
tenberi şehrimizde tetkikat ~-ııP ıı • 
ta olan Maliye Vekaleti varidı<tt!O~ 
mum müdürü ı~mail Hakkı ile ~ rıJll 
heyeti azasından Zeki çalı~J118Jıı ~ 
bitirmek üzeredirler. lsmllil 11 eti • 
ile Zeki İshınbuldaki ıetkikllt 1~
celendikten sonra iki ki~iden ııı_ eli' 
kep bir heyet halinde memıekct: .,et 
ğer yerlerine de giderek m~anıe cıe , 
gisi meselesi üzerinde tetJciklLtll 
vam edeceklerdir. 

80, (Kondorse) (Petyon) (JanS-On- . .. .. sip yerlerde arsalar alınarak biribi- akşam an 1 ı aren eııe şı ıya -
1 

·k•- b .. '..kl ..•.. _ 
') (R I ) c't ) .b'. . tehlıkeye duşuren baldırıçıplaklarf . b d b. I l ro•unda temsillerine baslıyacaktır. arının mı .... nnı ve uyu ugunu 

ne , o an , zınar gı 1 samuru . . . . rıne enzer mo ern ına ar yapıma- t . DEN.ZLERDE 
Üf 1 h . . . güruhunun başında ımtivazlı bır mev d ...... 1 ekt dir .,_ r·b f k -o-- meydana çıkaracaktır. stanbulda bı- 1 ve n uz u cum urıyetçılerı sayan . . .. . . _, . · sı uşunu m e ...... ~amıı ı , u a FERRl . .. .. . . . ------

"Jironden,, zümresi hiç şüphe yok ki edındıgını gorüyorl:ırdı. bir tadille modern hale ıretirilebilecek MÜTE K: rı Kadıkoyunde Kuşdilı Çayırı cıva- Boğaz içinde mebtaP rfır.· 
"Dağlılar,. kadar cumhuriyete sa _ Birinin ehemmiyet vermemesi, ö- olan bazı binaların satın alınmsaı da İş Kanunu rında diğeri Topkapı civarında iki çöp Şirketi Hayriye'nin ağustos z; rille 
dık, hürriyete bağlı idi. Ancak vili _ tekinin aldırmaması, berikinin "ne- muvafık olacaktır. ls dairesi reis muavini Kema _ fırını düşünülmeketdir. Belediye, çöp da tertip ettiği mehtap sefer ;arnlı 
yetleri temsil etmesi itibariyle daha me lazım!,, deyip işin i~inden çık - büyük ~işe ile rakı nbşı !ettin Apak Ankaradan sehrimize gel fırını inşa eden ecnebi firmaları ile halkın rağbeti göz önünde ıutu geee-
a - ba 1 d ha temki ı· d ·· ·· d "M ·· tik eylfil ayı zarfında da mehtaplı ,·e-. g~r ş 1 

a. n ı avranmak ~~ı yuzun en • ara,, gun gç çe yapılmayaca k miş, dün i~ dairesinde mesgul olmuş temasa başlamıştır. Çöp fmnlannın r 
ıstıyor, (Parıs) deki baldınçıplak nufuzunu arttırıyordu. Kiloluk rakı •işelerinin kaldırıla- tur I• dairesi reis vekili 1stanbulda . 

1939 
!erde seferlerin tekrarına kara. j~i 

tal al • N.h t "J. d .' . v ınşasına yılında başlanması .1 , f B h stak· t rife l>iJ ancı . ayı~ı~ oyuncagı olmaktan, ı ~ye ıron _en,, _ıer e~V.elce ~- rak daha ufak şışelerlc satış yapıl- birkaç gün kalarak muhtelif işler ü- muhtemeldir. rı mış ır. u usu ı a ' 
cumhurıyet gıbı mübarek bir mefhu- hemmıyet vermedıklerı, gulunç bır sının rakı istihlak.ini arttıracağı, bü- zerinde tetkikat yapacaktır. Üçüncü güne kadar illan edilecektir. 
mun çapulculuğa, şah~i garezler ~e soytarı ~ydı_kl~r'. bu __ kanlı heyüla- yük şişelerin kaldırılması hakkında- mıntaka amiri Hulüsi dün Kemalet- Bu sene Boğaı içi rW'~· 

nın başdondurucü nu fuzunu kırmak ki cereyan yeniden ye,! almıştır. El- tin Apaka kanunun tathikatı etrafın Büyük bir harman yangını Bu sene, Boğaziçine rağbet 8bif ai 
(*) "Konvansyon'.' ,>ıeclisi içtima- zam~nının gelmiş, hattii geçmiş bile de mevcut kiloluk şişelerin imla e- da izahat vermiştir. Üsküdarın Çekme köyünde har- tır. Boğazın iki sahilinde sarı . e-

larını aııftlcat!· şcklwde yapılmış bir oldugunu an_'.adılar. An_laclıl~r ama dilerek teşrinievvele kadar piyasayı Gönderilme.~i beklenen ve çok ge- manlarda bir yangın çıkmış ve be~ zarfında 60 a yakın yeni bina ~ .;C 

salonda aktedıyordıı. at al~~ Ü~~u~arı g~çmış, . !ıfara., idare edecek miktarda olduğu anlaşıl cikrniş olan nizamnamelerin çoğu An haramnın yanmasile neitcelenmiştir. dilmiye başlanmıştır. Ycnimabal~in• 
Sol cenahta otumn nu·bıuıl.ar en keııdısıne ılışılm~z hır şahsıyet ol~p maktadır. Bu cereyan bugünlerde karada hazırlanmış bulunuyor. Bu Yangının, kayınpederinden gizli ola- Sarıyere şehrimizin diğer serntl aığC'° 

yüksek sıralarda ııı.er/;i alın~1 old11~·- çıkmıştı. Daha bırkaç av e"v~ _devır- bir karar halini alırsa büyük şişelerin nizamnameler bugünlerde sıra ile neş rak sigara içmek istiyen Salih ismin- den yapılan nakillerin miktarı, p 
lıırıııdıın "D.a~lılar., lıikabiyle. anılı- ~.ek, ?amu~lara. yuv_aı:hmak -~~ı~. kil- yenileri yaptırılmıyacak, teşrini ev- redilecek. ve tatbikatına geçilecektir. de birinin attığı bir sigaradan çkıtı-. senelere nisbetle çok art~_ıştır; ~· 
yo;·dıı. Jleclıımı ortası~da yanı en al- çuk bır haıeketin kafı geldJgı :Ma- velden itibaren, en büyük rakı şişe- İlk önce, işçinin hayati bakımından ğı tesbit edilmiş ve harmanlarda beş ğaz'daki inşaat malzemesının ,e ,11· 
çal; 11whalli~de toplamı" im zümreye ra., yı könderden atmak için çetin bir !eri 25 santilitrelikler olacaktır. Elde büyük ehemmiyeti haiz bulunan sıh- yığın yandığı halde Üsküdar İtfaiye· yanın naklinin motörler ve arab~ r· 
de ınerke::i tıe"" yüksek ooz;yetlerin,. mücadeleye girişmek icap ediyordu, mevcut büyük şişe kaJ,a dahi bunlar hat nizamnamesi tebliğ ve tatbik edi- sile halkın yetişmesi üzerine yangm puru ile Şirketi Hayriye ücretsıZ 
~eıı dolnyı "Om,, ltikııln takılmıştı. - Daha var - k·"· \"ı·oktır lecektir. siirdürülmüştür. Salih yakalanmıştır. !arak yapmakta<lır. 
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YENi SABAtı Sayfa: 3 

• LEHiSTAN VE 
KOMSULARI .. 

Balkanlar 
(Baştarafı 1 nci sayfada) 

hal vermeğe hazırlanmaktadır. 

lıı Balkanlarda sulh Al ç k •h 1 Af İtalyanın endişeli olmasına mahal 
lllanya gazetesi Balkanlarda man • e ) tı• a 1 yoktur. Kral Viktor - Emanuel'in kız-

*tı :ııı dayandığı esaslara ve Balkan !arından birisi Kral Boris'in zevcesi 

~na dair şu satırları y~zıyor: k d L h • olduğundan İtalya kıymetli bir koza 
Dört devlet arasında 

ilcan Antantı daimi konsevinin arşısın a e ıslanın maliktir. 
laracta aktettiği ~on toplantıl~nn- Böylece Balkan uzlaşması belki de, 
llonra Bulgaristanın işbu tcşek - dünün en büyük ümit mevzuu olan 

İngiliz lordunun Çekoslovakya 
ziyareti Üzerine geçen müzakereler •Yaklaşması daha ziyade teba - endı•şelerı• nelerdı•r?. Alcdenizde bütün devletler için lü-

% ettirilmişti. Bulgar _ Yugoslav zumlu olan anlaşma yolu üzerinde a-
"~ huna yol açmıştı. Hariciye na- tılmış çok mühim bir adım olup ol-
·"'lıı Ba c A k d d .. Yazan: H. P. SMATTHEWS mıyacag"ını düşünelim.. 1 Endişeli şayialar dolaşıyor 
4n y omn_en n ara an .. o- . . I 

lıı Sofyaya ugrıyarak Bay Kose Otuz bC\' mılyondan az hır unfuslu den ziyade, Leh - Romanya c bitaraf J)iğer taraftan .Eclaireur• da şu Paris, 16 (A.A.) - Popüler gazete- •İtalyan_ Alman psikolojisinde ne. 
~~a .iki memleket :ırasındak~ ive 2 70.000 ki9ilik hazeri bir ordulu blokuna • girmekle temin edebilirse, 1 mutaleada bulunuyor: sinde Andre Leru şöyle yazmaktadır: Ier yazılı olduğu sarahaetn gönilü-
. il gorü~müştü. Bulgar Başvekı- Lehistan, Almanya ile Sovyet Birliği Almanya ile mühim bir ihtilaf kayna- . Şimdiye ka.~ar Bal~a~. Antant'..nın 1 

•Lord Rünsiman Prag'da kaldığı yor: İtalyanlar Almanya'nın müzahe
~ 9 temmuzda Bu!g!lr parliımen- arasında kuvvetli bir mania ıe,kil eder ğından kendisini kurtarabilir. Fakat bu ~ır. sulh faktoru rolunu oynadıgı.nı müddetçe Ber!in acele göstermiyr- retinden bir an evvel istifade etmc
.ı., da irad eyledıği nııluk ise, kom- Hatta bu gün Lehistanın müttefiki Ro- memleketlerin her biri öteki ile daha ınkar etmek haksızlıktır. Bulgarıs· cektir. Unutmıyalım ki, Rünsiman'in yi düşünmekte, Almanlar da İtah·aıı
~ 1 tarafından Bulgaristana uza - manya ile beraber, Rusyanın mütte - sıkı münasebetler arzu ettiği yemin ile tanla aktedilen anlaşma Bulgaristanı vazifesi yalnız Südet meselesinin ~n ]arın kendilerinden uzakla~maların
"l' 8aınimi ellere bir cevap teşkil fi ki Çeko,lovakyanın yardımına Sov - teyid, ve soğukluğun devamından öte yalnızlık siyasetinden ayırdığı gibi 1 veya bu şekilde halJi ile değil avni dan korkmaktadırlar. Kola • fır atla~ 
~'.l~. yet askeri gönderilmesine kar~ı bir ma kini takbih ediyorsa da, Çek - Leh merkezi ve. cenubuşarki A~rupasını zamanda yakın bir istikbaldeki• İ~gi- bu mütekabil endişeyi sulh için son 
'ıha;cıye. nazırımızı~ "ya~~~z. bir nia olması. d~ çok ".'ühi".'dir. gerginliği devam ediyor. Bunların ara- daıma tehdıt eden Alman hucumuna !iz - Alman münasebetlerile de ala· derece tehlikeli bir şekle sokabilir. 
'I e .. dıyerek tavsif ettıgı ışbu « !kıncı hır Belçıka gıbı • . larındaki kavga harpten evvelki za • ıkarşı bir mania yaratmaktadır. Buı: kadardır. Esasen malı1m olan bir şey ~1lbuki içinde yaşadığımız bu be\-
~.Avrupanın bu kısmında sulhun Lehi.tan coğrafya İtibarile ikinci bir manlardan ba~lnr. 1 garıstanla komşuları arasında çok vardır: Panik husule getirmek bütün nelmilel gergin havada, hakiki veya 
. 

1 İçin geniş bir •2"<İki mesaiye Belçika mevkiini itgal eder ve Lehli - E.ki Avusturya - Macari•tanda aris- 1 tehdlikeli bir hal olmasına rağmen bu meseleleri vahimleştirmekten başk~ zahiri olsun işi oluruna bırakm 1 ~: 
~ag· öt ı ted' ı b" "k h Al ·ı R k ı ı ı d 1 b · son senelerde mühim gu"çlükler aşıl- b' · h a ını g s erme.- ır. er uyu arpte manya ı e usya to rat a nasyona ist i er er urıuva ır ışe yaramaz ve mu asım tarafın keyfiyeti bu felaketle neticelem:'Jilir. 
lııııah" ı· B ı · ta 1 d k' b - - L h ç ki h k · masından sonra bile münasebetler ata • .., aya ge ınce, u garıs n 1 ara•ın a ı ogu~manın çogunun e 1 e eri a ir görüyorlardı; aynı za - işini , maksada varmak için takibcl- Ekselsiyor gazetesi şöyle yazıver 

. n lntzda muallakta kalan mesele- toprağında cereyan ettiğini kolay ko- manda da Çekler Habsburglardan ha- oldukça na hiş ve soğuk ;di. Kral Bo- tiği usul ne olursa olsun, kolaylaştı- • Vuillemin ile Göring arasında \'a-
1,kdostane bir surette halli için biz !ay unutamazlar. iki büyük kom~usu liis için Ru.yaya bakıyorlar, Lehler ris'in Başvekilinin ve Seliinik müza- rır. Yapılacak şey, büyük bir teyak- pılacak mülakat eski Fransız ve Al-
' sam · b' h" fi · t d k' b' h L h' ı K L h' dd R kerecilerinin vazifelerini kolaylaştı- k 1 h k k 2 ltıır ımı ır usn nıye mev - arasın a ı . ır arpte e •.•tanın ya - •1 

. ong. re e ıstanının • g• ar us uz a are et etme ve 1 mayısta man muhariplerini birleştirecek ol ı 
k b d d b k b 1 1 d f H b b 1 d racak devamlı bir yakınlaşma ve b .. t b h · ı d "·"' 1 nız ay e ıcı en a~ a ır teY o ma- amır erın en ne ret, a s urg arın a aş gos eren u ranı ıza e e en Fran- arkadaşlık bağlarını kuv,·etlendıre-

<ıne D ı · \" · ı te · - d · · · b' · · h d'I • ı ki h d sulhçuluk siyaseti takip ~ttiği söy- t 1• b umen crın ıtıro gaze :-'l yacagın an, aıyasetının en ırıncı ga - a mute ı amir i erini terci e iyor - sız- ngi ız si~·asetinin idamesine ça- bilir. Bu itibarla olsa bile Frnnsıı: 

1 U ınevzua dair şunları ilave edi- yesi böyle bir mücadel•ye cezb edil - !ardı. Teschen ile Çekoslavakyadaki lenmektedir. Eğer bu doğru ise Kral lı•maktır. hava ordusu erkıinıharbive reisinı:ı 
· k hl k · · .. ·· k · B L h k 11 • d k h ı· f k Boris kendi halkının minnettarlığı F' · '8 me te .ı ·esının onune geçme tır. u e a a ıyetı üzerin e i i ti a , i i ıgaro gazetesinde Romie şövlı:ıı Almanya seyahati ehemmivetlc kav-

'lle el~nikte Bulgar Da<vekili Bay sebepten M. Barthou'nun teklif ettiği millet arasında harpten evvel mevcut ile beraber bütün sulh dostlarının yazı,·or: dedLlmiye değer.1 • 
1( !vanof ile Balkan Antantı dai- c Şark Lokamo > suna girmeyi red düş..;anlığı ebedile1tirdi. Adet itiba _ minnettarlığına liiyıktır. 

~n~yinin bu seneki reisi Bay 1 etti ; çünkü tasavvur edilen bir misak rile akalliyet küçüktür ; Çekler 80 bin Eskiden Küçük Antant ile buna 
~ita •:ıs arasında imza edilen itiliıf, 1 mucibince Sovyeıler Birliği kuvvetle- ve Lehler 120 bin ile 150 bin ara _ müşabih bir anlaşma yapılması ümi-

lt.ıı sulbünü takv!.ve edici bir rine Lehistan toprağından geçmek hak, sında tahmin ediliyor. Akalliyetlerin diyle gözleri Budapeşte'ye çevrilmiş-
ır k ı ı ı L h k ti. Fakat Mucarbtanı ir!ar,• edenler l · ı veri mesi Azım ge iyordu. e istanda i Ukraynalı akalliyctten 

1Şbu sulh te~kilatı muhtelif mer- « ideolojik bloklar > da tabii mü -1 daha iyi idare edildiği muhakkaktır. daha ziyade Faşist tesiri altında bl-
ıı.;"rden geçmiştir. Ve memnuni - dafaacılar Almanya ile Rusya ve bun-

1 
Bununla beraber Südet Almanlarının dıkları gibi, Amiral Horti'nin Başve-

. ~oSliyelim ki daima terakki ar- lar arasında harp meydanının Lehi• - ileri sürdüklerine benzer ~ikayeıleri kil Hitlerin bir perestişkarı olduğa 
~J~~tir. Üç müttefik. Jc~·letin dost_ ta~ olacağ'.ndan'. Lehis·t·an dahi Büyük !var.dır:. Küçük Çek memurlarını~ ayr'. söyleniyor. Diğer taraftan Çekoslo-
I u lemın eden ku~ük antanttan Brıtanya gıbı « ıdeoloıık bloklar > ın seçı gozeten hareketlerınden ; sıyasetı vakya meselesi muallakda bulundu
~·arak Balkan Antantır:a vasıl o- vücuda getirilmesine muarızdır. Bu,milli akalliyetleri c Çekleştirme • olan ğu müddetçe böyle bir ümit ''akit

-la tı teşkilatı, Cenubu Şarki Avru-ıgün~ü Alman - Çek ihtilaflarına karşı Çek •milli cemiyetinin • faaliyetlerin sizdir. 
• 8Ulhü temin hus'.lsundaki dai- Lehıstanın alacağı tavrı hareketi, Al - den mü~tekidirler. Maahaza Avrupada normal ve sulh-

tı·e lnüsbet azmini izhardan geri manya ile Sovyetler birliği arasındaki 1 Kendi•ine yolile muamele ediliyor cu bir hale dönüş yolunda Seliınik 
!\ıaın t b' .. d ı · k h k ı·kk' d b k ıı b b merhalesinden memnun olmak laış ır. Bu teşkilatın noksan ka ır muca e eye gırmeme ve er i i I te a ı e en ir a a iyet gİ i ir :ey 

Amerika bahriyesinde ı Londrada yaman bir 
iki kaza oldu nümayiş 

iki harp tayyaresi 
denize düştü 

Sandiego, "Kalifornia,. l 6 (A.A.) 
Amerikaıı bahriyesinde on saat 

fasıla ile iki kaza vuku bulmuştur. 

Saratoga tayyare gemi,ine mensup 
torpil atan bir bombardıman tayya
resi Rosedale Field civarında denize 

Japon ataşemiliterinin tevkif 

ve tahliyesi 

~İlıet· d 1 · k · · L h " hl ı k ç k ı zımdır. Zira o biraz metanet ve kar-ı de şu idi: Bulgaristanın, ev etın as erını e topragını i a - j yo tur, ve e os avakyadaki Leh a -
n d 1 ki h .. s "n'yetı'n kı'n ve kargaşa dü8müs. içinde bulunan iiç kis.i ölmüs,-

1 • Antantına i~tirak etmemesi.• en men ebnek arzusu tayin ett~ Rus- kalliyeti de bunun müotesnası değil _ şı ı ı u nu ı - • 
ı... ~~t.ıstan, N'euilly muahede~inin 1 ya Çekoslavakya ile muahedesini kul-j dir.. Fazla olarak Lehler. merkezleri !ık sebeplerini nihai surette kaldın- tür. 

Londra, 16 (A.A.) - China Cam. 
paign Committee idaresi Japon ma'
larına boykotaj yapılmasını talep et
mek için Japon Sefareti önünde bn 
nümayişle Hayd Parkta bir içtima 
tertip etmiştir. Japon atac;enıili;-eri 

teritp heyetinden Miss Heridon Yo
ues'in ellerinden Japonya aleyhinde

ki risaleleri kaparak parçalamıştır. 
Polis merkezine götürülen Binbaşı 
Takahashi Sefaret ba~ katibinin mü
dahalesi üzerine serh':~t b•rakılnıı~-

·"<lı ı ı b'l •· · b' · ı·d· Muazzam bir karakol bombardı -ıı· sıııe ihdas e~· lediği vaziyet neti- anmak niyetinde olduğunu haber ver Çekoslavakyada bulunan komünistle- a 1 ecegının ır mısa ı ır.> 
llıd ki b - - man tayyaresi de Sancliego körfezine 

e bir müddet nılııız kaim ıstı me e eraber M. Litvinof Lehistan rin Lehistandaki faaliyetlerinden •ika- c k M 'l IA M" d f 
'ulh" • " ' ·1 R h k I d' 1 Ç ki ' e 1 1 U a aa dü"müştür. Mürettebatından ikisi 

.,, ;;I un temini için ynpılan yeni te- ı e. omanyan·ın·a.yr.ı tavrı .are et eri- ye.t e .•yor •.r .. ve e er de Prag hü -
'11., J s B l - k ölmüş, beşi ağır surette yaralanmış -
1, ere girmeyip ihtiyatk.iirane nın ovyet ır ıgını Çeklerın yardı - umetıne du,man olan Slovaklar ara- ' I' , , • h 
l'ı~ket etmişti. Bulgaristan için bu mına gitmekten alıkoymayacağını b:li· ıınd~~i . u~surlara Lehi~tanda edilen mec ısının ıza 1 tır. 
,., hareketin hiç bir menfaat temin yordu. Var~ovada Leh-Romen arkanı 1 te~vıkı ~ıkayet ederek cevap vermek_ k k k d h 

tır. 

·•eıı· 1 Yü se onsey ün mü im 
'ı.. - 1İii zaman ile aıılaşılınıştır. U- harbiye konu,maları, bu iki bitaraf tedirler. 
"<llıi h d ı ki b R H ı bir toplantı yaptı lıt arbin hasıl ettiği atmosfer ev et topra arına u uo tehdidine « en ein'a teveccüh , . 
t..

1
: ınevcut değildir. Ve Bulgaris- cevaptır. .. . . .S.üdet Almanları Lehistanın Hen _ Prag, 16 (A.A.) - Devlet müdafaa 

""• B ı F f k 1 ı f ı Yüksek Konseyi, bugiin saat 11 d~ ~· a kanlar siyasetine ait normal c ransanın mutte ı ı • . eın a tara tar ık his etmesine sebep 
1fes· M f'h L h' R ld ki 'b T Başvekil B. Hodza'nın riyasetınd._• 

t ıni görmek için de artık hiç ama ı e ''tanın usyadan kor- o u arı gı i eschen'de bulunan Leh 
Iııa · k d ç k ı k k ır ı · Kolovrad asrayında toplanmıştıı. ~ nı kalmamıştır. Son zamanlar usun an .e os ava ya meselesi üze -ı a a ıyet ermin de aynı ,ikô.yetin ço-
tap ı ı· · d Al ·ı " h' ki Enetrnasyonal vaziyetin zorlukla-·~] ı an Yugoslav _ Bulgar paktı. rın e manya ı e aynı noktai nazarda gunu ıs etti eri de hakikattir. L•h " . . 

ı ~ar· b ı d - · 'dl· ı k - M k ıı· . . rına ragmen salahıyettar Çekoslovak 
Q'I' liitanın ihtiyatı terkettiğine u un ugunu ıstı a etme tc dogru . ve acar a a ıyctlerının her ikisi kcn- - ' .. ~ . . 

~~eı·ı · ı · d' 'k• ı · . ı mahfcllerı, yuksek Konseyın bu ıç· 
ı dır. Komşu dr11•letin bugün o maz. ı f' ayet erını ortaya atmak için AI- . .. . . 

an ·' V k h' b' ı L b' ı k 11 . . 'k• · tımaına fevkalade b.r ehemmıvet at-
~ antantı ile yaptığı itilaf ken- a ıa ıç ır suret e e ıslan, man a a ıyetı şı ayetlerinin müzake- l . . · 
nin"' ' ç ki · "d f k ff"I . . d . 'f fev emektedır Bu mahfellerın teba-~L. oalkanların umumi siyasetine e cnn mu a aaıını te e u etmemı)' resın en ıstı ade ettiler. Fakat Cek 

•ııı ı · d F · f k d ı · rüz ettirdiğine göre, konse,y bunciaıı 

t
~uğuna kati bir delildir. ,, ıse e ransanın mUtte i i ir, eğer bu cumhuriyetinin zararına . .\iman geniş-

i
-- memleket Çekoslavakyaya yardım et. leme imkilnının Lehist:ını heyecana dü on gün .. cv.~rel .. i?.timaa çağırlırı1~şt:r 

a ebenin harı"çte meğe mecbur olursa Fransanın mukadlıüremediğini farz ve kabul eımek ha- Ve bugunku goruşmeler de komeyın 
h deratına liıkayd kalamaz. Franko _ ta olur nısan ,1yı zarf·ndnkı toplantısında d1 
1 !:>Şa k t J L h · 'f kı Al k L · 1 · . . . . ı mevzuubahs edilen bilhassackonomik q, YIŞJnJ On f0 e ıttı a manyaya arşı ehıs - Herhangı bır arazı ılhakı imkanından . 
l'.a . tana emnı'vet temı'n etmekte mu"h'ım b b ·ve malı mC"~elelere temas olur.n1uş· "'I.~ ~ üs ütün ayrı, Alman diplomasi, inin 

tıf Vekaleti bu hususta bir rol oynar ; Fransanın mağlubiyeti hedefinin Çeko•hv•kyayı bu günkii tur. 
l.ıaesaaslı tetkikler yap yor ILehistanın mevkünin pek fena bir za- müttofiklerindon ayırıp onu vas•al bir belediye Sar~ybı...rn~u bir an 
'I lırıf Vekaleti, mektep talebcle- yıflaması demek olur. devlet yapmak korkuları izhar edildi . evvel guzelleşt.recek 
~: lllt•ktebc devam şekillerini ve! Görünüşte her halde Lehistanla (Arkası var) Belediye: Saray burnunun bir an 
~ı;ışJarını ciddi bir kontrola tabi Çekoslavakya arasında bariz bir men- evvel güzdleştirilmesini kar.ırlaşltr-
~ ak Gzere esaslı tetkiklere başla- faaı i~tiraki olacağı görülüyor. Her iki Fransız h-ava generali Be line mıştrı. 
~ ır. devlet Fransa ile müttefiktirler ; her gitti Bu m'ksatla oradak ı eski büyük 
ııı: letkıkler; pek yakında ikmal O· iki.inin de kendi Alman akalliyetleri- Prag. 16 (A.A.) - General Vilmen, gazinodan kalma salaş tiyatro bina · 
· ~ak ve bütiin maarif müdür!Uk- nin irredenitizminden korkmağa hak- saat 13,30 da Berlin yakininde kiım sile civardaki garip kulübeler evvela 

b ~ne kontrolün ne şekilde yapılaca- lan vardır. Çeko•lavakya emniyetini Stiken tavyare meydanında yere in- yıkılacaktır. Bu hususta pek yakındo 
ır tamimle tebliğ olunacaktır. Sovyetler Birliği ile ittifak vasıtasile - miştır. tetkiklere başlanncaktır. 

---<>--

Bir fngiliz vapurile bir 
Alman vapuru çarpışh 
Şanghay, 16 (A.A.) - Sabahle-

Bir çek fırka reısı 
Prag, 16 (A.A.) - Hlinka'nın ya

nına çağırılan doktor, bu sabah Slo· 
vak popülistleri liderinin sıhhi vazi· 
yeti ümitsiz olduğunu söylemiştir. 
Hlinka sayıklamakta ve kimsenin ya
nına girmesine müsaade edilmemelt 
tedir. 

yin Yangtse nehrinin 'fansab cihe
tinde Nantungçeu civarında Tungvu 
ismindeki İngiliz vapuru. içinde 160 
~işi bulunan Hansa isimli Alman va-
puru ile çarpışmıştır. Hansa müsa- İngiliz lordu Prağda 
lemeden biraz sonra batmıştır. An- Prag, 16 (A.A.) - Alman Südrt 
'"k 13 kişinin kurtarılabildiği söy- Partisine mensup bir heyet, bugün 
enmektedir. Vapurun k:ıptanı da öğleden sonra Rünciman tarafmdar. 
rnylıolanlar arasındad;r. İngiliz va- kabul edilecektir. Südet mahfellerin
ıuru da hasara uğramı' İ!<e de için- de söylendiğine göre, malumat husu
lckilere bir şey olmanı;ştır Hava - lü zımnında yapılan görüşmelere de
nın bozuk olması müsademeye sebe- vam edilmektedir. 

biyet Yermiştir. Kaza esnusında koy Yalansın bombardımanı 
da bir tayfun zuhur etmiştir. Valans, 16 (A.A.) _ Gece yar151 

Bir tayyare kurbanları şehir, Frankist tayyareleri tarafından 
Meksiko, 16 (A.A.) - Eleklra bombardıman edilmiştir. Henüz ta~-

tayyaresi kurbanlarının cesetlerini silat alınamamıştır. 
getirmeğe memur edil~n heyet dön- • Emir Suud Londrada 
müşlür. Heyet azası 11 kazazede- Paris, 16 (A.A.) - Geçen hafta so-
nin cesedini getirmeğe imkan bulama nunda buraya gelmiş olan İbnissu
Jığı için bunların oldukları yere gö- dun veliahdi Emir Suut, bu akşam 
:nüldüğünü beyan etmiştir. Londra'ya hareket etmiştir. 

ı manaya rağmen Mehlikarı fevkalade bir koru gibi ·sık, çok gölgeli mis gi- Fehime onun sualine gizli bir fısıl- hisı;etrnişti. İliklerin~ kadar ya
i alakadar ediyor onun rahatını kaçı - bi çam kokan bir ba!ıçede .tamdı.:· ı tı ile ceva~ ve'.""işti. . yılan bir sıcaklıkla yü;ü kızanrken 

l 
rıyor, istemediği halde mütemadiyen Muntazam tarhlann ıçındekı gul fı- - Zengın bır adam ... Gnlıba çalış- parmaklarını onun elinden çeknıeğe 
onun zihnini i~ga\ ediyordu. danlarında sonbııharın l<ml giı:leri i mıyor ... Varidatiyle yaşıyor. acele etmişti. 

Onu daima kendi pc;;ind~ görmek- açmıştı. Hava tallı ve ılıktı ... Deniz-ı 111ehlika o gün bu adamın isminin Fehimenin bahçesinden çıkıp 

ten korku ve ezaya beniyen biı· his den gelen bir yosun koku .. u, çam ve 1 Osman olduğunu ökrencli. Yalnız bu- kendi köşlerine gidinciy kadar hep o-
S duymasına rağmen onu görmediği za gül kokularına . kar.ı')ı~orclu. Denizi j nu öğr:nmedi. ~nu~ ço~ .münevver, nu tanı~nın. b~nliğinde yarattığı 

)' - - manlar adeta: "Niçin gelmedi aca- hırçınlaştıran bır ruzıpr çam dalla-, çok zekı ve harıkulade ıyı konuşan şaşkın bır sevmem tc•iri altında o1-
llıııa~lnız ;bu mu? ... lstanbula bir ~e~j~ö_rle durs~n l\Iehlikanın_arkada.~l.ıı~ı ba?,, diye düşünüyordu. Hiç iste - rını da biribirine vurarak tatlı bir

1
bir insan olduğunu da öğrendi. 0,masına rağmen, kendi kendine lıunu 

~ir 0'ıa gılo;e vapurda k:ırşısında ıdı. . ıçınde bu ışle en fazla e~lenen 0 ıdı. meden onu tekrar görtincive kadar ses çıkarıyordu Muntazam fasılalar- gün birinci defa dinlediği sesinin itiraftan çekindiği için ve <,nu, onu 
~ ~ -ıo olsa bir gölge ıdbi bu adamıl Onu korku filmlerindeki e.~raren bu sual zihninde bir fikri sabit gibi la bahçenin rıhtımına çarpan dalga - genç kız üzerinde müthiş bir tesiri tanımakla bir alay me"zuu olmaktan 
~lılnda buluyordu .. Bahçede do _ ğiz tiplere benzetiyor, onun küçük mıhlanıp kalıyordu. cıklar, bu hafif melodıye sanki tem- oldu ... O konuşurken içinden adeta:, çıkarmamak istediği için 0 gün •ahi!
,. l\r muhakkak bir veva iki kere Mehlikaya böyle musallat oluşu etra- Onu peşinde görmekten ralnız kor po tutuyordu. , "Hiç susmasa ... Hep konu,sa !. .. ,, te- deki gazinoya Jansa gittikleri zamııu 
Qıı, ır Parmaklıkların önü'le geçiyor- fındn korkunç hikayeler :ınlatıyordu. ku ve ezaya benzer bir his tluyma - Bu bahçe, şimdi ilk çocuğunu dün-, mennisinde bulunuyordu. arkadaşlaı ına gülerek: 

Ö Hortlak!.. yordu. Bu hisse biraz da tcce"süs ka- yaya getirmek için Maçkada hususl • Mehlika ile o gün pek nazik konuş - Size mühim bir havadisim var, 
tuı~e.doğru iğilmiş omuzları, hiç Hayır!... Şüphesiz bu netice, onlar- rışıktı. Kendi arkasından gelmesini bir klinikte yatan Fehimenin bahçe-ımuştu. Konuşurken sesinin okşayıcı demişti. 
'.'ıiııı·ı~en yüzü geniş ıı!nile, çıkık ke- dan, bu neşeli gençlerclen lıiç birinin hiç istemediği bu adamın kend!si için si idi... ahengiyle tam tezat teşkil eden vah- _Ne o .•• Hayrola!.. 
~~l ı.:Yiizile öyle herkesten başka bir aklına gelmiyordu. ne düşündüğünü, niçin kendi.ini böy- Hayat ne tuhaf, ne inanılmaz, ne şi ve paralayıcı bir ifade ile bakan _ Ben bugün Hortlakla tanıştım. 
~~ardı ki bu" tün ark:ıda•ları ona: M hl'k le takipte israr ettiğini. lıundan acemice yazılmış bir r?man gibi gözlerini üzerinden hiç çevirmemişti. 
~ ' e ı anın arkada<brı hep neşeli, Yok canımı 

liortıak ! ismini \'ermişlerdi. maksadı ne olduğunu; kendisinin kim mantıksız şeylerle doludur. Bir kadının iffetine açık bir haka- - .... 
'- S · sihhatli, tabii çocukl<mlı. Hepsi öyle. olduğunu ve elhasıl ona aid her şeyi İşte o gün Fehime kendisine onu rete çok benziyen bu hakışlar karşı- Hepsi bu tanışmağa alaka duy -...,_ enın Hortlak, diyorlardı... B 
~ Seninki, diyorlardı.. u adam onla!'ın kendi nıııhitlerin- merak ediyor öğrenmek bilmek isti - tanıttı. Fehimenin banasının bir ar- sında hissettiği nahoş his•e rağmen muşlardı. Ali İhsan da bu tesadüfün 

lqlc:~et herkes ... Herkes onun iz'aç den olmıyan kendi nesil!crin.Jen olmı- yordu ... Onu gördüğü günler odasına kadaşı imiş ... Mehlikanın babasının onun kendisine böyle bakmasından kendi hayatının seyrini nasıl değiş _ 
~ ~ bu takibinin farkındaydı. Hat- yan, onla.ra tam maua~iylc yabancı çekilince gayri ihtiyari zihni hep o- da meslektaşı imi~, vaktiyle hariciye- tik~i~mediği~i ?ayretle kendi kendi- tirebileceğinden senelerden beri ku _ 
.. ,

1 
li İhsan bı'le .... Za""liı th.san ni _ bir insandı nunla meşgul oluyordu. de çalışmış Mehlıkanın babasını da ne ıtıraf etrnıştı. 1 . tikb 1 . h 11 . . 

"• ·~ · · B .. d ıa· ı N' · ld'? t d F k t b b 1 b' H 1 ed. ttikl . k ru muş ıs a proJe ve aya erını ısın 1 H k'k t b' b •k -1 d 1 - ugun e ge ı. ıçııı ge ı..~ anıyor u.. a a a a•ınt ııası ır e ev a e erı zaman uru ve • . . 
llıth a 0 kadar emniyeti vardı. s- . a ı a en ır a, a a ~~ en ge - Kimdir? .. Benden ne iıtiror? ... Ya- ölüm genç yaşında hayattan aldise soğuk elleri parmaklarının ucunu tu- nasıl yıkıp mahvedecegıncıen bıraz 
~q ale 0 kadar emniyeti vardı ki... mış kadar onlara yabancı ıdı. r~n yine onu görecek miyim ·ı... kim bilir nasıl bir saik onu da bu tup hafif hafif sıktığı zaman Mehli- bile şüphe etmeden öteki arkadaşlar 
b'damın bu takiplerine kızmak ve Fakat bu taokiplr bütün şaka.. • * meslekten pek genç yaşında uzaklaş- ka o güne kadar vücunünde bir ke- gibi gülerek: 

n neticelerinden şüphelenmek !ara ve ona verilmek istenil~n gülünç Onu bir sonbahar günü ağaçlarıltırmış.... re bile duymadığı tuhaf bir ürperti (Sonu var) 

. . ..... 
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Sayfa: 4 

Dünya 
anılan 

KOCA VUSUFu" 
AVRUPR GÜRE LERf 9'11(.~ 
güreş tarihinde dehşetle 
bu koca Türk kimdir? 

Daha yirmi yaşında köyünün civarında kimseyi 
b..,akmamış, herkesi kırıp geçirmişti 

YENi SABAH 

Silviya 8idney Altın 
adam la evlenmek üzere 

Bu gençde kendisi gibi bir 

tiyatro san'atkiirıdır 

Otelin pek 
emniyetli olan 

emanetçisi! 
Müşterinin paralarını 

Beyoğlunda yedi 
Evvelki gÜn Sirkecide bir otelde ga· 

rip bir do1andırıcılık vakası olmu~. o .. 
telci namına hareket eden bir açıkgöz 
mü9terilerdcn birinin emanet bıraktığı 
parayı gece yarısından sonra Beyoğ .. 
!unda ııarhoş olarak harcamı,tır. 

Dünyanın en büyük seyirci kitle- Böyle birer darbe ile körpe ağaç- Jsmail adında bir çoban evvelki ge-
sini, güreşlerin topladığı bir devir- !arı deviriyor, etrafındaki dalları da ce Adapazarından gelmif ve Sirkecide 
di. O zamanlar, ne Karpantiya-Demp kalem yontar gibi elindeki balta ile ke ki otele inmiştir. Otelde hizmet eden 
Sc,. ne Şarkey Şimelı'ng v·e ne de siyor, düzeliyor, hemen oracıkta sı- M h ,, - a met, mü,ıeriye kıymetli etya ve 
Şimeling - Coeluiz maçı sportif bir rıkları hazırlıyor, üstüste yığıyor- paraoını kasaya teslim etmesini söyle-
hıl.dise olarak telkki eclilmez, en bü- du. miş ve çoban bütün serveti olan 31 ]j. 

yük derbi ko~uları, küçük bir sirk ça- Bu iri kıyım kazıkların elli altmı- rayı Mehmede teslim etmistir. Çoban 
dırı altında yapılan bir pehlivan gü- 'ini birden, çırpı demeti taşır gibi ku d k ·r o asına çı mı_,, yatmıf; fakat tahtaku-
re,•i kadar sev.irci toplı,·amaz ,· heye- caklıyarak birkaç postada tarlanın 1 1 " " ru arından bir türlü uyuyamamış,tır. 9 .. 

can uyandırmazdı. bir köşesine yığdığı zaman, geçenin mail, yüzlerce tahta kurusu arasında 
O devirlerde dünya halkı, pehli - zifiri karanlığı yavaş yavaş söken şe- - ı uyuyamıyacagını an ayınca a"1ğı inmiş 

vanlığa o kadar fazla ı·ağbet gö8teri- fakla aydınlanmağa ve tek tük horoz Mehmet, müşteriye kıymetli eşya ve 
yordu ki, insan güreşleri bitmiyor - sesleri duyulmağa başladı. k k' · k J Silviya Sidney nuşara va ıt gcçırme istemiş,tir. 
muş gibi hayvanları giire~tirmek su- Yusuf, elindeki balta ile kazıkla - Mehmet bir aralık çobanı odada 
retiyle de, bu zevklerini tatmine ça- rın ucunu sivriltiyor, yuğurulmuş ha- Meşhur Silvya Sidney, iki hafta ev- yalnız bırakarak otelde bulunan diğer 
]ışıyorlardı. mura parmak sokar gibi, onları orta- vel Jngiltereye gelmifti . . Onun Parise müşterilerden birinin yeni elbiselerini 

Nitekim, bugün maziye karışan sından tutup yarıya kadar toprağa de geleceği tahmin ediliyordu ; fakat giymiş. sonra aşağı inerek lsmaile : 
"'deve,, ve "fil,, güre~leri, 'horoz., ve gömüyordu. Sutamton'dan ayrılmadığı anlaşıldı. -Ben biraz dıf8rı çıkacağım. Sen 
"koç., dövüşleri o tar;hin enteresan Ve böylece sabah olmadan bütün Kendisi, bu seyahıaini, gösterdiği nasıl olsa buradasın. Kimsenin dışarı 
hatıralarmdandır. çiti bitirdi. doktor raporları üzerine yaptığını an- çıkmasına müsaade etme, ben gelince-

*** Tarla, zaten köye yakındı. latmaya çah~ıyordu. ye kadar burada bulunursun. demi~ ve 

17AGUST0S ı93!.,. 

lstanbul sahneleri 
Kumkapı sahillerinde 
balıkçıları din!~rken·· 

• 
iyi giyindiniz mi? sigara ve 

kibritlerinizi aldınız mı evlatlar? 

1899 - 1900 senelerinde "Paris., de Yusuf, tekrar baltasını omuzuna Halbuki, bu seyahatin, pek ~irane otelden çıkıp gitmiştir. Sirkecide rast· ;,2hillerımizde balık ağl&.· 
dünyanın en büyük sergisi açılmıştı. vurup köye döndü. bir oebebe mebni olduğu anlaşılmak _ ladığı 2982 numaralı otomobile atla- Zil"• 
Onpn en mühim hususiyetlerinden bi Babasının yanına çıkarak: tadır : Silvya, lngilteredeki ni~nlısı mış, yolda bir hayli rakı ve meze de Gecenin ölü sesoizliği içerisinde yorlardı. Evet uğraşıyorla:1 •1Jl•fp ' 
risi, organizasyonu dahilinde "Cihan -Çiti bitirdim! dedi, izin iste - Lüter Adlerle birleşmek ve onunla der aldıktan sonra Abanoza gitmiştir. O- Kumkapıda tarihi'I. bir bir hatırala - burası Venedik kanallarını " 01 

pehlivanlığı., nm da bulunuşu idi. rim. hal evlenmek üzere gelmiştir. rada foförü bekletmiş, sonra yanına rını ıa,ıyan eski surların üzerindeyiz. ran oabit su kandillerinin ~ütu;!:"k• 
Dünyanın her tarafmdan pehlivan- Babası : S'J k bir de kadın alarak tekrar otomobile Bütün deniz ayağımızın altında. Gök andıran bir iskelenin metrukatı 

ı viyanın aprisleri ld ı ı d ı A ki b lar celp olunmuş, bu meyanda Türk - Bu oğlan deli olmuş. diye ba - binmiş Şişli dışındaki lspironun gazi- yüzü yı ız ar a 0 u. Y oan • u zıklarla dolu idi. Reis : liııı•' 

Pehlivıınları da davet edilmisti. g·ırmag·a bas,ladı. Fakat Yusufun ıs- Genç yıldız, çok defalar, tam stüd- · · bah k abam her zamankinden daha cömert. -Sa· d' rek , nosp.na S'ıtmıl', sa a adar eğlenmi' T ga, sola, dikkat ıye .. e 
O zamanlar, henüz Avrupaya Türk rarı üzerine tarlaya gitti. yodaki en faaliyetli zamanlarında, tir. Sabahleyin tekrar otomobille Sir- Etrafa çökmüş olan ölü oessizliği ihlal nın ağzındaki kayalardan kaıa••:eri, 

pehlivanları gitmemiş olduklarından Bir de ne görsün, en aşağı bir haf stüdyoyu bırakmış, bir tarafa sıvışmış- keciye gelmiş ve işte o zaman yakayı eden bir tek gürültü var. O da: kayık- belasız sıyrılmak için kumanda ıek' 
bir rehbere ihtiyaç görülüyordu. tada yapılamıyacak iş, olmuş bit - tı. Bir defasında, Nevyorkun meşhur ele vermiştir. ]arına gırgırlarını yerleştirmekte olan, yordu. Tehlikeden uzaklaşınc•· 

"Paris., ten açık göz bir Yahudi mişti. tabii Benet Serf'le evlenmlııti. Bu iş Çünkü çoban Jsmail oabaha kadar kayıkçıların konuşmaları, hazırlanıyor- rar Reisin seoi : 
d '] b . d 1 . ı <kiO• sermayedarı gelerek, beher güreşine Babası, hayretler içinde kaldı.. a amı ı e u oınema sanatkarı bir tür- otelci odaoında beklemiş, sabahleyin lar. Biraz sonra, enginler e pa amut - Mola 1 diyerek gür!edı. .,..b b•' 

elli İngiliz lirası vermek şartiyle 105 Parmaklariyle sakalını kaşıyarak lü anla~madıkları için, evlenmeleri - dışarı çıkmak isteyen müşterileri Meh- ve kolyoslara gırgırlarını atmak için. bu gürleyen •e• birdenbire, bir atat' 
kilo sikletinde bulunan "Koca Yusuf,, düşünüyor: nin üzerinden bir sene geçmeden ay- mcdin tenbihi veçhı'le, bırakmak ı·sıe- Sağımızdan, bol bol ışıklarile göz- ı' ve 

1 
nın müşfik sesi kadar hafifleş 1 

namile maruf pehlivanımızı ve bu me u_ Bizim oğlana Hızır uğramış .. rı maya mecbur oldular. memiştir. H8.dise polise aksctmif. ote- ]eri çalan y enikapı istikametinden lıla~tı : 
yanda 150 kilo sikletinde dev cüsse o- Bana ilişmeğe gelmez .• , diye kendi Silvyanın, bundan sonra, bir çok ni- lin müsteciri Enver evinden otele gel- ay ışığı altında oüzülerek gelen bir _ Açılıyoruz, ta enginler•;,1"~~; 
lan Filiz Nurullahı yanma almış, Av- kendine söyleniyordu. şanlıları görüldü. Bunlann arasında mi• ve çoban lsmail 31 Jı·rayı Mehme- motör görünüyor. Gürültüsü uzaklar• ,..ıt• I T yardımcımız olsun evl&.dlar. deiı 
rupa yolunu tutmuştu. Friç Lang da vardı. Bu rejisör, Silv- de naoıl teslim ettiğini anlatmıştır. da çalınan bir davulu andırıyor. La - tamam mı~ Kancalar nok••n k' 

KOCA YUSUFU TANIYALIM Köye döndüğü zaman, Yusufun us- yaya pek tutkundu. Tam evlenecek • ı Mehmet yakalanınca çobandan e _ kin, yaklaştıkça giirültü çoğalıyor. yal lakarmozları bi rkere dah• yo 
İsmi, dilnya güreş tarihinde deh tası olan Hasan pehlivanı yanma ça- !eri tahmin edilirken, genç yıldız böyle manet para aldığını inkar etmiş ve Yaklaşıyor. Yaklaştıkça ataların : !ayın dedi. ,,ı;.d-

şetle anılan bu adam, kimdir?... ğlrttı. bir fikirde olmadıiiını ortaya attı. sonra karakolda hadiseyi -itiraf etmek -Davulun seoi uzaktan hof gelir, On iki çift küreği idare edene 
Yusuf pehlivan, Deliorman hal- Yusufa: bı·r altın adam I' mecburiyetinde lcolmı•tır. oözlerini hatırlıyorum- 1 k f'l . h b - d T • • ar a ı esı ~P ir agız an : de°"" 

kındandı. Pek küçük ya•. ta ikin bü- - Öp! dedi. Ustanın elini... . . 1 Dün aoliye dördüncü ceza mahke • T k 'Jd' B 1 k J ve < 
Y f 

Silvya, İngiltere sahılıne çıkıp ta . H f b • - e mı ır. a ı a et ı. ot' 
tün akranlarını teker, teker yenme- USU , ustasının elini öptü. meoınde duruşmaoı yapılan Mehmet er tara 1 nura ogan ay ışığının tımız. Yoktur nokoanımız, diyere• 

ğe muvaffak olmuk, kara yag·ız Sonra babası, Hasan pehlivanı bir Londraya koşunca, orada güzel Ame- fÖyle demİ•tir : altında yanyana bitişmiş iki kayıktan 1 • 1 'k 1 L T ta ıgı çın attılar. ôi' 
bir köy delikanlısı idi. köşeye çekerek kulag·ına: rı a ı üter Adlere kavuşmuş ve ona: - « Bu çoban otele geld'ı, oda ,· •. da hummalı bir faaliyet göze çarpıyor. J b • nd• şte, u onların asker ocagı idi· 

Yirmi yaşlarına geldig·i zaman, cı·- - Hasan pehlivan, rliye fısıldadı. - Ben altın adamla evleniyorum. tedi, verdim. 31 lirasını da em•net o- Bunlardan birinin baş tarafına otur • - Jd ki b . t kr•'' renmış o u arı ir emır e L.•l•" ' 
var köylerde kendisine rakip olacak Bizim oğlan Kırıkpınar panayırına diye bağırmıştır. larak aldım. Sonra ne yaptıg"ımı bı'lmı·- muş olan, şişman ve göbekli reisin yü- B d .,.. unu unutmamı". Me yunu . gör' 
pehlivan bırakmamış hepsini kırıp gitmek istiyor ne dersin? Altı~ adam. Lüter Adlerdir; çünkü yorum. Çünkü çok oarhoştum. Ben 0 • zü de çok güzel oeçiliyor. ~akin, her dukları reislerine de ayni hürm•

11 

geçirmişti. İhtiyar pehlivan, birkaç saniye dil- ~· ~ondrada oynanan « Albn adam > telde hizmet ederdim. Otelci vakit geç ~edene• çok düşünceli görünüyor. Ha· tcriyorlardı. 
Nihayet Rumelini baştan başa do- şilndü. Ve boynunu bükerek: ısmındeki bir piyesin en mühim ro • olduğu için oteli bana bırakarak git- imden : Reio: d I•' 

!aşarak her tarafta güreşler tutmağa - Sen ne dersen dedi, ben de onu lünü yapmaktadır. 35 yaşında ve müo- mişti. Gece nerelere gittiğimi, kimlere - Çıkıyoruz. Gırgır atmağa çı • _ Alakoyun. Motöre doğru :•"' 
başladı. Karşısına çıkan biitün iri kı- derim. takbel bir sinema yıldızıdır. para verdiğimi hatırlamıyorum Yalnız 1 kıyoruz. Engin~ere açılacağız. Ay ışığı koyun deyince, her iki kayık d• ,;;re 
yım rakiplerini pestil ezer gibi yere Babası ihtiyar pehlivanın bu ceva- Silvya Sidney, aslen Rustur ve bir bindiğim otomobilin şoförüne 3 lira o- altında çapan ıle uokumru avlıyan ha- dilerini biraz açıkta bekliyen ın~il•'· 
sermekte, kolaylıkla ymmckte idi. bından son derecede memnun olmuş- dişçi • operatörün kızıdır. Tiyatroya tomobil paraoı vermişim. Sonra da a lıkçıların ne taraflarda olduklarını yaklaomak üzere harekete gel d•' 

Fakat biltün bu güresleri hususi tu. Yusufu yanına çağırdı: pek küçükken intisap etti. Sonra sine- rıca 1 O lira verip salclamasını söy]:. araştıracağız. Büyük balık küçük ba • Kürekler sallandıkça denizde rrı<Y bir 
mahiyette bulunduğu için: henüz ken- - Oğlum! dedi, ustan müsaade e- maya geçti. O, rol aldığı yirmi filmde mişim. lığı yutar endişesile denizin sathında na gelen yakamozla~la, kayıkl•' ıııııf 
disine bir unvan verilemiyordu. diyor. Haydi yolun açık olsun! muvaffakıyetten muvaffakıyete yüksel Bundan sonra dinlenen ~hit şoför dola,an hamoileri yutmak İçin yarı he- kandil deryaoı içerisinde yüıiiY0' ,.c• 

O zamanlar, senede bir defaya mah Yusuf, mahcup bir tavırla, iğilip di. « Mel'un ormanın kızı > iomindeki Hüsnü, Mchmedi otomobille nerelere le kadar deniz üotündc zıplıyan us - gibi oluyorlardı. Motöre yokl•!' bıl" 
sus olmak ilzere açılan "Kırık pınar., ustasının, babasının etei?inden öptü. renkli film çok rağbet gördü. götürdüğünü anlattı ve kendioine oar- kumruları gözliyeceğiz. Bu atacağımız arka arkaya verdiler. Reisin içind• .ııı-
panayırında memleketin bütün pehli- Kisbetini omuzuna vurup, pola dü- Silvya, esmerce ve parlak gözlüdür. hoşlukla gôya emanet olarak verdiği 1 gırgırlarla palamut, lcolyos ve uskum- lunduğu sandal motöre bir ip •• 
vanları buluşur, er meydanında "baş zülme~ için bir katlı toprak evinin ka Sakin görünür, ama ekseriya yanın on lirayı ertesi &:Ün getirip otelci e ru vurgunu yapacağız. Bu vurgun, bü- Ve gene teİftin : } . r 
pehlivanlık., için boğuşurlardı. pısından iki bilklüm içeri girerken, dakileri korkutacak kadar taşkınlık • te,Jim ettiğini söyledi. Y yük ümitlerle küreklerine sarılan tay· - Tamam 1 işaretile, ın~tÖ'do~ 

Bu, dört senede bir yapılan olim- babası Hasan pehlivanm kulağına i- lar göotermektedir. Otelci Enver şunları söyledi : 1 ~alar~mın yüzünü güldürece~ .ve. ocak- pat pat gÜrültülcrilc eoen gun k i•, 
piyadlarda dünya birincilerinin seçi- ğilmiş: - c Mehmedi otele 20 gün evvel arın a oıcak çorbalarını pışırmı' ek- suna doğru olduğu yerde dön••• hııil• 
lişi gibi resmi bir mahiyeti haizdi. - Bu çocuğa Hızır uğramış. di - POLiSTE: almı9tım. Aç kalmı,tı. Tavsiye ettiler. mek bekleşen yavrularını sevindire • tikamet aldı. Sonra bir yı]dırırrı ·ıııdi. 

Yusuf, yavaş yavaş bu panayıra yordu. Ona ilişmeğe gelmez. Şerbet dökülürken eşya Otelde hizmet ediyordu. Elinde Bur- ı cek. der gibi olduğunu seziyordum. enginlere doğru açıldı. Motör f'. d<~ 
giderek er meydanında savasmak hül Varsın gitsin! Allah utandırmasın! nasıl aşırılır sacla mahalle bckciliği ettiğine dair ve Yaz gecesi oqnaoına rağmen, hep- ayın denize akseden çizgioi üı<''",.ot· 
yasına kapıldı. Esasen bas,p'e,hlı'van o- Biraz sonra Yusuf, omuzunda kis- sikaoı vardı. Koca bir mahallenin e- oinin üzerlcindc, plllıo ve kulakları yün tayin etmiş oldug·u hedpfe _voJlaP~•tİ· 

Dün, Birinci Asliye Ceza Mahke- 1 k 1 J J ·d· B J , .• 
labilmesi için, herhalde bu pana.vırda beti, elinde dağarcığı ile son olarak manet edildiği adamı otelde çalışbr - at 1 ar a sarı ı ı ı. u vaziyet erile du, Bu hedef çok uzak olsa ge 0i• 

mesinde garip bir davaya bakılmış- k h h · b ıı k d d · J b' dB birinciliği alması icap ediyordu. babasının elini öperken gözleri yaşar- ma ta ma zur tasavvur edemezdim. epsı şu a a u urmuş enız ere ır Zira, pek az bir zam~n wrfıP • \'f 
Halbuki daha çok ki.\rpe denilecek dı. Babası sırtını okşadı: tır. Kendisinin gelen müşterilerden ema - lokma ekmeğin zorile açılan yelken - yah bir nokta gibi görünüyordll· 

bir çağda idi. - Haydi Allah selamet versin! Unkapanında outran Fatma adında net kabulüne oalahiyeti yoktu. Esasen lilerin tayfalarını andırıyorlardı. daha sonra da gözden .ı·0k oJdll· 

Bu sebepten babası onun bu fikrini Allah utandırmasm ! diye kekeler- bir kadın, evinde çıkan bir yılanı öl!- emanet makbuz mukabilinde alınır ve ,. ,. ,. ,. t4" 
hoş bulmuyor: ken, İstanbul pehlivanları çok usta dürerek sokağa atmıştır. O sırada te- makbuzlar da benim taraf:lmdan ve- Biraz evvel kulakları sağır eder gibi Gözden kaybolan iiç kOCll ,ofl' 

"- Og-lum, diyordu. Btı sevdadan ve yenicidirler. Kendini i.vi kolla ve sadyfen kapınm önünden geçen Bah- rilir. Bu, otelin bütün odalarında asılı bir gürültü ile gelen motör, simdi ö· mı b' h ı d kt•n • 
d . d' tiyar adında bir kadın, yılanın ölüsü· . ır ay i enginlerde ara l . vı .. 

vazgeç! Henüz Kırıkpmar panayırın aıma ıkkat et! diye tembih etme- nü görünce henüz kapışının önu"nde talimatnamelerde yazılıdır. Mehmet, nümüzdeki ay ışığı altında uyuyan su- ra, gözlerim Kumkapıya dikilcl•· ı!" 
da ve İstanbul · h't• ·d · ği de unutmadı çoban müşterinin oaflığından istifade !arın üstünde süzülüyor. Üzerı'nde se- ı b'' ı · d y ı ı s1 " mu ı ın e gilreş tuta- • duran Fatmaya: a ıı ıman uyuyor u. a nı • . tJ' 
cak pehlivan ol d S · • etmiş ve paralarını alarak Beyog·lunda çilebilen iki •ey var. Biri moto"r kulu" - • lt d · h h 1 nkl•'

1 
• .. , . ma ın. onra ış za- • • - Ah kardeş, demiş, vah vah ... Yı- harcamıştır. T gının a ın a ~uya ta ta ı re ··)c:,elt•· 

manı geldi. Tarlanın etrafına boy • Yusuf, Kırıkpınar panayırına gel- !anlar daima çift yaşaralr. Birisini besi diğeri de bir insan ha,ı. Bu baş, neşten oolmuş panjurları ile Y~ . it' 
dan boya çit örülecek.,. diği zaman, hiç kimse kendine ehem- Neticede şoförden alınan ve Meh- -elinde tuttuğu bir feneri sağa ve sola evlerin denize akseden gölgelerı"'·,dİ' 

B 
. t . t• yakalamışsın, fakat biraz sonra öteki met üzerinde çıkan paralarla çobanın · k d b"I' d · · ••11 

üyilk çit kazıklarının birkaç gün- mıye vermemış ı. d ık ld çevırere ye eğine alacağı kayıklara re ı ıyor um. Hafif esımın • di~' 
d k h Z t b t . . d h e ç ıp sana sa ırır. B~n şerbetli- 15 lirası kendioine iade cdı'lebı'lmı·, b k J 1 · · - 1 '"' e anca azırlanabileceğini ve kazık a en o, u ne ıceyı a a evvelden . - . ça u o ma arı ıçın ipret ediyordu. Bu gi sergilerdeki ağların ]11.sılt• •' 101-
1 k k tah . d' d yım, eger ıstersen biraz şerbet yap, mütebaki 16 liranın da Mehmet tara· . - k • b . . •.ur• arı so ma için de toprağı oymanın mm e ıyor u. d d ışaretı "Yııın aş tarafında oturan lıyordum . Bunlar, gündüzden ~ ol•~ 

· b' F k t · · d f · k uasını yapıp öküvereyim; o zaman fından sarf edildiği anlas.ılmı.ttr. · ·· ·· 1 k k ı ıf yıne ırçak giln siirecejfiıİi düşünen a a ıçın e ne sıne arşı o kadar yılanın eşi çıkmaz. r· reıs gormuş o aca i : mak ve tamir edilmek için ao• rrı. l>İ' 
Yusuf, Kırıkpınar panayırına yeti- büyük bir itimat taşıyordu ki, kısbe- Fatma, bu hayır sever kadını eve Heyeti hakime oteldeki vazifesi do- - iyi giyindiniz mi~ Sigara ve kib- ağlardı. Durdukları yerde bir~;; ı•' 
şemiyeceğini anlamıştı. tid. ~yağına geçirip ermeydanına fırla- almış, güzel bir vişne şerbetı· yapmış- layısile emniyeti sui istimal ettiği an· riılerinizi aldınız mı evladlar, diyerek sola •Üzülüyor ve uyuyan dcnıt ı.J• 

Halb k' • . d . ıgı zaman k k' k ]aşılan Mehmedi bir sene hapse mah- gürledi. 1 k 1 1 rd•· 
u ı ıçın e muhakkak bu pa- ' arşısına ım çı arsa lar, birer bardak içmişler ve geri ka· k ı a ;. er meydana getiriyor• . ,el 

nayırda güreşmek arzıısu vardı.. çıksın, avucunda bir cılk yumurta e- 1 .. h. b' k um etmiş, sarhoşluğu dolayısile ecza- Bu suale : kin, birdenbire kulağıma ilahi b" i>İ 
T 'k" t 1 "b. .. . k an mu ım ır ısmını da bahçe du~ sının dörtte üçünü tenzil ederek dört . S ... 1 S d h 1 d ı• 
.uu ın ar anın çitleri de örülmeden zer gı ı ezecegıne, ra iplerini bir an- varlarının dibine dökmı·ye karar ver- - aıı: o . ayen e reis er ~eyi. ça ındı. Suların monotonioin e 

1 d da altına 1 • . ay hapoe indirmio, , Çobanın da 16 Jı·- · t d' b' k ld o amaz ı. a ıp yenecegıne emindi. . 1 d' B h mız amam ıyen ır cevap yü oe i. oaıırı işitiyordum : .,~f: 

Ş h Jd F k t b ... mış er ır. a tiyar, bu şerbeti bizzat rasını ve masarifi muhakemeyi ödeme· B . b h 1 {1~1u 
u a e, bu işin hemen vakit kay- _ a a o, oguşmak ve başpehlivan ev sahibinin dökmesi lazım geldiğir.i sine k u cevap reısi ir ay i sevindirmiş ol- "Denizlenlrtı buduı· bize il b .,. }ıa' 

betmeden bir gecede yapılması ve hga kavuşmak hülyasiyle geldiği şu söylemiş ve Fatmayı bahçeye şerbet arar vermi,ıir. sa gerekti. Zira, ay ·~ığının altında, o- Çalış, lır/ı·aş, yok d<1/ga . .ız ı 
babasına tekmil haberinin verilmesi Kırıkpınar panayırında karşılaşaca • d"k . .. nun biraz evvel dü,ünccli duran yü- yal.,, f'li' 
icap ediyordu. ğı rakiplerinfo, kendisi gibi başpeh- ~ mıye ~onderdikten sonra odad~ Denizde bir kavg" zünde beliren çizgiler güldüğüne ala- Bunu söyleyen kadın kiındi ? bİ' 

livanlık hülyasiyle her sene Anadolu- y~kte hafıf, pahada ağır eline ne ge· • Küçükpazarda Fil yokuşunda otu- metti. Sağ kolunu her iki kayığın on .. h k k ·• · !erden 
Yusuf, derhal baltasını omuzuna nun en uzak köşelerinden gelen yu··z - çırdıyse alarak usullca aşağı inmiş v~ rak 16 yaşında Hah'.ık, Yenikapıda de- iki kiirckçisine uzatarak : ~~~ e yok i, deminki ySıgıt ki bU ,5~' 

vur•1rak köyün ilerisindeki büvük or- 1 sokak kapısından çıkıp gitmiştir. nizde yıkanmakta iken üzerine s•ı rının ya ızı veya karısı. an . jç•" 
mana daldı, ceketini bir '·ana attı, erce babayiğiti, kasırga gibi bu mey Fatmanın müracaati üzerine Ba'n· - Alakovun evladlar. Balığa çıkış. lerle koca•ının hayır ve selilınet•. idi· 

, danlarda sa t sıcratan Akif isminde bir çocukla G g ı k k · 1· ı d'kk 1 b in"' ı 
k il J· ld - vurup. a mış sayılı fırtı- tiyar polis tarafından ar""ıo hltıun- • ır ır an çe ·er en ıs ınga ara ı at.. ya varıyordu. Sanki bu ir n . ••" 

o arını sıvadı, iri baltasının sapına na ar 
0 

ug- b 
1 

c,. ,:wgaya tutuşmuştur. Her iki genç s b' k k d . 'f d B 1 d -iı• 
ıd - k unu ır an O sun düs,ün- muş Adlı'yeye vcrı'lmı·s ve du- n B" uyun ır arış a ar ırtı aın an ununa, vakitsiz kuduran e•· 

sarı ı, agaç esmeg· e ko,.·ııldu. • ı kavga ed d h'I ı miyordu Güreslerin ld - · d ı · ' - c e e sa ı ege mişler ve bu- batıp çıkmag"a baslıyan ku''reklerle, - ı d Il - . -. yapı ıgı yerı a rinci Asliye Ceza mahkemesinde tev- ra . • . . . . - . . , maya. uyutmaga ça ışıyor u. "' 
yord:~ agaca bir balta vurması yeti- ha evvelden sorup öğrenmişti. lkifine karar verilmistir. Fatma mev- ,d·a· Haluk elıne_ geçırdıgı rakı ıl• kayıklar yavaş yavaş harekete geçti- Deniz de bu ilahi sesten ho~l• ed' 

(Son•ı var) kuf olarak mııhakemP ~cHlP"~'"tı'r. Akıfı kolundan agır surette yara!a-1 lcr. Şimdi, Kumkapının kayalarla mes- yor gibi idi. O bile bu •• ssiz ~e" 
' ' mı5tır. t r ı b .. ]' d k • • 1 .. · k ıol u • 11 nnaının an çı map ugraş;ı -. ayır co...-ıcrtlıc(ini lc1•kanar• 
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1' EN 1 SABAH Sayfaı 9 

Kudüs Mektubu: 

Hilesiz süt 
fatanbulun müzminle\tf>İf, kangren 

~lırıaya yüz tutmuf bir derdi de hiy
'li aüt i'idir. 

Binbir çareye baf vurulduğu hal
dt bu mesele, nedense. ('İmdiye ka

Filistin imamlarını yine 
Araplar öldürdü 

dar halledilemedi, gitti. 
Sebebi : Araplara Yahudiler aleyhine hareket 

etmemeyi tavsiye etmeleridir. Tedhiş 
hareketi çok genişledi 

Bir gün bakarsınız ki aabahleyi.n 
trkcndcn kapınızı çalan aütçünüzün 
'.1indeki güğümlerin ağzı miihürlü ki
~tli acayip tertibatla bezenmiştir. Kudüs, 13 (Hususi) - Nablus mu- beri İngilizler, yalnız Filistinde, mu
Derhal yüzünüz gülerek; kendi kcn- harebesinde İngilizlerin eline geçen hasımlarının faaliyetlerile kraşılaş-
dinize : bir kıyamcı esir, tedhişçiler hakkın- maktadırlar. İngiliz düşmanları, Fi-

ç k k k h. l · "t da pek mühim ifraatta bulunmuştur. Jistin kargaşalığından çok istifade et-\ - o fÜ ür, artı ıy esız su e ., 
•vuftuk f diye sevinirsiniz. Arap, şunları söylemiştir: mişlerdir. 

ı _ Kudüste bulunan bazı Alman cemi· 
. ı...8.kin sütçünün kabınıza bo~alttığı; - Bizim elimizdeki cidal vasıtala· 

)ıne bula,ık suyuna benziyen, mahi • rımız tükenmiş gibıdir. Bütün ümidi- yellerinin, Arap tedhişçilerine mühim 
)eti ıtıeçhul bir mayidir. miz, milli hareket reilserimizin geçen yardımlarda bulundukları sabit oJ-

Bu işte Belediye ile sütçüler. tıpkı gece soydurdukları Nablus Barkleys muştur. 
~ ı Bazı İtalyanlar da, Arap kıyamını, 
• 

0 islik hırsızlık oynıyan mahalle ço-ı Ba .. nk'.ı.nda_ id_i. Bu tim. idimiz boşa. gitti. k" ki 
-•ki 1 ellerinden geldiği kadar orü emiş-

•rı gibi, daima birbirini aldatıp at- Çunku elımıze az bır şey geçtı. Ha -
1 Jerdir. Musolininin Libi Araplarına 
l•tırıaya, mat eımeğe uğraşır durur - buki, Yahudilere karşı mücadeleye 
'" Beriki : ı devam edcbillmcmiz için bize 25.ooo hitaben: cBen, isllamiyetin müdafii-

! yim!. diye bağırmasının manası ne
- İstanbullulara ille hiylesiz süt içi· ngiliz lirası l:izımdı. dir? 

'""•ğinı f diye israr eder ; öteki : 1 Elimizde, müftilerimizin Araplar-
- S"t" 1 k k t dan cebren istikraz ederek gönderdik- İtalyan yardımının kesilmesi, Yafa 

u ume muta a eu arıs ıra .. .. .. imamının mevtine sebep olmuştur. 
'•ıiı- 1 d' . . C ' .. !eri on bin İngiliz lirası vardı. Bulun 
1 , •11 ıye tcrter tepınır. eza, mu- . . . Biçare adam, tedhiş komitesi tarafın-
Olir 1 ft' b h d d' 1 Arap zengınlerı, naklen bıze yardım • e ı~. muayene ey u e ır. . dan İtalyan teşkilil.tından ı:ıara tahs'-

Bir .. b' . . k d İ b 11 etmıye mecburdurlar. Bunu yapmaz- İ 
gun ınsı çı sa a •tan u u • !ine memur edilmişti. talyanlar pa-

ı.,. . !arsa, ölümlerini göze almıya mah- . . b' .. 
· k" d ı rayı kcsınce, komıteye ır şey gon-

- Şnıhrinizde bulunmıyan, bulun.. um ur ar. 1 
• • • b d " B' t dh' k 't · · hhas deremedı. Komıte ıse, u a amın pa-

"'••ı · k• d l d dd · ız, e ış omı esının mura • ... .. ·w· 
ını anı a o mıyan gı a ma esı I .. d d·-· S . d M d rayı aldıgı halde gondermedıgıne za-

tıedi ~ d' b. b'I d ar gon er ıgı urıye en, ısır an, .. .. .. 
d- r ıye ır ı mece ıorsa tere - M . E d" 'd I k't mu" hip oldu ve imamı oldurttu. 
tıd ·· averaı r un en ve ra an • . . 

•uz : h. d 1 b ki' Ecnebi yardımı diğer hır şekılde de 
C: - Hiyle•iz ıütle saf tereyağıdır. ım yar ım ar e ıyoruz. tecelli etmeketdir. Ecnebi mütooas-
•vabını verebilirsiniz. HER ARAP, YAHUDİ DÜŞMANLI- sıs zabitler, verdikleri talimatlarla 

I Şinıdi de işitiyoruz ki devlet çiftlik-· GI DAVASINA HİZMETE çeteleri inzibat altına almıya yardım 
•ri kurumu lstanbulun süt işinin tan - MECBURDUR etmişlerdir. Bunun bir delili, İngiliz 
~1trıini ve İstanbulluyu hiyleli süt der- kuvvetlerinin, bir kaç gün evvel Tu-
ınden kurtarmayı üzerine almıştır. Bitaraf bir müşahidin, F!listin'de Jikerim'in yanındaki bir köyde mu-

.,. her Arab'ın dog"rudan dog"ruya, yahut h tt'kl · b' t dh' t · a a 

'
" "-Urum Salıpazan taraflannda bir asara e ı erı ır e ış çe esı r -
>ıt f b biraz gizlice tedhiş hareketine yar- d H s · · de eskı' Alman 

l 
a rikası yaptıracak ve civar köy- sın a ans ... ısr.un , 

•rd dım ettig"ini görmemesi kabil değil- d k'' "k b'tl · d b'r's'ni •n gelecek sütler bu fabrikadan or usu uçu za ı erın en ı ı ı 

R:çerek istih~ake arzedilecekmi,_ A - dir. yakalamalarıdır. Bu adam, bir gece 
~1"1le, bilgi ile, ciddiyetle tutulmak Buradaki istiklal fırkası, memleke- içinde isticvap olundu ve sabaha kar
lattile dünyada başanlmıyacak iş tin bütün gayret ve fedakarlığından şı idam olundu. t0 ktur. Binaenaley{h devlet çiftlikleri istifade etmesini bilmiştir. Bu fırka- KUVVETE KARŞI KUVVET 
."runıunun bu hayırlı teşebbüsü üze _ nın dosyaları arasında, şimdiden da- Araplarla Yahudiler arasındaki Cİ· h"• İstanbullunun kursağı nihayet saf, ha, Filistin Arap hükumetini kuracak dal, bugün feci bir mahiyet almıştır. 

h~l'dsiz bir ,ıüte kavuşabilir, fehir de olan eşhasın isimleri tesbit edilmiş- Yahudiler silahlanmak istiyorlar. 
''••iz süt bulamamak Jekeıinden kur- tir. Araplar, hareketlerini gittikçe tanzin1 

tıılur. İsyan ve kıyam, memleketi o kadar ediyorlar. Arap tedhiş karargahı, her 
Ancak dikkat edilmesi lazım gelen sür'atle sarmıştır ki, bugün, Filistin- gün, muntazaman bir tebliğ neşret

~k nokta işin masrafa boğulmaması, de kimin tedhişçi olduğunu, kimin ol- mekte ve bunda, memlekete hariçten 
lkın saf, halis fakat ayni zamanda madığını tayin etmek imkansızdır. külliyetli silah ve cephane getirtt\-

~cıı, süt tedarik edebilmeeidir. Burada, birbirinin yakininde, Kas- ğini, elde silah istikJal~ kavuşmıya 
'ı' ksa · tel isminde bir Yahudi köyü ile Ko· azmettiğini, önlerinde ne gibi tehlike-o lstanbulun fakir hatta mu -

lav h lonya adında bir Arap köyü vardır. !er bulunursa bulunsun, onları yoJla-
•ssıt alk tabakası, ne kadar halis 

"• h' ı ki, bunların ikisi de, vaktile Romalı- rından döndüremiyeceğini bildirmek-
' l ıy esiz olursa olsun, kesesine pa -

1
_ d b .. k" . . I . . tedı'rler. 

•• ıy ı l k b k 1 b !arın isti asın a, ugun u ısım erını 
l • ma o aca ir i o süte izzat İBNİSSUUDUN SEYAHATİ 
•ndisi su kanştırıp onu çoğaltmak almışlardır. Bu iki köy, Arap kıyamı 

"1e.:buriyetindc kalır. başlayıncıya kadar, birbirine yan 
ı,. İıtanbulu ve İstanbulluyu müzmin bakmadan sakin ve rahat yaşıyorlar-
ıt dertten kurtarmak için kullarını dı. 

'1"•nıış olan Devlet Çiftlikleri Kuru- Kolonya ismindeki Arap köyüne, 
~~ndan İstanbullu annenin metru di- tedhiş komitesinden, harekete geç
•gı şu kısa cümle ile hül&.a edilebilir: mesi emri gelince iş değişti. İki köy 

- Temiz. hiylesiz ve ucuz süt.. halkı birbirine endişe ile bakıyorlar. 

::--_ * * Her köylü, öbür köyün yol kenarın-...;:;::::::============= da oturan adamının maşlahının altın

Meksikada bir cete 
'Bir trende 26 ameleyi 

kurşuna dizdi 

da bir bomba saklı bulunduğuna ih-
timal veriyor. 

ARAP MURAHHASLARI VE 
ONLARIN KURBANLARI 

İbnissuudun, Marsilya'ya çıkarak 
Paris'e uğradıkatn sonra Londra'ya 
gidişi, Filistinde büyük bir merak u
yandırmıştır. 

İbnissuut, Filistin kıyamcılarına, 

paradan ziyade teşvikle yardım etmiş 
tir. İngilizler nazarında mühim bir 
mevki sahibi olan, kabiliyetli bir si
yasi olan İbnissuudun Londra.ya git
mesinin Filistindeki kanlı ve feci va
ziyetle münasebeti olduğuna ihtimal 
verilmekedtir. 

Bu seyahatin, ne netice vereceği 
vakında anlasılacaktır. 

- Biradam nP.cQleyin 
karnından bıcaklandı 

1904 Rus - Japon Harbinde 

CUŞIMA DENiZ sAVAŞI 
Yazan : Rus Deniz Albayı Semenoff : 12 

Kıc tareti ne halde? 
' 

Bunu düşünürken bir de dümenin 
haberini aldık. İşte bir bu 

sakatlandığı 
eksikti 

Bu aralık bir asker r-clerek kıç 
tarctenin berhava otduii;unu haber 
verdi ve aynı zamanda fcvkü re'si
mizde gök gürültüsüne müşabih bir 
sada ile ağır ve kocaman bir şeyin 
rışvet güverteye düşerek filikaları 

parça parça ettiği ve yanmış enka
zın her tarafa saçılılığı görüldü. 
Kesif bir duman ile mahsur kalmış
tık. Çok geçmeden bu düşen şeyin 

prova bacası olduğu anl:lşıldı. Varda 
bandıralar, medhuş bir halde itidali 
demlerini kaybederek yıkılan rışvet 
güvertenin tam altına ko~tular. Ve 
bu hücum mütelilşiyaneleri arasında 
bizi de beraber sürüklediler. Bunları 
teskin edebilmek için hayli müşkü
lat çeklik. 

Şimdi saat 2.30 'B.r:.) olmuştu. 
Duman bir az açıldıih zaman kıç 

taretinin ne olduğunu pörmek üzere 
kıça gitmek istedim. Fakat baş ile Coıima deniz harbinden bir oahnc 

.. 

kıç arasında muvasale imkfını kalma- "Düşman Kumandan gemisi hat- bulunduğum baş köprüsüne sıçradı. 
mıştı. İkinci bataryadan g~çmeği dü- tı harpten çıktığı zaman fena halde Torpido botlara bakınmakla meşğul 
şündüm. Buradan çıkan kısa yol a- yanmakta olmasına rağmen yine fi- olduğum için tehlikeyi ancak kızğın 
mira! salonundan idi. Faknt zabitan !osunu takibe teşebbüs etmişse de bir duman ile mestur kaldığım za
kamaraları da şiddetle y:ınmakta ol- ateşlerimizi üzerine konsanize etti- man takdir ettim. Ateşin bir hava 
duğundan geri dönmeğe mecbur kal- ğimizden çok geçmeden prova dire- yüzümü ve ellerimi kavuruyor, göz
dım. Bu aralık merdivenden aşağı te- ği ile iki bacasını kaybeylediği gibi l lerimi adeta kör ediyordu. Nefes al
lılş ile koşmakta olan amiral yaveri kilmilen alev ve duman ile de muhat mak kabil değildi. Hayatımı kurtar-
"Krocanofski" ye tesadüf ettim. kalmıştı. Bu gemi o kndar elim birımak lüzumunu hissettim. Ancak bu-

- Nereye gidiyor sunuz? hali harabiye gelmişti ki bunun bir na muvaffak olmak için alevlerin i-
Diye sordum. Tavakku f etmeksi- gemi olduğuna inanılamazdı. Böyle çinden geçmek icap ediyordu. Kıç ta-

zin yüksek sesle: iekn son toplarını da bir kumandan rafa gitmek için başka yol yoktu. 
- Dümen makinasına ! Dümen gemisine yakışacak azim ve sebat ile Bir an köprü üzerinden baştaki 12 

sakatlandı. ateşte devam etmiştir. pusluk taretine atlamak fikri hatı-
Dedi. Kendi kendime: "İşte bir Amiral "Kamimorn" filosunun rımdan geçti. Lakin bir kere nerede 

bu eksikti. t" diyerek güv~rteye koş- harekatına dair olan rapordan da bulunduğumu bir de nereye atlamak 
tum. Seri adımlarla baş köprüsüne diğer bir parça nakledeceğim.: istediğimi düşününce bunun mahal 
çıktığım zaman ilk nazarda vaziyete "Suvarof zırhlısı her iki firkamı- olduğunu anladım. Bu rehennmi va
dair bir fikir hasıl edemedim. Çünkü zın ateşine maruz kalarak harp hattı ziyetten nasıl kurtulmu~tum? İhti
sancakta yakın bir m~safeden filo- nı bırakmağa mecbur oldu üst tarafı mal ki beni köprü üstünde görmüş o
muz bizim (Yani Suvarofun) ciheti delik deşik olmuş ve duman ile mah- lan bazı efrat imdadıma yetişmişti. 
seyrimizin aksi cihette geçüp gidi- sur kalmıştı. Direk ve bacaları yek- Buradan ikinci bataryada ki tcsavi
yordu. "Suvarof,, un arkasında bu- diğerini müteakip yıkılmıştı. Dümeni ri mukaddesenin yanına nasıl gitti
lunması iktiza eden ''Navarin" kö- ile kendini idareye gayri muktedir ğimi aslii tahattur edemediğim gibi 
pükler saçarak tam süratla üzerimi- olduğu gibi muhtelif yerlerinde vu- bunu tasavvur da edemiyordum. 
ze doğru geliyordu. Bilhassa bu ge- kua gelen yanğınlar da her an kesbi- Rahat nefes almağa başlayıp bir 
minin bö;•le gelişi beni ikaz ve mu- şiddet ediyordu. Mamııfih yine ate- az da su içtiğim zaman gözlerimi u
hakemem üzerinde tesir yaptı. Aşi- şini kesmemiş ve şeci Japon efradı ğuşturarak baktım. Burası pek asu
kar anlaşılıyordu ki dümenimizin sa- bu zırhlının gösterdiği kahramanca de idi. Büyük salibin cam mahfazası 
katlanması hasebile 16 kerte kadar mukavemeti son derecede takdir et- hala kırılmamış ve muharebenin da-
dönmüştük. mişlerdir." habaşlanğıcında müdavatı iptidaiye 

Filomuzun teşkil ettiği hattı harp Şimdi yine kendi mPşhudat ve ih- mevkiini tahrip etmiş olan ilk ham-

Meksiko, 16 (A.A.\ - Michocan 

~evıeti dahilinde Chapparo demir yo

unda çalışan 30 kadar ıımele cumar

~e.,i günü sabahı husuqi bir trenle iş 
t,,llşına giderken müsellah bir çetenin 
t ca\iizüne uğramışlardır. Makinist 
ren; durdurmak mecburiyetinde kal 
~ış ve mütecavizler sendikaya dahil 
(,,ulunan 26 ameleyi kurşuna dizdik-

Arap murahhasları, kendilerine yol
cu süsü vererek, Filistinin her tarafı
nı do1aşıyorlar ve Arap köylerinden, 
İngiliz kıtaatının harekatı, Yahudile
rin faaliyeti ve karşılarındaki kuv

vetler hakkında maliımat topluyor
lar. Hariçten geıen para yardımları 
yetişmediği için, bunlar, tedhiş ko
mitelerinin halka tarhettikleri harp 
vergisini tahsil ediyorlar. 

pek intizamsız ve gemilerin arasın- tisasatıma nakli kelam edeyim: bere müstesna olmak üzere bu küçük 
daki fasıla yekdiğerinden farklı idi. Toplarımızın şedid tarakaları, köşenin süküneti hiç ihlal edilmemiş 
Alelhusus üçüncü fırka hepsinden düşman hamberelerinin iştialleri ve idi. Yanı başımda duran efradın a
daha karışık bir halde idi. Rehberi yanğın alevlerinin homurtuları ara- rasında "Demçinski" nin \'arda ban
gilr üstümüzde bulundı.klarından sında hangi cihete -yani rüzgar üs- dıralarından bir kaçını tanıdığım
yanğınlarımızın dumanı ile nc,,ardan tüne mi yoksa rüzgar altına mı- dön- dan mumaileyhin nerede bulunduğu
mestur kalıyorlardı. Düsm!ln da ay- mekte olduğumuzu düşünmeğe şüp- nu sordum ve mecruh düşerek hasta
nı tarafta idi. Güneş ve rüzıı-iira ba- hesiz muktedir değildim. Fakat bu- neye gittiği cevabını aldım. Bu ef
karak filomuzun takriben keşişleme- nu acı bir surette keşifte teehhür et- radın nazarlarındaki ifadeden müp
ye seyreylediğini ve dü•manın da I medim. hem bir havf ve ümit hissi tahtı te
poyraza müteveccir bulunduğunu Gemi, kıçı rüzgar üstüne müte- sirinde bulundukları \'e kendilerini 
tahmin ettim. Esnayi muharebede veccih olduğu halde dönmekte iken bu vaziyetten kurtaracıık bir emre 

Hadise bir kadın yüzünden kumandan gemisinin hattı harpten rışvet güvertenin yanmasından mü- intizar eyledikleri anlaşılıyordu. 
ileri gelmiş olacak çıkması halinde "Bidv'ly" ve "Bois- tevellit alev ve duman hirden bire _ Daha var -

n sonra diğerlerini serbest bırak
Iııışlardır. Haydutların, öldürülen a
~elenin mensup olduğu eendikaya ra
tıp bir sendika tarafından ücretle tu
Ulduğu zannedilmektedir, 

Sahra Arapları, istenilen yardımı, 
pek nadir olarak reddediyorlar; çün
kü bir taraftan, Yahudi düşmanlığı, 
onu, bu yardıma sevkediyor; diğer 

taraftan, ayrdımdan imtina ettiği tak-
---<>- dirde, kendisini bekliyen korkunç a-

Kırılamıyan rekor kibet gözünün önündedir. Tedhişçı-
lerin hiç şakası yoktur; derhal han

e Cenevre, 16 (A.A.) - Binbaşı çerler harekete geçer. Böyle bir cesa-
aırıpbell, Kano otomobil dünya sürat ret gösterebilenler, ölümle karşıhş

relcorunu kırmak için son bir tecrübe masalar bile, mutlaka, ya sürülerin
~aPnıış ve saatte ancak 205 kilomet- den, yahut başka maJlarından olur
'tıe· katetıneğe muvaffak olabilmiştir. !ar. 

2 ıızat kendisinin tesis ettiği rekor Camii Ömer İmamının ve Akkıi 
~8 kilometre 404 metredir. Camp. imamının halka sükunet tavsiye et
il ll zannedildiğine &'Öre, bugün Ce- tikleri için yine Araplar atrafından 
t .e"reden Londraya hareket edecek- öldürüldükleri malüm olduğu ıçın,, 
ır. 

~!!!!!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!'!!!'!!!!!'!'!! hiç kimse tedhiş hareke tine işti r ak 
k etmemiye ve verilen emirleri dinle-
•ndis · · .. l b f k d .. ıne nınnı ıoy eyen u sa a ını merniye cesaret edememektedir. Böy-

lluldiirm k · 'b' .. " .. d e ıster 21 ı gorunuyor u. le bir cüretin cezası 1 göğsüne ölünı 

1 Bir müddet sergilerin arasında do- ilamı iliştirilmiş olduğu halde cese
t~f!ıkta.n sonra, kad'ıncaiiız iskeleain dinin bir kenarda bulunmasıdır. 

ECNEBİ YARDIMI 
d• tllerclivenlerine kadar gelerek otur
. u. Ellerini gök tepesini süsliven kiı-
ııı -
bata açarak hafif hafif fısıldamağaı Filistin Arapları, yalnız kendi yağ-
~:;:şladı. Ölü sessi.zlikte kulağıma ıa:ile kavrulsalardı, hariçten yardım 

n MS dalgaları ıle: gormeselerdı, ısyan hareketine çoktan 
r b- Ulu Tanrım. Benimki ile be - nihayet verilmiş olurdu. 
~ er cümlenin erkeğini ıai. salim ve İngilizlerle Mısırlıların münasebet~ 
l' 

1
•r çehre ile döndür d.diğini i~iti- lerini intizama koyan İngiliz • Mısır 

0'dunı. muahedesinin Lonrlra'da imzasından 

Evvelki gece Beyoğlunda ağır bir tri" torpido botları derhal muavene
cerh vak'ası olmuştur. Beykoz'do otu- te şitab ile amiral ile erkiini harbi
ra Rizeli Mehmet, Çubuklu Gaz de- yesi ve hasardan masun kalmış olan 
polarında kaptanlık yapan Mustafa diğer bir gemiyi nakled~ceklerdi. Her 
adında birile beraber, Beyoğlundan tarafa bakındığım halde hiç bir tor
Yenişehre doğru inerken karanlık bir pido bot göremiyordum. Bir işaret 
sokağa geldikleri sırada Mustafa: vermek lazımdı. Fakat ne ile? İşaret 
cVur!• diye bağırmış ve bu kumanda vermek için hiç bir vasıta kalmamış
üzerine duvarın dibinden fırlıyan Ri· ı tı. 

Amerika Hariciye 
Nazırının bir nutku 

Milletler kuvvet, mantık yollarından 
birini tercih ve takip edecekler 

Vaşington, 16 (A.A.) - Radyo i- tikasına istinat ettiren milletler de 

fat adında biri hemen Mehmedin ü- Bu esnada dumandıın lıiz düşma

zerine saldırmış ve bıçağını Mehme- nı göremiyor isek de onlar bizi mü
din karnına saplamıştır. Mehmet ba- kemmelen görüyor v~ ateşlerini bu 
ğırarak yere düşerken Rifatla Mus- harap gemimize konsantre ederek 
tafa da kaçmışlardır. batırmak istiyorlardı. Hambereler le neşredilen bir nutukta Hull ezelim dahil olduğu halde herke~ şunu bil-

Polisler, yaralıyı hastahaneye kal- üzerimize yağmur gibi yağıyordu. le demiştir ki: tnelidir ki insanların knhir ekseriye-
dırmışlar, Rifatla Mustafayı yakala- Bunlar ateş ve demirden mürekkep - Yakın bir istikbalde milletler ti anarşiye mü~:ımaha göstermiyen, 
mışlardır. Hadisenin bir kadın yüzün- hakiki bir kasırga idi. Buna karşı kuvvet veya mantık yollarından biri kanuni bir şeyin üstünde tutan ve 
den vukua geldiği tahmin edilmek- "Suvarof" ciheti mukteziyeyi alıp ni tercih etmek imkanını bulamıya- sulh içinde idame edilen iktısadi ve 
tedir. filomuzu takip edebilmek iizere ağır 

Denizde yüzerken kalp ağır makinesini işleterek harap ve caklar, hepsi de ayni yolu takibet - kultürel münasebetlerin ihlill edilme· 

sektesinden öldü perişan bordalannı rekdiğerinden mek mecburiyetinde kalacaklardır. iline müsaade etmiyen bir iılem için-

Büyükadada Karakuş yokuşunda müteakip düşmana tevcih ve henüz Hull bundan sonra Amerika efkarı de yaşamağa azmetmiş bulunmakta-
6 numaralı evde oturan elbise boya- iş görebilen toplarını hir gayreti nev- umumiyesinin hali hazırdnki vaziye- dır.,, 
cısı Anastas'ın 17 yaşındaki oğlu Ya- midane ve vahşiyane ile ateş ediyor- tin tehlikelerini anladığını çünkü hali 
ni, dün saat 11 de maden civar:n<la du.Yazık ki işe yarıyabilen toplarımız hazırda dün~•anın hercümerç olması-
denize .,oirerek yüzmiye başlamıştır. ancak birkaç taneden il;aret kal- • 

Bir Amerikalı devlet 
adamı Avrupa yolunda ııı istiyenlerin bu temayülleri arttıgı, 

Bir aralık Yani denize dalmış, fakat mıştı. Burada sözü Japonların resmi 
lı . k d ı takdirde tehlikenin büyüyeceği ve bir daha çıkmamıştır. ır raporuna ter e e irn.: Vaşington, 16 (A.A.) -- Avrupa. 

Yapılan arama neticesinde akşam [J] Bize en yakın lıul•rnaıı sefa .. bütün dünyanın iktısndi, siyasi ve ya gitmek üzere yola çıkan Summer 
üzeri Yani'nin cesedi denizde bulu- iııdeıı biliıhil'e öğrentlitii»ıize göre askeri sahalarda vahsiyane bir ihti- V ll H 11 d 1 • t' B · e es o an aya ge mıs ır. ura • 

kıç tarelimiziıı zııh siperi birden bi- lafa sürükleneceği aşik•u· bulunduğu- d 
1 

... 
1 

d'"' '.b. İ .. narak çıkarılmıştır. Yapılan muaye
nede çok iyi yüzme bilen Yani'niıı 

scktei kalp neticesi boğulmuş olduğu 
anlaşılmış ve gömülmesine izin ve~ 

rilmistir. 

re lıal'<ıya doıinı ııçtııktcu' sonra eğ- mı kaydetmistir. Hatip totaliter dev- ' an, evve ce soy en ıgı gı ı svıçıe
ri biiğrii bir lıllldc kıç iistiiııe düşlü- Jetlere bir ihtarda bulunarak demiş- ye değil İskandinav memleketlerine 
ıiii 1ıöriı/111ii~tiir. Bııııını wr'n·. i/11ı tir ki: gidecektir. Mumaileyhin Avrupada 
<ıt·l liği ırıdaşılrınıoıh. - Ümitlerini silah l<uHeti ııo!i-1 ikameti bir ay kadar sürecektir. 

• 



Sartaı • YEN ı SABAH 17\GUSTOS ı96S 
~ 

1 Endişe verici haberler 
Alman ordusunda 1,350,000 kişi 1 

neden silah altına alındı ? Romen güreşçileri e 
Hayırlı bir kaza 1 kaydetm~~~:~~a~e~t:~e8~~a)ga- ~;::;;:~~,~~r::,~~~:~;;!at~~: karşılaşma yapılamıyor 

Çeviren: FAiK BERCMEN zetesine göre, bu manevrelerin husu- rarnamesi mucibince hini hacette altı 
Jan: - Allaluu,marladık güzelim! Tekısiyeti, mütecanls cüzü.tamlar_ halind_e ay hizmette kalabileceklerdir. k b ki d var ofir 

Memleketimize gelerek Güne~ ta ı- rının ayra arını ta~ıyan u h - Geçen ayın lurasınt. tekabül e- rar görüşeceğimizi umarını.. ihtiyatların da harekata lştırak ettı- Vaşington, 16 (A.A.) - Siyasi f 
1 

hrin ınu 
mı He serbest ve Greko-romen güreşi leri hazırlamıf ve bu a iş er ~e decek bir •.e" satabilsek bugün!.. Delikanlı gidince Florans başını rilmesidir. Filhakika manevraların mahfellerde olduğu gibi matbuatta 

1 
ur 

.ı 1 temasları yapacak olan Romanyanın telif semtlerine timdiden ası rnış · bU Do .. ıt .vu··z franklık bir alıs veri<, yapar kaldırıp karta bir göz attı. Okuduğu mevzuu fırka harekatı çerçevesini da Avrupa'nın vaziyeti dolayısile ha-
1 1

n 
Tamşıvar takımı güre\'çilerinin pasa .. Yugoslavlar Balkan oyun arın ırı-sak i•ler. biraz dtizelir. diyerek içi- him, sanayi aleminde ~ohret bulmuş geçmiyece.ktir. Bu seneki manevra- ,'kim olan asabiyet gittikçe zail olmak- k d ki d ılın"' 

"' port muamelelerinin vaktinde ikmal e- sene en i topra ann a yap .. ni çekti. 1 bir aileye aitti. Adre.i rıkumadan kar tarla sadece kıt'aların teknik hazırlı- 'tadır. 
1 

d d k"k d d . .. . d k ·· itvar go· 
di ememesi yüzün e son a ı a a ge· an, netıce uzerın e ço um Florans bitkin bir eda ile ceYap ver tı yırtıp attı ve: .. g"ı istihdaf edilmektedir. Kıt'alara u- Geçen hafta bedbinane şayialara 

1 
F . .. k d. 

1 Iemiyeceklerini bildirmi~ erdir. estı .. runme te ır er. cU dl .. · - Para<ıııa guvenerek dünyayı mumi bir mevzu veri!rniyecek, fakat .Yol açmış olan Alman manevraları, 1 İ l 1 1 EŞ ~ rrBOl.. 
val komitesinin gelecek hafta İçin tch· ZM RL K KARO r v' _. 'i<·e üzülü<·orsuıı? Elbette bir satın alabileceğini sanıyor. Züppe! fakat motörlü cüzütarnların !ıi- ~en hududundaki inşaatın tesrii ve . ·zoE 

, ' rimize davet ettiği Macar gürefÇileri ŞEHRiMi . in • .. e<·Jcr ,•atarız. Belkı' alıs. veriH,·imiz dire homurdandı. mayesinde yapılacak seri hareket- Berlin borsasında fiatların düşmesi E 
1 

d 
1 

• "bı· İzınır 
' ' 

0 

' ile de umumiyet itibarile anla~m•ya va vve ce e yazc ıgımız gı · do··rt "ÜZ frangı g""er de, hani sana Yemekten dönen Jaııa bu hadiseyi terin tesiri hakkında bir fikir elde e- gibi endişe verici haberler bugün sü-
1 1 

.k. kard•1 
.ı ... .,. rıldığından Tamşıvar güreşçileri ile ya en iyi oyuncu arından o an ı 1 . ler· So··vledı'g· ı'm 0 ucuz ma•·iden bir elbi- anlatmadı. Fakat Janın soluk renkli dilmiş olacaktır. Manevralar münase- kunetle karşılanmaktadır. Vaziyet b V hh Ş İ b 

1 
Iını• 

.; • pılacak temaslar gayn muayyen ir a ap ve aim stan u a ge 1 . se .vaparım ... Bunlann içir.de, bu sı- şapkasiyle, eskilikten parhyan cake-ı betile silah altına alınan ihtiyat kU\·- hakkında yar ırcsmi mahiyette bey;:.-
1 

K d. V hh G·· k ı··b·· s..ıın 
müddet için tehir edi mi~tir. omite ır. a ap une~ u u une, ·ki Cakta pi•i,·orum artık. ti, uzun zaman süren bir yoksuzlu • vetler, 350.000 kişi olarak tahmin e- natta bulunan Harı"ciye Nezaretinin T k 

1 
k h b 

1 
• F b h · · ı dı"r Bu 

1 
' .ı amsıvar ta ımı i e te rar mu a ere- ıse ener a çeye gırnııt er · . e 

- İnşallah bir şeyler cıkar .. Sen ğun neticesiyle yüzü daha buruşuk dilmektedir. Manevralar memleketin yüksek memurlarından bir zat, ihti- ye g;riserek bu temasın tarihini tcsbit kardef futbolcu bu sene birbirlerın 
Yemek vcdin değil mi? Öyleyse bana ve ihtiyar görünüyordu. her tarafında yapılacaktır. Bu müd- k k ki d 

' Ö liıf sebeplerinden hiç biri zail olm3- edece tir. arşı oynayaca ar ır. _,, 
müsaade et de şu bitişiktekinde kar - ğleden sonra hiç bir alış veriş yap I det zarfında Almanya'da ihti) __ ·at v __ e d k MISIRLILAR AYIN 

2 7 
Sl.NDE SU TOPU MÜSABAKALARfN. 

Y 1 ' ı d t L makla beraber, halihazır a i muva-nımı doyurayım. madılar. o uan geçen er urup au- muvazzaf olarak bir milyon uç yuı DAVET 
Florans bulvarın parmaklıklarına Iolara bakıyorlar fakat hiç biri sa- elli bin kişi silah altına çağırılmış zenenin, geçen haftaki heyecanlı ha- BURADA OLACAKLAR T.S.K. İstanbul Bölgesi Su Sporları 

asılı duran tabloların kar,,' ısına .bir tm almak arzusunu göstermiyordu. loıacaktır. İstihkiim işlerine ayrılan berlere mukavemet edecek kadar Festival komitesi Mmrın en kuv A" 
1

• d 
. .. . 1an ıgın an : •. .. Lkemle atarak oturdu ve eline yünü- Akşam olıpuştu. • 3-400 bin kişi sureti umumiyetle Al- sağlam olduğunu söylemiştir. vetlı takımı olan Ennadulehlı_ t~kımı 

1
_ Su topu müsabakalarının üçunü 

nü alıp işlemeğe başladı. Tabloları birer birer indirerek J a- ile mutabık kalmı~ıtr Mısırlılar ikı maç cüsü bu hafta 
19 8

. 
19 38 

cum~ giıll 
Yüzü ve \'Ücudü hiçte fena değil- nın bizzat çektiği el arabasına dol . Nihayet hapisane Hicaz Hükümdarı için ayın 26 ıncı cuma günü ~·hrimizc l öğleden sonra •aat tam 17 rle J\1od• 

dl•• Bu halile •evgilisi ~lan ressamın durdular, ve evlerine doğru yol aldı- gelecekler ve 2 7 inci günü Güneş · Ga .. h d 
1 - k J • d "b • d yuzme avuzun a yapı ac- \ hoşuna gidiyordu am'l. başkalarına !ar. YJ J lp yerine a - J nlSUU Un lataoarav muhtelitile karnla•acaklardır 

2 
B"I .. Jon•""" 

J .. d Fi k d ·· ·· 28 ag"'u~tos pazar günü de ikinci te • - 0 ge yuzme şan.,. te-gilrünecek yüzü yoktu. Ressamın ar- an on e orans ar ·a a yuruyor- 20 / 8/ 1938 tarihine müsadif cuın•' 
kadaşlarına çıkabiliyordu. Çünkü on- !ardı. Genç kadın hem gidiyor, hem liye yapılacak seyahati maslarını Fener - Beşiktaş muhtdiıile si günü tam saat 

15 
de Moda yüz~; 

lar da sevgili5i gibiydiler. Onlarla an de şimdi \'ar1cakları sefil odalarını, yapacak olan Mımlılar 29 ağustos pa- havuzunda başlanacak ve 
21 

8 19 1 ~ Iaşahiliyor ve sıkılmıyordu. Fakat ta çe_klikleri sıkıntıları, scneler~en.beri / (Başwrafı ı ııci sayfada) _(Baştarafı 1 nci s~yfa_da) zarteşi Bandırma yol ile lzmire gidecek pazar günü öğleden sonra saat taJJ' 
ııımadığı yabancıların kar~ısma çık- ı;uren haşlanmı~ patates yemegını acı misyon dün toplanmış ve im hususta yad f"hrınde ıkamet eder. Şımdıye ka ler ve 4 eylül pazar günü de Alsancak de yüzmelere başlanarak şampiyon•Y" 
mak. .. fşte bu, onu mahcubiyete sev-,acı dü~ünüyordu. ki kararını vermiştir. dar üç yüz karı almış. bo\l"m•ştır. A- stadında İzmir muhtelitile karşılaşacak nihayet verilecektir. 
kediyor. üzüyordu. Hemen. geriye dönüp yırttığı kar- Toplantıda evvela mütehassıs mi- deti. yanında üç nikahlı kadın bulun- !ardır. 3_ Bölge yelken şampiyon•~"· 

Florans işine dalmışken biı'den kal tın parçalarını toplıyarak adreı;i O· marların raporu okun!Duştur. Güzel durmaktır. FUAR MAÇLARI 20/ 8/1938 cumartesi günü öğl< ~: 
dınmııı kenarında muhte~em, bir o- kumak ye tabloyu götürmek arzusunu Sanatlar Akademiai profesörlerinden lbni Suudun memleketi, Lavrensin İzmir fuarı münasebetile tertip edi- sonra tam saat 14 te Moda koytıll< h 
tomobilin durduğunu gördü. Araba-, duydu .. Tam bu sırada, karşıdan ge - Arif Hikmet, Sedat Hakkı, Belediye rakibi olan Sir ~on Fil~i'nin uüfuzu len federasyon kupası maçlarına lstan- başlanacak, ertesi pazar günü sah• 
dan genç ve şık bir delikanlı İnerek: len bir otomobil gördü. Bu o, otomo- imar şubesi müdürü Ziya, müzeler altındadır. Bu İngılız, lbnı Suud ordu- bul muht.liti en kuvvetli bir kadro ile saat ı O dan 12 ye ve öğleden so.~: 

- Bu tablo kaça? <li,\·e sordu. bildi. mimarı Kemal Altan, Vakıflar bas sunu motorlaştırm•ştır. iştirak etmektedir. 14 de baflanarak şampiyonaya nı 
Genç kauın utanarak müşteriye Araba caddeden hızla geçerken kü mimarı Vacfiden ibaret mimarla; .. lbni _Suud• lngiliz muhibbi oldu!u lstanbul taktmı buradan ayın 26 cı yet verilecektir. 

baktı. Müşterinin gösterdiği bu tab- çille el arabasına çarptı. Araba dev · heyeti raporlarında hapishane bina- •çın Fılıstın Ar_aplarına açıktan. a_çıga cuma günü Bandırma tarikiyle İzmire 4- Gerek su topu ve gerek yelk•" 
lo, Janın en büyük tablosu idi. Fiya- rildi ve tekerleklerin altında kaldı. sı ile müştemilatının mimari ve bedii y~rdım etmemışse _de, onla_rı, gızlıden hareket edecektir. ve yüzme yarışlarını idare edecek ol•" 
tı 500 franktı. Onu bu fiyata sata - Yakıa kimse yaralanmmaıştı ama hiç bir kıymeti bulunmadığını yaz- gızlıye ~ıyama t~fvık _et~ı,tır. Maçlar bittikten aonra takım ayın aayın hakemlerimizin 

0 
gün ve •••1• 

caklarını ummadıkları için Florans, tabloların hepsi bir yığın bez ve pa . makta, Prostun planı mucibince ad- Arabıstandakı ~az_'Yetı, İtalyanlarla 31 ci günii burada bulunacaktır. Ta- !erde yan, yerinde hazır bulunın•l•" 
müşteri belki kaçar fikriyle beş yüz çavra haline gelmiştiler. 7.iyan faz- !iye sarayının burada yapılmasında Almanları onunla ıştıgale sevk etme~- kıma mıntaka asba,kanı Muhtar Uy- ehemmiyetle rica olunur. 
diyemedi. Ya va~ se3le: laydı. Hele "Periler .. tablosu görüle- mahzur bulunmadığını bildirmekte tedır. Bund.ın dolayı, bu devletlerın gur riyaset edecektir. Ayrıca hakem ZAGREP VE PRAG KADIN Flff • 

D- t .- il' f nk f d' d kb' · te · · t' . . heyetlerı onunla teması muhafaza et - N · h K il lb h' d k BOLCULAR! ŞTILAR - or ~uz e ı ra e en ım, e- ce ır vazıye gırmış ı. idıler. Rapor okunduktan sonra Turk . .. .. un ve meş ur e e ra ım e ta ı· KARŞILA 
d . !'-'· · k d mektedırler. Bu Arap hulrnmdarının ·· ı····· ·· k O ·· y I p g k•• ı. Bu fe '1Aetın arşısın a ressam tarih kurumu namına •oplantıda bu • mın antrenor ugunu yapaca tır. çgun ugos avyada Zaınep ve ra T bl d · d t ·ı !"'· d · · f 11 . k . . . . •bu sebeplerden dolayı Londra seya · · k ı b ı f"k ·· ·· ·· d f b l k I d pılan a o an zıya e, sa ıçı ı e a ..... a ar başını ıkı tara asa 1) ara . lunan Eskısehır Sayla•.'ı Şemsettın . . ..h. . • . 

1 
surece o an u maç arın ı sturunu ın ut o ta ım an arasın a ya 

1 ı • 1 ] d l'k J -ı·· · hn b' l" b 1 ı d. 
1 

• halının mu ım sıyası nchce er verece- .. y ) k d I f kar~' o ( ugu an aşı an e ı an ı gu umsı - - Her lde ır po ı~ u uruz. ı- söz almış ve tarıh kurumunun bu hu- .. . . afftgıya yazıyoruz : maçı ugos av a ın arı sı ıra 
yerek ona bakıyordu. ye bağırdı. sustaki mutaliiasını komisyon azala- gı kanaatı vardır. 2 7 cumartesi - İstanbul - Ankara, bi,le kazanmı,lardır. 

- Bu tablonun adı "Periler dansı- Kazaya sebep olan delikanlı önüne, rına anlatmış, demiştir ki: • - - İzmir - Trakya ; EYUPLULAR ERECLIDE • 
dır .. efendim. Güzel bir tablodur. geçti. " -Yıkılmak istenen binalar va- Kazma ıle başından yaraladı 28 pazar - lstanbul - lzmir, An- Geçen pazar günü Karadeniz Er<~: 

- Pek güzel olduğunu zımnetmiyo- - Yok canım? ~otL; filan istemez. kayii tarihiyeye sahne teşkil etmişi Beykoz'da Şerefin bahçesinde ~a- kara - Trakya : !isine giden Eyup takımı, orada Ere~ 
rum; hatırınız için alacnğım. : İşi do•tça hallederız. ~:ırarınız ne- bulunmaktadır. Buranın ıslah ve tan- ıaşmalık eden Cıdelı Hasan oglu 30 salı - İstanbul • Trakya, lzmir- takımı ile karşılafffi,.tır. 

Bu cevaba içerliyen Florans: dir? zimi lazımgelir.,. Ahmet Erlürk ile Edirneli Hasan To· Ankara takımları ltor,ılapcaklardır. Neticede her ikj takım da 3-3 be'. 
- :Mademki beğenmediniz, almak - Asgari be~ bin frank. . paç kavga etmisler ve Hasan, Ahme- Şampiyonluk averaj usulile yani atı rabere kalmıftır. Eyuplular pazartt'' 

zahmetine katlaıımaym ! dedi. ç k Komisyona riyaset eden :Muhıttin di ba~ından ve kolundan kazma ile lan golle, biten gollerin vasatisi alına- günü şehrimize dönmüşlerdir. 
-

0 
... Üstündağ .bunun üzerinP- azanın ayrı k -

Genç adam, gençliğine inzimam e- Bu miktardan beş para aşağısı- yaralamıştır. Yaralı, Haydarpaşa Nü- ra 'ampiyon meydana çıkacaktır. 
den •ervetın Yer ıgı ti.,tah ,.e !iAayt na razı olmak istemiyen Jan tekrar mune asta ıanesıne ya ırı ara a- ..., . d·-. k" I'·'· ayrı reyine müracaat etmiş, tarih h I . t I k ted Y"GOSLAVYADA LİK ü" !u"m 

bir eda ile cevap verdi: davrandı: saylv Şemsettin, mimar vi altına alınmıştır. l\.IAÇLARI Erenköy kız lisesi direktörü ]tfa· 
- Öyle ama siz ho~ 11ma gidiyorsa- - Bir polis çağırayım! Sedat, iki hapishane müdürü Efda- Belgrad, 12 (Husu•i) - Yugoslav bir Uz'un küçük kızı Sezer 15 ağu5• 

ııuz.. İstenen parayı \·ermekten ba~ka ça !ettin, Müzeler müdürii Aziz, Adliye terildiği yerde yapılma•ına ve bura- yanın her tarafında birden lik maçlan tos pazartesi akşamı ani bir rahat>!ll 
sarayının Pro•tun ıılanında çı"zmı·• dakı' lbrahimkö<kü ile mı·is.temı·ıa·tı- k d.. ııa· Eğlenmeğe geldiği belli idi: re olmadığını anlıyan ılelikanlı: · "' ., ' na başlanmıştır. Birinci küme 12 ku- lı neticesinde vefat ebni•, un 
olduğu yerde yapılmaması hakkında nııı )·ıkılmasına karar vPrmi~tir. Ko- · d kf,111 - Haydi, tablonuzu alacağım.... - Pekala, alın bakayım! dedi. Ben lüpten mürekkeptir. Bunlara Belgrad- mazı Erenköy. camiiıırle kılın 1 •• 

. . rey vermişse de, heyeti umumiye ad- misyonunun kararı Adliye vekaletine k ıırw Güzel gözlerıııızin hatırı için.. de yoluma gideyim. Babam böyle şey dan (Yugo•lavya, Ugradiski, Yedinst sonra cenaze•i Merdi\·enköy ·a ı 
b . , . !iye sarayının Prostun planında gö<- gönderilecektir. 

Floran..< dik ır tavır.a reddettı: !eri duyarsa fena içerler. Bu otomo- vo ve Sparta) dan mürekkep be~ ta- tanına defnedilmi•tir. 
- Hayır efendim harır . .Mademki bili kullanmaktan beni menetmişti..1================================ kım, Zagrepten (Sarayvo ve Üsküp} Cenazede maariİ müfetti<i Rıdvı>ıt 

tabloyu fena buldunuz, ne diye alı • Üstelik bir kaz.aya sebep olduğumu takımları diğer 
1
ehirlerden d ebirer ta Nafiz, mühendis mektebi profesor· 

? Ali ht h k · 1 ı · d K · · • ·f ~eıı· yor.ıunuz. a an er ·esm sanat işitirse halim harap . kım iıtirak etmektedir. Yugoslavya da erın en erım ve dıger maarı '" 
zevki sizinkine benzemiyor. Böyle söyliyerek, Flnransn bakma- yapılacak lik maçları iki devre üzerin· subini hazır bulunmtı5tur. I{etlP-rlİ a· 

Pcki\la. bo~ yüz frank vereceğim.' ğa vakit bulamadan otomobile atla- den icra edilecektir. ilesine taziyetler dileriz. 
Fak:ıt tabloyu evime siz götüreceksi-ı' dı. Ayrıca 11 eylülde ba,layarok 18 

i'iZ ! Yola çıkınca Jan, •evp-ilbine güle- eylülde nihayetlenecek olan Balkan Keskin sirke 
- Beyhude uğraşıyorsunuz efen- rek: oyunlarına da Yugo•lavlar büyük bir Yenicami a\'lusunda berberlik edeli 

dım. Canımı sıkmağa b~ladınız. - Haydı uzun etme canımın içi, de- faaliyetle hazırlanmaktadır. Kazım oğlu Mehmet, komşusu k~~· 
Florans başını çevirerek yerine o- eli. Şu zengin sersemin ımye.~inde ma- Son yapılan Yugoslavya birincilik- veci İsmail ile yaptığı kavgadan ınv 

turdu Ye işine iğilcli. vi elbiseye kavu~acaksın ! ]erine hazırlık müsabakalarında bu se· teessir olarak kendi dükkanının caıı1· 
- İşte karlım! - Haydi beni kucakla öyleyse. ile Sah h ög" le Ve k ne içinde Balkanlarda tutulan derece- !arını kırarken kırılan cam parça!~: 
Genç kadın elini uzatıııadığı ıçın Jan onun boynuna sarılıp öptüğü a ' a şam lerin en iyileri tutulmustur. rile sağ elinin bilek damarları kPS 

delikanlı kartını tablonun üzerine i- vakit Florans yolun k?~esinde kaybo- her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. Balkan oyunlarını te
0

rtip eden ko - miş, Cerrahpaşa hastanesine kaJdıfl' 
' ·-· ... .. 1 ." ,.- , . . . Iiştirdi. lan otomobile hüzünle bakıyordu. mits şimdiden bütiiıı BAikan milletle- !arak tedavi nltına alınmıştır. -~ 

·······--·················---
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ı Casuslar Şirketi 
f Çeviren : L. BERCMEN f 

·-------············---------

bessüml ekocasını uğurlar ve döner - ra gelecek olan Misterin kahvaltısını 
ken yolda rastladığı kom~ulardan se- hazırlamağa başlardı. 

hattii bazan hatır bile sorduğu olur - Madam da erkenci idi. Hizmetçi

du .. Fakat hepsi o kadar. Ne misa · si, o da yatak odasının penceresini 

fir k&.bul eder ne de kimselere gider- _açarak sarı saçlı başını pencereden çı 

di. . 1 karır ,.e seyyah satıcılardan alış ve-
Yalnız her gün gündüzleri gelen rişe başlardı. 

bir hizmetçi kadını vardı. Bu kadın İşte senelerdenberi bu ailenin ef-
, da esmer, sert bakışlı, asık suratlı ka Lakin, kiliseye uğrıımamakla in-
1
,·e gundtizleri uyuyornu. d . radı böylece, sessiz sadasız, kimseye 

zararları dokunmadan yaşayıp gel • 
mişlerdi. 

balıktan ve komsular an haz etmıyen 
sani vazifelerinden uzakta kalmiyor- ll!ösyöııün gece görmekte olduğu d • .b.' b" d' S b hl 

ag parçası gı ı ır şey ı. a a e -
!ardı. Her fırsat düştiikçe, ianeler i- bu vazife de herkesçe malümdu. Çün yin çarşıdan alacağını aldıktan son
çin keselerinin ağzını pek cömertçe kü Mösyö Trainers Record adlı, satı-

ra akşama kadar dışarı çıkmazdı. 
İlk seneler, komşuluk hukukuna ri 

ayetle onlarla konuşma'< ve temas et-ve alicenabiıne bir surette açıyorlar- şı çok bir spor gazetesinde musahhih-
dı. ti. Her akşam, Mister Hoperin gidi • mek bazı taşkın mahalleliler, az son

şinden, aşağı yukarı bir saat sonra ra bu haklarından ve arzularından 
Bundan başka bütün esnaf onlar- Her akşam, karı koca villanın bil- bu kadın da evden ayrılırlardı. Fa- vazgeçmişler, ve bu garip komşuları. 

dan hoşnuttu. Borç etmek ~öyle dur- yük kapısından birlikte çıkarlar. Ve kat Misterin gittiği istikametin ak- ııı olUuğu gibi kabul etmekten başka 
sun pazarlığın ne olduğundan bile köşe başına gelince bir öpücük ile bi- sine olarak sağa kıvrılır ve ufacık bir çare bulamamışlardı ... 
bihaberdiler. ribirlerine veda ederek ayrılırlardı .. yokuştan aşağı indikten sonra yer- Fakat bu evin içinde yapılacak sı-

Çoluk çocukları yoktu. Kadın otuz Erkek koltuğunda gece nevalesi Yil- altı treni istasyonuna giderek göz . kı bir araştırma veyahut karanlık 
beş kırk, erkek de kırk beş elli yaş- rür, karısı da gözden kayboluncuya den kaybolurdu. yüzlü hizmetçinin evden ayrıldıktan 
larındaydı. kadar kocasının arkasından bakar ve Hiç kimse bu kadının nereye gitti- ı sonrıı her gece takip ettiği yol olduk 

Senelerdir bu aileni!! komşularla sonra vill!ya dönerdi. Kadın uzun ğini ve neler yaptığını bilmiyordu.. 'ça entereşan ve garip şeylerin mey · 
temasa geçmemesinin s~bebini her - boylu, geniş omuzlu, ne çirkin ve ne Ertesi sabah saat altı buçukta ge- dana çıkmasına sebep oluyordu. 
kes pek güzel ve etraflıca anlamıştı. de güzeldi.. lir, yanındaki anahtarla sessizce ka- Bu kadının hizmet ettiği evden ay-
Çiinkü evin erkeği geceleri çalışıyor Her gün dııdaklarında silik bir te- pıyı açarak ııirer; ve yarım saat son rıldıktan sonra ~ehrin herhangi bir 

----· 
işçi sınıfı mah&.lle"incle kendi gibi iş- yah saçları bukle bukle sarıJa>;fl1 1~' 
çi koca8ı ve ailesi yanına gittiği ze- yüzüne harikuliide bir yüzellik ve b3~ 
habına dii~en insan bir de arkasına kalık veriyordu. Kadının hal ye ta 

, .. 
·t·ı-dü~se Lonkasterde tün~lden inip bir rı çok kibar hele tebe<siimü çıidı• · 

taksiye atlıyarak Vestbürnde büyük cak kadar güzeldi. 

bir evin onünde indiğini germekle ga Birinci kata Röyle bir göz gezdi • 
, ıJu-

rip ve esrarengiz bir keşifte bulun - ren adam buranın nasıl bir yer 0 a 
ğunu anlamakta güçliilc çekmez. 1\" 
tün odalar çok muhte,em eşyaJııl' 11 

dolu ve her bir odanın içinde ıne" ' 

muş oldu. 

Taksiden inen kadının o evin hiz

metçilere mahsus kapmndan içeri gi 
"kiti• rip önünde yerlere kadar saygı ile cut masalardan birinin bakara. 1 

iğilen bir uşağın delaletiyle hole gir- cisinin rulet ve üçüncüsünün de r_: 
diğini gören bir insan, hizmetçiliği ker ve briç oynamağa mahsus oıduı: 
ile kabili telif olmıyan hu işten şaşar nu ve elhasıl burasının geniş ııUJt • 
da kalır. yasta iş gören bir kumarhane oıdı•· 

Her ne ise biz vakayı anlatmağa ğu anlaşılıyordu. 

devam edelim. Holde bulunan hususi Bu odalardan birine merbut asıı:u: 
bir asansörle birinci kata çıkan ka - sörle ikinci kata çıkıldığı zaman ıı 

ranlık yüzlü hizmetçi acaip esyalar- rası, se.•siz sadasız hizmetkarları 
la düşenmiş içiçe olan odalardan bi- servis yaptığı lokanta katı idi. bii· 
rine girdi. Kumar oynanan odalardan en -.r 

Bir bir buçuk .aat sonra yine hu • yiiğünde de bir kokte;·I bar ve ~:-
köşede de müşteriye hini hacette susi asansörle birinci kata indiği za-

8
r 

man arkasında siyah bir gece tuva- !ayca dağıtılmak üzere bir kasa v rı 
leti vardı; ayni zamanda her tarafı ve önünde poker fişleri ile plıiklll 
pırıl pırıl mücevherat içindeydi. Si - bulunuyordu. 



Japonya tehlikede 
Kabine Japonyanın tehlikede 

bulunduğunu ilan ediyor 
ba 'tokyo, 16 (A.A.) - Bugün Çin nu, bilhassa Çangfihek tepesi de da· 
. tbi için yeni milli se!erberlik ted· hil -olmak üzere münazaalı mıntakayı 

birleri alınmıştır. Öğleden sonra ya- teftiş cyliyccektir. 
~lan kabine içtimamı müteakip, ka- Japonlarin ikinci protestosu 
:enin, Japonya'nın manen ve m~d-1 Tokyo, 16 (A.A.)- Domeia Ajansı 

len tehlike karşısında bulundugu- bildiriyor: 
~ .i.lan etmiye knrar verdiği resmen Hariciye Nezareti adıan söz söyle-
""<tirılmiştir. miye salahiyettnr bir zat, matbuata 

'l'okyo, 16 (A.A.) - Kabine, bu- aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 
~Ü toplnntısında Çan-Kay-Şek'in Japon hükümeti, Sovyet hükiımc
!:_J_~ini tahrip mn.ksadile .a~eri, ik· tinin Japon kıt'alarının mütareke es
"Qdı ve diplomatık mesaısıne kat- nnsındaki hududu geçerek Sovyet -
'Yten zaafa kapılmaksızın devama ka- Mançu hududunu sanki ihlal ettik· 
~r ~ermiş olduğunu bildirmekt~ir. lcri hakkındaki protestosunu reddey· 
abıne, Hankcu'yu ilk hedef ittıhoz !emiştir. Japonya, mukobil bir pro· 

~bnek suretile yeni bir Çin vücude testoda bulunmuş ve Sovyctler tara-
letirrniye de azmetmiştir. fından ileri sürülen keyfiyetin, baş-

20 kişilik bir Japon heyeti tan bnşa uydurulmuş bir rapora isti· 
llıünazaalı tepeye gidiyor nat eylemekte olduğunu bildirmiştir. 

_'l'okyo, 16 (A.A.)- Domeia Ajansı Diğer taraftan, Sovyet kıt'aları Ja-

-
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Güzel ve yeni bir Film: 
"Aşkımı henüz buldum,, 

Yahudilerle Araplar · 
Filistinde bu iki millet birbirini 
yemekte devam ediyor, lngilizler 

mani olamıyorlar 
(Baştarafı 1 nci sav/ada) fakat eden iki kadın da ağır surette 

Kudüs, il.6 (A.A.) - Dün öğleden yaralanmışlaıdır. Y:abudi mtihacirle.r, 
sonra tedhişçiler bir çok yerlerde fa- Galile'ye hakim bir vaziyette bulu
aliyette bulunmuşlardır. Ramallah nan Karmel da&rının tepesinde kain 
civarında askeri bir müfreze ile mü- l Yarot Hakarrncl kasabasından biı 
sellah çeteler arasında bir müsademe kamyonla hareket etmişlerdi. Yanla
olmuş, haydultardan bir kaç tanesi rmda polis memurları da bulunmak
öldürülmüştür. . ta idi. Köye muayyen vakitte dönme-

Hayfa, 16 (A.A.) - Karmel tepesı- d"kl . . . 1 b ı 
t dh. ·ı t f d 1 b" ı erı lÇın araştırma ara as anmı'i ne e ısçı er ara ın an yapı an ır . . . -

akını müteakip cereyan eden müsa- ive Yahudilerm ccsctlerı bır arada bu-
demede 6 yahudi polis memuru, 8 A- lunmuştur. Biraz ileride mütecavizle
rap ve Yarot Hakarmel köyünün Ya· j rin 8 cesedi görülmuştür. Polis, çe
hudi muhtara ölmüştür. Muhtara re tenin diğer efradını aramaktadır. 

Yunanistanın bir 
kararı 

Macaristanın 
büyük bayramı 

budiriyor·. pon mevzilerine ibeş metreye kadar Joan Bennett ve Henry Fonden yenı filmlerinin bir aabnesınde Onu mebusandan, onu ayandan ol- yaklaşmışlar ve buralarda makineli Atina, 16 (Hususil - Hükümet, Budapeşte, 16 (Hou usi) - Sent-
llılk üzere 20 kişilik bir Japon Pa:-- tüfek yerleri hazırlamyıa koyulmuş- Valt'a Amerikanın Vermon vili. • tercih etmiş olduğundan dolayı Jülye- Tokyoda bir el~ilik ihdasına karar etiyen şenlikleri; yarm büriik mera-
~to heyeti, 27 ağustosta Tokyo- larsa da Japon kıt'alarımn protestosu yetinde küçük bir şehirde geçer '\'e bir tc kindardır. Binaenaleyh oğlunun c... vermiştir. siınJe başlıyacaktır. Muhtelif mem
daıı Mançuko'ya hareket edecek ve !üzer.ine bu hazırlıkları terke mecbur aşkla ba,lar : Jülyet isminde san~ın lci dildadcaile yen.iden ıaevişmeie b~- Şimdiye kadar Japonyadaki Yu- leketterden bu münasebetle heyetler 
~ Sovyet • Mançu şark hududu- kalmışlardır. bir genç kızla Tovncr adında bir bi • lamuını ho' görmez ve onu ağır eöz- nanlılann işleri :ile oradaki Danimar- gelmektedir. Kr.al naibi Hortinin 
~~~~~~~~~~===~~=~~===~=~=====j~aji ~~~ ~pek~diJe~ ı~ 1k~~~~H~b~T~er~~~~u~m~~~ilinW. Y~~n~~~~~~~~ 

Ko"y mektepler·ın·ın eı·r :•ıman kaptanının genç arasındaki sevgi gösterişsiz, ma- dulu el'an sevmektedir ve onunla iz. tunms'ktadır. M cerasız bir bağlılıktır : Tovner dokto· 1 divaca karar vermiştir ama bir çok Berlin, 16 (A.A.) - General Yon 

k"f'' ha eler•ı g'o'sterdı'ğı' b'u'y'u'k rasını verip profesör olunca iki sevda- manilerle karşılaşırlar. Yabancı memleketlerde oturan Kluge'in başkanlığında Alman ordu-u u p n lı evlenecekler mes'ut bir yuva kura- Nihayet iki sevdalı binbir mımü de MacırJarın kongresi su heye.ti, 17 ağustosta baı:lıyacak 0
-

zenu l' n leşt•ı r·ı ı ·ıyor kad'ır~'ınaslık cak.lardır. virc:rck nihayet evlenirler ve mes'ut Bunnpeşte, 16 (Hususi}_ Ya- ~::l~::ı:e;ş~7r:!~:Uei11üz:::u;u~ 
'l Görülüyor ya, sade, nezih ve gılli olurlar. hancı memleketlerde oturan Macar- · 

la F gıfSJZ bir a'1tla scvifcn iki basit genç.. Filmde Jülyet :rolünü Joan Bennet farın kongresi scntetiyenlerin yıl dö- dnpeşteye gidecektir. 
"llarif VCkileti bu hususta Atmau gemicisi l4 raıwz Lakin bir yıl ba,ı z.iyafctinde Jülyet büyük bir muvaffakıyetle başarmıştır. nümü şenlikleri münasebetiyle bu- Esnaf cemiyetlerinin partiye 
Jeııi ve mühim kararlar verdi gemicisini kurtardı Nevyorklu bir ediple tanı,ıyor ve ken- Tovner rölünü ise, lılcnri Fondcr der· gün toplanmıştır. bağ1anmak arzusu 

lılaarif vekaleti. bütün köy mek- Oebelitark, 16 (A.A.) - Ceza- disine Fröyd'dcn bahseden ibu cür • uhtc eylemiştir. . 1 Kral naibi Amiral Tiorti bir nu - Esnaf cemyietlerinin partiye bağ-
~erindeki kütüph~eleri zenginleş- Tyird:zı ~ug?ndsek~tAll4 te buraya geld:n cık.ar adama ihayran kalıyor ve biraz B~zı :Avrupa sıncma m~ualan - tuk söylmiş ıve Macarların dünya sul- lanmnk arzusunu gösterdiklerini dün 
~ki k 1 ştırmı tı ere)a ısının ·ı man vapuru, un sonra da kendisilc evleniyor. Kan ilrn- nın ıddıalanna göre Henn F.ond~n: hüne dmmn hizmete <:.aiısacaklannı yazmıştık. Bu 'hususta cemiyetler u-

töy c::ı:rmın ~~~·acağı yeni Cebelüttarlk açıkların«.:, bır torpil_e ca :.aruı~. gelip ycrl~iyorlar. . Cary Kupcr ile Amerikanın en ~yı söylemiştir. mumt heyetlerinden de karar alındık-
~lerin hazıdanmasına pek yakın- ~~a:k ~ata~ P:_rtua b ransız ~~m;- . J~l:_et '". k~~ası ~enbdcl veç ~endı • jön prömycsidir. Henüz çocuk çağın - Eski Mısır başvekili Cenevrede tan sonra netice Cumhuriyet Halk 
L.. başlanacaktır. Bu suretle köy o- sının np nı ~ ~ ~ç su arı Ye;rnre - nı eRcnmış ır a am ır. a ışına - da bulunan ilc.i gencin ·ı1t sevdalaruun Cenevre 16 (AA ) - Sabık Mı- partisi başkanlığına arzedi1ecek ve 
:"'lna odalarına ve köy melcten kütüp tebattnn on kışıyı buraya tı armış- yor ve ıkarı koca gırtlaklarına kadar bir çok maceradan sonra bir izdivaçla b k·ı'· ıq h · · • . bao.tkanlık .ke,-fi,·eli Ankaraya bildi-
"· ·_y tı borca batı orlar . 1 •W• • 1 • sır m;n-e ı ı .na as paşa, kısa hır v ol ol 

~elerine alınacak eserler, köy ço- r. 
18

. Y d. b b 
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h .f b' netice endıgını y.a nız « Aşkımı ycna • müddet 1talynda kalmnk üzere bura- recclctir. 
~ının muhitlerine karşı alakalı h • M ıraz son~a .• d u ten e . er~ ~r den buldum > kordcliuıında gömiyo - ya gelmiştir. Esnaf ıcemiyetlerinin kurultaya 
~lar:ını temin eden kitaplarla mil- uo taraf görüşmelere başlıyor reuamın at ycsın e ehcmmıyetsız bır ruz. Ancak iki sanatkarın bu filmde C mh . . . . delege gönderebilmeleri i~ın riyaset 
~ebiyabmızın en kıymetli örnek- Tokyo, 16 (A.A.) - Domei ajan- sebep yüzünden kav~:.a tutuşuyor ~e gösterdikleri canlılık ve hareket mev- u _urıyetçılerın hır zaferi di~anından karar alın'llası icap et -
~ olacaktır. Bunun için Maarü sının haber verdiğine göre: Litvinof, genç karısını d.~1· ~u-~ük kızını yetim :zuu oldukça yav.an olan )•eni filme . Valansıya, 16 (A.A.) - Şark cephe- mektedir. Esnafın bu arzusunu Riya-
~eti neşriyat umum müdürlüğün- Şigmuit:su, Mançuko ile Sovyetler a- bıra~rak ma~tul _dutuyor. bir cuibe ve halavet •v-ermelctcdir. sınde mevzilerini tahkim eden dil~ set divanı tasvip ederse cemiyetler 
~ bıısusi bir komiayon tarafından rasındaki münazaalı t:nntakada hu- July~t Parıste 1

' bulmaya be:hu~e manın hareketsizliğinden bilistifade kurultaya delege göndereceklerdir. 
~ l>l"Ogram hazırlanmısbr. dudu tahdit edecek komisyonun orga- ~ere osnttıktan aonra memleketine ıh Merdivenden düşüp ağır Cumhuriyetçi kuvvetler, sevkülcey§ Bunun lher !balamdan faydası pek çok 

1{13y okuma odalarına her kö .- nizasyonu bahsinde -pek yakında gö- t~·u ve alil halasının yanına dönüyor. yaralandı bakımından ehemmiyetli me\•kiler tur. Bu sayede cemiyetler mesleki 
bnsusi bütçesinden ayrılan para 

71 ~ı: rüşmelere başlıyacaklarclır. B~ müddet z_:ırfında Tovncr ü~i - Binbir Direkte oturan Hasanın 50 elde etmişlerdir. hak ve menfaatleri Qıerinde kuruıta-
11'-rif vekaletinin tavsiye ettiği e- Eğer bu komisyon \'Rzifesini mu- verıııtede profeaor olmuttur ve vazıfe- yaşlarındaki karısı Müzeyyen, evin Ebr cepbeıinde ~~a dileklerini bildirebil~clderdir . 
._.~r satın alınacaktır. vaffakıyetle bitirebil~rse_, Sovyet - ıdini Tvicdarud.:f ~ki~ •ubr~:tc bd•p~~·~ta k- mera

1 
i~dlerinden dü§ere'k muhtelif Burgos, 16 (A.A.) _ Estramadura Akay vapurlarına da rac'lyo 

n·~ .. Mançu hududunun dığer aksamında ır. esa u ı ı sa ıııı; sev az~eyı te yer erm en ağır surette yaralanmış, 
ı-. ıger taraftan koy okuma odala- da faaliyet bnşlıyacaktır. )faamafih rar kaqılaştmr. Lale.in, genç profesö-

1 

Haseki iHastanesine kaldırılarak teda- cephesinde, cenup ordusu, Znı·akajil- Şirketi llnrriye vnpurlarından 
•ıtıda la ~imali garbisinde bazı mevzilen· a ı1ra A"'·ay ,·npuı·la1·ına• da r:·~..Jro 
~ Ve köy mekteplerikütOphanele- Japonya, şimdiden bu hususta her- 'tÜn annesi, başka bir erkeği o~luna vi altına alınmı~tır. >' .,o ' .tı. auol 
·ırıd ele geçirmiştir. konması hakkında b~zı mütaleular 
1-t ~bulunan bazı Hizumsuz kita~ hangi bir taahhüde girmiş değildir. Ebr cephesinde, Frankist tayyare- mevcuttur. Bu mütalealara göre. ev-
tJ .• sfiye edilecektir. Maarif vekile- Salilıi:rettar mahafildc bildirildiğine Askeri Fabrikalar Umum Müdütlüğünden : ler Ye topçu kıtaları düşmanı rahat- ve1A, radyonun, biri alaturka, biri a-
~Urnüzdeki ders yılı başında faa- göre, Japonya, bu komi~vona bitaraf sız etmekte berdevamdır. lafranga plak neşriyatı yapmak ilze-

'başlanıJması iç.in maarif mü- bir aza secilmcsine taraftar değildir. Tesvı·yecı· ve tornacı Madrit, 16 (A.A.) -Kubeza de Bu- re iki Ada ~apuruna ı·onması ve bir 
4'ttilklerine tamim 11·-··ttt JaPon bitarak araziyi tamarnQ.ie 'D· F d l D tecrübe ~·apılması ileri sürülmekte -Yoı.___, • zurnStn bulmaktRdır. ey ve errera e uk mmtakaların- ., 

o 
d ·aa ı dir. Bu tecrilbeleri\en alınacak netice-

l?euea juliaaa şimali Jtalyaya alınacakbr. a Şl et i çarpışmalar olmaktadır. Peaclikte JmllUl Cumhuriyetçiler, Kabeza de Buey 
l\..":._ gidiyw dağlarınd aLas Kabesas tünelini ye-

1ere göre, gel~ek yaz diğer 'apurlara 
da teşmil edilmesi de bn mütalealarm 
mütemmimatındandır. ~ Pendikte Kavalala Beldrin ~ Lahay~ 16 (.A.A.) - Prenses 

~ .ıt katındaki mutfaktan çık:uı .Juliana ile prens Bernhard, bir hafta Kırıkkalede bulunan bir fabrikamız için 300 tornacı ile 50 tesviyeci niden işgal etmişlerdir. iki kara b.._ · ı kt , Zarzakapillia mıntakasında F:an-
\.~ üzerine Pendik i~ .. ı .. -sinin ve sürecek olan bir otomobil sc'-·aluı.tine .a ınaca ı.r. . E ·· t """ M h ·a · d k Q~lt_ ·-v~ "' lstekiıler n A""'k a z~ t b 1 . s·1~h F b "kal kistler hatlannı ıaz bir miktarda ileri yup e §OLOr e met, 1 aresm e ·ı 
""'ltın yetişmesile söndürülmüştür. çılmnştır. Prenses ve prens; evveli ı ·" ar • ey un urnu ve zmır 1 a a rı ar.ımıza otomobili, dondurmacı Mehmed.! 
)_, • L-- ek 

1 
müracaatları. (60&4) götürmüşlerdir . ..._. ~akçılan yakalamyor se aşapere p11ensin vnldesi prenses ' ----- çarptırarak başından ve kolundan ya-

~nz zehir kaçUçılan birer birer Arnmgardın yanına gidecP.kler, bil- I ! Bir amele dUYardan d"-"ff raianmuına sebebiyet vermiştir. Y.a .. -
~-: -maktad· .. ,--. ' lhare A_lma~·ada dolaşacaklar \'e ni- stanbul Ayakkabıcı sanatkarları cemiyetinden: 1 

"''l ı h h k ld ıl f -~ ..... ~ - F t'ht t Al" . . a b" '(} ra ı asta aneye a ır rnış ve şo or 
büıı de Tahatkalede şüpheli v:azı- :bayet şımnlı ltab-aya geçeceklerdir. Cemiyetimiz nizamnamesine bır madde ilavesine dair heyeti idare- k""da 

1·a eAo ~raHnildı ıısrnın e ıriR, s- 1hak1unda tahkikata ba,lanmıştır. 
~. ~ do:t..r--_._._ a .. en --:yet ·+Lı·n- Negrin kabinesi istı"fa ettı" u ar a zız al sokağında ifa- B" "'k d d t v f · · de ti ~uuıa:ı.41 a. :;c.mm <llA ce vuku bulacak teklifin müzakeresinin bir karara raptJ 'lçin umumi uyu a a a 0 uran .ı. ase ısmm 

~Şube Ka· .. ·'lrçılık Kısmı memurlan '.Barselon, 16 A.A.) - ı ·egrin ka- ... 
2 

jbn yapısında çabşmalcta iken duvar- bir ~ocuğun bindiği bisiklet, Büyük 
~ !heyetimızın O· 8 • 988 cumartesi günü saat 10 da Çarşıkapıda Tı·am d d- k h ı·r :-ı d 

~ından çevrilen Hasan Basri is- bincsi istifa etmiştir. fJ.mit edildiği- an uşcre mu et ı yerıerin en ya- adada Adliye :sokağında oturan Mez· 
- k b" vay durak yerinde \72 No. lu Cemiyet Merkezinde toplanmasına ka- • d b Örf' Akk ill birinin üzerinde 20 gr.am ero- ne gore.. ·a ıne buhranı. istifa eden ral:ınmı§, Haydarpaşa Nümune has- baba a baş aytar 1 ayaya 

"'1 ~unmuştur. Hasan Basri, bugün kabinede mühim değişikli.kJer yapıl- rar verilmiştir. Cemiyete muka~'!·.et azanın gelmeleri rira olunur. 1 tanesine kaldırılarak tedavi altına a- , çarparak muhtelif yerlerinden yara-
~ll)>eye teslim edilmiştir. madnn bu gece hallonunacaktır. llınmıştır. lamışhr. 

Birdenbire odamın kapısı açıldı ve ~e mutaassıp yerliler tarafından bo-1 yoruz. Avrupaya ~önilp, _Norv~cin - Bir mahzur. g~rnıi~·oı·san ıgele • 

Y ES I
• L K u M L u A o A Astrid odaya girdi. Karamın sırtındu gazlanmışlardır." pay1t:ahtı olan şu guzcl şehırde bır - cek haftadan tezı ~ok. 

kıymetli kürkler3 başında güzel kıvır- Zaten heyeti sefe1·jyenin Tibetlile- Jc.~tiktcn sonra düşündüm Astrid, v.e - Mükemmel. Gelecek paı.n:rteai 
· cık saçlarını hapseden yine hermin- rin ellerinden sağ ve salim kurtula- doktor Karerin vesikalarının kendisi günü Oslodan çıkar evvern. Bergem 

den zarif bir kalpak vardı. Elınde bir bileceklerini ummayordum. Doktor le beraber mahvolabileceğine bir güleriz. Daha sonra !.ozanı ve Şiliyi 
gazete tutuyordu. Rarer ile lıeyeti seferiye azasından tOrlil .aldım yatmadı. Muhakkak ki ziyaret edeı·iz. lcap ederse T.ibcte gir 

Sevgili eşimin yOzüne tebe3stim e- mühim bir kısmının öldürülmüş ol _ bu zat bir vnsiyebıame filan gibi bir mele için bir kun'"lli seferj.Ye hazırla-
" AZAN. T Vallcrey Tefrika No 57 derele bakbm; laJcin o teb·~Umüme dukJarını daha birka~ ay ev\ el haber şey yazıp bir tarafa bırakmıştır. İşte rız. Uıkin bence her ~yden evvel dok-
- • •• . . ~. . • . · hazin bir dudak bUldlşiyJe cevaj, ve- almıştık. Ancak Bombay ve Kalküta- timdi biz bu evrakı bulmalıyız.. ~r Karerin el ~·azı:u.rıe yazılmış ve-
~ Rayır, dedım, her şey yok oJ- cak bır vedıa degıldır. Bız onların e- rerck gazeteyi bana uzattı. Bu "Jur- daki İngiliz rna'Jcnmlarının edindikle- - Hakkın va!"., biz !bumda buldu- sıkaları aramakla ışe ibaşlamalıyız ... 
tır 1; zira ortada fen ve hakikat var serini btüünlemek jçin 3?aşrunak mec dö lönev,, ıin en yeni terilili bir nüs- ri malumata göre heyet azasından on, ~ , "kaları tasnif ettik. Biraz Sonra da babamın ge:r:ek Norveçte. ge 
'-ı~noktor Karerin ildbeti her ne o- buriyetindeyiz. Azizim Dubreuil ne hası idi. Birdenbire endiRelerim dep- on iki kişinin ilk baskından kurtula- ::uz -vesı d ~ 1 sak d kt r.ekse \Talparezodaki metrukatı ka-
'1ı olsun, onun dOşm:ınlurının ta- yapıp yapmalı Bahri Muhiti Kebiri reşti ve: ' rak İngiliz Hindistanına kapağı at _ a gayret e .. ece 

0 
ur 

0
• ,or lemiyesinden istiıade etmelifiz. 

"-i P 'Ve vabşetlerine rağmen kendi- geçip sağ ve salim bir yere ayak bas- _Hayrola! Astrid, dedim, ne var? maya çalışmakta imişler . .Bu, vakıa Karerle profesor Jakobsonı.m ~eşifle- - Evet karıcıj'ım, .biz de tıayatı-
' rnatev~f~ ~banız profesör Ja- malıyız. ~ Bir şey mi oldu?.. . zayıf bir ümitti ama, ne de olsa bir Q. rini el ile tutulacak müsbet bır hale mızı bu esere vakf~elim. Belki ... m~-
~la elbırlıği ederek meydana - Buna da muvaffak olacagız .As- _ Yeni haberler var dostum. Dört mitti. Demekki bu son ümit de mah- getirebiliriz. va!fak oluruz. Belki olamlU'lZ. Lakın 
>eıı ış oldukları hakikat ebecliy - trid. Şimdi tayyareyi "Havay., ada- aydanberi sabırsızhlds beklemekte volmuş. o zavallılar da reislerinin i- Karımın elini ellerimin arasına a- bizim de muvaffak olamadığımızı 
tib· l'aşıyacaktır. Onlar ilim ve fen l~nna döndürünüz ve oraya yol veri- olduğumuz haberler. 7.aten birkaç kibetine uğram~ıtlardı. 1 k. hesap etaek bile düşt'iğümilz yol-
ı.... 1 Çok yüksek bir ideal uğrunda ha nız. Bu adada erzakırnızı veniledik - . . t ara • d "zlerim"z üze·· d :\.::ı-ı•--ı. ile-•11tlarını f d tt"l N • ti 

1 
ten ıonra yolu uza d · d • satırdan ıbaret hır şey. Bo satırlara İskemlemde doğrularak: - Evet, Astrld, dedim, scn•etinizi a 

1 1 
un e .,~ ...,--~ 

t\.... e a e ı er. e mu u ona- Haydi cesaret: ileri. .. ~'·am e erız. gözlerim ilişince gezin time devam e- - Şu halde, artık hiç \bir ünrit kal- bu esere tahsis etmelisiniz. Babacı - riy~ atılacak yeni Leo~ald Hanriler, 

d~ llalckınız ~ar ~~syö Dubreu~l, N E T ı c p, demedim, sana haber vermek iç.in eve madı, hepsi öldüler .... Evveıa Leo - ğınızın yaşad~ğı biltün memleketleri yenı Jakobsonlar, yem Prosperolar, 

~iıı • .onlar va7Jfelermı yaptılar, la- Bir saattenbcri penceı.'emin önüne döndüm. nald Hanr.i ve l\lişel Prosuero, son- ziyaret edelim. lcap ederse tayyare yeni Karerler ç.ı1cacaktır. Ben bundan 
hızim ·r · h ü b 1 ı · t · K D . - . ~ . vicdanımdan emin oJduğum kadar e-lliz d vazı ~ı~ en _z aş~~·~:·· oturmuş. profesör Jakobsonun kasa- svıçr~ gaze esı alküta muhabirin ra avıd Prospero, babanız ,profe- ı~e .Kouen - Lun .daglat'ına kadar gı- . . . .. • . • . • 

~ e onların ızlcrı fizerınde yuru - sında bulmuş olduğumuz fenni bir- den aldıgı şu kısa fakat korkunç tel- sör Jakobson ve doktor Karer .... Hep 1 der, doktor Karerin esrarını mahal - mı~ım. ~ıra ~u~)ada da~ma ilerile. 
)~ :ınecb~r~yetindeyiz. Kendimizi takım vesaiki tasnif ile meşguldüm. grafı neşrediyordu. si, ):ıepsi yok oldular, hayal oldular.. linde ararız. mege, daıma ı~kişafa, daıma ter~· 
~ 'nevmıdzye kaptırma.}a hakla· Arnsıra başımı kaldırıyor, gamlı ve "Karer - Jnkobson h"yeti seferiye-ı'UUdıı biz varız Astrid.- ve bir. henüz! -Ben kendi hesabıma hazırım. ye mah~Om bır şey varsa 0 da ılım 
~ok. O~arm bize bıraktıklan d:lgın gözlerle 'Osl~,,nun karla örtü- sinden snğ kalmış olan birkaç kişi de genciz, büyük ışeyleri b11sartau mu - Ne zaman yola çıkabilP.Ceğimizi t.ah- ve fendır .. 

reddedilecek, kabul olunmıya - lu damlarını seyredıyorrlum. Konen - Lune dağlarının bir ~çidin knddes heyecanı kalbterimizde taşı- - min ediyorsun? -SON-
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Bir Gripin almılllan evvel 
İstirııbın ve a/),rının en şid
detlisini Pn kolay en çabuk 
ve en ucuz geı•irmenin ça
resi lıir kaşe GRIPIN al
maktır. Mideyi bozmaz, böb
rekleri ve knlhi yormaz, 

' I _,, 

Aldıktan beş dakika sonra 

Ucuz - Tesirli Zararsız 

I 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir 
İsmine dikkat Taklidlerinden sakının ız ve Gripin yerine başka bir 

marka verirlene tiddetle r eddediniz. 

YEN f 

Jstanbul Radyosu 
17 Aj'u atoa 1938 Çar9amlııa 

Öil• netriyah· 
Saat 12,30 Plilkla Türk n1usikisi, 12,50 

havadi!'J, 13105 pli.k1a Türk nıusikisi, 13,30 
muhtelif pliik neşriyatı, 10 $!On. 

Aktam netriyah: 
Saat 18,30 Plakla dans n1uısikisi, 

19,15 konfcran.: Üsküdar h..ılkcvi namı· 
na: loktor ibrahiın Zati (i{cyif veriı:;i ze
hirlerı.Jcn alkolizın), 19,5;; bor~ habt•rled, 
20 nat ayarı: Gr(·nviç rasathanl.'.sinclen 
naklen, . 'ih:ıl A. ım ve arko.da~lar·ı tarafın
dan Türk n1U!ılki.si ,~c lıalk f:n kı1an, 20,itO 
hava nporu; 2.0,4-3 Öm~r P~za Doğrul ta
rafından arap(a ıöy]cv, 21 :;aat ayarı: Şan 
Ilf'ılriycı Tüzün, Stüdyo orka~trn~ı rcfaka 

1 
Uy1c, 21,30 St>ltar Kfirınflk<'Ü ve arkaclaş-
ların tarafından Türk mnsiki-;İ ve halk 
ş..ı.ı-kıları, 22, 1 O n1üzik ve variyete: Tcpc
başı belediye bahı;esinden naklt'n, 22,50 
Son lıabcrlcı· ve ertesi gıinün programı, 

2:1 ı-ant nya1·1: Son. 

Ankara radyosu 

17 Aiusto• 1938 Çar4amh• 
Öile nefrİyatı: 
Saat l 1ı30 Karışık pl8k neşriyatı, 19,15 

plükla Türk musiki3İ ve h!llk ı:carkıları, 16, 
15 ajanı\ haberleri. 

Ak4am netriyatı: 
Saat 18,30 Karı~ık pl;il;. neşriyatı, 1915 

Türk musikisi ve halk ~rkıları (llikmet 
Rıza), 20 ıuıat ayarı ve nrapça neşriyat, 

20,15 Ti.ırk mu:Sikiı-ıi ve halk şarkıları (Han 
dan) 21 sıhhi konuşma: Dr. V<!fik Vassaf, 
21,15 studyo ı.ıalon orkest~ıuıı: 

1 - A1fons pl3.nk: Gclodie der Sternc 
2 - Reiny Roland: Verklung~ene 'fage 
3 - T~chaıkovsky: Dol'nrösı·hen. 

4 - Becce: Sccnc paı:;sionnce. 
5 - Rogsini: Tancred. 

22 ujuns hnb('r]eri ve hava taporu, 

SABAf-: 17 AGUSTOS 1 93~ 

HAZIMSIZLIK, BARSAK ATALETİ, İNKIBAZ 
Sade dahili cihazlarınızı boz:nakla kalmaz. Aynı zamanda deri ve teninizi boı•r 

çirkinleştirir. Yalnız bunun önüne HASAN MEYV A ÖZÜ g eçer . 

1

22, 15 yarınki program ve ~on. 

pmım:ııı•mım;zım••••••••••••••ıa•••••ll Geyve lcra Memıırlufi1111daıı: 
İstanbul İnhisarlar Müdürlüğünden : TG,-k Ticnret Bnnkn,•na alb yüz kü-

sur liraya ve fai7. ve m3srııfa borçlu 
lı••••••••••••••••••••••••••••ll Gey,·enin Camikel;fr mah>tllc;;iodcn 

1 - Ahırkapı bakım evinde mevcut 1385 kilo ıskarta çul ile Ka

bataş levazım ambarn:da mevcut 26 kalem eşya pazarlık usuliyle sa
tılacaktır. 

2 - Arttırma 18-8.938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 
10,30 da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki 91\ış komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - ip nümuneleri Ahırkapı, bakım evinde, 26 kalem eşya nümu
neleri Kabata~ ambarında görülebilir. 

4 - İsteklilerin pazı.ırlık için tayin edilen gün ve saatte adı yazılı 
satış komisyonuna gelme 1eri iliin olunur. (5080) 

* 1 - İdaremizin likör fabrikası için "10.000,, kilo kesme şeker açık 
eksiltme usuliyle satın a~ınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli beher kilosu "28.!!5,, kuru~ hesabiyle 
"2.895,, lira ,.e muvakkat teminatı "217.12,, liradır. 

3 - Eksiltme 19-YIII-938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 10 
da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ek9iltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 
güvenmç paralariyle Lirlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilıln olunur. (5078) 

* I - Şartnamesi mncibince satın alınacak 6 adet filitre cihazı açık 
eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli beheri 180 lira hesabiyle 1080 lira ve mu
vakkat teminatı 81 liradır. 

çar~amba günü 
Alım Komisyo

Şahin oğlu ölü Rıza Ş'\hbm işbu bor
cundan dolayı ipotekli ve yine banka
ya üç yüz küsur liradan ve eşhası sa
ireye olan borcundan naşi hacizli 
Geyve çarşısında tapu kaydına göre 
sağı bakkal Aptullah vre%leri dük
kanı; solu Saniyenin miifrez arsası, 
arkası Mehmet damad t Bekir hanı ve 
cephesi tarik ile ve el.revm sağı ahçı 
R~cep, solu bakkal ba;(eazlı Mehmet 
çavuş diikkanları, arkaqı Bekir karı
sı Feride hanı ve cephesi tarik ile 
mahdut 170 ar~ın miktarındaki fev -
kani iki oda ve bir koridor, tahtanı 
bÜyük bir oda ve dar bir koridor ve 
en üstte bir taraçası mevcut ve bir 1 

bap hanenin peşin para ile satılma- Sıcaklar sizi bunaltıyor. . İyi yapılmamış dondurmaların pis şerbetlerin sizi hasta etmesi?.dzO 
sına ve paraya çevrilmesine ve ilk art k k HASAN DEPOSU b 1 · · · d b J HASAN GAZOZ O or uyorsunuz. u mese enın çaresını e u muştur. 
tırmanın 5 - 10 - 938 hrihine mü-
sadif çarşamba günü saat 14 de baş en sıhhi şekilde yapılmış bir müstahzardır. 11 

Limon, portakal, çilek, manda lina, aha(" ('ilc.!i, ananas, fre nk uzu mu, sinalko, şef ta li, muz, kay ı sı arııııel 
lıyarak 16 da icrasına ve işbu hane- " ·· aı 

nevileri nden olu p toz halinde ve şekerlid i r. Bu ıııe ,·vuların özlerinden yapı lan Hasan gazoz özO g · ye ehli vukuf taraflarından takdir e- , - ı lazzetli ve k u llanı şlı olduğu ndan evlerde, gazinolarda ve mesire yerlerincte kol aylıkla kullanılmaktadır. 
dilen 2500 lira kıymetin yüzde yet - -------------------------------------------
miş beşi n i bulmadığı takdirde ilk art 
tı ranların taahhütleri baki kalmak. 
şart iyle ikinci arttırmanın 20-10-938 
perşembe günü saat 14 de başlıyarak 
l 6 da icrasına ve arttırma şartna -
mesinin 23 - 9 - 938 cuma günü icra 

SOLUCAN dediğimiz bağırsak KURTLAR! SERVOiN 

DEMi iKTiDJ\ III - Eksiltme 24 - VIII - 938 tarihine rastlıyan 
saat 10 da Kabataşta Lnvazım ve Mübayaat Şubesindeki 
nunda yapılacaktır. 

divanhanesine asılmasına karar ve -IV - Şartnameler parasız olarak her giın sözü geçen şubeden alı-
rilmiştir. İşbu borç 2280 numaralı na bilir. 

Ekseriyetle çoc ukl a rın bağırsaklarına yapış arak kanlarını emmek 
ıuretile büyüyen ve üreyen muzır hayvanlardır. Bunlar 

Hazımsızlığa , Kansızlığa ve bir çok Hastalıklara 

ve BELGEVŞEKLIGiNE e~ 
tesirli bir ilaçtır ıu•t" "ıı 

.$ 
1 6 ·5 kuruş Sirkeci Meri< 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte c;t,, 0 7.5 gu·· _ kanun ahkamına tevfikan beş sene 
-1 d' ld·- · h ld ·ık k . sebep olurlar, kar111 şi şmeleri, burun ve makad kaşınmal arı , 

venme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan tecı e 1 ıgı a e ı ta sıti muay-
Eczanesi, All Rı:ı:• 

olunur. (
5244

) yen zamanda öclcnmediı)'inden tecil ishal , oburl uk , sal ya akmas ı , baş dönmesi ve daha bir çok - ~.,,. 

l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I düşmüş olması hasebiyle şayet ikin- gay ritabi i ha ller göt•lln ür. Bunnn nacı çocuklara verilmesi l stanbul Birinci Ticaret Jl[Ol"'('fl"· 
· el pek kohıy olan R " 1. k ıtl• c ı artlı rma a muayyen kıvmetin yüz ınesindeıı : ı ze ımanına ay k'-ı 

I·ıa"nları de yetmiş beşini bulma•a bile en çok ı·smet Santonı·n Bı.sku··ı·tı• careli Bahri ) isimli Motör veril~p 
artt ı rana ihalesi icra kılınacaktır.. Rıza tarafından mahkemeye , . 40 
Bu itiba rla diğer alacaklılar ve ala- istidada motörü ne tahmil cyJedill

1 ş, 
Istanbul Belediyesi 

.. ••••••••••••••••••••••••••••• kadarlar işbu satılığa eıkarılan hane dir. Kululann içinde sureli istimali yaz ı l ı dır. Okuyunuz, lıer eczanede fıçı makine yağı ile Köstencc JiP~:Jll 
Keşif bedeli 1538 lira 39 kuruş olan Kasımpaşa deresinin açık ka- fialı 20 kuruştur. Yal nız (iSMET) ismine DiKKAT. İ 8 - " 

üzerındeki haklarım ve hususiyle ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nından stanbula gelirken7 - .. ı;W lan betonarme üst kapaklarının in~a vesair tamiratı açık eksiltmeye ko- fai7. ve masrafa dair o~Hn iddialarını _ tarihinde zuhur eden fırtına yu bU" 
mılmuştur. Ke~if evrakile şartnamesi levazım müdürlüğünde pöriılebilir. k ı:ııeC 

evrakı müsbiteleriyle nihayet yirmi 1 den hamulesini denize atma ~ iı 
htekliler 2490 No. Ju kanunda yazılı vesikadan bas,ka Fen işleri "Müdür- • J d dC .. 

gün içinde icra dairesinP bildirmeleri Devlet Demiryolları ilanları riyetinde kaldığından icabe en .• ~e 
lüğündcn alacakları fen ehliyet ve~ikasiyle 340 lira 38 kuruşluk ilk te- lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu raporunun alınması talep edil tıı''teo'j 
minat makbuz veya mektubile beraber 1 - 9 - 938 perşembe günü saat . ·ı ı . 1 .. ••••••••••••••••••••••••••• 8 ""ar sıcı erıy e sabit olmadıl<~a paranın mahkemece de 24 - 8 - 93 pw· -•1 
11 de Daimi Enciimenıle bulunacak !ardır. (B.) (5516) M h b d l" '>3500 ı· 1 250 d • · 250 d t d k ı ııııı""' paylaşmasından hariç bırakılacak - u ammen e e 1 _, • ıra 0 an a e. ıç ve a e ış amyon günü saat 10.30 da r aporun n ı . ~t ============================== tardır. Yüzde iki Luçuk dellaliye res ve otobüs hisliği 31-8-9311 çarşamba günü saat 11,30 da kapalı zarf u- tensip kılınmış olduğundan gerrı 1 rıı · 
Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden: mi müşteriye aittir. Miiterakim ver- sulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. hamule ile alakadar bulunanlarııı ,ı· 

gisi tenviriye ve tanzifiyesi varsa Bu işe girmek istiyenlerin 1762,50 li ralık muvakkat teminat ile kanu- porun alınacağı mezkur gün ve s~ıı• · 
1 - Mektep Lise ve Yüksek olmak üzere altı yıllıktır. Yatılı ve JU 

vakıf parası bedeli miı?.ayededen if _ nun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini te mahkemede hazır bulunması .
11

ci 
parasızdır. Gayesi tılccar gemileri ne kaptan ve makinist yetiştirmek- 65 ı 

raz olunacaktır. Taliplerin pey ak- ayni gün saat 10.30 a kad&r komi•yon reis liğine vermeleri lıizımdır. mu Ticaret Kanununu n 10 
tir. Mektebe girdikten sonra yiyim, giyim vesaire mektep tarafından çeleri veya milli bir b.,nkanın tem"ı- maddesi mucibince ilan olunur - ./. 
temin edilir. Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydar- • ' ~--

nat mektubunu hamilen muayyen gün •ıı'" 
2 - Mektebin yalnız lise birinci sınıfına ta bele alınır. Bunların paşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (5423) /staııbul 8 üncü icra Jlfemıırl_ım ,,~ 

. ve saatte 935 1430 numaralı dosya i- '• 
orta mektebi bitirmiş ve yaşları on beşten küçük ve on dokuzdan bü- f d . 1 j~iiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;~~~ii~~ii~iiiiiiiiiiiiii~ daıı.· Bı'r· borçtan dola''! haP" e.,·.-a c~ıy e Geyve icrn daircgine miira- - - -- , • 
yük olmamaları şarttır. edı"Jı"p para,·a çevrilmesine karıır •.• caatları lüzumu ilfın olunur. (5510) , .,.. 

3 - Yazılma işi için pazartesi, çarşamba, cuma günleri mektebe Makı·na Ressamı A rilen ev eşyası 17 - 8 - 938 çarşııı!l ~-
müracaat etmelidir. ranıyor J{ıı<ll 

4 İ Emsali arasında en gUzel ve sık günü saat 9 dun 11 re kadar · 
- gteklilerin Mektep Müdüriyetine karşı yazacakları istidana- · sa' 

melerine: Mobilyalar salan Zonguldak la Lii;-tık 1.ıir maden müessesesi ıçın .esisat projelerini ııaşa Yahya Kahya Sipahi fırıııı -
A - Hüviyet cüzdanlarını (Eski HA YDEN) Yeni detay resimlerini gayet iyi yapan, mukavemet hesaplarını bilen, tek- kak No : 35 - 37 de ve ~.,75 ni bul~~~ 
B - Aşı kağıtlarını BAKER Mağazalarını noloji hakkında _eni~ bilgi sahibi makine, alelumum mekanik ve dığı takdirde 19 - 8 - 938 cuma ırtı • 
C - Mektep diploma asıl veya tasdikli suretlerini veyahut tas- Ziyaret ed iniz. SALON; YEMEK madeni inşaat işleri için iyi bir ressam alınacaktır. Atelyelerde ve- ayni saat ve mahalde açık art tırn" 

diknamelerini ve YATAK ODASI takımlarının ya montaj işlerinde bilfiil çalışmış olmak şayanı tercihtir. Kend i el suretiyle satılacağı ilan olunur. o") 
D - Polisçe musaddak iyi hal kağıtlarını zengin çeşicllerini her yerden iyi yazısiyle yazılmış muhtasar tercümei hal, iki kıta fotoğraf ve tasdik- (96<'. 
E - Velilerinin izahlı adres ve tatbik imzalarını şartlar ve uruz fiatlarla bulur- ı;ame kopyalariyle lıirlıkte ve talep edilecek ücret tasriıı edilmek su- ============::::-::,!",. 
F - 6X9 eb'adında altı adet kartonsuz fotog-raflarını retiyle (Tophane po~ta kutusu 8 ) adresine mektuph müracaat ZAYi - 2676 sicil numaralı' 

sııııuz. . f~-
Rapttemeleri lazımdır. edilme~i. bacılık ehliyetnamemi kaybettırrı· ~ 

5 - Yazılma işi 22 Ağustos 1938 pazartesi gününe kadardır. Beyog" lu Halkevinden : ••••••••••••••••••••••••••••••ı•lııisini çıkartacağımdan zayiin hükPf
1
•
1 İstekliler muayenei sıhhiye için o gün •aat sekizde bizzat mektepte • İ ,t~ ' 

bulunmalıdı rlar. Beyoğlu Halkevindeıı: Bu yıl lstanbul, Bursa, zm · r, Ada"la Ziraat yoktur. Ferhat ~ğ-lu 11~ 
6 •.• 1 f ·ı-t ı k · t· ı evimizde "Milli Ü}unlar,. ;1'evzuu ü- M kt l • t l b } k · ı ~ - caza ta Si a ll ma ı• ıyen ere ayrıca matbu bilgiden gön- e ep erıne a e e a ınaca ZAYi - İstanbul L iman idııre0 , 

der.lir ~I ıhaberatta posta pulu irsali lazımdır. (39S7) zerinde ehemmiyetle çal,~ılacaktı r. . ):"' 
Hevesli ve istidadı olan kadın ve er- 11 Eylülde açılacak olan bu mekteplerden birine girmek istiyen orta den aldığ ım cüzdanı k:ıyhettıf!l· O 
kek vatandaşlarımızın Pcele Evimize mektep meıun l arınP• <iliwtl ve ır.Pkte ıı Müdürlüklerine acele müracaat- nisiııi çıknrtacağımdan ?a,·iin 1ıü1<.~ 

1 Ökd 
mürucaııt <·)· l emel 0 ı·iq i ?"ica erl~r i z. la n lıh•nıdır . . (3151) (5514) }vi<•ur Mehmet Harun · 

-.;b;j,i: Ahmet Cemalettin S A R A Ç O C L U 
Nev•y .. t mü:!ürü: Macit ÇETiN Baııldığı yer: Matbaai Ebüzziya 
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