
ABONE ŞARTLARI 
T• ldı• P.ca.W 

900 Kr. aeneliii 2400 K. 
500 Kr. 6 aylıfı 1200 K. 
260 Kr. 3 aylaiı 600 K. 

90 Kr. 1 ıtylaiı 300 K. 
Poata ittihadına sirmemit IDOID• 

lel&etler içia 26, 14, 7 .S n 4 lira. 

. 

1 HERYERDE 

3 
KURUŞ 

ALMANYA BiR HARP 
ANTAJIMI YAPIYOR? 

Harp gene alevlendi 
~~ 

Japon ordusu cephede 

: Hüseyin CAHIT YALÇIN 
....V.v.M.\.V.~\MN>N~NN 

'1ınumi Harbe takaddüm eden se
e az çok kuvvet bulan urap itti-

ve araplığın uyanması fikri sulh 

Almanya heyecan 
içindedir. Ne var? 

enamelerinin bnhşettiği nisbi F ) b ) ) 
ayetler ve istikl~ller sayesinde ransız ar u sua e cevap arıyor ar' 
bütün kuvvetlendi. Muahede- k• 8 k•J J •• 

ere takaddüm eden Wilsonun eS ) aşve ) manevra ara goz 
ipleri milletlere kendi kendile- d• 

idare hakkını tanımak suretiyle yumamayız, ıyor 
ların meşru ve tabii davalarına 
etli bir mesnet vücude getirmiş-

'tirmi senedenberi cereyan eden 
t Araplar arasındaki bu hare

takviye etmiş ve bütun Arap
birleşmesi idealini bi\tün Arap 
·ne yaymı,tır. Arap diyarları 

l bikimiyetinden kati ve mut
~ett.e değilse de herhalde kendi

kurtarmı, sayılabillr1er. Şimdi 
11luhtelif ve müstakn Arap hü"- ' 

'nden tek bir Arap federasyo
hhut krallığı çıkatmak meselesi 

or. Ecnebi istilası mevzubahs 
zaman, bütün Arap hissiyya-

\'e efkirı umumiyesini bir nok
lzerinde toplamak kolay olurdu. 

t parça parça Araplığa nasıl bir 
t fekli vermek mP.selesi ile kar- , 

ılırsa fikirlerde bir ittifak temi-
o kadar kolay olma-ı gibi görünü-

Başvekil bugün 
İzmire gidiyor 
Fuarı açmak için bir çok 

zevat ta gidiyor 
Başvekil Celal Bayar. b~gün saat 

ı ı de İzmir vapuru ile izmire gide-
cektir. Bu sene İzmir Fuarını Başve
kil Celal Bayar açacaktır. Başvekille 
İzmire bir çok zevat da gitmektedir
ler. 

fzmir Fuarını ziyaret etmek üzere 
Yunanistan sanayi erbabından 60 ki
şilik bir heyet gelecektir. Heyet, şeh
rimize müteveccihen dün Pire'den 
hareket etmiştir. Bugün, İzmire Türk
ofis müdürü ile ticaret odası katibi 
Umumisinin riyasetinde 5 kişilik bir 
heyet de gidecektir. 

Maraşal Fevzi 
Çakmak Elaııkta 

Genel kurmay başkanUDIDllz 

• 

püskürtüldü 
Japon ricat hatları kesildi. ÇinlileT 

bir çok yerleri geri aldılar 

hüytlk tezahliratla karşılandı Yüa binlerce Çin kaduı cephede ve cephe •oriainde hizmet 
Elaziz, 17 (A.A.) _ Manşal Fev- etmektedir. Reamimizde yGluek cemiyette• bir Çin huta hakıcı ·.e 

zi Çakmak bugün şehrimize gelmiş kadın ukerler •arolmekteclir 
ve büyük tezahüratla karşılanmıştır. Hankov, 17 (A.A.) - Askeri de ağır zayiatla geri püskürtülmüş-

Elazık, 17 (Yeni Sabah) - Refa- vaziyet Yangtse uzunluğunca Çinlile- lerdir. 
katinde bazı generallerle yüksek rüt- rin lehinde inkişaf etmeğe devam et- Huangmei'nin şarkında Susung-
beli subaylar bulunan genel kurmay mektedir. Japonlar bütün cepheler- (Sonu 7 nci sayfada) 

başkanımız mareşal Fevzi Çakmak 
bugün hususi trenle şehrimize geldi. 

Mareşalimiz istasyonda...,\teri ve 
mülki erkan ile kesif bir -Klabalık 
tarafından büyük merasimle istikbal 
edildi. 

Dün Filistinde 
suikastlar YMlıldı 

Fakat Madrit kabinesi küçük 
tadilat ile yerinde kaldı 
I.ondra 17 ( Hususi ) - Neğrin 

kabinesinin istifa sebepleri hakkın
da burada bazı şayialar devam 
etmektedir. Kabine azalarından 

bazısının Frankoya mntareke teklif 
etmelerinin sebep olduğu bu şa
yialann başındadır. 

Fakat kabine, bilAhare knçnk 
bir tadilatla yerinde kalınışbr. 
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Yazan : Henri kobert 

Şarlot Kordayın 
muhakeme ve idamı 

Parisin baldırı çıplak güruhu artık 
sevinçten deli oluyordu 
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7 Ecnebi coğrafya 
alimi tetkikat 

(ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SABA" 

yapmıya geldi Sevdiği kızı ve Eminönü meydanı 
Alimler, Aladağda 2 ay babasını oldüren 

cümucliyeler üzerine çalışacaklar k ·ı k 1 d Cumhuriyet Bayramına 
Toroslarda Aladagda, ilmi tetkik- atı ya a an ı kadar açılmış olacak 

!erde bulunmak üzere Klagenfurt'da Eminönü meydanının açılması ~in· 
ki Alp cemiyetinin tertip ettiği ve Katil ne yapalım? bir de yeniden bazı kararlar alınmı,tn. 
Hanovre coğrafya enstitüsü profesör- iştir oldu diyor Bu kanrlara göre, Eminönü meyda -
lerinden Dr. H. Spreitzer'in riyaseti . .. l nındalci tramva dura... eranu ve 
altında bulunan yedi kış' ilik bir heyet . lkı gun evvel Çatalca kazasına ya- Y il P 

ı k A k d b 1 Köprünün Eminönü cihetinde iki ta -
memleketimize gelmistir. Heyete ı· e- ın narca öyün e ir cinayet o muş 

- raftaki barakalar kaldırılacaktır. 
oloğ Dr. Metz nebatatçı Ellenberg, ve bir çoban kendisine kızını vermi· 
Heide, Plennig~. Pucher ve Tritthart ' yen babayı ve istediği kızı öldürüp 
gibi tanınmıs profesörler de refaka~ \ kaçmıştır. 
ctmt·ktedir. ~ Jandarma müfrezesi tarafından ya-

Kullanılinış bilet satan Haliç 

pılan sıkı takip neticesinde çoban Ah-

Gazi köprüsü 
Gelecek Haziranda 

tamamlanmış olacak mı? 

Otobüs kazası 

Şoför İzzettinin idaresindeki 3395 
numaralı otobüs, Şişhane yokuşun

dan geçerken Ziya isminde bir çocu
ğa çarparak bacağından yaralamıştır. 

Suçlu tahsildar 
ihtilastan altı seneye 

mahkum oldu 

Tacirler 
Türkofiste sık sık 

toplanacaklar 

Mütaleaları alınarak 
Ankaraya bildirilecek 

. ' pıl•~ 
Türkofis İstanbul Şube~•· ya Jin,• 

son tadilatla modern bir daıre h~. :iilt 
gelmiştir. Ofiste tacirler için bU} bir 
bir içtima salon.u ve muntaıaııı 
kütüphane meydana getirilmistır , 

_ tıl> Si~ 
ihracat ve ithaliıt tacirlerı, ar. ini 

sık Türkofiste toplanarak ke~dilefg<>" 
alakadar eden meseleler üzerınde~· 
rü~mPk imkanını bulacaklardır. ıe 
sen tacirler arasında bir top1ulultt1ert 
mini ve kendi umumi men!aıı eJıl· 
noktasından icabettikçe tenvır -eril· 
meleri için yeni bazı l(ararlar ' 
miştir. 

Türko!is, tacirlerle sıkı ~eki1'.~~1:; 
daima temas halinde bul_un~c ıııeri 
Bu arada tacirlerin dertlerı, dile

1 
r n 

-- kıl e dinlenecek, rastladıkları muş ak· 
en kısa zamanda halline çaı.şılaC t3' 
tır. Muhtelif mevzular üzerin~ g;ı 
cirlerle yapılan temaslar \'e '~il· 
neticeler munta1.aman AnkarBY3 

dirilecektir. . ııı~· 
İhracat ve ithalat tacirlerı, ııı 11• 

yen zamanlarda Türkofiste topı:;:ıı
ya davet edileceklerdir. Bu top! .-7#' 
!arda, günün iktisadi hadiseleri 

11 si' 
rinde tacirlerin mütaleaları aJınac 
tır. ·ı 

ssı 
Bu sayede tacirler daha ınu sa-

şarltar altında, azami kolaylık ve ai' 
delikle çalışmak imkanını buıac 
!ardır. 

Türkofisi asbaşkanı . , 
Muhtelif işler üzerinde tetkik,.~: 

temaslarda bulunmak maksadile f'" 
Ti' kô ... 

kara'dan şehrimize gelen 1
: 1<5· 

Asbaşkanı Nihat, dün akşarnl<• e 
presle Ankara'ya gitmiştir. daıı 

Türkofis ikinci reisi Ticaret Ol ol• 
ve Türkofiste bir müddet rneşgu J{j• 

muş, muhtelif işler üzerin~e ?<'.a de" 
tibi umumisile Türkofis Mudurun 
izahat almıştır. 

POLiSTE: 

Otomobiller prpıştı 

iki kişi yaralandı ı<· 
Dü, Yeşilköyde bir otomobil çar!ı,~. 

ması olmuş ve iki kişi yaraıaıırn• tn· 
Rıh tımyolu caddesinde oturan v: dar 
giliz Büyük Elçiliğinde Evrak ınu ÇiY 
muavinliği vazüesinde bulunan "' 
çil kedisine ait 778 numaralı oto':1ı 
bilile ve berabPrinde Yuna~ te::ı~ 
Viteli ve Vitelinin hemşiresı ol. gl!' 
halde telsiz istasyonuna doğrU bil' rt• 
zintiye çıkmışlardır. Bu sırada ~8<~ 
tarafta gelen ve Hayri adında bı ;ıte 
förün idaresinde bulunan otornob 
aralanmışlardır. ,.e 

Viteli ile hemşiresi başlarınd~dtt' 
vücutlarının muhtelif yerlJerıP 
yaarlanmışlardır. 1,~ 

Yaralılar, oradan geçmekte om"' 
Japon Sefarethanesine ait bir oto il" 
bille Beyoğlu hastanesine kaldır• 
rak tedavi altına alınmışlardır. 

Bakkal dükkanınd~ ~ırsı~ ıır,. 
Dün gece Çatalca'nın Oruncel~, 11• 

yünde, Bakkal Şükrü Özbckin d~~
kanına giren 16 yaşlarında E~at. ~e· 
kandan 20 lira para, 2 kilo ınce }-lır• 
nice, 10 kilo toz ~eker ~almıştır .. tif• 
sız, yakalanarak Adliyeye verilrn'Ş 

Bir araba kazası 
b. ar•· 

Evvelki akşam Maltcpede ır , 1 a»3b 
ba kazası olmuş ve bir kadının · 

kırılmıştır. .iJle 
Maltepe'den Küçükyalıdaki C' ıe 

su getirmek için arabacısı .Metırııel
birlikte gelen Ayşe, araba }ıa~ıı.ıı; 
nın birdenbire ürkmesi ncticesiJl 
araba devrilince ayağı kınlrn•Ş~· 
Yaralı, Haydarpaşa Uümuoe 

111
, 

nesine kaldırılarak tedavi aJtınıı 9 1 

mıştır • 

İki yaman hırsız 
T '-- d s h . - d bilh•~ OPLmPI a ve ur ancın e ~ 

88 geceleri bUIUli aletleT kullan•;\İ 
bir çok evlere girip hırsızlık yapan l«' 
ve Şaban adında iki hırsızın rnuh• bit' 
mesi dün Asliye dördüncü cezada 

mittir. c• 
T opkapı ve civarını adeta hor~"' 

keıen bu azılı iki bıroız, bir çok e"' f 
t Yu"" meyanında &Ar.1 hsan, mezarcı .. el• 

ve bakkal Mahmudun evlerine 
)< <f' 

muhtelif tarihlerde girerek bir ço 
ya çalmı~lardır. 

" -·J ıt bO 
Mahkeme. suçları sabit &oru e 

&Y 
iki yaman hır!tzı dört sene be~et ., 

' ti ' 
ve bc,er gün hapse mahkUm etınJ~ 

en 
1 
l.h:n 

i, 
"h 

fen 
"1ıııa 
ilan 
•lıa 
rlar 
tla 
"!! 
::.Ja 
illa 
llak 
~ıdı 

'Bu 
ha 

1 • 
rı, 

lil~ 
't1 .... ıg 

<ııau 
lı 

nıar 

"' ın 
Alnı 
! 'IÖ 
" ~ nu 
ıiz 

r1. 
eıj 

•re 

"-'•r 
' ~!ü 

tııi 

2 
A.1 
'ıın 
in 

lar~ 
--tıu 

Al 
l'lıcı 

"'lıtn 
Ilı~ 

A.J 



YENJ SABAI{ 

• 
LEHiSTAN VE Arap ittihadı 

KOMSU LAAI (B(lftarafı 1 ııci sayfada) 
" şamış olan Araplara bunu kabul ve 

DÜnyayı İşgal eden Al ç k h • ı A f teslim ettirmek imkansızdır. ttı mühim meseleler . man • e ı• tı a ı Siyasi mevkiler, devlet içinde p:ı.-
1 yeler, rütbeler ve mnk::ımlo.r mevzu-

._ Alman manevraları bah8 olunca, muhtelif Arap lider,Jeri-

.\bnanyamn budutlnrım tahkim karş sında Lehı·stanın nin arasında çok çetin bir rekabet yüz 
i, büyük çapta manevralar yap- • } göstermesine intiuır olunabilir. Fa-

a hazırlanması, bilhas~a Fransız kat bütün bunlara sırn gelebilmek i-

.S.yI.a.: 3 

Lindberg Moskovada 
Meşhur Amerikan tayyarecisi dün 

tayyaresile Moskovaya vardı >ı.ı fena halde sinirlanrlirmektedir. endı• şelerı• nelerdı•r?. çin daha evvel Arap ittihadının si-
ıtıanyanın hazırlıklarından kuş- yasi bakımdan mümkün bir bale gir-
llanlar: mesi icap eder. Avrupa si_,·aseti, A- Mo kora, 17 (A.A.) - Meşhur toru. Moskovn cn>aTında Tusimo ta\•-
"'- TTHEu.rs tayyareci Lindberg ı-e refikası, bu- d nd · · 
ıııane\7a var, manc\•r:ıcık var!,, l:' azan: H. P · S. IA " d. • l h - k • d. ·sı·k >':are nrev anı a ... ..., ~ı k l · 1 k r_:ıp •1>.ar arı~ın e;~z . ~ 1 1 •1 - gün tayyare ile Mosko\ ıya gelmişler- · .; ..,.,-JIUaca 1a' acı 1 

;:ar ve endişelerini şöyle ihsas e- ( Dünkü nusbadaa mabat ve son) ı de, esas tesiri Lchistana felaketli olur. fallerını kendı kuv~eJerı} le temme dir. Bav \'e Havan Lindbcrr.- 18 ağus bayramında hazır bulunacaklardır. 
~r· l V 1 - ·ı·h d.. · · · • h kabilivetli olduktarma. kanaat getir- • - ' 

''b. . . Bu siyaset, eğer kullanılırsa. Alman • aııı;ıa 111 a en ustnsının çogu U· J 

.._ •1.iiZırlanmakta olan Alman ma- . . . . d ]_ b dutlardan uzak bulunuyorsa da ağır rnemiştir. Suriyeye gelen Fransızlar 
··raları l k k tm h t t h yanın nısbı kuvvetını arttır ıııı;tan nş ' h l • , ya mz ·or u a, ya u n 

1 
Al • l b'. endüstri merkezi yukan Silezya ve biti ayati menfaat ermin mevcut oldu-

~~nevrnları mıdır; yoksa, o da k~k; eb~eAcel mkanll~op~a~1.h0t.up duen- netice Lchistanın « Harp kudretleri > ğunu iddia ettikleri bu topraklara 
"Ol[ • .b. b. yu ır man a a ıycunı ı ıva e h f · l ı.. erı manevra gı ı ır manev - k 

5
., . L h 

1 
. . h 60n derece tehlikeye maruz bulunu _ ami sı atıy e girmemi olsalardı 

'<Ildır? yu ·an ııesıa e eya etmı cena a • . . . • l .• ı~ .. k aı· ~. "r. · 
1 

k t . . . k Aı ,,.,,, yor. Salahıyet sahıbı asken mutahas - )'er erını ~ a empery ıst l\UVVet-

İtalyada Yahudi j Şamda cephane 
talebeye yer yok deposunda ateş 

ou 1 •t.t. t r d a ma csırını yapaca tır. ıman,,.. - 1 • im d ı. ki manevra ara ır• l\'!l e ra ı- . t 
1 

k'ff .. sıslar. Alman hududunda tek bir nefer erın a asın an ı\Orktu ·arma söy-
, ~tta sivil halkın bile iştirak et- ~ı~ LchtStan 1:" ma~ n.rım~ a est~ı lıareket ettirmeden yukarı Silczy~ en • lilyorlar. Ayni mülfıhaz~ ve korku is- Üniversitelere girecekter tahdit Civarındaki binalardan <iö:d.3 
etı . .. . . d. ıçme alan tele hır nazı sıyası gnapu vu- dild. • ecnebı muşahıtleı ı en ıseye d . • 

1 
k ld • düstrisinin muattal bmıkılncağı fikrin- tenildiği kadaı· temdit edilebilir. Bu e ı ı harap oldu 

"l"iiv O I b . l cu a getınncge ça ışına ·ta o ugunun k J .,or. nar, u gemş ve şaşaa ı 
1 

d b .. 
1 

b .. ,_. de bulunuyorlar. orku bitmiş görünme~~ince Suri~e- Roma. 17 (A.A.) -- Bazı talyan Şam, 17 (A-A..) _ ş .. 01 cı···arııı-1a 
ltlı~ . • meydanda o masm an, oy e ır '°"''- " ' u 

.&... gı şımdı, sırasız buluyorlar... f L h' . . k h 
1 

lLt r Leh harici siyasetinin umumi hatla- nin de hareket serbestic;i eksik kahr. ünh•er.siteleri.ne kn'. ıt ı.·" 1'".abul edile- kain Mezze knsnb.nsmda ' -ir "'"'Jı'l-- 11e 
"llU A ·· · 1 l şa e ıstan ıçın ço na oş o acaK ı . . . •IJ "" Uc.t 

4w.. vrupa, küçuk bır kı\'l cım a B . b" Çek 1 k d k" rı ap açık meydandadır. Lehi tan bi- Arap vahdetıne knr'!ı bızden an- c.ek Uı.Jebenin miktarı uhdit <edilecek deposunda gece varısı ,~an;.:ııı çıkmı · 
' 11Yacak h ld b 1 d - · · Al u upten ır gYup. ·o ava ya a ı::t f1 ~ h b k ti ı...~·kl eb·ı · 'lirli' · - . • '1 ları a e • u un uru ıçın, - irredentist Südet Alman partisini ıpe'k tura ıgım mu. ~f~z~ edec~~se. - üyi.ık c:. se~pa ~ en • ı ~!' .. m.ı ıye~çı- Ur. Bunun ebebi, ıtalcbeııjn der. le-t tır.. Çok miktarda melinit infilak e-
~ ~ haz~rlı~laı:ınn ate le ~yna- ziyade örnek edecektir. kornşulannın ıkısı ıle de ıyı munase • hgl yuksek :e ahlakı manasıyle ri ve Hiboratuvarlard:!u::i m hi da-1derek civardaki binn::ırı tutustur-

r bı tehlıkelı bır c:e\· addedıyor- c 6 .SOO.OOO Ukraynalı > • 1 ~etler i~ame . et~esi, ve Lebista~a çok kabu~ ~en :~r~ c:ım_hunr;ti .din r~- ha ziyade rahatlıkla e ırnun-hkln "!u.51.ur. Kasaba ~b1h·e ettirilmiı;;-
AI İk" 

1 
k d .. d 1 _ 1 kuvvetlı tehhkclı olmasından, bılhassa bıtası)le, mu~teıek bır tarıh ıle bag- takip ede.bilmelerini te;t;in tmektir. tır. Yangın saat bır hnculcta sondu-

<\ mani . b t ]" I d. ı meme et arasın a muca e e Al h"" .. . 1• 1 ld ~ k k l · ı..:1-ı::ı .. aı, u e aş ara ve en ışe - . . . f h 
1
. d Leh. d • I manyaya urmet gostermesı azını - ı o U!,T\l ya m omşu arımn iSı.ııuh Bu cümleden olmak üzr.ııe Homa üni- rulmüştür. Dört bina lıaraı> olmuı::-

~Yle . l nın ınkışıı ı a ın e ıstan a ye~a d O f 1 . R h "' · t · · el .. er·-,_ · 
'<ti cevap verıyor ar : .

1 1 
At Al . . ır. nun men aat en omanya men- ı.•e urrıye ıçm e mure cıı, me ut ~rersitesine ırireceklerm l500() i \'t' tur. İnsanca zaviat voktur. 

U{itij - -ıt•• '--b· t yan mı yon a mnn, manya IÇ10 f t) 'I b b " •· 11 k • 1 aJt da -•·· .. t> ~ • . n guru uye qeın= ıye ve - k .. h. b" k 
1 

k Leh' ıı.a erı e em er yurur. ve mua a ta- ve enınıre · m · ya.şamawrını gor- ·:ı.poli ünh crsitesine .. -ircneklerln de if ,,..; 1• G lı p · t Sızs· . İh . f d h ço mu lm ır uvvet o aca : ıs· ,1_: 'h ·ı·fl . . k . , .. _ ~.. ln.15 ... JZ cnera arıs e 
'd ınız. tıyat e ra ımız, er f b b" . d KJ ı tı u ar ortadan kaldırılabılınıe. Çe me ·le memnunıyct duyar. fünk efka- llOOOO i gccemi,·ece•ri k mır altına a- P.aris 17 (AA ) G ı p 

e old ~ .b. l . t" tanın umum nu usunun este ırın en k sJ k f 1 .1 b b . . . ·-· . • • ol ., • ., • • - enera t>r-
~ ugu gı ı manevra ara ış ı - k d Al · 

1 
o ava ya men aat ene de era er rıumumıycsJ Aı-ap uı.rlıgıııı temme lınmışbr Her ne ;ka(l r ikamamcde sing saat 11 40 d b . , el · t" 

edivo I ş· a· k d b'" I no sanını arze en ve mnn arın te • .. .. hT t f h -'· 4 I • • • \ , • , a unna g mı ır. 
t • r ar. ım ıye a ar oy e . "ki . 

1
.. 

1 1 
b yuruye 1 ır. ma u a~~e1. erı sar.unu temennı- bir sarahat Yok ise de -hukümetiu ta- General ge"en sen-1 -~.::ıe ol·1 - ·b· ~t ,, d. b b. l mas tesıs ettı erı mn um o ana tı u· , , h' F' .1 . "fak ~· . ] I k I . • • · • ı ı.. ~ııu uugu gı J, 

rı. .,apma ıgımızın se e ı evve. k -ı U._ 
1 

h 
1 

ı.-'e ıslanın ransa ı e ıtt1 ·1. uır ın· er c arşı ar. Hatay m lcsı müna- kip etmekte oldUb'll u~ iyaı:eti dota- harp maktuller· ı 0 •t · · . • · 
•rıtiyat ef d ! d ~ d d ÇU muyon 11.rayna ının O~nutsuz U• k 1 , •• k f ka b. k b t' } U .. f . ) . . ı { fill C'S.In1ll J Ct l ı-
A , ra ımız oma ıgın an ı. _ d b .

1
• 

1 
k H ~ .. sanın apı uıtıfı - a t ır - omşu- se e ıy e azı mu rıt enn \'e tahrık- uısi~·ıe halis ft.aı, an ır~,0ru: n olan ta- foth·lc Amerikan m 1 ki . :ı-

.-ılrn 
1 

'-hk" ti gu a una ı ave o nen tır. atta mu· il . . .. L _ 1 d . .f d .1 . 1,.. . . . ı ., ..., . ez.ar ı au Ut: a-
\ı_ an ar, Ul ımn arı ve ma11ev del h l• d Al L h' llU e ıyı muna euct er en ~t1 a e et- ç.ı erın urkıye aleyhınrlekt sözleri \ ' (> ı-ı. ~ .. :n t,, .. ,.;h ediJ--- lderi bedihidir bid-,nr·ını· zı"" aı·at J·";ll .... ~• . u·. 
"Gll'J. """ _ • ca e a ın e, manyanın e ısta - k . . .. .. t:Uall ~~ t..'\XI\ a • t:.ı,.. J " ~ bnllll ı. 
\ .ı. "uzunden yukselcn feryattan: h . • . . . b"' .. k b" kı me müesses diplomasi prcnsipine uy- y.azuarı hızı bu tün Arap kitlesini bun 
~:1ude gürilltil,, addediyorlar. nınk ar~~~ı~retının u::h ırk - 5~- gundur. laı•dan mesul addetme!· gibi bir ha-ı 

'ıtıı-:_uı:ı.rız milletler, Almanların bu ~I ese~ k~ ~e on~ı.~ . yu kani .- Tabii hudutsuz bir memteket otan taya sevkedemez. Çünku bu lüzum uz Enternasyonal 
.._kanhlığınn k1Zl"'Orlar ve: \ ~felasın 8

• 
1 agb~rl en. uhst:_•.km~r ekz en.: \'C yeriz tecnvüz ve '-nvrraralann al-

" nı ce ugr t 11; t Lchishın, garpta Verııay hududlnnnı J ol t. ı k k • ?ıl:' Evet... Çizmeli aynk se leri ll• h" d" 1 ~L ~ 1 mesı ha. t. a ~ ço :~u tında hakiki Arap kiCt'Rinin Ttırld('- genç ı· ongresı 
~ard 

1
. l _ . . ım ır. ı..eoıstanın arıcı sıyasetmın nihai saymayan bir komşu ve şarkta k .•. 

i an ge ıyor, ama rntün bır mıl .·· d 65 . .b. b' ,.._ . 0 . . . .. .. . re arşı beslecbgı rnb11a "e muhab-

Nurenberg kon
gresi hazırlıkları 

ayaklandırmanın tehlikesi bü - }~ ~ ı gı ı ır fCY '-"'ynıa v~ an- kcndısının topraksız koylulerı arasında betten eminiz. Nevyork beiediye reisi; dünya 
~Q ızıg lımanlanndan geçer · Lehıstanın k ·· · t k"d · ·. d k u-· · h • · - de1 Al D l · d f' 1ıı.. r. Diğer milletler de buna im - . .. . ' . . .. omunıs n 1 esını propagan a etme 1 Yanımı1.d:ı do t bir Ara 1 kitlesi- genç gını arp •çın muca eye man ev et reısi ün şe ıer 
"lletek . . • Almanya ılc - yekun bcaretının yuzde · ec1··· d .. ·ı . . { j d t d. ~- aynı şeyı ynpmağa kalkar _ 

14 
.. . . . .. .. . ıst ıgın en pphe edı en bır mcmle- nın mütecanis Ye kuvvetli bir halde ave e ıyor ve nazırlarla görüştü 

-"il_ • • • • •• une varan • tıcaretının bu)•uk hır .. .. .. . . . .. . .. ~ . . . . . T • • ,., , • 

1 
nasıl, kı şımdıden takhde oze- "kt k h d 

1 
d .•. ket yuı:de yuzdur. Lehıstanın aıyasetı teşekkulünu gormek hı?.ıru ıçın de bır Ne,yoık, 1 ı (A.A.) - I~uieınas- B .ı· 17 (A A B H. 1 d .. er . . . mı an ara u ut aran an geçtıgın · . . . . . er.ı.ın . .} - . ıt er un 

\• Var - ışın ıçinden nmııl çıkılır? d Al k "d 
1 

k iki kom~suna kartıı olan ~phesinin emnıyet teı·tibntı yt>ı·in; tutm·. Yaktn nal geııçlık kongresı, mesıusme baş- • ' ' 
"liin k . en, manya on or yo unu npa - co • • - ~ 1 Nurenberg kongresinin teknik ı.: e ide-

~,... a nşalardan çıkan ııetıce, ne maki Leh· 
1 

h . • t. . . emri ve memleketini « ı"deoloı"i > !er ...-arkın cenubu garbı. ınd<" sukun ve a- am1ştır. •qi? . a ıs anın arıcı ıcaretının • . . t' ı ··k b lıkl ( nd mu···~ 
. dıyeccksiniz. d-tt •. - .. k W• d d d B' ·- d 1 . . d w• h SBJ'lŞlll tee.ı;süs ettiğini, emı•er .. ·alist Nevyork belc.>di\·c reisi Luguardi- o OJI azır an etra l a, """' ......_ K . . o e uçunu esecegı mey an a ır. •

1 

muca e esının cereyan e ecegı arp . · " • · . . _ . 
" osku hır hıç! la'h b .: 

1
• b. K d . . h . 

1 
k k emellerın buralardan nz:ılcla~1ğını n K'On'"'e"i a".11rken J;Ö\•Jedig· 1 bır addıt nazırlar \•e bır çok muhım nas· 

.\J - Sovyetler meselesı yoluna çevirmek mümkün olabilirse altındadır. g?rrnek bızım de ~n buylik enıeJimiz- ııutukta <!U:Ümle ıdemi tir ki: ;·om:ıl sosyo1ist şefleri ile uzun müd-
~ • are u ucare ın ırnzını ara enız sa nesı o mn tan men etme arzusu ·· · · · ı · .,. J ...- • 

~ · nıanlar, IA>rd Runcimandan dır. d t - ·· · ·· "'ltJ.tıun .. .. . - "Ellternasyo.nat 9"Pnçlik kon- e goruşrnuştur. 

ı gorunmıyorlar. o 1 d I' Hüseyin CAHIT YALÇIN . . 1• 1 b 1 •. · 'h K tı · t h · 1 ·· B'" :.ı rı .. -
1
. • . . gresmı se am hr ve u ~nç ıgı suı uvve ı a mın ere gore. • U\'wt 

ı._ '""tSI ız Lordu, Pra1;dn, onune :kim rman arımız an nası l . . .. . 'lql"sa k b ı a· .. .. .. b" ~ ıçm mucadele) e da\ et edt!rım. Bu Almanya> dövızi altında toplanacai\: 
l'I· a u e ıyor, p-oruşuyor, ır Sovyet ve Polo ya k l h ıı hi.ikmünü söylemiyor. • t • f d d • 

1 
k ? fl oug~.: nıaı,lhıyan ıın~u manevra- olan bıı senelik kongre münasebetile 

.\J.,..a 
1 

Lo d b"lh IT S lar.ı l!.aTŞı su p.en·er bn- .oe\-at>ttr .. , 1 b" tt h' b' . tedb' İli .. , nar, r un, 1 assa ıen- ı ı a e e ı e c e il .ti t 1 1 • • • • • esas l rna ıye e iÇ ır yeru ,r 
~ı... cı Yani H itler tarafta:-1 o1mıyan 1 e m u n a s e U e e r 1 Kongreye, :ı 1 rmı be,. mıltete men- ilan edilmiyecekt'ir. 
··11tnıa d k b l d. 

1 
·· • ,• sup ıao m\h onluk Qrganizt> gen~Hğin ı.... rı n a u e ıp onlar a go- Ik• t f f ti • · . . . Dünkü görüşmeler esnasında kon-

··•esjııj hoş bulmuyorlar. Orman .. d .. 1 .. " .. du·· n· ı ara se are erı 600 kadar cleleg "I ı~tn'nk etmekte- " .. . . .' . 
.\Jtn. . UmUfil ffiU Ur UgU b t d .., .1 .. d.? <lir fümgreve gerek Amerikudan ge- grede soz soylıyccek hatıplenn lis-

... an muarızları ıı:e: ser es ecn mı 1 1. . . - • •. . . . . . 
......_ Lord R · Çek l k }Ak d J b• • •• d d• o· ı·ek dıger memlekclteroen ,·uz,erce se tesı ıle nutuklann esas fıkırlen te:>· 
~ li l • uncım.anı~, . 0 • ova. a a a ar ara Jl ernır gon er J Moskova, 17 (A.A.) - Tass ajan- l:irn mesajı gelm~tedir. - bit olunmuştur. 
\ı:ı en <'l) ncı yanı H ıtlercı bır Al - . .. . .• _ • . j •ının bildirdiğine göre. I Iariciye komi· 

Unsuru olduö-unu tınlaması biç Orman Umum Mudurlugu alaka-, pılık ve tomruk verılebileceği göste- . . . p . b .. p 1 Jngı.lı'z. hac;:veks·ı1• Berlin, 17 (A. A.) - B. Bitler, bu-
fen o d ı d"' "" h" b' r , serı muavını otemkın ugun o on· !C' 

i... a d~ğil ... Südetlcrin vnzh·etini ar nrn un mu ım ır ta ırnatname rilmektedir. ~ r· · c "d k" · k b ı · · Londru, J 7 (A.A.) - :Sıhhi çnzi- gün B. Görin.wti \':C Ekonomi ve "J\IJ:a. 
"'"\! tesb. . . . .• : . göndermiştir. ya se ırı rgı ovs :ıyı a u etmıştır. 6 

i ,• ıt etmesı \ e Hakenılıgını da . . . Ayrıca; her orman için ayrılan O· Sefir hükumetinden aldığı talimat mu- }'eti gittikçe iyHeşen c~mberhwn öğ- liye işleri ile alakadar nazırlan b.--abul 
~ ~ ı Yapabilmesi için bunun çok Bu talımatnamedc; mcmleketımız- .b. 1 k" So t<lası olacak. deki ormanlardan nasıl istifade olu- dun, kömür mıntakaları ile inşaat i· cı ınce Po on~a?a t vyet se!a~et v~ leden ev\·cl bu 'H'kalf"t dairesinde ederek kendilerile urun müddet gö-

biYorlar nabileceği bildirilmekle ve köylülere çin verilecek ağaçların miktarı da ta- konsoloshaneııının normal fanlıyctını Lord Halifaksı kulıul l•:mi~tir. rüşmüştür. 
L .\l111anla. . · · • r ne suretle mahrukat, kerestelik, ka- limatnamede izah olunmaktadır. sekteye uğratan hadiselerjn halli jçin B - - 1 d ·· - ·· qtıııa •. r, Loıdun bu ıhtııatkar - bazı tekliflerde bulunmuftur. Bu hadi- Milletler Cemiyetinde u goruşme er esnasın a, onumuz-

sınırlenerek. • l 1 . . d S k 1 d Otl•l\'a. 11 (A.A.) _ .Milletler ce- deki aylnr zarfJndaki .:faaliyet pro-
~et ncıman, hukmünu vcrmelı, Polonya sefaret ve konıol~hanesi miyetinin gelecek iç.timımuJa Kanada gramının tcsbili için ekonomik \"e 

......_ Ru . · .. . .. . ltalya spanyaya ait adalan 1 Alman ve İtalyan askeri se er netıcesın e ovyet mn .am an a < 

b11 . Alınanlarının haklarını anladı- bırakmıyacak hey' etleri Macaristanda h kk d k b"I tedbirler ıujhaz .et- heyetine adlıyc n.azm ErnPst Lapoin- mali ~,raziyet tedkik olunmu.,.<rt.ur. 
~~sbat etmelidir. . Londra, 17_ (A.A.) -. ı~~mi İngi- Iludapcştc, 17 (A.A.} - General :işle

1

;di:. mu a 
1 

te riyaset ederektir. 
Ye cevap V"riyorlaı· lız mahfellcrı, B. Musnluıınm Lord \'On Ki e c G 1 l\/f . tt' . l -ı.. "' • • 

1 
ug v' euenı ıarıne mın Amerikanın deniz a b Tarlada bir ceset 

~?Yine Hiç' Halıfuksa talyanm Balear adaların- . . . 1 ~ · • da vücude getirmiş bulundu!;ru ü~·sül- rıyasetmdekı Alman "'e tnlran heyet İki tayyare kazas, gemisinde infilak Elevcn\and, 17 (AA.) - Tarla-
~ _tanasa'mn ilk revüsfi harekeyi asla terketmiyeceğini bildir leri Sentetren yortularına iştirak et- Sandiego ''Kaliforni:ı'a,. 17 (A.A.) Vaşington, 17 (A.A. \ - Ra11ri~ •. da bir beton blokunun altında paı-ça 

~ k~ıvnı münasebeüle dün akşam miş olduğu suretindeki hnueri kati - mek üzere Buclapeşteye gelmişler - Dün San Dicgo körfezinde ,,·uku- ne.za~tinin Honolu1udnn Hldığı h~Lcr ar: a kesilmiş bir kadın cesedi bu-
~U~arda Hale tiyatrosunda Pemb~ yen tekzip etmektedir. dir. bulnn iki t.ayyare kazası esnasında ö- lı.>re göre, fonti}ur det,iza!tı g~'111 · p ç B ~--.:ı lb. k 

l>ıy . 1 d k B hab . h h 1 1 . ded" b d ··ı . .ı· ld • . d k ._ 1 . r;ı·1- t" . ;ıı lunmmıtur. u .auuıının ır aç sene-~ esı temsi e ilmiştir. Bu a ·• u enn ayal ::na sulü oldu- k f k en erm a ı eş e,gı v~ı o ugu .,ın e \"U ·uuu an ın ' Hl\ ne ıce~m~e · 
\ı ~at 22 de Bükrcş'in Tanasa iQe· ğuna delil olarak Lord Halifaksm üç Bir çe ır a reisi öldü resmen bildirilmektedir. ~Bunlardan beş kişi yaralann11~t1r. 'Kazııy~ bir dcnberi ele geçmi)·en bir katilin on bi 

lı.d ılk temsilini Tepebaşı tiyatro- haftndnııberi İngilt:credc mezun bu- Pr.ağ, 17 (A.A.) - Illink<. s1at maada dört kişinin de yar'liaodığı i- }ı,u·a taz.rik makine ıııın sebebiyet rinci kurbanı -Olduğu ,;:mnedilmeJ<te. 
'-"cr('cektir. lunduğu soylenmektedir. 23 OG da vefat "etmitıtir lave edilmektedir. ı verdiği söylenmektedir. dir. 

'san ... Ve gelip genç kızın gırtlağına idi... Denizin hırçın hışıUısı nrtmış- güzel şeylerin hisı:ıi kab•eh•ukuu idL dar geciktirdim. 
c::Uşlerini geçirecek onun kanını, ba· tı .. Hnvada yo'sun k-0kueou vardı. Glecek gfızel günlerin kudretinden Diye esef etmişti 
yatını uir sülük gibi emecC'k. Meh1ikanm o gece urku u rok- korkuyordu!. .. Sıı.adetin \"nklaşması Onun yanında olnıak, onun tenef-

- Of sus İhsan!.... tu. Bir buçuk iki saat kEıdar, bal- da tıpkı bir felaketin \' kl~ması füs ettiği ha\'ayı teneffüs etmek, ken 

_9_ 

Onun bu saçma sözlerine bu ne- kandaki uzun koltuldaJ'S yatar gibi gibi evvelden hi edilirnr ve insanı dini ona ait, onun kadını, onun se\'
şeli şaknlarıııa herkes gülüyordu. oturuı> gökteki bu sayrnz yıldızları daha en·etden ül'kütuyoı·du.... diği kadın .olarak bilm<!k ha~·ır •. imdi 
Yalnız :Mehlika gülmtiyordu, giile- eyrctmişti. Evet şimdi 'Mehlika bövle düşünü- ye kadar hi. settiği ze-çkJeriu. tasaı.·
miyordu... O gece onu düşünmüş müydü? ... yordu: {(Muhakkak o az.an, rakla- vur l\'e temsil ettiği saaJetlerin en bü-

....._ ~ h Anlat bakayım nerede tanıdın na sokulmak için hortlağın bir cen- Şaka fır atını ve mevzuunu ev- Bunu şimdi natırh;•anuyordu. şan saadetin kahredici kudretinin yüğü idi.. . 
;;tıağı !.. tilmen hüviyetiyle ortaya çıkması vem kendi kurca lamı:] olduğu halde Faknt muhaklrnk olun; onunla hissi kablelvukuiyle höyJe titri!"O· :Mehlika onu böyle bir deli gibi 

....._ 1Ye sormuştu: lazım. Hortlak bunu da ı·apıyor. şimdi onların neşe v~ kahkahaları tanıştığı ilk günün gce3i sabaha ka- rum.,. severken o da kendi irıe ne aşıktı .ra-
~ıı. ~ :augUn Fchimclerde gördüm o- Günün birinde şık, hoşsohbet zen- arasında sessiz, seSii.iz oturuyordu. dar uyuyamamış olmac:1ydı. 

1 
Bu saadete eriştiği r.aman onun rabbi. Ne çılgın gibi a~ık ve bu çıl

~ . abasının eski bir arlrndaşıymış. gin ve kibar bir efendi gibi bir bav Ye pek dalgındı .. flir nra dans Ertesi gün halazadesi Meleğe şimdiye kadar düş.ündii!ril Wıt.t.K müp gın ve müzmin aşk içerisinde nasıl 
'~~7 b~bamı dn tnm~·or. Eski bir Osman Elbatora olarak ona kendl- ederlerken Ali lhsnn o~w .son;ıuştu: bunu söylediği zaman o d:ı A1i İh · hem surett_e ~-~d.iği .. şey~_er~~ hiç biri- inanıl~a~. a:re~ede hayran \"e namti-
~ Yecıymiş ama uzun senelerden sini tanıttırıyor, genç kızı tanıdığı-! - Ne var, çok sessızsm bır şeye sanın şakalarını tekrarlnmı:;;tı: ne benzemıdıgını gorn'•t8ttı. tenahı muşfiktı !... 
~mesleki terketmiş .. Zengin bir bu k1sa an içinde ipnotize ediyor. canın mı sıkılıyor?.... ........Sana olanlar oldu... Artık Genç kızlık hayatı pek sakin geç- 'Mehlikayı bir mabuda tapar gibi, 

-....... tdiyorlar. Çok zenginmiş.. "Bu gece sa.at tam 011 ikide balkona - Hiç bir şey yok!... seni ipnotize etmeğe ... Seni büyüle- mişti. Sevginin böyle kabredici bir dua eder gibi, ibadet eder gibi se\•i-
~mi nedir? çık .•. Seni görmek istiyorum.,. diye Diye cevap vermişti... meğe başladı!... kuVYet; böyle deriyi Ye eti ~·akıp ka- yordu .. 

:: Osınan !. ona telkin ediyor. Genç lnz bu ak- Evet, hiç bir şey yoktu ... Hiç bir İlk önceler herkesle beraber vuran bir ateş olduğunu o biç bilmi- . Şüpbesiz Ali 1hsan 'kendisini biç 
~.. Osınan ismi tahmin ettiğim ka- şarn saat on ikide yatağından kalka- şey olmadığı halde böyle dalgın, onu dn yok; çok giildüren bu şaka; yordu. bır zaman bö)·le sevmirccek. l>ö.rJe 
~d.i esrarengiz değil.. Acaba soyadı cak... Balkonun kapısını açacak. .. yanındakilerden böyle uzak adeta artık tahammül edemediği bir ~ey Halbuki sevmek - bclki bir başka- sevemiyecckti, bu hisle; bp kud-
~tol'? ... Dragola, Pantapoln El- \'e o zaman balkonun üstünde bi- kederli denecek kadar sessiz olma- olmuştu... sını değil -fakat onu ~c·.m"k \'e onun retli ve kalıreden hi:tle sevmemişti. 
~-~ta faJrın gibi bir e\?Y olacak. .. ribirlerini öpmekte olduğunu göre- j sına hiç bir mana ~·oktu. Arkadaşları ve nişa"'llıs! bu şa- tarafından scYilmek ne müthiş bir İtk tesadüflerinden sonra tam 
,,~ gö.rüyor musun küçilk ... Facia cek... l~te bu ynra<ıa hortlağın O gece eve döndüğü zaman ... kayı ~·apbğı zaman onlarla kavga l şeydi... oı: b:ş gün onu hiç !>iı~ yerde görme-
fiı"" ınkışaf ediyor. Tıpkı hir korku ta kendisidir. Kızın ba lk,muna ko- Hakikaten tahammül Pdilmez bir etmek istiyordu. 1 Onun aşkına atıldı;.~, onun şi ol- mıştı. Bu on beş gun adeta eza duy-
lı.""' libi h tl k k :: k ı J ki · k · · b k . · t ki lı lk k t . . . 1 . . muş onu aramıştı.. Hatta birkaç ~~0 or a genç ıztl uşı o- ay ı a erışme ıçm u ıyafete gır ıs c e a ona çı mış ı. Hortlak, onu ıpnol!ze etmıvor; j dugu ılk günlerde: ' . • . " 
ıw r .. Ayla t 1 b" . ··ı · t• s d·- · k b lk • kere '.kendı kendıne sanJ\ı gulrnek, a -
"bı· rca onu ıp o ıı go ge mış ır. ev ıgı ız a ona çıkar Balkonun etrafıııda AH İhsanın onu büvülemivordu - Allabım ıned•n ondan s.. ~ • • • • -tilki Ç> • • • • • • •• • J 1 • "" l\a~~ım ... lay etmek ıçm; halbukl gayet samımı 
'~ta ~ dı~~r. Hüı:11et beklı) or çıkın.az hortla]\ hemen ınsan şeklı- bahı:ıettigı yarasa uçmuyordu .. C.~ - l\fehlikanm içinde hissttiği bu Neden bu saadete daha ilk gününden bir esefle: 

nı ~k 1" 1n ... Tabıi onun yanı- ne gırecek fakat hortlamı:;. bir in - ce, ç9k yılcl•~lı, sıcak ve rutubetli üzüntü, gelecek olan harikulide 1 koşmadım ... Neden bu -ıaacleti bu ka- (Devamı ,·ar) 
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Sayfa: 4 

KOCA VUSUFuM 
AVRUPA tiÜRE LERf 

Adalı Halil ve Yusuf 
karşı karşıya 

Yusuf halka dönerek: "Doğuran 
kısrak utansın,, dedi 

- 2 -
Çok uzaklardan gürültüleri duyu

lan bu mahşer yerine doğru ilerliyor
du. 

Panayır yerine geldiği zaman, o 
da meçhul bir seyirci gibi bu insan 
kalabalığına karıştı. Davul zurna ses
leri ortalığı alt üst edi;·or, çoluk, ço
cuk, kadın, kız, binlerce insan, bu 
büyük meydanda cıvıl cıvıl kaynaşı

yordu. Yusuf, kan ter içinde kalaba
lığı yarmağa, ortada bulunan güreş 
yerine doğru yaklaşmağa başladı. 

YAZAN: Tevfik Pars 
Davul zurna sesleri, büyük bir ka 

sırganın kopacağını evvelrlen haber 
veren Zağrep kuşlarının sesleri gibi 
insanın içine hüzün veriyordu. 

Yağlanmaları bitmiş, sağa sola 
peşrevlerini yaptıktan •onra yekdiğe 
rine yaklaşmışlardı 

Hıılk, o kadar heyecan içindeydi 
ki, binlerce kalabalık arasından bir 
"çit!., dahi duymanın imkanı yoktu. 
Herkesin suratı kağıt gibi olmuştu. 
Daha biribirlerini yoklamnğa mey -
dan kalmadı. İki kaplan gibi yekdiğe-
rine saldırıverdiler. 

Güreş meydanına geldiği zaman, 
omuzundaki zembili yere bıraktı. İ _ Bu saldırış, iki bulutun çarpışma-

sından daha gürültülü oldu. Kofa, çinden kisbeti çıkardı. Ve hemen so
kol, bacak hepsi içinde birkaç dakika yunarak ayağına geçirili. 
ayakta boğuştular. 

Tanınmamış güreşçilerin usulen 
Adalı, uzun ve kalın kollarına çok destede, yahut büyük ortaıla güreşe

güveniyordu. rek bütün hasımlarını mağlOp ettik-
Bir aralık biçimine getirip hasmiten sonra, başa güreşebileceğini bil

ni kaz kanadına aldı. Fakat bu, bir diği için, evvela büyük ortaya çıktı. 
İlk hasmini bir el ense vurarak andan fazla sürmedi. 

Yusuf, gökleri titreten acı bir naburun üzeri yere yapıştırdı. Birkaç 
ra ile kaz kanadından sıyrılmış paça saniye üstünde oynadıktan sonra ko
ve kasnaktan kapınca Adalıyı iri bir !ayca yeniverdi. Fakat onun bu gü- . . . . . . 

1 l .b. t' k' · d'kk çam devırır gıbı yere sermıştı. ze ga ı ıye ı ımsenın nazarı ı a- . . . 
t . · b'I lb t · t• Usta pehlıvan, o karlar çevık bır 
ını ı e ce e memış ı. . 
İk . · h d · k'ld hareketle yerden fırlayıp kalktı kı, 

ıncı asmını a aynı şe ı e yen- . • 
m . ·· "n ·· d'' d" .. h 1 halkın ekserisı Adalının düstügünün 

ış, uçu cu, or uncu asım arını, . · İ . . 
daha ·ık ha ı ı d lt 1 k farkına bıle varamamı~lardı. kıncı ı m e er e a ına a ara : 

defa kapıştıkları zaman, güreş mey --Pes! 
D d . tm' t' danı harman yerme döndü. Karşılık-e ır ış ı. 

Yusuf, ancak dördüncü galibiyetin lı: Oh d 
1 

d h k . d'kk t' . - oy aaa .... en sonra er esın na7.arı ı a mı 
Naralarını basıyor, biribirini pa

celbetmiş ve başa güre~ecek olan A-
ralarcasına, yercesine boğuşuyordu -dalı Halil ile karşılaşacak olursa na
lar. Bir aralık adalı, bir puntunu busıl bir netice alacağı merak uyandır-

t lup Yusufu bastırmak istedi. Llkin 
mış ı. b d tekr "ki · · 1 t b' 

Çünkü Adalı Halil, zamanın sampi- u sıra a ar go erı ın e en ır 
'. sesle narayı basan Yusuf bir kap -yonu, er meydanlarının sayılı bır fır 

1 
.b. Ad 

1 
. . ' 

tınası idi. an g'. ı a mm üzerıne saldırdı. 

Y f b 1 ·· k . t Yıne paça ve kasnal<dan kapınca, usu , unun a lj'ureşme ıs e - . . . . . 
d .• · · .. 1- k d kt F Adalıyı ıkıncı defa yere devırrlı. 
ıgını soy ıyere mey ana çı ı. a -

k . . .. Fakat bu sefer, Yusuf hemen bas 
at eskı pehlıvanlar, gures meraklısı t it 

1 
t • • 

nüfuzlu ağalar Yusufu m~ydana çe- ırmış, a ına a mış ı. 

1 

Y~NI SABAH 

YURDDA SABAıLJ 

Bursaya Akın 
./V"'-"""'-"./V'VV"'-""'"'-"./V'VVV'-'"'-""""'VVVVVVVV 

, 

Bütün şehir, oteller, kaplıcalar, hele 
Pazar günleri hıncahınç doluyor 

boş yer bulmak kabil değil 

Bursa da 
Çelik Pala~ 

i 
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ı (Daily Telgraph)dan 

Rusya ile Japonya 
neden çarpıştılar? 

Rusyanın Manchukuo hududu 
boyunca Changkufeng'in man~~!0 

S'l'EW ııl' 
Yazanıı Miralay 

,. ~i~ 
.. Ilioon ; 

Rus • Manchukuo - Kora hudutları !unu çift yaparak, Baykal go det«• ..... 
üzerinde Changkufeng tepesinde Ja - imaline yeni bir demiryolu uı.., 

8
ça.rak 

ponlarla Ruslar arasında fena netice- ve bir buzlu deniz gemi yol; ziysde 
ler doğurabilecek hudut çarpı~masının ve Uzak Şark ordusunu ço ak bU 
'k k d' k d' · · yapar • ı i sebebi vardır. en ı en ını sıper kiJl bıJ 

B b 1 1 . . d" J • lı•lı fa , irincisi u çarpı~ma. apon arın vazıyetı uze tmege ça ·. · tecerfl 
Çin ordularını ezmek ve Hankov·u al· ların hepsine rağmen Rusyanın onrtt • 

.... JaP 
mak için pek büyük gayretle harp et· mü ve malzeme temını 1 ~ 1 k de" 

d ·ı rniy•« tikleri bir zamanda vuku buldu, ve nınkinden mukayese e 1 e 

Rusya ile bir gerginljk tabii Japon tak- recede müşküldür. l 
110

d• 
1 Ş k•""ı viye kuvvet erini Çinden Manchukuo· Japonya donanması ar deniz"' U 

ya çevirecekti. Ayni zamanda. Rus hakimdir ve yalnız buna Ru~ 
hudut muhafızlarını ilk kurşunu at - gemilerile karşı durabilecekıır. 
makla ittiham eden Japon fikri, Çin Donan nehirlerdeın uıifad·~ei• 
ordularına çok maddi yardım eden 1 1 rtlett• · 

Ik donlaılın yer eri se M•"ç•'1 

Sovyet hükUmetine karşı sert bir ~e • baıı;ladığı kısa sonbaharda .,j ıa# 
kil aldı. T d · •Y" · yollarında nakliyat kolay 1.r.'. ,jdd<tlı 

lkincioi Changkufeng tepesi sevkül- manda kışın husule getirdıgı ' l•ı<' 
Bursa 16 (Hususi muhabirimiz- tün caddeyi dolduran kadın, erkek, ceyş itibarile, dostane halledilen çar- soğuk nehirleri dondurur ve •Y,ı,rl• 

den) - Oenizbankın yeni vapurları çocuk, genç, ihtiyar büyük kalabalı- pışmaların vuku bulduğu yerlerin ka- b h' 1 .. · d ag"ır rn°10 ·• 
u ne ır er uzerın e . ltı ' geldikten sonra İstanbula 3 saatlik ğın arasına katılarak piyasa etmeği fesinden mühimdir. 1 Arn ehrı • , 

nakliyat yapı ır. UT n h • 5.0 
bir yer halini ala,rı 'irin Bursamızda tercih ederler. Eski muahedeye istinaden iddia b" "k ne rı 

Manchukuonun en uyu ._lakİPa • 
ziyaretçi adedi kısa bir zamanda pek c Piyasa alemleri > ; güneşin ya· b d ar ı" ,.,.. 

Tepe, Kora hududundan Mançuko- gari senenin eş ayı on · d•" do 
Çok artmıs,tır. va• yava• sıcaklığını kaybetmeğe baş· l I b' k 1 Kh b rovsk ıt 

T T • asmış ır o un a a · o•~ 
Bilhassa Pazar günleri gerek Mu • ladığı ikindi saatlerinden, akşam göl- nun şark hududu boyunca gıden sıra 

1 

' . . . b'I •· ve JaP · , 
muş Sungarıyı ıne ı ecegı, k.rı'~ 

danya ve gerek Yalovadan kalkan gelerinin yollarda öldüğü gecenin ilk dağların bir parçası, Japonların Kora- 1 k t b' 
1 

k · fırkası •0 ··• 
mem e e e ır a vıye kcıı•· 

otobüslerin hepsi hıncahınç dolu ola- anına kadar devam eder... dakl askeri limanı Rashin'den 26 mil dan evvel mühim Harbin rn<' Jıt• 
rak gelmektedir. Gece siyahlaştığı ve koyulaştığı ve · ı · ·k · d · ı· b k • nlasıJır. 

1 
~ 

~uma .. garp ıstı amelin e şıma ı ansızın as l.t:l yapacagı a. · kscıt a 
Ayrıca; bir buçuk günlük tatil gü- zaman;artık bütün gezenler; evlerine, Mançuri içine giden sevkülceys demir- böyle bir imk.&n, Rusyanın rf'l11 •

0 
tııh 

nünü, bu güzel su l"'hr*nizde geçir- otellerine çekilmiş; bahçe ve kazino - yolları parçalarına hakim ve Rus de- hakkında büyük erkanı harbiY~:~ yol• 
mek üzere cumartesi akşamından daki kalabalık nisbeten azalmıştır. Çe- nizaltı gemilerine liman olacak adde- minlerinde bulunduğu ve do0 t'ı ,·t' 
Yalova yolilc kendini kaplıcalara atan kirge civarındaki bahçelerden dönen- dilen Possiet körfezine de nazırdır. ları sertleştirip tank nakljys.tı~S. Jfllidıı' 
memur ve müstahdemlerin adedi de !er de artık seyrekles,miş: "Yes,il., 1 k d 1 H ko"1 ·ıı 

Bu sebepten bu tepenin Rus ve Japon· riş, i ılmaz an evve an h rek"' 
mu .. h.ım b'ır yeku·n tutmaktadır c Tophane > g'ıbı' yerlerde, gündüze 1 f d ç· d 1 karsı • b''' 

· arın ikisine de sevkülceyş kıymeti aa e en ın or u arına · da ... 
Bu suretle Pazar günleri bütün mesİ· nazaran mahdut bir kalabalık kalmış· vardır. Vakıa Japonya burasını tabii bitirmenin düşünüldüğü TokY~allt!°k~' 

re yerleri, kazinolar, bahçeler ve piyasa tır. Mançuko için istiyorsa da, her iki mil· yük bir endişe uyandırıyor. C ·oliğl" 
mahalleri yerli ve misafir halkla dolup Yalnız bunlardan c Temehyeri > ; 1 f · d R J on gergı , 

et bu münaziünfi mevkii istemekte eng üzerın e us • ap ıarıı. 
boşalmaktadır. pırıl pırıl yanan ışıklar altında hala bulunuyor. nin temadisi belki HankoVİ k0 ' 1ığınl 

Bunların çoğunun gittiği yer; Çe • kalabalık ve hala şendir. 
186 

p k J bı'lı'r ve Ru~aya Çinin minneti•' 
O e in muahedesile mpara • -,, 

kirge ve kaplıcalardır. c Temenyeri > ; artık Bursada pa kazandırabilir. ~ 
Pazar günleri gerek c Kükürtlü > rası.z eğlenmek mecburiyetinde olan torluk Çin Sibirya Maritim eyaletini ~ 

de olsun ; gerek afağı ve yukarı ban· ların hava alma yeri olmu~tur. Rusyaya verdi, O zaman bu geniş eya~ p •• •• d eJl 
yolarda :.' kaplıcalı otellerde olsun; bu Bununla beraber orası yabana atı Jetin nüfusunun ancak '.! bin kişi olma Ul YUZUD ,, 
mevsimde boş bir yer bulmak hemen lacak yer değildir. Pazar günlerin • sından orada Ussuri nehri gibi tabii geçı"nen ku" çul< 
imkansıtdır. den maada diğer günlerde bile bura •

1 

bir hududun bulunmadığı muhakkak 
Bu yİM'erin; erkekler gibi; kadınlara ya çıkanlar eksik deiiildir. Hele bu sı- v h d t k ı'• 

11 
· ·ı · b'I h k A } ,.,.rııf 

i e U U a 1 sure e ÇiZi memış, ı · •• met er y p mahsus kısımıarında da ayni hal gö - cak aylarda pazar günleri, alı alına, hassa mlek 
1
· Ch k f U U 

me e ın ang u eng par • 
rülmektedir. moru moruna, kan ter içinde kalarak ça t 1 d .. kk k b t k 

sı epe er en mure ep, sı • a a • 
Ulucamiden, hükumet önünden Çe- Maksem yokuşunu oepetlerile tırrna- 1 k b' 1 kt b k b. d 

ı ır orman ı an af a ır fey e· 
kirgeye kalkan otobıisler; günün nanların sayısı diğer mesirelere giden- • ·ıd· 

gı ı. 
her saatinde kaplıcalara. aşağı ve !erden kat kat fazladır. 

tıSıl 
Her pul kolleksiyonc il 

yukarı banyolara kadın, erkek ka- Bir zen bile veya sepete. ak"'m ne• 
labalık<bir halk taşır. valelerini doldurarak bir kaç kafadar 

k k Ad 1 ·ı k t· . Adalının bütün taraftarları, ça _ 
ere • a ı ı e a ıyen gureşmeme- d 1 d t k ry .. · ra hudutlarının i-ret edildig"ini iddia-. · t b'h d' 1 t 1 ır ar a o urara guresı seyreden .,.. 

sını em ı e ıyor ar, saye onun a b' • . ediyorsa da hudutları tesbit eden bir 

Moskova Hunchun muahedesile bu· yeni bir seriden al011Y 
mecbur kalınca.. ·etıi 

ede l Çekirge • Şehir otobüslerinin yol kendilerince burada mükemmel bir 

Üzerindeki c Çekirgepalas > a bırak - hafta tatili geçirme'ktedirler. Mamafi 

.. t ta k 1 k. t. 1 • ırçok meraklı köy ag:ıları, yerlerin-
gureş u ca o ursa, ı:ıa a anacagını d f 1 harita gösterilemediğinden Japon bu .. f'k ı· 1 1 k d' . 1 t- en ır ayarak ayağa kalktılar. Halk 
muş ı ane ısan ar a en ısıne an a d iddiayı kabul etmiyor. 
mağa çalışıyorlardı. son erece heyecan içindeydi. tığı ziyaretçiler ve ayrıca hususi ara - Temenyerinde, yolun iki tarafında 

Adalı, Yusufun altında kıvranı - balarla, taksilerin, faytonların Bur - ıesbih dizisi gibi sıralanan kadınlor Limanlar ve demiryollan 
Llkin Yusuf, etrııfını sarmış bu yor, bı'r tu"rlu·· kendı'nı· kıırtarıp ayag·a ·· .. • b d .. k k J 193 M 

sanın yüzunu agartan u mo ern mu· e seriyeti teş il eder1er. Meseli.: er • aponya 1 de ançuriyi işgal 
bir sürü kalabalığı yarıp: kalkamıyordu. esseseye getirdiği ziyaretçiler de mem- kekleri olmıyan üç beş kadın bir ara- etmezden evvel Çinliler Changku -

- Doğuran kısrak utansın! Yusuf ise, gittikçe artıın bir bas- nuniyeti mucip olacak kadar çoktur. ya toplanarak vemeklerini katışıp bir feng'e yakın etrafı duvarlı bir kasaba 
Diye bağırarak meydana atıldı. kı ile hasminı eziyor, pııçavra ediyor- Yorgun vücudünü kaplıcaların ate~ arada yerler. Onlar için Bursanın en olan Hunchun' da hudut gümrük nok-
Biraz sonra binlerce tnraftarla du. gibi carslan ağız > larında kızıştırıp güzel yeri T rmenyeridir. Yaı:ılı ninele· talarını bulunduruyorlar, so'n sene -

rının alkışları arasında Adalı Halil Her geçen dakika, Adalı için ye- sonra ılık havuzun içinde rehavete u • rin de bol bol dedikodu mevzuu bul- !erde Sovyet Sibiryasından siyasi mül
de yavaş yavaş soyunmağa başladı. ni bir tehlike doğuruyor, bütün ta - !aştıran ve nihayet soğuk bir duşu mü- dukları yer burasıdır. tccilerin buradan memleketlerinden 

Yusuf meydanda dolaşıyor, has- raftarlarını kedere boğuyordu. teakip höceresinde istirahate çekilen Onlara; Haıicenin kızı, Fatmanın çıkmayı zor gördükleri şarktaki bu be-
mını bekliyordu. Biraz evvel çılgın hir neşe ile et- halkın kaplıca ve banyolardan çık - •

1 
b' h ft .. k b' d' yaban memleket parçasına pek az 

B d f o~ u ır a a surece ır sermaye ır. . . . 
u sıra a yanına yine nüfuzlu a- ra ı yaygaraya veren davul zurna tık tan sonra; ekseriyetle toplandığı F k t kadınla T . d .. I dıkkat edıyorlardı. Chınıoa eyaleti a-

;c. n a r emenverın en gun ,.alardan birisi sokuldu: sesleri, şimdi sesi kısılmış horozlar bahçeler de; Pazarlan dopdoludur. . dile tanılan Changkufeng'in ~arkın -
- Oğlum! dedi, Allah anana ba- gibi hırıldamağa başhmıştı. Biraz lsıanbuldan getirilen alaturka saz kararmadan evlerine dönmeye başlar- daki münbit vadilere tamamen Kura-

bana bağışlasın. Aslan parçası gibi sonra, taraftarlarının haykırmaları takımlarile bir kat daha müşteri çeken lar. Bir gramofonun başına toplanıp lılar yerleşmişlerdi. 19 3 1 den evvel 
delikanlısın. Güreşin de çok güzel. arasında Adalının dehşetli bir nara bu yerlerde akşam üzerleri hemen hiç Allahın sıcağında rakı şişelerini bir Mançurinin bu mühim sahasında ha
Yarım saatte yarım düzine insan yen ile Yusufun altından fırlayıp ayağa bot bir masa yoktur. tabak hıyar salatasile veya portatif kim nüfuz olarak Japonlar konsolos _ 
din. Bu, her babayiğitin kiirı değil - kalktığı görüldü. Fakat Yusuf, has _ Buralara gelipte yer bulamıyanlar; mezelerle devirenler, daha karanlık luk inzibaıile burada yerletiP bu va
dir. Ama ve lakin çocukluk edip de A- mının arkasındann koştu, meydanı ya civar kahvelerin birinde oturup u-lbasmadan evvel zıvanadan çıkmıt sıta ile timali Mançurinin servetini 
dalı ile tutuşayım deme! ortasında yakaladı. Tekrar kapıştı _ zaktan çalgı dinlemeği veyahut ta bü- bulunurlar.... . .. kendilerinin Seichin Kur limanına ge-

Yusuf, saf bir tavırla gülümsedi: lar. Adalının gözüne J•ağ kaçmıştı. ================================ tirecek olan bir demiryolu imtiyazını 
- Neden bre hemş~rim? dedi. Hemen etraftan bezler. ipekli men- İspanyada ölen İspanya kabinesinde akıllarına koymuşlardı. 
-Benim daha ötesine aklım er- diller geldi. ftalyanlar Rusya 1905 te Japonya ıarafından 

mez. Neden olduğunu ~imdi sen de an O, gözlerini silmeğe çalışırken, tebeddül ma_ğlüp edildikten sonra Rus lmpara-
lıyacaksın. Yusuf da peşrevler yaparak nara a- Roma, 17 (A.A.) - ispanyada Fran j Barselona, 17 (A.A.) - iş Nazı- torluk Büyük Erkanıharbiyesi, bu 

Birdenbire Yusuf un kulağına doğ tıyor: kistlerin Albentosa Barracasa ttarşı rı Ayguada İrujonun istifası üzerine harbin ta biyel erinin hiç bir tekrarına 
yaptıkları taarruz esnasında 1 59 ital· ak•,• m toplanan nazırlar meclı'sı· Neg- 1 . 1· 1 ru yaklaşarak: - Ohoydaaa ! ... diye bıığırıyordu. ~ e ver ı ş ı o mıyacak planlar yaptı. A-

Ad 1 ·· 1 · · d h yan Lejyonerinin öldüğü resmi bir rı'n kabı'nesı'nde bazı tebeddu"la· ı yap- mur'un tahlı'y · · ı .... b'" ··k - Bre oğlum! dEdi. Bu adam a ı, goz erını a a iyice kuru- esını ve ecemmuu uyu 
k lam t b·ı h tebliğde bildirilmektedir. mıştır. Yenı· İ• nazırı Moı''-s Regas Ka- Khı'nga sı d ·ı .. ' d · ço acar güreşir, zehir yibi pehlivan- amış ı ı e, emen elinden men- T " n ra ag arı uzerın e tertıp 

dır. Daha çok körpe bir delikanlısın. dili f1rlatarak o da narayı bastı: Macar tacı talonyanın Birleşik sosyalist partisine ettL 
Korkarım bir yerini. ... Adamcağız la - Ohoydaaaa !.... Buda peşte, ı 7 (A.A.) _ Scntet _.mensuptur. Devlet nazırı Thomas Bil-
fını tamamlamamıştı. Yu~uf pehli- Adeta koşarcasına biribirlerinin yenin birinci yıldönümü münasebetile lata ise sosyalist partisi azasındandır. 

Japonların bugün -sıra dağlan ya . 

kınında garnizon halinde bir fırkaları 
vardır, ve fayet harp patlıyac:ak olur· 
sa bundan kendi tecemmülerini setr 
etmek için istifade edeceklerdir. Btt 

van: üzerine atıldılar. bütün memlekette büyük nümayişler Şimdi ispanyanın Perpignan konsol o-
- Yeter! İki bulutun çarpışması gibi ses- yapılmaktadır. Dün sabah yirmi sene- sudur. 
Diyerek, avucunun içiyle ağzını ler çıkıyor, güreş meydanı harman denberi ilk defa olarak mukades Ma-

Mısır krebi tahvilleri kapadı. yerine dönüyordu. Birkaç saniye gev 
Ve yüzünü halka '.!oğru çevirdi, şiyen sinirler, şimdi tekrar gerilmiş, 

tekrar: bütün gijzler açılmış, dikkat kesil _ 
- Doğuran kısrak utansın! diye mişti. 

bağırdı. Ben buraya ba~a güreşmek Halk, gittikçe heyeranlanıyor, 
için geldim. güreş te gittikçe canlanıyordu. 

Bu sırada Adalı Halil de soyun - Biribirini paralamak istiyen iki 
muş, kispeti ayağında taraftarlarının kaplan gibi yılmadan boil'uşuyordu
alkışları ve "Yaşa!., se•leri arasında lar. 
ortaya çıkmıştı. Şimdi her ikisi de Biraz evvel gümbıirtü•il duyul _ 
meydanın bir köşesine çekilmiş, ya- mıyan davulun, se•i kısılan zurnanın 
vaş yavaş yağlanıyorlarrlı. kulakları parçalarcasına coşması. se-

Halkın sabırsızlığı son haddini bul- yircileri, hatta güreşçileri bile çile-
muştu. <'er_ çıkarıyordu. 

Çoluk, çocuk, binlerre insan, bü - Biribirine nefe• aldırtmadan sal-
tün dikkatini güreş meydanında yağ- cırışlar, kapışlar oluyor. en candan 
!anan hu iki pchlivMa vermiş. On- Uı~alar atılıyordu. 

!arın t• •·ı~malnrını bekli~·ordular. (A ~ırn"1 var) 

car tacı Budapefte Kraliyet sarayının tecemmüün çoğu Rashin ve Seishin li· 
beyaz mermerli salonunda tethir edil- Kahire, 17 (A.A.) - Yuzd3 Ü~ fa manlarından ve Chanckufeng tepesin-
mitfü. İ'.•li ve ikramiyeli Mısır kre<li 1··nsiye den geçecektir. Rusya ile Japonya 

Dün naib Horty, Kardinal Seredi ııthvillerinin dünkü çel:i!',[n''.e: arasında bir harpte, bunlaılın bütün 
ve diğer bir çok zevatın huzurile Es • 1903 senesi tahviJlerınclrt~ 45'1.3:"'!11 askeri kuvvetlerinin tecemmüü bir çok 

tergomda Arbad sarayının harabesi ııııır aralı tahvil , aylar ıürecektlr. Bugün Rusyanın pek 
üzerinde merasim yapılmıştır. 1911 senesi tahvillcrindr•n 3;; 1. i82 geni' dağılmış Uzak Sark ordusu, Ja-

lk i vapur çarpıştı numaralı tahvil ponyanın Manchuh - son zamanda 
Lizbon, 17 (A.A.) - Karadeniz- Ellişer bin frank ik ·.m-iv•' ke~aıı- takviye edilmiş ve daha İyi tecemmü 

den gelen ve Roterdama doğru git - n t~lardır. ettiri!miş işgal ordusundan iki misli 
mekte olan Yunan bandıralı Arusali· kuvvetlidir. 

D a n zikte nazil erin kavgası J 
pa yük vapuru sis yüzünden Portekiz aponyanın Kora, Şimali Çin ve 

sahilleri açığında Fransız Nemours va- Varşova, 17 (A.A.) · Ksij gaze- Mançurideki güzel ağ gibi demiryolları 
puru ile çarpışmı~tır. Arusalipa tekne· i::e!"1.İnin Danzigten aldıgt i 0 ır habtre üzerinde ilk tecemmü sürati, harbin 
sinde açılan yaraya rağmen kendi vc- 11türe. üniformalı altmış nazi !:-: V~ i ·7 neticesine çok büyük tesiri olacaktır. 
saiti ile Lizbona kadar gitmeğe muvaf- vasJarında iki Polonyalı ~f nci gamalı Rusya muvasaleleri hususunda pek 
fak ol?'lut', Nemours yoluna devam et- h<tclı bayrağı sel<i.mladıldt.rı i~irı do-ı geridir. 

miştir. ğü~müşlerdir. Sovyet Rusya Maverayi Siberya ya-

tıunya pulcuları, her ner 11W 
rl satın 

bir pul çıksa hemen OT' an e•to . · ı: ve etfll rak kolleksıyonlarına ı a dirıer· 
büyük bir tehalük göst~rnıek.te JıÜkd' 
Bunu bilen bazı açıkgöz küçuk -ed~ 

1 ~e,. 
metler müteaddit vesileler e ·k k•S' 
birkaç defa pul çıkarıp yııkse fJiW 
metle satısa vazctmektedirlcr- cusu . --o~ 
yada yüzbinlerce pul kolleksı) birer 
olduğu için her biri hunlarda~ tul' 
dane alsa bu kazanç az hir yekU

0
1 
~a

mamaktadır. Diğer tar:ıftan b~ıçı~'r 
kümetlerde nadir ve•ilelerle pu Jlif' 
maktadırlar. Bu kere Sovyetıer ıAlı 

.. rıal<B , . 
!iği posta ve elektı-ik ırıtı ·rlii1 

Halk Komiserliği, Sovyetıer f!ınıeC' 
federe Cümhuriyelleri yüksek etiYI~ 
!islerine aza seçimi münaseb 

bir· seri pul çıkarmıştır. "'eP' 
··rek• 

Bu seri on bir puldan nıu eı1er<' 
tir ve pullardan her biri, onbir f rııa' 
Cümhuriyetten birinin devlet ar bU 

B. tiiO 
sını ihtiva eylemekteclir. ti e~' 

• t<OJ' 
pullar, aynı kıymette, ranı 20 rP 

tir, aralarındaki fark, yııJııı.Z 
farkıdır. 

---·O---
Volga kıyılarında 

ekimi eı
V'' 

Son yirmi sene zarfında so ~11jŞ 
ler birliğinde pirinç tarlaları ıı (,-el 
mıkdarda artmıştır. !nk1Jılptııı1 e ·ı'8' 

J{ fk8'
yalnız merkezi Asyada ve . 8 ııaıeO• 
da yetiştirilmekte olan pirınÇ. kra~' 

çok daha şinıaldaki vadilerde, V k''' 
ııı ta 

yanın cenubunda ve Volga nı .eııC' 
larında da ekilmektedir. t938 : ~e
sinde pirinç tarlalarının unıııfll: ııit 
nişliği, 156.000 hektarı bulınu., 
haldedlr. aft' 

Vasati randıman da her sene 1~-kO 
maktadır. 1937 senesinile ı-kser ,ııt· 
hozlardan 30 ilıl 40 kentale çıkırt~8~ı
Halbuki 1913 senesinde hektar kea' 
na vasati randıman, ancak ıs.9 k•\il'. 
tal idi. Cenup mıntak:ılarınd\8ttı' 
bazı kolhozlar, hektaı- ba~ınn .

101
;;-

120 kental pirinç dahi elde edı 
tir. zl:t'' 

Pirinç zeriyalı yapan kolkhO JıU' 
"1rf pirinç tarlaları için vııpılnıtŞ 
susi makineler kullanmak!a<lı r 



ARADA BiR 
Şirketi Hayriyenin 

radyo neşriyah 
Şirketi Hayriyenin, birkaç vapu-

l'Unu radyo cihazile <lonatarak ku-
ltıanda köprüsünün sağına, soluna 
koyduğu çok kuvvetli hoparlörlerle 
8oiaz içi halkına musiki ziyafeti ver
laıekte olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Ben Boğaz içinde oturmadığım için 
bu ziyafetten mahrum olanlardan bi
tiyjnı. 

Geçen akşam, gün uatnrken, köp
tflyu geçiyordum. Köprüden harekti 1 

>'aklaşmış bir vapur radyosunu aç
lbış alafranga bir hava nesrediyordu. 
llenı de samianın zevkini hiç de tat
lbin etmiyen gürültülii bir hava bel-1 
ki, dedim. İstanbul radyosu henüz fa-) 
lliyete geçmemiştir. de garp istas-I 
)'onlarından birini açmış, oranın ncş
l'İYatını naklediyor.. A~ ba daha zi-1 

)'lde ruha yakın neşriyat yapan baş-1 
ka bir istasyon yokmu idi de burası- J 

llı açnıış? j 

YENi SARAR •7'•• 9 

Si R IElıl~~I 1904 Rus - Japon Harbinde 
"""'V'VV'V"V'w"V'w,..,,.._,..,,...,..,,...~,..,...,..,...,..,...,,...,.,,...,../V'..,..,...,..,...,.,,...,.,,....,...,..,vvvvvvvv 

CUŞIMA DENiZ SAVAŞI 
Yazan : Rus Deniz Albayı Semenoff : 13 

Bölmeniıi arkasında yangın 
Harap olan bir tarette dedilerki: - " Kaptan kulesine 
mi gidiyorsunuz? Ne yapmak için? Orada kimse yok,, 

fakat ben nasıl bir emir verebilir- _ --· _ ~ --------- - ~ 

dim ? .. Zırh güvertenin altına ınıp 

neticeye intizar eylemelerini tavsiye 
etmek varsa da bunu kendiliklerinden 
de yapabilirlerdi. Şüplıesiz bu iyi a
damlar başka bir emir hekliyorlar ve 
henüz her şeyin mahvolduğunu bilmi 
yorlardı. 

Bunların bu kanaatini bozmak, 
hakikati elimeyi yani artık muhare
be etmnmize lüzum kalmadığını söy
Jiyerek son şulei ümitlerini söndür
mek bana gayet hamiyetsi1ce bir ha
reket göründü. Hayır, bunu yapa
mazdım! Bilakis bu adamları aldat
mak ve belki birkaç dakika sonra ge
lecek olan mevti bir mesudiyeti mu
zafferane ile kucaklatmak için şedit 
bir arzu hissediyordum . 

Bulunduğum mevki, biraz evvel 
söylediğim veçhile, hasardan masun 
kalmış ise de yangın şimdi merkezi 

Gerek tahsil ve gerek memuriyet 
itibarile garpta bulunanlarımızdan ı 
~ .musikisini sevenlerimiz çoktur. 
takat garbın her eseri de iyi olamaz 't 
h. Mesela garbın en meşhur eserle
l'inden biri de Parisin Kartye Laten ! 
ltıahallesinde mösyü Benuvanın kira/ 
tl'inin bir odasında mü:"tereken otu
?an dört talebeden birinin başın- 1 

dan geçen hazin bir aşk macerasını/ 
terennüm eden La Buhem dir. Bu e-' 
lerin güftesi de, bestesi de Fransız-f 
'8 dır. Bu eser İtalyancaya tercüme' 
edildi. İtalyanın en rne!;'hur musiki-1 Priailla Lan ve V ayn Moria 
tilerinden biri olan Puı;çini bu eseri Bu iki artıstın birbirlerile ta - du ve derken bu iki genç birbirinden 

6 pusluk taretlerinden kıça doğru tev • 
sii hududa başladığından hep bir
den mahalli harika şitap ederek yan
makta olan enkazı düşman mermile
rinin bordada açtığı cesim delikler -
den denize atmağa teşebbüs ettiğimiz 
gibi bu aralış ele geçirdiğim bir el 
tulumbası ve başlıksız bir hortum 
parçası ile de su basmağa muvaffak 

)Üıiden besteledi. Bu yeni beste Fran- nıflllası üzerinden henüz dört beş ay ayrılmayan iki dost haline ıgeldiler. 
IJf.ca olan aslını geçti. Ve Puççini geçmiştir. Başbaşa yeni bir film çevir- Şimdi onlarla Holvodun serin, genit 
bundan sonra Toska adlı bir haile bes- diler. ismi clnsanlar ne hayvandır! > cazibesi havuzlarında başba~. aşika -
teledi. Bu eserinde daha fazla rnuva- olan bu filmden ikisi de muvaHak ol- ne vaziyetlerde sık sık görünmektedir· 
ttaıc olan Puççini nın şöhreti arttı. 
\re asrının Feridi oldu. Bundan sonra 
l-uççini nin Le Maskere adlı bir ope
ta bestelemekte olduğu işidiliyor. 
\re bu eser sabırsızlıkla bekleniyor
du. Nihayet Le masker 1900 senesi 
~ının bir gecesinde İtalyanın büyük 
tehirlerinden yedisinde birden temsil 
edildi. Birbirinden çok uzak olan bu 
>'edi şehrin ehalisi, sanki aralarında 
tizli bi.r ittifak ha,ıırlam_ıslnr gibi, ye
di Şehrin halkı da bu 

0

eseri ıslıkla 
~l'flla4ıl2'r ! 
tser fena mıydı? Hayır! Basit bir 
köylüsüne kadar musikici olan İtal
i)aıılar Puççini gibi yüksek bir üstad
dan asrın en yüksek bir musiki üsta
::dan bundan daha yı.iksek bir eser 
b litorlardı. Demek ki bir eser en 
UyUk bir üstad elipden de çıksa 

llıutıaıca iyi olamıyor ve halkı tatmin 
eclenıiyor. 
. Bunun için Şirketi lıayriye idare

: İstanbul radyosunun faaliyette bu-
nnıadığı saatlerde garbın, ıvır zıvır 

tserJerini neşredecek ·:erde Türkün 
en büyük sanatkarlarının plağa geç
lbi' eserlerinden seçilmiş parçalar 
lletretse milli musikimizin meftunu 
0'8n İstanbul halkının minnet ve şük
t\nını daha ziyade kazanmış olur,za
llJlederim. 

** 
Düğün alayında 
kanlı bir cinayet 

Küçük film haberleri 
M. G. M. Kumpanym:iyle uzun va- renüürri eder. Onun bu P.Ski havalara 

deli bir mukavele aktedcn Alan Kür- hususi bir meyli vardır. 
tis, sinemacılığa intisap etmezden ev 
vel, terzilerin moda neşriyatında mo
delcilik ediyordu. 

.. 
•• 

. . . 
Moreen O' Süllivanın evi yıldö -

nümünde, baştan aşağı bir çiçek bah 
çesine dönmüştür . 

* .. 
Bisiklet işığı olan Luiz Rener, Melvin Duglas, hususi zamanla-

"Büyük vals,, teki eşi, Viyananın dil rında, eski elbiselerden başka bir şey 
her şantözü Miliza Korjüse de bu aş- 1 giymez. 

olduk. 
Fakat bu aralık bizi zabıtan dai

resinden tefrik eden bolmenin arka
sından bir yangın daha zulmr etmiş, 
bölmenin ince çelik levhası kıpkırmı
zı kesilmişti. Bu yangının, gürleyip 

.i:ıl 

homurdanışı muhareben!~gürültüsü ~ 

arasında bile işidilebili~Wt· Ara sı~ 1 Amiral Rozeatoveaakl JapoDlar tarafıDdaD eait edilirken 
ra efrattan düşenler olu~91 ve bunlarf. t• , çük kumbara kırınbsı belime çarp-. 1 h t ıs ıl:'orsunuz. 
ya düştüklerı yerde ka ıyor ya u _ D ·n buradan "Bugy danof tığı zaman epeyce canımı acıtmıştı. 

. .. ü k . . l emı " 
merdıvenlerden sur nere ınıyor ar- . t' söyledi. kule kamilen par- Halbuki şimdi hiç bir acı duymuyor-

A k b ·b· h~d· 1 k" se geçmış 1
' 

0 
' dı. ~tı u gı •. a ıse ere. 1'? çalanarak ateş almış. Onun için ter- dum. Bilahare bir sedye ile ha.4'taha-

kı aşılamıştır. Bu sanatkar, Aqıeri - · 
kan tabiiyetine girmek istiyor. 

• .. . ehemmıyet vermıyordu.~ .F;ılhakıka k t - ecbur olmuşlar neye nakledildiğim zaman niçin esnai 
San Fransisko zelzelesinden, yeni bir eksik veya bir fazlanınme iıilkmü e megAe ~ 1 ed , · harpte hiç bir f ervat ve figan işitme-- mıra ner e. ,, 

:. bir film vücude getirilmektedir. Bu vardı:. .. l"f _ 
1 

Bu ~u,ale cevap vermeğe vakit kal diğimin sebebini anla?ını: He~~i 
Mirna Lov, hakiki bir bülbüldür. filmin ismi: "İki hemşire,, dir. Bu Boyle ne k~dar mud~ttf ugraştık 'madan yanı başımızda diğer bir işti- sonradan geliyor. Şüpnesız kabılı-

0, evinden stüdyaya giderken, yolda hemşirelerden birini Bet Davis tem- bilmiyorum; _bırde? bıre hatırıma al vukua gelerek sağ bacağıma arka- yeti teessilriyemizin bir haddi var; 
daima ıslıkla eski halk şarkılarını te- sil edecektir. kaptan kulesı geldı. Acaba orası ne ta fta b' rJarptı Darbe pek 0 haddi a~ınca hiç bir teessür duymu-==============================: . Ü . ,· . d ra n ır şey r- . \ • haldey~ı? zerı~~el.ı yeıs er- şiddetli değildi ve hiç ıstırap hisset- yoruz. Bır darbe o kadar elım ola-

~-•• 
AÇIK HAVA iÇiN 

TUVALETLER 

hal zaı~ ol.ara~. surat!~. ?ukarı çık- medim. Arkama dönerek bakındım. bilir ki, hiç bir şey duymazsınız! Ba
tım. Fıkrım sukünetlı ıdı ve duma- Fakat adamlarımdan hic biri ortada taryalardan geçerek hı.ıttahaneye in
nın iskele tarafınd~ açılmı!;I olan _rah- yoktu. Acaba bunlar m~ktul mü düş diğim zaman burasını yaralılarla le
nelerdcn dışarı dogru savruldug~nu müsler yoksa zırh güvertenin altına balep dolu buldum ve bilaihtiyar ka-
farkederek sancak tarafımtzın ruz - \ . 1 d' 1 pısından geri döndüm Burada ihti-- mı ınmış er ı. · 
gar üstü tarafı oldugunu anladım. Bu B 1 k "D ·,. ı·n heyecanla. mal ki tekmil Japon filosundaki mec-. . . . u ara ı ançıy., . • 
n~n ıçın san~~~ tara:ını ıltızam derek _ Orada bir sedye yok mu 1 ruhlardan fazla yaralı vardı. Bunlar 
bırçok müşkulatla guvcrteye vasıl ol- Ded' - . . . 'tt' yaralarının ıstırabını henüz burada 

. I "D . k' .1 ıgını ışı mı. 
dum. Bıraz evve emçıns ı,, ı e K' . . . , hissetmeğe başlamışlardı. Kesif bir _ - ımın ıçın. 

beraber durdugumuz mahal tanınmı- 0 . · d havai müteaffin ile mc~bu bu kapa-
. k . k ıye sor um. , 

yacak bır halde ve geçme gayrı a: _ Kimin için olacak sızın ıçin ! lı, ratıp hastahaneyi kefi derecede 
bildi. Köprü üstüne çık~l~CJlk merdı- Baksanıza bacağınızdan kan akıyor! tenvir ed.emiyen donuk bir elektrik 
ven de uçmuştu. Onun ıçın tekrar a- Dedi. ziyası arn~ında yarı zapte1'ilen fer-
şağı inerek iskele tarafından çıkma- Filhakika sağ bacağımın kan için- yatlar, canhiraş iniltiler işitiliyor, be 
ğa mecbur oldum. Burada sancak d ld ~ .. d" Ancak bacak yaz gömlekleri kan lekeli doktorlar 

~ .b. .. t .. t e o ugunu gor um. 
tarafında oldugu gı ı ı:uşve guver e bana pek zedelenmiş görünmüyordu. meşgul ve mütelaşi sir.l!l~a~Ja . öteye 
yıkılmış ve yanmakta ıse de enkazı ~· a· t 3 1 t beriye dolaşıyor ve ekserısı hır et, _ ..,ım ı saa oy mu~ u. 
diğer tarafta oldugu derecede. yolu ı "Dançiç,, bilüzum ~ddettiğim bir kemik ve elbise yığınından ibaret kal 

Gelin almıya gı· den iki tı~amamıştı. Altı puskhıkl tare~ıdd bel - telaşla: mış olan mecruhlar bunlara doğru 
nuz hasardan masun a mış, ~ı et e . . . . . , D sürünerek istirhamkarcı.ne nazarlarla ._.. d ı·k 11 b• b• t d ed' rd R d k" - Yürüyebılecek mısınız. uru- . . .. .. . goy e 1 an 1 an ır ı- a eşe evam ıyo u. ura an op- b" d onlardan - serı bır olum bahasına bı-

\ , .... t·· k 1 k d' d - nuz size refakat edecek ır a am 1 1 b" . d t b" . beki" • • d•I ru us une çı ı aca mer ıven e sag-
1 

e o sa - ır ım a , ır mueıze ı-
nne gır 1 er lam idi. Fakat ateş alan brandalar bulayım.' yorlardı. Yaramı diğerlerinden eY• 

A d 15 (y . S b . ) v·ı· Spor, deniz ve açık hava için bat tuvaletleri b d" . k l l,J - d Dedı. Canım sıkılarak: _ .. 1. k .1 l d x.. y ın. em a an - ı a- u mer ıvenı ap amış o ııugun an ... d vel sardırmaga gon Um aı oma ı5• 

Yüı:ünde tatlı bir yaldız var. Ya . yahut pem emsi ten rengin e emen ar a an ge en Ş a ı a~ c>re un arı gı ı no etımı eme e ıs me ı-l'etı'nıı'ze tabı" "Cumalar" \'C "Yagı· ş- ı b d h k d l be it k b 1 ...... Yanıma adam vermenızı sız en 'b' "b · · beki k d · te d" 

1-ı- · köylüleri arasında. düğün yü- nakların, belki de, güzel bir elma ka- hemen sulu ve mat oldukları kadar güvertedeki suyun içine ;ıtmalarını kim istedi? dedim ve yAranın mahi - ğimden merdivenden yukarı tekrar 
lfinden bir kavga çıkmış ve iyice bil- dar kmnızıdır. Çünkü günef, bütün ı teffaftırlar. Bu kremin üstüne pek az söyledim. Bu aralık rıagihani bir yetini henüz takdir edemiyerek mer- bataryaya çıktım. Burada süvariye 
)finıuştor. Vaka şayle olmuştur: lütufkar tesirini sende tecelli ettirmif· da pudra sürülebilir. Renginiz mat ise, kumbara pek yakınımdan ke.~kin bir divenden aşağı inmeğe davrandım. tesadüf ettim. 

Cumalar köylüleri Yağışlar köyü- tir ve sen, bu halinle görenlerde inci- pudra yerine, hafif 'bir tabaka pudra ıslık çalarak geçti, mütenkiben ü1.eri- Daha muharebenin ba:d':\nl!ıcında kü- (Arlırası var) 

~~in~mcya~tın~~rdi~ G~innpu~~rr~. b~m~nn~iknm~n~i~n~ mi~ydmurg™ku~~ra ~~~~==========·=·=================== 
lıilzırlanırken bir taraftan da davul- Böyle olmakla beraber, her '!hah icabında, günetten piflllif yüzlerde rı yağdı. Gözlerimi kapıyarak vel 
'-r çalmakta, köylüler oynamakta- aynanın kar,111na geçtiğin zaman ckü- (un) haline gelecel olan parlak, penbc zehirli gaz yutmamak için nefsimi tu Edirnede dükkanlar 
dtrJar. 'Bir aralık Cumalar köyünden çücük bir muadelu ile kartı kar,ıya- veya fildifi rengindeki pudraları kul- tarak kendi kendime: "G1tliba altı k ) saat 19 da 

Sovyetler birlifi ağır 
endüstri durumu 

birisi: sın : !anmaktan, bir müddet için. sakınma- pusluk taretinde patlarlı ',. dedim. • şam an 
Çal 1 ·k h ·1 · d' ı F'lh k'k d ·ı· d· ~ · za a k 1938 senesinın ilk altı nyı zarfın-- gıcı ara a vr. verı .sın, ı- - Makyajını naııl yapma1111n > ısınız. ı a ı a uman sı ın ıll'ı m n apanıyor 

>'or. Yağışlar köyünden birisi de bu- Krem, yahut pudra sür,ı;qelimiain ) Cil Pudranın re'}gi ne kadar tatlı olursa (Dançiç) taretin zırh kıpı~ında.n fır- da Sovyetler Birliii ağır endüstrisi 
1- ·ı· ed" · ı L d b ı Jıvarak .. Edirne 16. (Yeni Sabah)- lstan- yeni yeni muvaffakiyetler ~Jde etmiş-ı ıraz ıyor: dinin mesame eri, günet yangını üstü- .YiİZ o ata ar cazi e i görünür. ,, 

- Şimdt kahvenin sırası değil, ne, makyajını kabul emJiyebU4ı; ora- Yazin, beyaz makyajlar pek soiıık - Bizim taretin de ı,1 bitti. Top 
1 
bulda olduğu gibi burada rla dükkan- tir. Bu müddet zarfında maden kö-

hele çalsınlar da sonra, diyor. da, dalga dalga hir sunilik yapabilir. kaçar ve yüzü a~lakl~ftırır yahut ma· ]ardan bir tanesinin ağıı uçtu, diğe-: ların her gün muayyen bir müddet mürü istihAalinde yüzde 5,4 fazlalık 
Bu kahve işinden çıkan mOnaka- Evet, burada, hiç düzgün sürmemek 1 vile,tirir. rinin de i'rtifa donanımı parçalandı! açık kalması kararlaştırılmıştır:· kaydedilmiştir. Petrol ve gaz istih-

" büyüyor, köylüler biribirlerine gi- de mevzuubahs olabilir: çünkü kırlar· Ç d bütün bir köy Dedi. Taretin kap•-:;ına giderek Belediye meclisinin bu husustaki salinde geçen senenin aynı aylarına 
til'orlar, Jandarmalar ı·s. e müdahele dan pilajlardan dönen bir çok genç 1 orum a içeriye baktım. Topçularılan ikisi . b' . il . . d' b"t"'n nisbetle fazlalık yüzde 11.5, çelik is-

b b d . . yenı ır emrı zerıne smı ı u u . . . .. 
tlnıeden kavga durdurnlmıyor. Bayanların, düzgüne ihtiyaç görmiye- aftan aşa yan 1 maktul d~şmüş, bı~ ~çün~ilsil göılerı dükkan 19 da kepenkl~r.ini indir- tıhsalınde yüzde ~,4, la~~n~lerde yuz-

Neticede bir kişi ölmüş, 9 kişi ya- cek kadar, yüzlerinde sıhhat rengi be- Çorum 16. (Yeni Sabnh)- Os- açık oldugu halde ıkı elı;;le yaralı mektedirler. de 8,6 ve elektrık encrJısmde yüzde 
l'alannııştır. lirdiii görülmektedir. mancık nahiyesine bağlı Zeytin kö-1 tarafını tutuyordu. Taret üstası ateş Aynı zamanda iş kanununa tevfi- 10, dur. 

En doğrusu, günefin tesirini daha yünde çıkan bir yanğında bütün köy almış olan bezleri söndiirn~eğe uğra- lk ü d k' t 1 1 • ~--o- .. . 1 an g n e se ız saa ça ısma arı ıcap 
- ziyade canlandırmak için gizli, hu9usi- yanmıştır. Yanan evlerin sayısı 60 şıyordu. Dançıç,, bana sordu: . • . : . . • • 

Frankonun ·-~··,d ı le yüzünle mütenasip makyaj yapmalı- dır. - Burada ne arıyorsu.ııuz? eden ımalathanel~rdekı ışçılerın va- Şimal kutbu sergısı 
:· Burgos, 17 (A.A.) - Gönüllüle- sın. Yanğın haberi vilayete gelir gel- - Kaptan kulesine ~iniyordum. ziyeti iş bürosu tarafından incelen- İki ay evvel Moı;l:ovada açılan 

~il reri alınması planına verilen Spor kremi mez vali B. Süreyya Yurdakul derhal - Ne yapmak için? Orada kimse meğe başlanmıştır. İş kanununa mu- Şimal Kutbu sahih istasyonu sergi-
tankist cevabı dün öğleden sonra İn Sporculann kullanabilecekleri pek vaka yerine gitmiş ve tahkikatı biz-

1 

kalmadı. I halif hareket edenler hakkında der- sini, bu müddet zarfınc!a 140.000 ki-
iz ajanına tevdi edilmistir. ali kremler vardır. Bunlar. kırm~msı zat yapmıştır. - Kimse kalmadı mı! Ne demek hal takibat icra edilmektedir şi ziyaret etmiştir. 
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ömrümün acıları: ANNEM 
Yazan : R. İrfan GÖKSEL 

YENf SABAH 

Almanya bir harp 
şantajımı yapıyor? 
(8a~torafı 1 nci sayfaıla) totaliter rejınıinden tekerrür eden Mısır Fut bol takımı bir 

seferberlik • umumi provası. üçüncu cebir hareketlerine müsamaha etmi- mu·· ddet gecı· kecek 
Reich'in dahili haysiyetini koruyan yeceğini ililn ediyor .• 

bir mevzu mudur, yoksa değil midir, Populer gazetesinde eski başvek;l «<.-nen sr>-
·hAla taze ve neşeli harbe •inanan Al- Dün bu sütunlarda Mısırın Enacli- dakilerin bütün isranna ra,,. .. 

,,_, Leon Blum şöyle yazıyor: L • • ek k dimi' ıaınadııfl-1 tiltlal ~avaşında, ~ehil. dil~en - Bayım ... Geldi.- .. manlar var m1? jJehli takımının şehrimize gelere .. g'1k su ıçm ten en a ak bir 
.Beklenmedik bir zamanda yapı- ı "~' binba•ı Bedri efendinin oğl~yum, ben Otomobilden indim, şoförün pa- Pöti. Jurnal gazetesinde Loussart tival münasebetile şehrimizde birkaç Tedavi olduğum doktor ar. ~- .... 

. lan Alman mane•-ralarına göz yüm- b lıY..,. .. Babamı, b~ ya,ındayken kaybet. rasını ;ererek "3Vdmı. F...yalarımı, ,;;yıe yazıyor: maç yapacağını yazrnı'!tık. Fakat, dün ay sonra antrenmanlarıma aş n 
... mak kabil değil· dir. Bununla beraber B .. ddeUC mişim. Kim..._u:, clul kalan anam, bi- bavulumu, kara tahtalı bu ••••ap e- ·Bütün Alrnany. heyecan içinck- akşam yola çıkacak olan Mısır takı- leceğimi söylüyorlar. u mu ı· 

k d en makul mülahaza Hitler'in Südet · T k' daği il .. mh·e haı ricik oğlu beni, iki yıl zar zor geçir-
1 
vin kapısının önüne or um. dir. Ortada ne var? Ortada sansasyo- mına döviz verilmediği bildirilmış 'il' sonra e ır ı e gureş • 

direbilmi~. Anam: Demek .. Annem, ~ köhn<>, basık nel yeni bır blıi{ ve tabiatile sansas- meselesini muslihane, fakat istediği hareketlerinin tehir edilmesi isten- rım.. . •alı 
- Cahil kalmasın .. Erkek evlad-lkaranlık evde oluruyon!u, öyle mi?! yonel bir gaf var. Fakat bu harp şan- şekilde halledebilmek için böyle bir miştir. Bu vaziyet karşısında Mısırl:· Fakat, Cek Şeri. fstanbul Fesi" d 

dır, oku'sun. Diye, hayli güçlükle, u- I Tokmağa elimi ur.attım, çıngır•ığı,tajına ne Londra, ne de Paris ehem-)tehdide müracaat ettiği merkezinde- !arla yapılacak temaslar da suya düş- münasebetile şehrimizde kaldığtnd3a 
zak bir akrabamızın da t:ıvsiye ve çaldım. mtyet verecektir. Eski dünyada Çem- / dir. Hitler, şüphesiz bu sayede Londra müş demektir. Bu vaziyet karşısınd.~ ve Festivalin de 15 güne kadar nıh 
uğrnşmaaıyle, parasız yıüılı bir mek- .... İçimde derin bir '1ey<'Canın, ku- berlayn'in yaptığı kalkınma \'C top· \•e Paris kabinelerinin Prag hükılme- bir hal çaresi arıyan festival komitesi 'yetlcneccğinden bu güreşin yapııacs· 
(elıe yerleştirmiş, beni.. laklanmda lıir uğullur.-.ın akisleri !anma teklifini sevinçle karşılıyan ti üzerinde yeni bir tazyik yapma la. •alakadar makamlara baş vurmuştur. ğı şüphelidir. . •f 

Bu gün, artık anama knvuşmak -i var. Şimdi kapı açılarrık, annemi gö- küçük ve büyük mHletlcrin çok oldu- rmı temin etmek istiyor. Fakat ben, 'Dün, bu işlerle alakadar zevattan ba- Lik maçlarından çıkan ihtih 
çin, sessiz ömrüm-gene- 0 eski hatı- receğim. Gecenin kııranlık sessizli- ğu muhakkaktır. Amerikan efkarı ıı- Londra ve Paris'in Hitlerin manevn- zılarile görüstük. Bize şunları söy\e. I 

11 

l "ld b 
1 

k 
1 2 

d~,-rclı 
d · e-y u e aş ıyaca. o an ra!ara daldı.. ğinde, kapı yavaşcana :ıralan ı: mumiyesinin kuvvetli sesi de bir k0 - sına alet ol mı ya muvafakat etmiye- diler- . 

1 

Bölge· 
Bir sonbahar ak•anııydı... - Cemile hanımın e• i, burası re daha yükselerek yeni dünyanı'l .e1derinden eminim.. •· ~ Festivalin bidayetinden be;i lik maçları yüzünden Istan~ıı·ı·r çıl<• 

·ı sile dört klüp ara.sında bır ı~ti a bil Annem: mıdır? Dedim. • yaptığımız müteaddit angajmanlann tığını yazmı~tk. Istanbul Bölgesı. 
- Kıizim yavrum .. Yann, ~ni Kısık bir ses ce,·aıı ver,Ji: 1 k b • • d bozulmasile fena bir vaziyette kaldık. haf ar 

dört klübün sahibi olduklar mektebe yazdıracağım, Okuyup, bü- 1 - Evet .. Kimsiniz siz?.. 1 spanya a ınesın e En son olarak Mısırlılarla mutabık _ . den 
.. . da yaptıracağı oyunlar vuzı.n -~ yük adam olacaksın irı"Şallah.. Ben bu sesi tanrm wm. Bu be- calmıştık, fakat bu sefer de dovız me- ni bir müşkilatla karşılaşmşıtır. çu .. 

Gozlerimi kaldırdım, gözlerine nim annem değildi. • • h • b • ·elesi yüzünden vaziyet yine bozu~· kü lik maçlarına iştirak eımiveet'~ 
baktım: -Ben mi.. Onun o!{lu Kazim .. De- mu ım ır sarsınh nuştur. Fakat Mısırlıları her ne su- olan bu dört takım bölgenin Jik ırıaÇ 

- Senden, ayrılacak mıyım ben, dim. ·etle olursa olsun muhakkak getirt- !arını yaptıracağı :.aııalarda aynı ~-
anne?... İdarenin sönOk ve solgı.;n ışığının (Başıu,.afı ı nci sayfada) ki~!lerin ele yar- lanm:ısın.:ı selıep ol- 'Tliye çalışacağız.• rihte ~lmak üzere bu dört kliib•)~ 

S~i maztarip, titrek parmakları- yardımiyle ilerledim. Çantamı, eşya- Merkez ordusu as~.erlerini istira- mu~ur. tekirdağlı Çek Şeri maçı kaldı başka bir turnova tertip edt'C~.J<1er 
nı gatlarımda dolaştırırken: !arımı, bavulumu evin avlusuna bı- hat ettirmek için oldu~n yerde kal- Barseon, 

17 
(A. A.) _ Resmi bir anlaşılmıştır. Ayriyeten öğrendıgııt1 _ Yoook 

•-vrucu""'in Sık sık-•enı' raktım t Eb "'" · d · d k K,;ra A il ile v. aptıg· ı m""tan sonra İ nb 
1 

muhl• 
.t• "u • -o · mı~ ır. " re cep.n:sın e pıya e ı. tebl!Zdc ezcümle denilivor ki: -, ze göre, bu dört klüp sta u giirıneye -geleceğim!.. - Teyze hanım annem nerede?.. taları hiç lıir faaliyet ırı'.•tennemi"ler Ba""ekil B. Negrin. kabine buhra- hastalanan dünya şampiyonlarından . ınel<• 

Anamdımı on ayr!lışım, gözle- Y~lı kadın yutknn·Ju, telaş için- d' •· CekŞeri'nin baş pehlivanımız Tekir- !itine de oyuncu vermek ısteıne ·ıM 
ır. nının hallinı müteakip Zürihde ton- tedirler. Bu yüzden yeni bir ih~~ 

rimdcn dökülen ° çocukluğun masum deydi. Diğer C"(lh<•lerde ~ü1<ıinet tam de lanmnkta olan fizyoloj;k kongre,·e iağlı ile yanacağı güreş bu haftay~ daha çıkacak ve bunu yeni müşkı e-
ya J:ırını Jıala hatırlanm. llk günleri - Teyze hamm annemi soruyo- ' c..lıir edilmişti.. Fakat bu maçın bu tin takip edeceg:ı" anlaşılmaktadır-
mektepde her kese, he?" l}e!e kil:ıklin- rum? ! • ·enae annem 7_ nebilrc k bir ~eki ide hiiküm sürmü~- i tırak etmek üzere hareket etmiştir hafta da yapılamıyacağı anlaşılmı~- • _ 

düın. ilk geceler, soğuk yastığıma ba· Elim ayağım titredi, alnımda so- tür. Bu se~rahat, Başvekilin. hareket edPr. tır. Çünkü; Cek Şerinin sıhhi vaziye-
1 

Eyüplülerin Ereğlideki ıııaçlatı . 
Şımı gömerek, annecı-gı·m, :ınnecigım" , ,..,,,. ter daııeleri yuvatlandı. Zihni- :r.Iadrit. 17 (A.A.) - :"aat 21 de ktm. '."emlekcti Pndişe uyandır_ıruva" ı· d" ı d'kt b k d haf b' . akımil bir iJt ı 

.. ~ d askerı hır vazivcıte terkettigınd<.'::ı 1 uw me 1 en aş a a ena :r 1 Ereğli Halkevı spor t e .. 
diye hıçkırarak, kendimden geçin. mi kurcalıyan kdrknnç hayaller en Franki t haV".t kuvveler; hükumet ld • b' delild B k' sekil aı~><tır. Dün kendisile görüşen temas yapmak üzere giden :EY'!~ · - • H'"d t_ teli• emın o uguna ır ır. aşve •- ~ • ..., .,.. cıye kadar agladım. sıynlmaya ugraşUm. ı · e " merkezini bombardıma~ ederek bir •1

1. ·b beti da B Del v bir muharririmize Cek Şeri şunlal'l Halkevi takımı ikinci oyununu . B • · · · d ı d :.n ga) u ernasın , . avv •• ı.-.ıın· una da, gı·t ~de :ılı...•tım.. açerısın e so uyor um. . 1 h . . b' k k d. . f d k . · so"ylemı'sitr yapmıştır 3 3 berabere kalan ....,. •· ·ı --Öld • 1 Ôld" il k.! çok hına an ta rıp etmı.• Ye ırro 1 <'n ısıne re aka te ece tır . · . • :ıl-Şimdi dönüyorum ben. Aradan u mu · u m yo sa an- · · • •- Ben, hav atımda sıhhatimi en !arın ikinci oyunu Eyüplülerin 1..0 g 
gc~en uzun yıllara rağmen, anama nem?!.. çok: düşünen bir insanım. Fakat, Ka- Iibiyetile neitcelerınıiştir. Eyüp tak!: k 

- H •- "kük eli eni · ko•H Zehı' r kaçakcılari'e mücadele Bir bekçi yara l"nd r · b 
1 

d"n!Tl~• ·avuşacagım. ızw., ço mer v erı ·.-· ra Ali ile yaptığım maç. çok sıkı oldu- mı pazaretsi ~ünü Isaln " a 
0 Yaklaşıyoruz. Vagonıın a~ık pen. 1 casına ç~tım: ~ Aı:ı"em, ~~1k ~va~Jı Taksimde oturan boyacı Alli oğlu Tahtakaledc oturan Şakir oğlu Hii- ğundan müsabakadan sonra etrafın- bulunacaktır. 

ceresinden, dışarısmı •eyrediyoruın. odanın, bır koı;esınde ~arilen, bır ~a- mehmel ile Hamal Dimo sokakta Ero- . seyın isminde bıri. sarhoş bir haldP 
Tatlı bir rilzgir saçlanını dağıtıyor, takta yatıyordu. in çekerlerken yakalanmışlar, bun- Galatadan geçerken, yine Hüsevin a-

yüzilmü okşiyor. Gözlerim dolu dolu.. Üzerine kapandım. Ne!eo alı:or- !ardan Mchroedin üzerinde 8 gram P- dında birinin kahvesi önünde bulu- Bulnar ve Arnavut 397 milyon yettik 
Sesimde, bir sevincin titreyişi >ar. du. Konu mıyordu yaln,z.. Testıden roin bulunma tur. nan mangala çarpmş ıve bu yüzden 1f 

Sevğili anneciğim .. Oooohh! .. Şü- bir az su getirdim. İç:nedi. Çeneleri Bunların zehiri Hakkı ve Hüsnü is- ' iki Hüsevin arasında kavga cıkmı~tır. af 1ef1 er ı• isf ikraz! 
kür! Sana kavusuyorvm. kenetleniyordu git gide. E'im alnına · Ka,•ga büyümüş ve Şakir o»lu Hüse- · 

· d minde iki Ivıiden aldıkları anlaşılara,< ~ Ja nl ç· Iaş-- -'-gı' i~•n Bl·r kaç dakı'ka ."onra, tren nara uzandı: soğuyor u. l k k h nelgr,· dda Bal'--n """'"!arma po ar ın an lllilZll Y-
" .. S 1 d d.u bunlar da ya ·alanmışlardır. , vin, susta ı c;a ·nını çekerek a veci t: ,... -J-- t h · ı k !ar \,'akla..,,cak. Tren nedPn yavaşladı?! arsı ıyor um, l:ıajhnyor m, ·.,.;. k ..ı---kl a vı çı arıyor 

.,.. _, d § v... P6 'd ,. h 1. b. az· Hüseyine vurmak isterken o sırad.ı ı~~ a eu=e er A ) D . aı·aıı· Yoook' Bana öyle geliyor mutlak. İs- J~ıı·anyur um: """'ım şa a 'up " 1 ır v •- Bel<~ad 17 (A.A.) ·-Bulgar ve Tokyo, 17 ( .A. - omeı .. -. 
ite d 1 ,_._ 'k ak '"- N oradan gcqmekte olan \'e kavgacıları ,., • ı .. bukU tiyorum ! Beni anama kanJ .. 5turacak - Anne. Anne öldlin ha! Demek ye o a ma ...... ı en Y a.....,ıan •ı- . • , sının resmen bililirdıgine göre, • 

. ·ı "· d d b' 'kta f ı a.ı•ırmak isli\.·en bekc,i İbrahimin ko- Arnavut atletık federa,,,.onları Bel - t n37 · ı nlik b' . Jıı. tren, yürümesin, koşmasın, uçsun. öldiin anne!!? rı og u voman a a ır mı r a yoı me ~ mı yon ve il' çın -

Bu mümkün değil mi?! 
1 

Bu yatan sen ınk;iı,?! Sensin öy- rına istirak edecekleriı.i tavin etmiş- pon aşmaz ıgı ıs razı ~ı bulunmuştur luna isabet etmiş ,.., bekçı yaralan- grada yapılacak .olan balkan oynnla- ani 
1 

• • . tik kanıcak· 
Uı:ııktan garın ışıkları parladLpe mi!!? bir adam metres ini bıç;ıkladı mıştır. !erdir.' • tır. 

Yaklaştık. Lıtasyon ll'Öründü. Loko- Öl d' • Öl ec1· ı >:en .. , Kalyoncu'da Yazıcı sokağında 3 nu- KISA HABERLER : l!ig"er cihetten YuPan hevetivl.~ Almanyada 80 bin kış' ilik bir me ın ... m m ... , o me- 1 d t H.. - ·ı N' , 
motif d.riıı bir inilti ile, eoluyarak, mara ı ev e o uran uesyın oır u' " 1 s· hh t .. 

1 
.. 

1 
.. - .. d ıcı- k d . ·•· ı o-ı . ö .. · . .. .. . ı a mllC ur ugıın en maı ı ı l'kt B 1 d• ~ unani~tnn•ı1 en o gr durdu. ın annecıg1m ... g un.ı ll' rup sevın- vazı, kısk;ınçlık yuzunden çıkan bır . . .. . ıır ı e c gra u n e 

Kalabalık, gürültülü, teli.~. !n:ıan diğin için mi, bu şaka:,ı hana yapı- kavga neitcesinde metresi 20 :vasıı- l rnrdım ı<tı~·en uç çocııklıı bır ana h·ıyü~ gaz_etelerinin rmimessillerı df! Berlin, 
17 

(A.A.) _ 
10 

teşrinie\'' 
seslerL Gözler, hep karşılayıcıları a- yorsun de.ğil '."i anne~!!.. . / rında Sabahat'i bıçakla basından vo> kencli~n.e yardı mya~ı'.·'_ltllLma.smdan ~Plmı~lerdır. velde toplanacak olan Nüemberg" k011 
rıyor. Gelec~ıi:imi haber verme~ime Sen şımdı kalkacak,rn ! Senın e omuzundan yaralamıştır. Sabaha>, mütee ır olarak mudi\ et korıclorl;ı- gresinin ba ·lıea mevzuu şu olacaktır : 
rağmen, gözlerim annemi kendilfğin- dertleşeceğiz gene! B<ı.nıu:na sarıla- Bcyoğllu Belediye hastanesine kaldı- rında barılmı~tır. ~ehı"r stadı hazırlrklan I . Büy~k .Alma~ya Nasyonal • S.osY:: 
den aradı. caksln değil mi?!.. rılarak tedavi altına alınmış, hadısc- Zarnllı ku ıncağız !•asına toııla- Y Iıst reıımı, aynı zamanda hem bıJ1Uı 

İstasyonun önünde duran, boş bir, Gözlerimden bo$anıın •eller. den sonra kaçan Niyazi yakalanarak nan mmeur'arın yardımiyle güç halle ya p ı l ı y o r Jsa Avusturyanın ilhakı sayesinde AV: 
taksiye atladım. Yolladığı mektupla- Acelen neydi? Beni neden görme- tahkikata başlanmıştır. ıayıl!ılabilmi~tfr. . rupadaki Almanları bir araya getır 

:============================= Beledıyece yaptmlrnası mukarrer . bCJj rın birinde yazılı adresi söyledim. den gittin? Sana anlatacaklarım var- olan Şehir . adı için muhtelif sahalar mek için yapmış olduğu işlen te .• 

Kallıim öyle çarpıyor ki.. Belki J dı anne.. - - ,. - öne oürülmekte, fakat, bun lardan her edecek; hem de şimdiden sonra yaP· 
d.uracak ! H yecan, heyecan, sonsuz Geleceksin! Uyaı•a-:.1bın bu uy- biri için de bir mahzur bulunmaktadır. lacak olan işleri gösterecekitr. Bu se· 
bir heyecan içindeyim. Anneme ka- kudan değil mi? E ki.<i gibi, gene Şimdi de. Hürriyet abidesi civannda- ne de müstemlekat meselesini Al· 
luşmnk heyecanı.. ımes'ut olacağız biz! .. Biz, çnl< acı çek- ki geni' arazide Şehir •tadı kurulmak manyanın hukuk müsavatı lehinde 

İ\imde bir eziklik, gönlümde bir tik anne.. üzere tetkiklere b~lanmıştır. Burası I bir beyanname menuu teşkil etıncSI 
Ö Ö Şehor otadı içirı muvafık bulunursa, bü- k ht ld' K ·t ınad• ~·>:ıksulluk hiııscdiyorum. tçime yığı- mrümün acıları.. mrümüzün · ço mu eme ır. ongreye aı 

yük ko!lu pi3tlerini, si.klizm pistlerini, ecfi1-lan hasret zehrini, onun kucag· ında aacıları doldu, taştı artık.. Anne.. di hazırlıklara faaliyetle devam 
yÜzm~ havuzlannL, futbol aahasmı ve . b );• ağlıyarak boşaltacağım. Annem .. Beni yalnı1. bıl'akıp git- mektedir. Seksen bir kongrecı e 

Baş, diş, nezle, grip, Romatizma oair bütün teferruatı havi büyük bir ~ •• Bir zanprtı, bir titrrm~ var vücu me anneciğim .. 
dtımda. Şöför, daltlıiöm ~u acı rüya
lardan uyandırdı beni. 

R. İrfan GÖKSF:L 
2.S.938 

Nevralji, kırıklık 

kabında 

otat kurulacaktır. Stadın etrafı da., leniyoc. AvusturyaWarın fazla !il~' 
100000 ki,iyi alacak vüsatte dört bü- tarda kongreye iştirak etmeleri ınull• 

•yük tribunla muhat olacaktır. temeldir. • ve bütün ağnlarıwzı d e rha l k eser , 

günde 3 kaşe alınabilir. - -
----~"'!!!"'!"!!!'!'!""!!"!!""!!"!!""!!"!!""!!"!!~"""!""-!!'--..... '!-"!!~""!!"!!~~~!!!"!'!'!!'!'.""!'!'!'""!!!!"!'!'!!!"!'!' ....... ~~ ........... ------~---'""'!!!!~~!""'"'!~~~"'!!!"'!!!!"!'!'"'!!!"'!!!!"!'!'!!!"!'!'!!!"!'!'~!!!"!'!'!!!!!!'!'~!!!"!'!'~ ...... """"!!=' 
•••••••-•• •••-•••-••--·· Böylece, odadan odın-a ~ola~ırak.ıte harcadığı paralarla i•tıat ediyordu.idi. ne red ve ne de ta,dik yollu hiçıkış fi~leriııi kontrol etmeğı itiyat ~ 
# Macara romanı : 5 ta kokt!'yl bara kadar geldı. Bıırada Lord Ronıılct yalnız •lefildi. Yanın- bir tafsilata girişmiyordu. Hatta dinmişti. Birkaç def:ı tekrar etme 

ı ~ küçük bir grup, kendi kendilerine zi- da bulunan iki ki~i<.len biri kısca boy.( Lonl Ronald dahil oldu:;u halde kim· suretiyle gece yar!'ına kadar bu tel· 

Casuslar Şl•rketı• yaret çckmekteyclilel'. hrarlı davet- lu kırmızı saçlı genç biı· adamdı. o senin de ona bu vadide bir sual sor- kiki, arıL,tırmayı yapar ondan ,onr:1 

terini reddedemediği için aralarına da gerek kumara 0ı8un gprek..e baş- duğu yoktu. Fakat iyr.:a yollu soru- hususi odasına çekilirdi. 
k k O d b" ba ·rl k •a ·tn ·a • . lan ve söylenenlere Polesko esraren • . . . ok • ı arışara a 

11 1 
a ., mp, J ka egk?ncelere o~un ırozünü kapıva- . . . .. :Mtlnasıp bır an kollıyarak o p Çe

virea • L 
0

"RCMEN · · B 'k· k k kad _ . · gız bır •ekılde tebessum ederek duru I . . p !es il kon"•· - • uc. ıçtı. u grnp ı ı genç er e ve ın- rak avuç <lolufü para sartedıyordu .. la 
1 

• h k'k t ld • 
1 

tı.' şam hususı şekılde o ko e ~-• ..................................... ___ .................................... _.... • • • • • • • .. k . .. .. _ , narın a 1 a o uırunu ana ~or- k . t d'• .. 
. . . .. . dan murek eptı. Henu< oyuna ""'· a- Cçüncü:üne geüııce b•ı. Knpıten p 0 • d ma ı s e ıgını ona: 

.Madam Haınaul kumarhanesı; Lonl lenmış degıldı. Odada bulunanların mışlardı ama. Mad:ım biliyordu ki, 
1 

·k . . d . f ·k r·d b' u. , 1 _Birkaç saniyenizi bana hası·e • 
dranın en bilyük ve en ivı. · kurulmu• hepsi Madam Hainaullıl\ hahes. ve a- 1 1ıir _ dı.k' t d 

1 
. e:-; 0 ••mın e ınce uzun e' a a e ı- Madam HaiııaulhuR kumarhane - • nı· 

' az •onra ma·a ı mu a •·er en • 1. • ·k d k' 1 . . . . . 'derek "azıhaneme ugrars'!nız ın~ . içeri ırirmesi binbir şeraite tabi laka ile •elam verdileı-. lllü,,ıterile - . 1 · ki d 'B' · 
1 

h ~ 
1 

- çım ı ~e aı asın a ,ı e bıseden orta sine Lordun tavsıye \'e ıltımasıyle , . t.ıni<ll· 
· d b' · 'd' b d . k k h ld ıu a aca ar ı.. ınaeruı ev on arın . . . nun olurum. Demekle ifham e ·• kumarhanelerın en ırı ı ı ve on eş rin en bır ısmı umar ane açı ı • · Avrupa devletlerınden bırinın ordusu girdigı· · için kim•ede sorgu sual ede - se ·~ iı h ld 1. ıf b' k da yanında fazla kalmakta mana yok • Pole•konun dudaklarından . ' senedenberi de çalıştığı a e po rnin ğındanberi mücla,;m i~r ır ısını na men·up oldugu anla.•ıl~n ve ku • cek cesaret kalmanustı. O gündenbe- b' t . t ' 

1 
"-~ ag·ır a· el

. dil • b. rd' d 'I d H · it b'J' · tn. · · ır eve ışare ı a an ,.., ...... am ıne şmcmış 
1
r ye ı. a " a am aınau un 

1 ınemıyen marhanenin yeni mü<lavimlerinden ri de kumarhanen in daimi müşterile- • h • d k.it~;,ti. İşte Madam Harperin gündelikçi- hangi sebeple bir daha dönmemek ü- Kapıdan çıkarken rastladığı, genç rır ususı yazı o asıI!a çe u u·, 

lıo 1 t . . . - b ' . . idi. ~ rinden biri olmuştu. y t 
1 

h 
0 
... , orı Binin geldiği ve geldikten pek az son zere ayrıldığı Paristerı beri ahbabı uzun Y u >e emız ın.vınmış ırısı-

1 
azı ma•asına o ura ı en • 

ra da değme h.nıınef~ndilerin gire- idiler. , ne gözü ilişti. Bu zat, herkesin res • Lord Ronni'. Pariste ~ulunduğu I Ku~ar oyna~a~ . akşam. üs- dakika olmuştu ki kap ıya vurulan bir 
miyeceği bir kılıkla dudakL:ırında bir Bakara oda..•ından şuh bir eda ile men Lord Ronild Verdel diye tanıdı- sırada Polesko ıle Le Tukel de tanış ·ıtüne dogru oturmagı ıtıyat etmış fa. iki dar beye girin iz dediği zaman M'.. 
tebeıısfim misafirlerini atırlamağa a- r ulet •alonuna geçti .. Etrafa süratle ğı, fakat birçoklarının da Ronni diye mış her iki genç biribirk?rinden pek kat bir defa da baş ladıktan sonra ar-, 1an kapıdan Polesko içeri girıni~U. 
ralarına karı~tıiı yer lıöyle bir ku - bir göz atarak bu odada bulunan mi- hitap ettikleri kumarhanenin belli haz ettikleri için ayrı!Mıyarak Paris- kasını bı~akmazdı. . . , Masaya yaklaşınca dudaklarında bir 
marhane idi. safirlerini de mütebessim ve mülte- başlı müşterilerinden Liri illi. Lor- ten Londraya da beraber gelmişlerdi. rt1i.afırlerden en dıkkat~ ve en tebessüm fevkalade nazikane iğile• 

Saat dokuzu pek az geçtiii halde f it bir tavırla selamladı; bundan son dun en karakteristik taraflarıııdan Polesko da arkada.•ı kadar kumara, mütecessisi bile Madam Hrurıaulbun rek Madamı selamladı ve: 
odalar iyice yükünü almış <lopdolu bu ra diğer odalara da geçerek ıııiıafir- biri de hatırı sayılı r derecede fazla zevke ,.e içkiye münhemik görünüyor o akşam kapiten Poleskoya yaklaş - _ Benimle konlJ.\'nıak mı arzu et· 
lunuyordu. Oyunculardan bir kısm ı !eriyle ayrı ayrı meşgul oldu; fakat du. Harcadıg"ı paralardan da Lord kalmak için çevirdiği manevraların faı·- tinı'z "adam ?. dedı'. · viskiye müpteli olması ve içtiii iç - m öğledenberl orada idiler. hıç bir kimsenin başında fazla du- dar zengin olduğu anla.,ı!ı~-ordu: E•a kına varamamıştı. Cümlesini bitiri rke!l gözü yazıhıı· Madam Hainaulh bakara odasına rup can slicmadı. kiye rağmen hiç bir .,. • "' k e"eri 

girer ek birkaç dakika orada kaldı. Zira, bu kadın giizelliii'i n isbetinde ııöstermeme,;i idi. sen Pole ·ko kulaktan ku lağa akseden lif adam görünür görünmez, evve- nenin üzerinde bulunan küçük kasa· 
Burada tannunış bir sporcu ile yine/ zelô, kavrayışlı ve aşağı yukan in • Lor d Ronninin çok zengin olduğu şayiayı - ki bu Poleskonun orta Av- la kasada rın yanına D~nyarak gün • ya ili şti. Bunu n üzeri lı ir y ığın bailJ; 

tanınmış bir mllyaci ka~ı karı,uya a- sanların haleti ruhiyelerini oku~ak söyleniyor; o da bu varlıjhnı hadsiz rupa devletlerinden birinı.·n dikta • düz çevrilen partilerden kaza~ı~an ·J not ve çeklerle dolu idi. 
lıp veriyorlardı. O,un henfiz şiddet- kudretine malikti. · heoap•1z ve her türlü zevk ve sefa ha- tör kralının sağ eli oldu;runa dair- 1 !a rın h""abını a raştı rmak ve gınş ç ı- (Sonu var) 

ı , 

1 
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SO milyon kişi bu büyük 
eseri ziyaret edec.ek 
Şimdiden inşasına başlanan sergi; 
Paris sergisinden 6 d.efa büyüktür 

YENi SABAH 

Japon ordusu cephede T rakyada 
ö.:.s;;;=~ ,~:~_:m:~ p ÜS k Ü r t Ü 1 d Ü hafriyat 
Saat 12,30 Plakla Türk musikisi, 12,50 Japon rı•cat hatları kesildi Çinliler (Baştarafı 1 nci sayfada) 

havadis, 13ı05 plfıkla Tiirk musikisi, 13,30 • Tarihi kalelerin altlarında 
muhtelif plik ncviyatı, 10 son. b• k ı • • Jd J yapılacak kazılarda milattan evvelki 

Akta"' netriyatı: Jr ço yer erı gerı a } ar devirlere ait tarihi bir sarayın buluna· 
Saat 18,30 Cignn havnlıırı (plük), 19,15 (Bn~tarufı 1 ·nci sayf'ada) fazladır. Bu akına 192 Japon tav.va- cağı muhakkak sayılmaktadır. Kale 

spor müsahabeleri, E~rt'i Şefik, 19,61i bor- -Y ol 

sa haberleri, 20 saat ayarı: Grenviç rasat- un etrafındaki bütün sevkiilceyş no~- resi iştirak etmiş ise de iiç grupa ay- civarında 93 - .94 harbinde Ruslar ta· 
hant'sinden naklen, 'Bclma ve arkadaşlan taları Çin kuvvetleri tarafından istir rılan 72 tanesi Jlupeh'in ~arkından rafından yapılan kazılarda sarayın 
tarafından Türk musikisi ve hnlk varkıla- dat edilmiştir. Bunlar simdi müstah tam Vuhıına kadar gelmiştir. Japon merdi\·en basamakları ve. ~üyük. ka: 
rı, 20,40 hnvıı raponı, 20•43 Ömer Rıza kem bir şehir olan Su.rnng'a taarruz tavyareleri saat 13 te Ham·angı bom-ı pının taş kabartma tez,·ını motiflerı 
Doı;....,ı tarafından arnpça !!Öylev, 21 saat . · · - · b lu mucı · fakat o :zaman k-'·ya de-a·- etmektedirler. Japonların rıcat hat- bardıman etmege başlamıslardır. Tay u n .-· ........ 
ayarı· orkestra: · d"I d .•. d ·· ı- t" J 

· • . , · ·b tı simdiden kesilmiştir. Taihu - Su- yarelcrin her biri 50 ile 100 kilo ara- vam e 1 eme ıgın en o:z u ne ıce er 
ı - Kalman. Hussarcn lıc c. • ld d.1 · · H f · h • "k" 
2 - List: Mart d'İsolcle. sung yolu Çinlilerin kontrolü altmda sında bombalar atmıştır. Atılan en e. e. e 1 ememıştı. a nyat. eye~ 1 ı.? 
3 - Lince: \'alsı lt•ııt. 1 dır. Huangmei Çinlilerin elinde ve l aşağı 200 bombadan 600 ~ivil ölmüş c~. bır kol olarak Kırklar~lmdekı. ho-
21,30 Şaban Soyak ve B~~·an Soyak: Susung dn tehdit nlhm1a bulunduğu veya yaralanmış, 400 ev harap ol- yuklcrdc ç.alı~maktadır. Kırklarehnde 

Hallt ttirküleri, 22,10 Novotnıd~n n~\tlen için Japonların Yangsenin simal sa- mustur. ve kazanın kenanndn Asil Beğli yolu 
orkestra konseri, Kcmnl Akel ıdnrcsındc, . . . · . ' . , . 1 -. üzerinde yanyana i.ıç r0yük mevcut 
22 50 son haberler ve crtc!!i r,ünfüı progı·a- hılındekı harekeUerı tnmamı) le •1• Hankov 17 (AA.) - Vusang'da . . . 

' • k. l ı 1 ı·ı b·ı· ! ' · • olup bunlnrdan hırı yıne evvelce Rus-mı, 2::1 saat ayarı, son. ım kamış net Cl 1 e 1 ır. Ilnn.,·nng'ın akibetin~ u~ramıstır. . 
, • ol "' 6 • , lar tarafından açılarak muhtevıyatının 

Ankara radyosu Japon tayya~elennın yıkıp i Japon tayyareleri ayni. gün ~ehri .üç 1 tamamen alındığı anla~ılmıştır.Bu hö 
ıs Aiıutos 1938 p.,rıem'be yaktıgı yerler 1 kere bombardıman etmı~lerdır. Bom- yükler milattan ünce ikinci asırda 

ö;ıe netriyatı: Hankov, 17 (A.A.) - Vuhan ha-, baların büyük bir k:ıımıı kalabalık (Kubbeli mezar) olarak yapılan ve 
Saat 14,30 Knnşık p!Uk neı,myntı, 14,50 valisi geç'en perşembe !!Unu Japon mahallelere isabet elmiş ve ekserisi kıymetli addedilen me:zarlardandır. 

plakla Türk musikisi ve hnlk nc•riyatı, 15, tayyareleri tarafından şidı.letle bom- kadın ve çocuk olmak i17.ere gayri mu Ruslar tarafından yapılan hafriyatta 
15 njans haberleri. bardıman edilmiştir. 8ivil ahaliden hariplerden yüzlerce masumu ö]dür- blok ta ·lardan üzeri yine ayni ta .. tan 

Aktam ne9ri7atı: 1 d d b t lj T 

Snat Plakla dans musıkisi, 19.15 Türk ölen ve yara ananların a t: i inden müş ür. _ kubbe şeklinde olup ilk dairevi plan· 

musikisi ve halk şarkıları (l\lakhulc), 20 Maden kömürü istihlaki Trakyada panayır yerJ;ri da bulunmuf ve bunlann planlan bü-
saat ayarı ve nrnpçn neqriyat, 20,l5 radyo k . tün arkeoloji aleminde yer tubnuftur. 
!inik temsil (Gençler grupu tarafından), gitti çe artıvor Sonbaharda Trakyanm muhtelıf mm G . k 1 .k. •- 1 .... kt b ... 

.. ·· ·· . ·hı· erıye a an ı ı W&ne ıovu en ırısı 
21 şan plakları, 21,15 stüdyo salon orkcs- Memlekette maden komuru ıstı et- takalarında kurulması mutat panavır b. 1 h d 1 . : • ld . . . .. • ır tar anın u ut arı ıçıne aıt o u • 
trası: kı gıtttkçc artmaktadır. Bu munase· ,lar arılmıva baıı.Jamıştır bunlardan bi w d b. ı 1 h.b. 

1 _ Rudolf Kattnigg: D<'s Königs ııol- .. A • •• •• • :r ol ., gun an ır ay evve tar a aa ı ı tara· 
belle hukumet memlcketın komur ıh- rincisi olan Balçık panaym iki gündür f d ı b. k d "h" k b 

dııtcn. ın an yapı an ır azı a tan ı u -
2 - Mouton: l\lnrclıe Hc•roiquc. tiyac.~nı karşılamak üzere yapıla~. te- açık bulunmaktadır. Balçık panayırı - beli mezar meydana çıkmtf ve Trakya 
3 - Btuno Mnrks: Db Klcincn Solda- şebbuslerc karşı kolaylık olmak UZP· na, İstanbuldan da alıcı kafileleri git- Umum müfetlİfi General Kazim Dirik 

ten. re bazı kararlar vermiştir. mektedir. delaletiyle vaziyet Tarih Kurumuna 
4 - Tho •• m.as .: Ra .• ymon<l. 1 Bu cümleden olarak Ankara Memu- dil · · O b d • ha 1 ' • d b" k 0

' 5 \\ k LA end" Balçık panayırı hilhaaea koyun, aı- ar:ze mıftı. zaman uraya gön e-Nevyprk •erpıa zlJ' anan proıesın en ır ote - ıcma~s ı ... g ...... • k t·r· . •th 1 ed W• 55 b. A 
• ha 1 • .... • '>2 rın oopera ı ının ı a ecegı ın w rilen arkeoloğ rif Müfit tarafından 22 aJana ber erı ve na va rapoı u, - • gır ve saire satıslarile {iöhret buldu -

~1839 senesi Nevyork şehrinde Müs· saraylar.ına milyonlarca dolar ayır- 16 yarınki progı am ve son. ton kömür, tenzilatlı gümrük resmile ı w .. d b · f d --L • . Bal yapılan tetkikatt.a bu höyükteki meza 
şl d . a·d . b 1 gun an, u ay :zar ın a ~.runıze - d 93 R l Amerika Hükıimetinin kurulu· mı ar ır ve şım ı en ışe aş anmış- Alctam n.,ri7ah: memlekete girecektir. Kömürün ta-- rın • te us ar tarahndan tama -

..._ S · h ·· · d t ll çıktan mühim miktarda koyun, sığır k ) k d k ld 1 k b "'11\ln 150 nci yıldönümüdür. Ame· tır. ergı sa ası uzerın e eme er a- e· • • • k • nundan ıılınan gümrük resmi 7,5 lira- men azı ara orta an a ırı an u -
tila, bu yıldönümünü pek parlak bit tılmakta, çelik iskeletler hayret ve- ırıncı Ziraat ongresıne dır. Verilen kararla 55 bin ton kömür- ve at getirilecektir. beli mezann bir eşi olduğu anlaşılmı.-
Ntilde kutlamıya hazırlanıyor. Bu rici hızla çoğalmaktadır. hazırlık den iki lira gümrük resmi alınacaktır. Sarhoşluğun ıonu tır. 
~betle önümüzdeki sene NeY- Buhran zamanında bu kadar CÖ· Salacık vapur iskelesinde çımacılık Vizedeki hafriyat kolu mesaisine 
~a, şimdiye kadar dünyada gö- mertçe davranılmasının sebebi ne- l\.üy ve ziraat kalkııımrı kongre::;i Bir azılı hırsız yapan Hasan İsminde biri ev\•elki ge- devam ederken büyük meydanın tev-
'enuş sergı·lerin en muhteşemi dir ? Bu bir enternasyonal }sumar ktiti1>liğinde11: Alemdar civarında 15 kadar ev so- sii ve yolun seviyesi bir buçuk metre 
h._ - d ı ı C h · f on hcııinci vıl ce son derece sarhoş bir halde iskele 
~lacaktır. Her sahada dev işler gibidir. Masraftan çekinen ev et, - um urıye ın " .ı - yan Hamayak adında bir hırsız yaka- aşağıya indirildiği esnada zeminde çok 
~ b d .. ·· .. <l Ank d b'rinc· köy ve kapısının camlarını kırmıya başlamış 
·'Pınak azminde olan Amerikalıların, başkaları nazarında zayıf, işi itmi5 onumun e ara a 1 ı lanmış ve dün Adliyeye verilmiştir. zengin ve üzerinde renkli mozaiklarla 
'-rgicilik işinde de, gelecek yıl, Av- görünmekten korkar. ziraat kalkınma kongresi toplanacak- Hamayak, bu hırsızlıkların hepsini ve bu sırada kırılan cam parçaları ile yapılmı' ve iflenmif tavusku~ ve kek· 
~ tarafından daha uzun zaman kı- Bundan başka, ticari maksatlar da tır. yapmadığını iddia etmiş, fakat bir 1 sağ kolunun damarlan kesilmiştir. likresimlerini havi kıymetli eserler bu
~Yacak bir rekor tesisi için el- bu rağbette rol oynar. Elli milyôn se· 2 - Bu kongre münasebetiyle kısmını da itiraf eylemek mecburiye· Sarhoş çimacı, ifade veremiyecek bir lunmu,tur. Vizedeki hafriyat heyetinin 
~ geleni yapacakları anlaşılı- yirciyi bir arada bulan bir ilim, ticari Türkiyede Köy ve ziraat mevzuları tinde kalmıştır. Azılı hırsız tevkif c-

1 
halde Haydarpaşa nümune hastane- bu yıl yapmakta olduğu bu kazılarda 

)or. Bu münasebetle daha geçen se- lbakımdan ne bulunmaz bir nimet~ir. üzer~n.de neşredilmiş kitapların bir dilmiştir. 

1

. sine kaldırılarak tedavi altına alın- her iki bakımdan çok önemli neticeler 
~.bütün dünya milletleri, Amerik,ı Sergi saraylarını muazzam reklam sergısı yapılacak.tu. . . .. --o--- mışhr. elde edileceği ~imdiden beklenmekte-
~tince bu sergide en güzel e- lvasıtalar gıibi kabul etmekte hata 3 - Bu serxıde te~hır e<lılmek u- Badana yaparken ayam kınldı T l I eh dir. Hafriyat sahası gayet genit oldu-
,~tini ve bilhassa müstakbel haya- yoktur. Müşten u ma , turıstı çe\:- zere e:;ıAı a veya muı•o: esenız ara - Kasımpaşada Bostan sokagwında o- . . . gun an üyü bir amele kitlesine ih-.._,1_ , . . b l k . . ,,_ t hı.•ıAt .. . t •· 1 aşa yıra an w d b k 
1- .. • · · d. 1 f tl ,· a· . k d . d"l · Davutpaşada oturan Faık ısmınde · tle şekilde hazırlandıklarını gos· mek ıçın, her mıllct, ken ı sarayına ın an ~ım ı~e a nr neşre ı mış turan Niko Bcyog-lunda Hıristonun . _ w tıyaç görülmü,tür. Bu ameleler mü. 
ı.._·~ A • ---:L- • • ı akta k .. · ı· ·ı ·ı d. h tü. ı- ' bır çocugun attıgı taş o sırada sokak- f • .:..ı~'- c._ da 
~Ye davet etmiştir. azamı ~yı vermıye ça ışm - oy ve zıraa ı 111 en ıren er r u berber dükanının duvarlarını hadan~ I ' et""T"1& tarann n temin edilmif ve 

1837 p . · · 100 hektarlık b:r dır. kitaptan ikişer adedinin 30 evliil ta- . . .. °' tan geçmekte olan Samatyalı Vasil diğer mütehassıs itçilerin yanında yar· 
a.ı. arıs sergısı, • . . . . ~ yapamkta ıkcn merdıven kayarak uç 1 v • • • • • • • 

.,,...y1 işgal etmişti Nevyork Sergi- Bır de AmerıkayJ memnun etmek rıhıne kadar ve basılaC'..llk olanlardan t .. k k d'. .. 
1 

oglu Yorgı ısmmde bırının başına ı· dımcı olarak çalıtmağa ba~lamlflar. 
ti... . • . • • • • . me re yu se ten usmuş ve so aya- d 
:-un kaplıyacağı yerler mesahasının arzusu da hesaba katılmalıdır. Muaz- da en geç 15 bırıncıteş.nn tarıhıne • k 1 t • m sabet ederek yaralamıştır. ır. Vizedeki kısımda arkeoloi Arif 
'a lh k 1 B" l ·k k d ·· d ·ı · · 1 1 · gı ırı mış ır. O hektarı bulacağını söylemek, ser- zam bir su çu uvvet o an ır eıı a ar gon erı mesını saygı arım a rı Müfit, niveraite arkeoloji enstitüaa 
lbıin azameti hakkında bir fikir ver· Devlelterin sempatisi, bütün devlet· ca ederim. S=yasaf bilgiler okulu talebe kayıt şeraiti asistanı Bayan Münire ve Müfetti,Jik 
~\ltl kafidir. Bu serginin 50 milyon ler taraf.mdan aranan ve go.·zetilen b.i.r 4 -. - B •. u serg.iye gelen kitapla.r - mimarı Mazhar AJtandan mürelkep 

b d b k Siyasal Bilgiler Okuluna olgunluk imtihanını Yermi~ : ... i~e mezunla-
tarafından ziyaret edccegwi tah· kıymettır. Fakat bu sergıde en U· an ır oy ve zıraat r.ıP.vzulan bıb - mütehanıs heyet bulunmakta Kırlt.lar-

'hı.L rı müsabaka ile alınır. Namzet kaydı 1stanbulda Yüksek Mı.ıallim Mekte-
"IQl edilmektedir. Sergi, mayıstan ilk yük rolü oynıyacak, hiç şüphesiz ge- liyografyası tertip olunacağı gibi ser elindeki kısımda Edirne müzelerinden 
~e kadar devam edecektir. Yal· ne Birleşik Devletler olacaktır. Ame- sinin bitiminde de ziraat Vekiletin- bi binaaında, Ankarada ~iyasal BilriJer Okulu binasında 25 ağusto~ 938 Necmi İge tarafından idare edilmek. 
~bir feeri gününde 800 bin kişi ha· rikalılar, eski vatanları olan Avrupa- de bir kütüphane viieude getirilecek- den 25 eylOI 938 e kMar pazartegi ve Perşembe günleri yapılır. Müsa- tedir. 
~'bulunacaktır. Şehrin kıyısında in- nın sakinlerini bir kere daha hayret tir. bab imtihanına 26 eylfıl 938 pazartesi günü başlanacaktır. lliğer şartları =:;;:;::;:::;::~=.=::=:::=========== 
~p edilmiş olan cFlaşing Medov ve gıptaya garketmekten hoşlanacak- 5 - Sergide beğenilen kitaplar - öğrenmek istiyenlerin hu iki müesseseye ve ViUlyetlerde Ktlltür ve lise di- 8ELEDIYED!r 
''tk. da saatte 16 bin kişinin girip lardır. dan münaaip miktarlarda sabo alı - rektörlüklerine müracaatları lazımdır. <55o7) lstanbulua auları 
~ müsait tesisat vücude ge- 1 Yukarıki resim, Amerika Birleşik nacaktır. İstanbul Nafı·a Mu-du··rıu·· minden .. tisküdar suyu kifayet etmediğinden 
u....~-L~-~'-. Devletlerinin Nevyorkta milyonlarca o-~-ıı.cvu . ~ .. çoğaltılmasına karar verHmişitr Be. 

'l'ayYareler, gemiler, trenler, dün· seyırcıye a~acağı sergınm maketini 22 - 8 - 988 pazartesı gunu saat 10 da lstanbulda Nafia Müdürlü- 1 . . . · 
'her yanından Nevyorka insan gösteriyor. Serginin ortasında her bi- Konya Halkevinde ğünde eksiltme komisyonu odasında (3271.94) lira keşif b<>delli Yeşilköy .ed~ye Sular ldaresı, buraya ait pro-
11tneri taşıyacaktır. Tabii ziyaretçile· ri 150 kadem yüksekliğinde iki kule'ii muhtelif kurslar açıldı Devlet Hava Yolları istasyonunda yapılacak gece ucuş tenYirBtı işi açık Jeyı ~a~a~lamıştır. Suyun çoğaltıl· 
l'llt en büyük kısmını pmaı ve cenup bulunan Federal Hükumet binasında eksiltmeye konulmuştur. ması ıçın lazım olan terfi havuzu bir 
~~rikw halkı teşkil edecektir. Bu- Amerikanın bütün teskilatına dair Konya. 16 ·Yeni Sabah)- Halk- Mukavele, eksiltme, Rayındırhk işleri genel, hususı ve fenni şartna- aya kadar ikmal edilecektir. Üskü-

)
-·""'Ua beraber, Avru-·..ıan, hatta Ok- nasıl çalışıldığı teşhir ~dilecektir. Ö- evinin açtığı muht.elif kurslardan çok rneleri, proje, keşif hulasasiyle buna rnüteferri diğer evrak dairesinde dar bol suya kışa kadar kavuşmuş O· 
.... ....- · k iyi neticeler alınmaktadır. İkmale .. ··ı ekt· ı kt 

~ ... •Uaya ve Asya'dan pek çok seyyah teki sekiz binada da sergiye iştıra goru ec ır. aca ır. 
kalmış talebeleri imtihanhıra hazır- M kk t d Be wl dak 1': etıınektedir. Timurlenk, Serhas, edecek olan milletler, tcşhirlerde bu- uva a teminat (246) lira ır. yog un i tasfiye ameliyesi hi-

O:'Polyon gibi cihangirlerin ordusun- lunacaklardır. Burası cMilletler halt:. lam~ .için açılan de.r:4terden talebe İsteklilerin en az (2000) lirahk bu işe benzer iş yaptııma dair ida- tam bulmuştur. Bugün saat 9 la ıı 

~buna benzer bir kozmopolit kala- ismini taşımaktadır. bütün bu yap!· çok ıstıfade etmektedıt". Daktilo kur-ı relerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafia Müdürlüğün- arasında Beyoğlunda bu m·· b ti 
suna d d 1 d J • • ti d k unase e e la rastlanmış değildir. lar, her türlü törenlerin, talim ve ge- evam e en er en < e ıyı ne ce en e siltrne tarihinden bir hafta evvel alınmış ehliyet ve 938 yılına ait bir tecrübe yapılacak ve iki saat müc!-

lfeınen bütün milletler, Amerika- çitlerin yapılmasına elverişli bir 5a- alınmıştır. Ayrıca bir de çocuk kur- Ticaret odası vesikalarivle gelmeleri. (5032) detle Beyoğlunun sulan kesilecektir. 
~davetini memnuniyetle kabul et- ha üzerine kurulmuştur. su teşkil edilmiştir. Yakıııda bir de' Belediye Sular İdaresi. imkan nis-

~ \'e bu sergide, layikile temsil e- 1009 kadem uzunluğunda ve 600 ka- muhasebe kursu açılacaktır. Bu su- Darphane ve Damga Matbaası müdürlüğünden: betinde her tarafın suy~nu çoğalta-
. ek için, birbirlerile yarış eder- dem genişliğinde bulunan bu saha ü- retle bugün Konya gençliği her sa- caktır. üsküdarcıan sonra Erenköy ve 
~e mua1.zam tahsisatlar ayırmış- zerinde büyük bir çesme bulunan bü- hada biJgilerini arttırarak istifade 1 - İdare muhasebesine 25 lira maaşlı iki ki.tip alınalaktır. Lise civannın su ihtiyacı giderilecek, Ka-
~ ır. İngiltere ile dominyonlan bu yük bir havuzla nihayet bulacaktır. etmiş olacaktır. mezunu ve askerliğini yapmış ve memurin kanununun 4 ,tncil maddesin- dıköyüne yeniden tesisat ilave edi· 
ı._. da başta gelmektedir. Mali güçlük- Serginin mimarı Hovard L. Çeney'- de yazılı şartları haiz b11Junup yaşı otuzdan yukarı olmıyanlar arasında lecektir. 
~de bulunan m~mleketıer bile dir. Yeni mezarlıklar 27-8-938 saat dokuzda mi\~abaka yapılacaktır. Taliplerin imtihan esasla-

lngiliz mebusu Sofyada Pazarlıksız Ahf lstanbulda semt ac,rnt asri mezar - rını anlamak için vesaik.iyle miıdürlüğe müracaatleri. 
~a, 17 'A.A.) - İngiliz işçi İ t b 1 laklar teeisine ve bazı mezarlıkJann da (Teşrinisani 938 de terhis edileceklerden müsabakaya girip kazananla 

-o-

Bir kaçakcı tutuldu 
Geçen gün Marsilyadan limanımı-~b..._ .. y san ul Belediyesi kitsat Müdür- rın o vakit tayinleri yapılmak üzere kabulleri caizdir.) 

. Uslardan Lansbüri, buraya gel - 1.. kaldırılmasına karar verilmiftir. Bu 
~- uğü, pazarlıksız satışa ait hazırlıkla- 1 - Yerli malı 50 ton kiılçe kurşun kapalı zarf usuJiyle. za gelen Fransız bandtralt Pro;:jdans 
~ \'e istasyonda İngiliz elçiliği er- cümleden olmak üzere, Kadıköyünde 
-..ııı ı'le muhtelı"f Bulgar mu··m"'a"ı·ı1e- rıru tamamlamıştır. Bu hususta k3- 2 - 115 ton sömikok açık eksiltme ile. vapuru yolcuları arasında bulunan 

....,.., Mahmuthaha mezarlığı ve onun arka- 3 3000 k·ı k 80 k 
~ ~-tından karşılanmışhr. B. Lans saplar, ekmekçiler ve ayakkabıcılar la - ı 0 meşe füoürü ve çe i kesiJmemi~ gürgen pazarlıkla Ahmdin vaziyetinden fiiphelenen mu-
~ aındaki battal mezarlık kaldırılacak, satın alınacaktır. h f 
ı..... , bu haf.ta sonunda Rükreşe hare- yapılan temaslar neticelenmiş, pazar- Kwltoprak ark .... nda kuyu b••mdakı' .. T . h ı·f . a aza memurları yaptıkları araştır-
~ - _,. • - ammınen 6 ton mu te ı pık ve 40 ton kırpıntı matbaa kiğıdı ve 1 d b" k .pekl. k dı r .. ı~decektir. lıksız satış esnasında eşyanın üzeri- b°' arazide yeni bir asri mezarlık ku- hurda birer adet kalorifer kazanı ve saç soba puarhkla satılacaktır. ~a ar a ı~ço ı 1 ~ n çorabı 
~ Slovak partiai tefi öldü ne konulacak etiket cinsleri tesbit rulacak ve etrafı dıvarla çevrilecektir. 6 - Kurşunun muhammen bedeli 13250 lira ve muvakkat teminatı ıle ecnebi cıgara yaketlerı bulmuşıar-

81ı, ~rag. 17 (A.A.) - Muhtariyetçi edilmiştir. Belediye, hazırlıklarını ik- Kasımpap üzerinden Ok.meydanı- 993 lira 75 kuru~tur. dır. Ahmet hakkında kanuni taki

~~ P~~i şefi Hiinkanın vef~tı tisat Vekaletine bildirmiştir. Eylul- na doiru uzanan Kaaunpaf6 mezarlı- 6 - Sömikokun muhammen bedeli 2357 lira 50 kuruş ve muvakkat te =b=at=b=a=şl=a=m=ı=ştı=r·======== 
~ reıaıeümhur B. ~es, Uın- den itibaren Belediye İktisat Müdür- ğının da etrafı dıvarla çevrilerek asri minatı 177 liradır. y . e· K .f 
.._!n Yeğenine ve Ruzenbök belediye l" ğü .. k b teskilatı tevsi edile· mezarlık haline ifrai edilecektir. Bu _ 7 - Kurşunun eksi!t.rnesi 1 eyh11 938 perşembe ve sömikokun eksiltme- e~ı ır eşı 
-ıne birer taziyet telgra!1 gönder- u mura a e si de 2 eylill 988 cuma gilnü saat 14 te yapılacaktır. Oibl IJAn edilen kremlerde en mlls-
~r. cektir. radaki aöçmiif ve harap mezarlar kaJ. 8 - M• kömürü ve gürgenin pazarlığı 6 eylCıl 938 salı günü saat 14 bet olarak tahakkuk ettirilen şey 

b dınlac:ak, yalnız. tarihi kıymeti haiz SÜKUTU HAYAL 
1111 oaşvekil B. Hodza .ıa muhtariyet te yapılacaktır. 
• 81 -o- olan mezarlar muhafaza edilecektir. 9 Yuka d ·· te ·1 'ovak partisinin riyasetine bir - rı a gos .n en eşyanın pazarlıkla satışma 8 eylCıl 938 per- dir. Çünkü: Yeni bir rild yaratan 

a.f çekıni.ştir. § Bir kısım küçük sanat erbabı --o-- şembe günü saat 14 te h~anacaktır. krem henilz dünya yüzünde keşfedil-
~n propaganda nazırı Macar muamele vergisi mevzu~ üzerinde gö § Şirketi Hayriyeniıı bir~ok iske- 10 - Teklif mektupları eksiltmeden bir saat evvel müdiriyetimizdeki memiştir. Kremler bilhassa güzellik 

---ı kt k bul ttı· .. ek komisyona verilecektir. Eksiltme ve arttırma gösterilen saatlerde bu ko- "vasıtaı· tamı·n·,, dı"r 1_,ı· bu vazı'feyi -.çue aşmı a e ruşm üzere dün sanayi umum mil- lelerine büyük saatler konulmagw a ~ 8e misyonda yapılacaktır. 
.... rlin, 17 (A.A.) - Doktor Göb- dürü Reşadın riyasetinde bir toplan- başlanılmıştır. Beşiktas, Kabataş, 11 - İstekliler şartnameleri almak ve satılacak efYBYl görmek için en emniyetli şekilde yapacak kremin 

11.cariatan propaganda müste- tı yapacaklardı. Bu toplantı başka bir ve Hnem iskelelerin~ bu yeni saat- 13 ağust.os 938 tarihinden itibaren her gün saat 14_16 da idareye rnüra Krem Pertev 
B. Stefan Antalı kabııl etmiftir. ~üne bırakılmıştır. ]erden asılmıttır. caat edebilirler. (5322) olduiunu unutmayınız.. 
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Sayıfa: E 

Sabah, öğle ve akşam 

Her yemekten sonra dişleri niçin 
temizlemek lazımdır 
Çünkü unutmayınız ki 

Bakımsızlıktan çürüyen ditlerın 
difteri, bademcik, kızamık, enflo 
enza ve hatta zatürreeye yol aç
tıkları, iltihap yapan diş etlerile 
köklerinde mide humması, apan
disit nevraıtcni, sıtma ve roma
tizma yaptığı fennen anlaşılmış

tır. Temiz ağız ve sağlam dişler 

umumi vücud sağlığının en birin
ci şartı olmuştur. Binaenaley diş
lerinizi hergün kabil olduğu ka
dar fazla -laakal 3 defa- (Radyo
lin) diş macunile fırçalıyarak 11h
hatinizi garanti edebilirsiniz ve 
etmelisiniz. Bu suretle mikropları 
imha ederek dişlerinizi korumuş 

oJı.ırsunuz. 

YENf SABAH 

1 - Müteahhitlik vesikası hakkında 1 - 7 - 937 tarih ve 3645 sayılı 

Nafıa Vekaletinden : TÜRK ANTRASİTİ'ni 
Re,mi gazete ile neşrolunan talimatname ile bu talimatnameye göre Na Kışa bırakma, yazdan al 1 
fia Vekaletince \'erllmekte olan daimive muvakkat (Müteahhitlik vesikası) TU'' RK ANTRASITl'nı· n 
uHulü ilga edilmiştir. 

Binaenaleyh şimdiye kadar verilmiş olan bütün müteahhitlik vesika- kalori randımanı hiç bir vakit kok randım< nile mukayese edileııı•ı 
ları ile bu vesika usulünün istinat eylediği talimatnamenin hükmü kal- Son tecrQbelerin bir d'lha teyid ettiği hakikat: 

mam~~tır. Ilalen ilan edilmi~ bulunan eksiltmeler 1 eylül 938 tarihine ka- TÜRK ANTRASJTJ'nin 
dar müteahhitlik \'esikası hakkında cari usule göre intaç edilecek ve 1 ey lı"I olrlıt Koka nazr.ran yüzde 40 faik hıılundugu bir daha sa ı h. 
itil n:ıs tarihinden sonraya ilıin edilmiş olan eksiltmeler için buna göre h" aP 

Satış merkezi. Galata Yolcı.ı Salonu karşısında ta ır 
tashihat yapılacaktır. 

3 - Bundan sonr~ ek~iltmelere girecek taliplerde;ı nraııacak evrak 5. inci kat telefon: 44915 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1-· ':':__ve_s_ai_k __ ek_s_·i_lt~_ş_artnamelerine dere ve usu len ilan_ed_i_ıe_c~::.k=t=ir:.:.=(=!)=!)=3=4=)= • ----rn-- _ _ i:5Zi1 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 1 lstanbul Belediyesi İlanları ______________ .____ ____ ~~~ 
Mıılwmmeıı kıynıelı Karaağaç müessesatına lüzumu olan ve hepsine 950 lira bede~ ~;: 
Lı.-a l(r. min olunan 54 kalem lıaslırılacak matbu evrak açık eksiltmeye .. 

0 ı,. 
ıo:ıı. 25 Kasımpaşadıı Kadı Mehmet efendi mahalleHinin Yeniçeşme mu~tur. Nümunesi:.le ~ıırtnamesi Levazım Müdürlüğünde güriilebıl~~~ te-

sokağında vaki 550 metre murabbındaki ar'1rnın tamamı. tekliler 2490 No. lu k:rnunda yazılı vesika ve 71 lira 25 kııru<luk ı J1 M 
171. 00 Hasköyde Hacı Şaban ağa mahallesinin Kalayeıbahçe soka- minat makbuz veya mektubiyl~ beraber 2 - 9 - 938 cuma günü sa~: ) 

- d 46 N 1 t (J)OJ~--gın a n. ıı ac·~:ıııın amamı. Daimi Encümende bulunn·alıdırlar. :-::::::::--
6l:!. 00 llasköyde Abdu~ "'ltın mahallesinin Bademlik sokağı ad« 8 

10 No. lu arsanın h.mamı. 

802. 75 Tophanede Ebulfadıl mahallesinin Defterdar ı•oku~ıında 169 
metre mıırabbaındaki Meşruthane arsasının tamamı. 

854. 72 Galatada Yeııicami Fermeneciler caddesinde 44 No. lu dl!k-
k;inın tamun1ı. 

Yukarda yazılı gayri menkullerin mlilkiyetleri peşin para ile satışı 
10 · 8 · 938 gilnünden itibaren on beş gün müddetle açık arttırmaya çıka
rılmı~tır. 

- Harita genel direktörlüğünden :to~· 
1 - Ankarada harita genel dır•ktorlüıhıne ,;ehri ücretli 10 fo 

raf memuru alınacaktır. 
2 - Aranan evsaf şunlardır. 

A - Tıi rk tabaası olmak. 
B - Askerliğını yapmı~ bulunmak 
C - Yaşı otuz beşten yukarı olmamak. 
D - Orta mektp hh<ılı görmü~ bulunmak 
E; - Ilü•ııiıhal ve ~hbk sahibi olmak "devlet 

,,tih• 
JPPmUrlyCtıııdC 

bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. Sabah, öğle 

her yemekten sonra dişlerinizı fırçalayınız. 

İhalesi 24 - 8 - tı:lı:! Car~amba günü saat l:l de Komisvondıı yapılaca
! ğındaıı taliplerin yüzde yedi buçuk pey paralariyle akarat ve mahlülat 

ve akşam ~ubesine müracaatları. (ii262) dama mani hali bulunmamak.,. 

1 • • . ' ~~ ... -· . 

Orman Umum Müdürlüğünden 
Orman amen:ıjman ve Mçme işlerinde kullanılmak iızere sııtın alına

cağı ilan edilen : 
100 Adet ufki ve şakuli daire taksimatlı pusla ve durbinli öleme 

aleti. 
250 Ormancı kum"lası. 

250 Cep puslı..;ı. 

100 Mire 
200 Tecessümat burgJsu. 
200 Bez .,eridin muamelesi 2-9-938 tarihine bırakılmi'tır. Yenideıı

geleceklerin son tadilı<tı ı:österen kataloklar ile cins ve ne,·i. 'tın fiyatı, 

te:ılim edebilecekleri ı arihı güsterir teklif mektuplarını 31 af!u<;cos 938 ta 
rihine kadar g••tirmcleri ve.va taahhiltlü olarak göndermelerı. 

\'e 2-H-9:58 saat 10 tla teklif ettikleri alat ve edevattan lı"rer ııtimn ıe 

ile bunlar hakkında rPr h.ısusta izahat vrrebilecek bireı' ınıimL»SİI bulun 
durmaları evvelce teı:lif m,•ktubu verenlerin de ayni şekilde hareket elme 
!eri lazımdır. (2976) (5?.29) --------- ---

1 Devlet Demiryolları İlanları 

dında 20 adet meşe kıılas ile 120 adet 6,ooxo,ısxo,ıs 

meşe dilme 22.8.1938 pazartesi günü saat ıo.~o da Jfııydarııa~ada 

gar bina ındaki satınalma komisyonu tarafını.lan açık ek<iltnıe ile satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istey~nlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 121 lira 
23 kuru~luk muvakkat teminatlarile birlikte eksıltme glinii s~atine ka
dar komisyona mliraraatları lazımdır. 

Bu i~e ait şarlnameler Haydarpaşada Gar binasındaki komisyon 
tarafından para,ız olarak dağıtılmaktadır. (5122) 

Yüksek Mühendis Mektebi Direktörlüğünden: 
!138-93!1 ders scne>i için alınacak talebı·nin k~yıt muamelı•si 1 e;-lul

den 22 eylül 938 ak~amına kadar yapılacaktır. 
Kayıt olmak ve daha- fazla malumat almak isli)'enlerin tatiı günleri 

hariç olmak üzere her r-iin saat 9-12 ve 1:ı-16 ya kadar mektolıe muraraal-
ları. ( '132::) 

F - Yapılacak muayenede sıhhati tam olmka 

TÜRKiYE 

ŞEKER FABRİKALARI 

G - Harita tersim ımtlhanında muvaffak olmak. ak• 
il - İmtihan Ankarada harita genel direktörlliğlinclP ynpılaC r 

ANONİM ŞİRKETİNDEN : 

tır. 

I - Taliplerin 15 Eylül 938 tarihine kadar müracaat et~e_ıer\.toiı· 
J - İmtihan ve ~air hususat için harita genel direktörlü~U ka 

~af şubesi direktorlüğune milracaat etmeleri. (3008) (53~ 

Hariçten memlekete ithal edilecek birinci parti küp ve kristal şe
kerlerini vermeğe talip olanların teklifleri, 25 ağusl:ôs rer~embe gü
nü saat onda Bahçekapıda Taşhan 42 numarada kabul edilecektir. 
Şartnamesi yukarıki e-lre•ten alınabilır. 

İL ı\ N 
Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 

Beykoz Çeşme so~ak No. 15 te 
Tahir kızı Lütfiye Yıldız 

21-6-9:ı8 tarihinde Sandıgımıza 

İstanbul Liman s~hili Sıhhiye .Merkez Satın alma Komisyonundan: bıraktığı para için veriien 35327 nu
Gazetemizin 12 Ağu,to< ln38 tarihli nüshasında ~ahili sihhiyeııin maralı bonosunu kaybettığini söyle

ihalP günü sehven cuma olarak yazılmış ise de Per~emhe olcluğıı la•hihen miştir. Yenisi verileccij:inden eski-
iliin o ıur. sinin hıikmu olmıyacağı ilan olunur. 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Hayrı Omer . 
cafl11 

Öğleden sonra Beyoğlu Ağa 
58 çar<ısında No. 33 Telefon:413 

~-~--------------------~~-------------------

Ve 
ADEMİ İKTİDAR 

BEL GEVSEKLİGİNE 

HORMOB • 
1 

Tabletleri her eczanede arayınız. \Posta kutusu 1255 Hormobin) 

Karşı 

N 
Eöbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroplarını kökündan temizlemek 

için ( H E L M O B L Ô ) kullanınız. 

Bobreklerin (·alı~ma kııtlretini ar!tırır, kadın erkek idrur ıuılııktıırıııı, eski ve yeni tıelsn!\'uklıığuıııı. mesane 
iltihabını, bel agrısıııı, <;ık 'ık idrar hoımak nı tııııarkcn yanmıık hallerini gidnir Bııl idrar temin eder. 

HAZIN BİR ôLÜ_Mıı,ı· 
Uzun müddettenberi müzturıı1> ~ıo a..

lunıtuğu hastalıktan reharaP -ıı;ıtl 
,·arak dün öğleden sonı·ıı geM ) tiic· 
rahmeti rahmana kavuşan sabun .ı.h· 
carlarından Girit Kandiali Bar. ' 91• 

Erzınc 
met Nuralın kerime,;i ve alı· 
Saylavı Bay Aziz Samih İlterin n~·rııt 
dumu Bay Müfidin haremi bad; .. ı 
Mihrinin cenazesi bugün sr.at on ~ııı
buçukta Göztepede Tepeyöz sok~dırı· 
daki 21 numaralı köşkiinden knedr~i 
!arak cenaze namazı GözteP ııra 
camii şerifte eda edilrlikteıı ;;o ·ııe 

m.,kbere<• Sahrai Ceditteki aile " 
defnedilecektir. c___;;;;:==c=...;===::::::-.. :..a .. hrll"" 

ZAYİ - Maaş tatbik mu hiİ~-
zayi ettim. Bu tarihten itibaren 
mü kalmamıştır. knk 

Sirkeci D~mirlrnpırla Kum go 

32 No. Safin~ 

Or. Hafız Cemal~) 
Sıhhat Vekaıetimizin re-mi rulı>ıılını lıai' bulııııan (il ~: 1. ~1 ıı B ili) ht'< pı·zalıanedc tıultınur. 

1 
DiKKAT · ( H E 1. ~1 O B 1. () ) irlrnrınm '"mizliyen•k mavile~lirıı 

İstanbul İnhisarlar Müdürlüğünden 
------------------=======--=-c~==-=-=========== 

llastalurını saat (:.l,5 tan 6 ro~ 
kadar DivHnyolundll No: _ 
kabinesinde kabul eder. 111t111 

venehane ve ev telefon 
. 22398 - 210~4. ~ 

l - Şartnamesi mucibince satın alınacak incir, Üzüm ve ana;on 
koymağa mahsus 50,t'l\0 adei çuval 1-8·938 tarihinde ihale e·lilemedi
ğinden yeniden ve pazarlık usuliyle eksiltmiye konmuştur. 

2 - Muhammen bpd~li beheri 42 kuru~ hesabiyle 21.000 lira ve 
muvakkat teminatı 1575 liradır. 

3 - Eksiltme 22-8-9:ıs tarihine rastlıyan pazartesi g,ııı(ı saat ı O 
da Kabataşta levazım ve mübayaat şubt-<indeki alını konıi;y0nunda 

yapılacaktır. 

4 - Şartnameler 1 lira bedel mukabilinde her gün inhisarlar le
vazım ve mübayaat ~ıılıe~lyle Ankara ve lzmir ba~müdJrltiklerinden 
alınabilir. 

5 - l.leklilerirı ııazarlık 
güvenme paralariyle hirlikte 
ri ilan olunur. 

ıçin tayin °dilen gün ve snatte yüzde 7.5 
yuk<ırıda adı geçen komi.,yona gelnıcle

l ~094) 

1 Devlet Demir yolları İlanları 1 
Devlet Demiryollan 9 İşletme M üdurlügunden: 

:\Iuhammen bedeli 56250 lira olan 10 - 15 tıiıı meşe cari hat traver
si kapalı zarf u•uliyle :n - 8 - 938 çarşamba günü saat 15 de Sirkecide 
9 işletme binasında satm alınacaktır. 

Taliplerin teminat ve teklif mektuplariyle nafia ve diğer nizami vesi
kaları ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evveli
ne kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 282 kuruş mukabilinde Sirkeci Ankara, -;e İzmir vez-
nelerinden verilmektedir. (fi:ıOO) 

* Sıva• Erzurum hattır.ın Divrikten sonra Çaltı Bağı~ta~ ve Ilıç istas-
yonlarının 17 - 8 - 938 tarihinden itibaren işletmiye açılacağı ve Çetinka
ya i•tasyonunda ana ~c/Jeke katarlarıile buluşmak üzer<: ı,:etinkaya
ya Pazartesi Çarşamba Cuma Cumartesi günleri Çetinkayadan Ilıça Çar
şamba Persembe Cumarte~i Pazar günleri hirer muhtelit yolcu katarı 
tıvırik olu~acağı muhterem halka ilan ohınuı· ı:ıı7~ı ı~;,:ını 

- • .:. > -' - ~ • •• • .. - • ~ ESKi FEYZIATİ ~ 

Yatılı BOGAZİÇİ LİSELERİ Yatısız 
Arnavutköy Çifte Saraylar 

Ana sınıfı ile ilk kısım Pn veni ve modern IPsisnt ilı• Betı~kte eski Fransız Sen j•nef m~ktebi binıı,ında . 
Orta ve Lise sınıflıır ı Arnavulkliytınde 1ranıv.ıv taılhe inde çitte saraylarda kız re erkekler için ayrı 
dair!'lerrle : Her gün saat 10 dan 17 ye kadar Y<ni Talebe kaydı icin Çifte Saraylarda mektep 
idares~ne rnl:racaat edilebilir. • 

r.I lstiyenlere tarifname gönderilir. telefon : 36-210 ~ 

SANKT GEORG ------, ( Teı"si: 1882 ) 
tik - Orta - Lise ,.e Ticaret Sınıfları Leylı - Yarım Leyli · Neharei 11 Eyiıilde Tedrisata tıaslıyacaktır. 
Kayıt için her gü!'l 9 dan 12 ye kadar okula müracaat rıluıı:.lıilir. Fazla tafsilat almak istıv<'nlere pro,;-
pectüô günderilır Arlre<: lst1nl.ul Galııta Kartçılar Sokağı. No. ~ 

Emsali urasıııda en güzel \~~ık 
Mobilyalar satan 

(Eski HA YDEN') Yeni 

BAKER Mağazalarını 
Ziyaret ediniz. SALON; YDIEK 
ve YATAK ODASI takımlarının 
zengin çeşidlerini her yerden iyi 
şartlar ve uruz fiatlurlıı bulur-
sunuz. 

Telefon : 42095 

İstanbul Limanı Sahil - Sıhhiye Merkezi s tın alma 

Komisyonundan : 

A - Merkezimiz için bin beş yüz illi iki bin teneke beıızin satın alı-
nacatkrı. Beher tenekesinin tahmin bedelı 285 kuru~tan 571.'0 Jıradır. 

'

' B - Şartııameler ırerkezimiz levazımızdan parasız alınır 
C - Eksiltme 6 eylul 1938 salı günu 15 de Galatada Kara ~lusta

fa paşa sokağında mezkur merkez satın alma komisyonund:ı yapılacaktır. 

1 

D - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
E - Muvakkat ıemiııat parası 427 lira :;o kuru,tıır. 

F - Eksiltmeye gireceklerin 19a8 sen~,; tıcaret od,,;ı vesihlarını 
göstermeleri şarttır. 

Sahibi: A. Cemalettin Saraçoğlu G - Eksiltmeye ııirecekl~r eksiltme günü •aat on dhrılc kadar te-
Ne,riyat müdürü: Macit Çetin minat paralarını yatırını~ ve teklif mektuplarını koınisyon~ .. l ··Ydi etrıı:• 

Bu l<l•~ı ,,.,, M&tb~ai Ebüuiya olmaları şarttır. Aksi takrJirde ek..illmeye giremezler. 

Doictor Feyzi Ahnıed 
Deniz hastahanesi Cilt ve 

Zührevi hastalıkları mutaha
551

' 

"" Ankara Caddesinde: Her~0

99 öğleden sonra Telefon: 2.311· • 

Doktor Şükrü faııl 
İlkel 

Kadın H aslalıkları Mütehassıs• 

Sırkeci: Muradiye cadde:<i 
No: 35 

ller ~llıı lı•'talarını kabul eder 

1 elefon: 21503 ,,. 
r! 

L' ı· d .. 1 \'e .ıl< ı.:..m::-;a ı arasın a ne guze -. 
mobilyalar satan 

(eski llAYDEN\ yeni 

Baker Mağazaları 
zivaret ediniz. SALOX; YEMEl'

1 • JI 
ve YATAK ODASl takımlurııt _ 

·vı 
zengin çeşit!eı·ini her yerden '· 

1 r..,u .. 
~artlar ve ucuz fiatlarhı bu ll · 

nuz. 


