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Ecnebi dillerde kitaplara ihtiya
oldukça, bunları kitapçıdan te-

dün izmire gi t t i yapı an muza ere er 
• . ediyordum: İngilterede iik bu

şiline satılan ve her ay intişar 
n bir seriyi burada ki,.apçı bana 

Fuar. yarın Başvekil 
büyük merasimle 

tarafından 
açılıyor 

lngiliz Lordu, Südet Almanlarının 
yirmi kuruşa verirken, bir gün, 

iin bu eserlerde lcitançılara is
to.-apmadığını söyliyerek, yüz o
kuruşa satmak istedi. Düşündüm: 

He'nlayn ile görüştü • re ısı • 

Olta masrafı da fiyata zam olunur
._ bu eserler tstanbula nihıyet üç şi-1 

mal olması icap ederdi. Üç şilin 
'.a_ - ın paramızla doksan kuruş tutar-
111. Tabiin kitaplara hiç tenzilat 
1'Pllıadığı kabul olunsa bile, bu ki-

Döviz kaçakçılığı Almanlar Çeklerle müsavi haklar 
Tahkikatta yeni safha- • d•J ' ) h k ·ıd· 
Iar: Kaçakçılık so bin l ıste ı er ve on ara a verı ı 

fı'p, lstanbulda kitapçı tarafından 
"2 Yirmiye satıldığı takdirde, yüzde 
\a... üç nisbetinde bir kar bırakıyor-
!llU. Bununla kanaat etmeyip de İs

fiyatını yüz otuza çıkarmak 1 
insafsızlık olurdu. 

:lla. imafaızlıia tahammül etmeyi 
bir nevi suç ortaklıit telakki 

~. kitaplarımı doğrudan doğru
tl lngiltereden getirtmiye karar 

~m. Şimdiye kadar zahmete değ- Ba9veldl dGn rıhtımda tetJI edilir ken 
~ nıutaliasiyle, bu ~ıkkı ihtiyar et- ' 
~ordum. Çünkü döviz Wıdiatının Başv~kil Cel~l Bay~r: dün saat ıı ı saylav~a~, Tokyo E~.r;is~ Şevket, Brük

lirayı geçiyor 
Döviz kaçakçılığı etrafında yapılan 

tahkikata devam olunmaktadır. 

Üç gün evvel yapılan cürmü
Jnethut tahkikatına ait evrak i~mal olu 
narak Aaliye 5 inci c~ müddeiumu· 
miliiine verilmiftir. Müddeiumumilik 
te evrakı .A.Jiye 5 inci ceza müstantik• 
Jiğine havale etmiştir Ba':'ka maznun 
lann sorgularına baı:;lanılmaktadır. 

Bu iki kaçakçılık hidise.~ine ait evrak 
eksik görüldüğünden rniidciumumilik 
tarafından yeniden gümrük muhafaza 
te,kilitı bat müdürlüğüne iade olun-ım zorluklannd~m korkuyor- de İzmır vapurıle lzınır e hareket et- sel elçısı Cemal Husnu, Moskova El-

Evvli fnailteredeki kitapçıya miştir. İş Bankası Umum Müdürü çisi Zekai, Üniversite Rektörü, De· muttur. .. .. . . f d 
' • . . · . b d' w • h • d · Yalnız komur tırketa tara ın an ya· • .,.. ... ,,, .. n para yollamak kabil olup Muammer Erış ıle Denızbank Umum nız akn ve ıger resmı, ususı a:. w • • k k k bk" 

~acatını sordum Anladım ki bu- Müdürü Yusuf Ziya da Başvekilin reler erkanile kalabalık bir halk ta- 1 pıldıgı ıddıab~lun1~n aça çalı .. tatt .. w: 
· f k t· d İ · • · · 1 d. f d · · ti w 1 katının 50 ın ırayı tecavuz e ıgı için ayrıca müsaade istemeğe ha re a a ın e zmır e gıtmış er ır. ra ın an asmımıye e ugur anmış ve 

....._ ' t · F b"" ··k · "dd tl Ik ı t anlaşılmaktadır. ;,,."""'' Yoktur Yirmi be"' lit'aya kadar o- zmır uarı, yarın uyu merasım- şı e e a ış anmış ır. . . "k b .k 
• y • • l y · • A k s r· · R f Tabkıkat derınlettı çe u mı tann siparişleri Merkez Bankası der- le bızzat Başvekıl tarafından açı a· unanıstan ın n ara e ırı a a- .. . 

1 0 0 
•• _ 

. . . . . daha yukselmeın çok mubteme • 
kabul edip muamelesini yapıyor. caktır. el, Tıcaret Odasından beş kışılık hır .. 1 k d" 
tu_ • B d" G I ht ru me te ır. 
UK memnuniyet hisRi bununla Celil ayar, un a ata rı ımın- heyet, Türkofis Müdürü ve daha bir 

u. Merkez Bankasıııda pek nazik da Riyaseticümhur Katibi Umumisi çok zevat dün izmır vapurile Fuarın 
~ hnç bankacılarımız derhal işimi Hasan Riza, Seryaver Celal, Hariciye açılışında bulunmak üzere İzmir'e git
~l~r. İkinc.i ~ir memnuniyet ve Vekili Tevfik Rüştü Aras, Vali ve Be- mişlerdir. 

t.o ıfti?8r .h~~ı ~~ha duydum. To- Iediye Reisi Muhittin Üstündağ, İs- Ayni vapurla bir çok kimseler İz
pu yırırudort ~nim yolhyacaktım. tanbul kumandanı General Hali~, mir'e hareket ctmi'jlcrdir. 

bedelini vermek üzere kasaya ========================================= 

8. Musolini 
bizzat idare ettiği bir 
bombarduman tayyaresile 

h . Burada, bir filinin 640 kuruş u c u z 1 u k s a y a ş 1 Roma, 18 (A.A.) - R. Mussolini, 
eaap edildijini gördüm. Yanlış- b~ sabah, kendisinin bizzat idare et-

olmasını düşünerek: 
tiği üç motörlü bir kara bombardı -

4 saat uçtu 

~~~:::.lin 620 kuruı, değil mi? E" 1 ) • d } man tayyaresi ile Guidonia tayyare 
g ence ·yer erın e yapı an karargahından kalkarak, iki saat son 

- Evet, dediler. Fakat bu gön- ra saat yedide Fantelaria adasına 
tiniz para kitapçıya ancak iki t 0

)"' tt } h• J • • U 
sonra ödenecektir. o tarihte tn- eDZJ a a ma Sa lp erJDJn OYUD varmıştır. Burada üssübahri tesisa-

tını ve liman inşaatını teftiş etmişı 
lirasının kaç kuruş tutacağı, Hayat pahalılığile mücadele için dır. Bu vaziyeti tesbit eden garsonlar, ve halkın şiddetli alkı~ları ile karşı-

~ • fi~diden kestirilemez. !1'tiya- İstanbul Belediyesi eğlence yerleri- Belediyeye müracaat etmiş ve keyfi- lanmıştır. B. Mussolini, bir müddet 
1inni kuruş fazla hesap edıyoruz. nin tarifelerinde tenzilat yapmıştır. yeti anlatmıştır. Belediye İktisat MÜ· sonra adadan yine ayni tayyare ile 

Südet Almanlarının reui Henlayn 
Prag, 18 (A.A.) - Dün, siyasi ba- şimdiki şartlar altında müzakerelere 

kımdan, hararetli olmuştur. Dün Lord devam etmekten hrç bir fayda hasıl 
Rünsiman ile yaptığı müzakereler es- olmıyacağını beyan etmişti. Lord 
nasında SüdeUerin murahhas heyeti, (Sonu 6 ncı sayfada) 

Y enikapıda sandalda 
bir kadına saldırdılar 

iki sarhoş, gece kadının sandalına atladılar ve 
mücevherlerini aldılar, sonra tecavüz ettiler. 

o tarihte 1na-iliz lirası 640 dan Bu tenzilatı esnasında tarüelerin tas- dürlüğü, hileye sapan lokanta, bar va ·r 
• hareket ederek dört bin metre irtı a- Yenikapı sahillerinde asndalla- gez-
lle Uıt tarafını ~iı:e iade edece- dikında şu esaslar göz önünde tutul- emasli yerlerde teftişlere baflamıştır. k 

dan Tirenyen denizini geçere saat mek artık cidden tehlikeİi olmıv11 
sinin kurbanlarına rastlanmasın. 

muştur. Teftişler esnasında şu noktalara dik- 11.20 de Romaya dönmilştür. başladı. Gün geçmiyor ki, Adliye ko-
.._ Bundan başka, ayrır.a kı~k kuru.ş İçkinin meze ile fiatı çalgısız lokan- kat edilecektir: 
~ llaaaraf k ed ridorlarında, Tabib Adlinin kapısı ö-

paraeı verme ıcap ı- talarda asıl fiatının iki misli olarak Çalgılı bahçelerde evvelce dört Berlinden d&nen hava Mareşah nünde bu sahilde i"lenmic bir tasal-
• Anlqılıyordu ki borsa cetve- kabul edilmiştir. Yani, 29 luk rakı parça ciğer bir tabak içinde 30 kuruşa -.ı Y 

Sahlideki gazinolarda kafayı tüt. 
süleyen ve içkinin hıziyle gözleri ka
raran bir takım bedbaht vatandaşla
rın, sandala atladıklan gibi, deniz ü-

( Dawmı ! tıci sayfatla.) 80 kuru, diye gördüğünüz şi- böyle yerlerde meze ile iki misline, verilirken, bir porsiyon ciğer 22.S ku· Mmaolini yanında . . hit, taarruz, cerh veya dayak hadise-
~~ri ın k~b~·~~~.~~~~~~-~~~~~~~~sah~ &~,l81 (AA) -M~~~========~====~~===~~====~=== 
dört kurutu bulgyonlaa. Jwıtalarda ile üç mislidir Kapalı su . .. . . _ repl Balbo yu kabul etml§tır. lılare· 
Irekat .. 1.w11 hmı ı. .... ı.- __, ..ı.ı ..... '1_ • • • kü·...ıı.1rı . . 5... . b'" .. k- lerı de dort parça cıjerı uç pa~ya tal mumaileyhe aon Almanya seyah8 • 

..- _,... -r-.r ~ :ır-erı .uruş, uyu · d" · 1 rd' PaU t · Çin Baş a dan ın Qllıııvt.,m. İnsiJt;eredeki- kitapçı bana leri 8 kuruştur. 10 .&rmış e ır. ıyan ~vası yem ti hakkında izahat vermiştir. 
~'llı'llr.IÜ'I küaplann bedelini iki se- Lokanta, bar ve sair içkili yerler, tarifelerde 22 kuruttur. Lıstede JP- =============== 
'O IOnra almaia razi olac~k ~ııydı? kendiliklerinden tarifelerinde Bek- ğu~tlu k~limesi bu~unmadığından ü
"'--~ kadar parasını f aızsız bek- diyenin istemiş olduğ utenzilatı yap- zerınde bır ka~ık yogurtlu patlıcan ta 
~ razı ol~ iti~ı kitabın. fi~a- mışlardır. İçkileri eski fiata sa tamı- : vası 30 . kuru~a verilmektedir. ~l~
~~ YUkseltmek ıstemııec(')c mıydı?. yan müessese sahipleri, ayni parayı luk su şışelerı. evvelce 10 kuruşa ıdı. 
'~Pçıdan ne cevap l'eleceğini bil- almak için meze miktarını azaltmı~. Şimdi 8 kuruşa satılmıya başlayınca :!orum. Eier bir iki kere mektup- böylece müşteriden, hatta eskisinden ı müessese sahipleri büyük su şişeleri-
~ icap ederse buntnr da kitabın daha fazla para almıya başlamışlar- (Devamı 6 ncı sayfada) 
l'Natına inzimam edecek. 

iıL. Bu birdenbire. küçük. ehemmiyet- Fransa 1·ıe Almanya 
~ bahse bile değeri olmı.vacak bir 
lıa~b! görünüyor. Fakat bizleri ta-
,;:--ııır ve iktısada davet ve teşvik e- · d b • t 

_....., ..... _ bankalar;mızın füinlarından da arasın a ır emas 
iyoruz ki büyük pMalar küçlk 

yekiillardan bi~r. Ve bir 
~ Ytlz milyona yaklaşan milli tasar

ve iktısat hep böyle kiıçük para
n toplanmıştır. 

llerkez Bankasınm verdiği mak

Fransız hava Generalı Berlin 
seyahetindan memnun görünüyor 

iki sene sakhyacAğu11. Sonra~ Berlin, 18 (A.A.) - Bay Hitler, sa
ya gitmek için tı·amvay para- at 13 te General Vilmen'i kabul ede· 

~.vakit kaybedeceğim ve cektir: 
piyasa 620 de Jcahnışsa yirmi Saat 14 te General Vilmen ile mai

iunı,umu istirdat cdeoeiim ! Bu- yeti Mareşal Göring'in Karnhardtaki 
J'apmıyacafım muhııkkak. Böyle malikanesinde mumaileyhin misafiri 
Zorluk, bilhassa zahmet ve te- olacaklardır. 

t karşısında, kitapçının ihti.ka- Berlin, 18 (A.A.) - Dün, tayyare
~ boyun iğmekten ba~ka yapılacak ciler yurdunda General Vilmen ile 
~ .:ııJl' Şey kalmıyor. Hele tnıilteredeki Fransız zabitleri şerefine verilmiş O· 

~ . . ~. . . lan müsamere esnasında Mareşal Gö-

~ n, tahmın ettıgım gıbı, ret ce- . ,. .. .11 G 1 M"l h Al 
rıng ın mumessı enera ı c , • 

ı_-: aelirse kitapçının neden daha 
,.ala . . . . . man kara ve hava ordulan namın~ 
1ııa_.-:_ iatemedıjinı düşünerek ınsaf ve Fransız misafirlere hoşamedi temen-
~e hayran ve minnettar kal- nisinde bulunmuştur. General, Al

libi bir mevkie de düşeceğim. man hava ordusunun ve tayyare sa-
(Devann 8 1ltacil ıa.y/ada,) nayii tesisatının mutasavver olan 7i· 

Hllerin CAHIT YALÇIN • (Sonu 7 11ci sayfada> 
Ge ıeral Vllmea ( .. t dald) 

HER SABAH 

Laubalilikler 
Aristonun darbımesel olan güzel 

sözlerinden birisi de şudur: 
"itaat etmeyi bilmiyen hükmetme-

yi de bilmez,, 
Dikkat .ediyo1-uz, pe'l/ çoğumuzda 

kendimizi nizamın üs~ünde görmek 
temayülü var. Yine kendi menfaati
miz için yapılmıf talimatı hiçe say
mayı bir gösteriş telakki edenler de 
aramızda eksik değü. 

Tramvayların basnmaklannda se
yahat etmek yasaktır: Ç'ii"?kü tehli
kelidir. 

Can ve gönülden tatbik etmemiz 
.,me kendi men/aatimiz icabından o
lata bu yasağa riayet etmemek, acele 

.W011.uiNle glS• göre göre canla
~ te~ atmak en lıa/i/ ta
biri11le çocukiuk olur, d~ği1. mi? .• 

Hıılbtıki yasalı tatbike memur o
l4n resmi bir memurun bı1e bcısamak 
ta seyahat etmesine arasu·a şahit o
luyoruz. Halk psikolojisi üzerinde fe
na tesir yapan ve sanki onun kafası-
na: 

- Tramvay basamakl,arında se
yahat yasaktır. Yasaktır ama acele j 
işiniz oldut1u zaman benim gibi yapa
bilirsiniz! ... 

ittihamları 
.., 

agır 

"Büyük bir katliam yapan Japonlar 
barbarlık rekorunu kırdılar.,, 

Çia kadınlarında talim 
bazırlakları 

Telkinini sokan görünüşte zararsız Hankov, 18 (A.A.) - 13 ağustos 3· mandan Çan Kay Çek Çinin harbi ka· 
! takin biraz düşünülünce yıkıcı Müba- rifesinde Japonların işgali altmd>t zanacağını söylemiştir Bu arazideki 
lilikle1·e 1ıilıayet vermeliyiı I bulunan arazideki sivil Çin halkına sivil halkın geçirdiğ! qayattan ço!< * .)titaben söylediği bir nutukta baş ku- (Sonu I neı sayfada) 



!ayfa: 2 YENi SABAH 19 AGUSTOS 1~3~ 

Yenikadıda san
dalda bir vaka 

{ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SABAtt) 

Yazan · Henri Roliert (Baştarafı 1 nci sayfada.) 
zerinde sandalla gezerken rastladık
ları ille kadına saldırmaktan çekinme
dikleri görülmeketdir. 

Saç makineleri 
kontrol için 

damgalanacak 

Çimento ihfikarınr 
önlemek icin yeni 

bir fabrika 

Karısını öldüren 
reşat hakkında 

iddianame Şarlot Kordayın 
muhakeme ve idamı 

Daha geçenlerde, bu sahilde, nişan- b' 
lısue sandalla gezen zavallı bir kız- 800 berber dükkanında Ortada şiddetli ır 
cağızın, zorla başka bir sandala alı- b ki 1 d Sümerbank 1,658,000 lira ayır_ dl tahrik ''ru .. JdÜ 
narak, sabahlara kadar maceradan U ma ne er en var Zaman zaman ba,gilsteren çımen- B go Jl[elıi· 

Şarlot Maranın 260.000 kelleyi 
uçurmak istediğini haber alınca ...• 

Her genç kadının, yıtz elbiseleri a- to ihtikarı ve mevcut fab-."kaların kı· eyazıtta Çadırclıarda karısı • r maceraya sürüklendiği unutulmadan .. h Agı 
rasında, bir de mayosu bulunur: Bu- fayetsizlig"i göz önüne alınarak şark- at'ı bıçakla öldüren Reşad'ın .. 

evvelki gece Yenikapı kıyılarında yi- .. kil od d ha d b nk Ceza'dak" uh ._ . b"t . ~dun 
ne bir taarruz ve tasallut hareketi ol- gun m a, a oğrusu ugü ti ta bir çimento fabrika5t kurulmasına .. . 1 m a .. emesı 1 mış. d 
mu§tur. yaşama şartları önünde mayo, genç karar verilmişti. Fabrikanın derhal Mu~deıurnum1 iddianamesinı ser 

Hadiseyi anlatmadan evvel, bu ka- kadınlar için, bir ihtiyaç 'ıalindedir .. insası ve bir an evvel faaliyete geç- etmıştır. 
bil suçlan i şliyebilecek vatandaşla- Mayo, yeni bir icat değıldir; fa - m~si kararlaştırılmış, keşfi yapılmış, İddianameye göre, Reşad'ın kar~ 

- 3 - rın mütekasif olarak bulundukları ve kat tekamül, hayatta <>lduğıı gibi ma- ~rtnamesi hazırlanmrntır. Fabrika Meliihat'ın başka birisile münaseb~ 
Bir •e~e ~yle geçti. .B~ bi~ sene kelleyi kiyotinle uçurmak taRavvu _ bilhassa bol bol içki içebildikleri bu yoda da inkişaf etmiştir. Sivasa sekiz kilometre· mesafede ku- te bulunduğundan şüphelenmeJ<ted;~ 

zarfında ıhtılal harelwtının pışvası runda bulunduğunu öğrenmL,ti. Ya- mınaktada deniz inzibatının takviyesi Eskiden mayo, yalnız denize gir- rulacalc, fabrika binasından başka, ı Reşat hastanede bulunduğu sıra , 
olarak :irond~ler çalışıyorlar ve rabbi bu herif ne kana doy_ırıaz bir lüzumuna işaret etmek istiyoruz. Öy- miye, plajda güneşlenmiye münhasır- civarında, ikamet vesaire i~in muhte- karısı onu ziyarete gitmiş ve bu sır~ 
kralın nufuzu gıttikçe azalıyordu. canavardı! (260.000) lfi'i !ıu ... Daha i le sanıyoruz ki, projektörlü ve süratli dı. Mayo, şimdi, plajd.'1. geçirilen bü- lif mebani de in..,a. edilecektir. Sümer da Reşat, karısının üzerinde başka b, 

'"Şarlot Kordey., Jirondenlerin ted- bir akşam evvel de nRnıdar hatip bir polis motörünün hiç değilse ge- tün bir zamanın, biltün istirahat ve Bank tarafından kunılacak olan bu 1 erkeğin resmini bulmuştur. !{astan', 
rici terakkilerine ve yavaş yavaş za- Barbaronun: celeri saat bire kadar bu sahillerde eğlencelerinde, tek ba~ma. her ihtiya- fabrikanın in~ bedeli l.6'18.000 lira den çıktıktan osnra da bir gün ~ 
yıf ve iradesiz on altıncı Lüinin kuv- - Vatandaşlar! Şayet Fran•ada dolaşması bir çok müessif hadiselerin cı ta.tmin eden bir elbi-<e~ir '. çünkil olarak tahmin edı1miştir. dırcılarda kayın babasının e~ind:d: 
vetinin inhitatına büyük bir mem - yeni bir Jan Dark çL1<ıp rla mucize önünü alacak, sarhoşlukla ve şuursuz- b~gün~u may~lar: ~eferruatı!l~ tam Fabrikanın in ası, müteferri me- J tururlarken Çı~o adında bı: kocu1' 
nuniyetle şahit ve bilhas.'111 Jironden kabilinden Fran:;ayı kurtarmazsa va- ca saldırışlara meydan bırakmıyacak- bır elbıse şeklıne 1'tihale etmıştır. bani, k.analiı:asyon ve yol İn•aatı bu gelımş ve Melahata: .Haydı Ç • t 
hatiplerinin ahrarane be!agatlarına tan mahvolmuş telakki edilebilir. di- tır. , İyi biçilmiş, vücude uydurulmuş muhammen bedel üzerinden 'ayın 26 bekliyor, diyerek alıp götürmek ıs-~ 
meftun oluyordu. ye feryat ettiğini duyman:ış mıydı? * ı bir mayoya, ayni kuma'!tan bir de sında ek. iltmeye konarak ihale edile miştir. Bunun üzerine Reşat karı~-

Pariste vakayi b~ dönclürücil bir İşte o mucizeyi kurtarrı, asri Jaıı Evvelki jıeceki hadise, şöyle olmu5• ş~r~ UJ:duruld~ mu, ~lajda ~utün. gü_n cek ve derhal inşa faaliyetine geçi _lnın bu; ~andevu evine götürüJ~e~.~ 
süratle biribirini takip ediyordu. On Dark kendisi olacaktı. Zaten o da Jan tur: . gıyılebılecek hır elbı>ıe tem;n edılmı~I Jecektir. kndığını anlamış, kalkmış, Ç ç .•.• 

• • • • 1 ·t · f k t M ı·h t' ··d halesı" altıncı Lüi millete karşı irtikap etti- Dark gıbı lekelenmemıs bır bakire Muazzeı adında bir kadın evvelki o ur. j ı mış, a a e a a ın mu a up 
ği ihanetin haklı bir cezası olmak ü- değil miydi? O da beriki gibi genç ve gece saat 12 de gemici Salih ve Ah- İşte'.. bu. re"imlerde, muhtelif .'."a-

1 
~eri.ne ~ıça.ğını çekerek kadını ,.ur 

zere ala,ağı edilmiş, taç ve tahtından 1 temiz kalbini, •af kanını vatanının met adında iki kişi ile beraber bir yola: go~~lilyo;, bunlar: .'ıer :ucut MÜTEFERRiK: ı oldur".'uşt~r. . 
0 

etti· 
olmuştu. saadetine nezreylememi$ miydi? Var- sandala binmişler ve Yenikapı sahil- şeklıne go~e, bırer zerafe~ı tem'll e- T . .. A • ..... ..Hadıs.enın bu şekılde cereya h tın· 

Yukarıda bir nebze bahsettiğimiz sın kendisinin de temiz kanı vatanı !erinde dolaşmıya başlamışlardır. Bi: derler. Bılhassa ortad.~kı •ortlu ma- urıng klup katiplıgı gı tahkıkat ve muhakeme saf~ 8 
.,,_ 

"Jironden,, Jer yumu'31.lıklarının, için alunndı. O bir kere Fıansayı ça- saat kadar süren bu gezinti nihaye- yo, sade ve güzel bir n~munedir. Turing Otomobil Klübü Umum! dan anlaşıldığını söyliyen :Mudderllı 
vaktinde harekete geÇmemelerinin pulcular rei inin elinden kurtarsın, te ermek üzere iken karşıd~n kendi- ı Şortu çıkarıp denize dalabilirsi- katibi Şükrü Ali elektrik idaresi n~- mumi Reşad'ınsuçu böyle bir tab a· 
mev"ut alcı beti ile karşıla~ıyorlar ve elbet Maranın yerine geçecek olanlar ]erine doğru süratle yaklaşan bir san- niz, -~ü~e~. banyo, u yap:ıbi.l_ir .injz. 0-

1 
riyat ve propaganda şefliğine tayin altında işlendiği de göz ö_nü?e ıı~~e

lrn•mı azamının kafası ke~iliyor, bir ' kendisinin feci akibetini gözönünde dal görülmüştür. nu, ustunuzde kurutup ifa ustu ne şor- edilmiş olduğundan turing klübü u- rak ceza kanununun 448 ıncı _ına ~· 
çokları firar ediyorlar. Ve bütün bun 

1
bulundurarak vatanı o kadar hırpa- Gelenler, Şehreminli Şükrü ve Y~- · tu.nuz~ .giydi.niz mi, şık bi~ elbi~ giy mumi katipliğine başka biri tayin e- s~e göre cezalandırılrr:asını ıs~e:jjs· 

lar Şarlot Kordeyin asabında kötü lamaya, bu kadar Fran~ız kanı dök- nikapılı Raşit adında iki kişidir. mış g.ıbı. denız ke'.ı~rı~ı~akı her eglen- dilecektir. tır. Bu ı:nadde 18 sene agır hapsı 
bir teııir yapıyor, vatanının "lılara., meğe cesaret edeıniyee~klerdi. Denile Bulgarisatnlı Hayrullahın sandalın:ı ceye ıştırak edebılırsınız. Şehir tiyatrosu İzmire telzirndır. .. ne 
&ihl çapulclllar elinde hırpalandığını, bilir ki işte bu dakikadan itibaren Yenikapıdan binmişler ve bulut gi':ıi .. Bir mesele var: Ma.ı·orıJZU üstü- "decek Duruşma, müdafaa için başka gıı 
asayişsizlik anar•i içinde bocaladığı Şarlot Kordey hayatını vatanına vak sarhoş bir halde içinde kadın bulunan nuzde kurutmayı mahzurlu bulur~a- gı bırakılmıştır. 

• ' '. • . . . Fuarda temsiller verecek olan Halk 
nı goren genç bakire aglıyor, ınlıyor- fetmış bulunuyordu. sandal araştırmıya başlamışlardır. nız, mayoyu çift yapnrRuı.z. Yaşını Op t" b hah t 

8 
d B ı ----0---

d !şt b M çıkarınca, şortunuzu .,iyer giymez, ere 1• u sa saa e an- POLiSTE ı u. , • e tam u sırada uzaktan uazzezın dırma yol ·1 t · • ·trnek ·· 
O 1 da P . ka il" "Ş 1 t K d . .• eg"lencen· e k b·ı· . . y h t u ı e zmır e gı uzerl? B k · ıdı· sıra ar arısten çıp v ayet ar o or ey,, artık kararını bındıgi sandalı görmüşler ve sandal- ız oşa ı ırsınız. a u ora h k t d kt· 

0 
t k ir a m eleniu k olu esı 

1 dek. · ha ek . . · t· p . dak" · t k b"li . . are e e ece ır. pere yarın a • 1 .oıı er ı ısyan r etlerının başına vermış ı. arıse gidecek, ne yapıp cı Hayrullah'a kendilerini kadının 1 cenuye arasına arışa ı rsınız. a d "t"b t ill b 
1 

Balatta iplik fabrikasında ça ır;: 
ek ·· • k ll'a ı h k h k ş m an ı ı aren ems ere aş ıya- ıı• geçm uzere şuraya buraya dagılmış yapaca , fakat "Mara., yı ortadan bulunduğu sandala yetiştirip yanaş- • yo ar, er eseye ve er zev e k t .11 1•1.. 

5 
. k d d Mustafa iiilu Şakir, fabri.kadra pati'· ·ı 

1 . . kal go··re h 1 l bT 1 . ca , emsı er ey u un ıne a ar e- o ol Jl o an Jırondenlerden bır kısmı da Şar dıracaktı. Esasen 1'•1 fikrini, pek tırmasını söylemişlerdir. Sandalcı ucuz, pa a ı yapı a ıır; ev erır d kt. E 
1

•
1
.. 

5
. d 

1 
t açmıya mahsus makineye k u · 

1 ... . .. . kı· vü ı·· ·· 1 b' vam e eec ır. y u un ın e, san- 1,,,..,,.. 
otun bultındugu Kaene gelmı~ bulu- açıktan açıga ızhar etmemekle bera- Hayrullah, müşterilerin çok sarhos • cuc unuze uygun o sun ve ır b 1 Ş h" T" t F 'd te il kaptırmış ve kolu dirseğinden """sı-

, · .. .. de k d k • b 1 u e ır ıya rosu, uar a ms .. • 
nuyorlardı. Şarlot bunlardan birka- ber, gızlemege de lüzum p:örmüyor- olduklarını ıgördüg" ü için fena niyet. receye a ar zev esen u unsun. 

1 
k .. 

1
. . , h k t d tu ş ki h sı.ane · ' • . · er verme uzere zmır e are e e e- muş r. a "r, Cerrah paşa a ış-

çıyle tanıştı, Zaten Dağlıların nüfuz du. Hatta bır aralık (Jironden) le - !erinden şüphelenmiş ve sözlerini cektir. ne kaldırılarak etdavi altına alın"' 
ve iktiradı sevgili (Jironden) ]erinin rin kafi derecede azimkiir davraııaına dinlememek istcmistir. Fakat azılı T k •• •• k S t 
ellerinden almaları Şarlotu meyus et- 1 dıklarını söylemiş, bu adamların faz sarhoşlar, bu defa , bıçaklarına dav- ıra ya gumru anayicilerin muamele ır. 

· t· "J. d ı · h · 11 t dd. t vergı· sinden şikiyetleri mış ı. ıron en., erın arıç ez ka- a ere ıi ve ilidalleriııin bir kaba- ranarak sandalcıyı tehdit etmişler, M ı 

nun haydutlar gibi takip edilmeleri, hat olduğunu ~·üzlerine vurmuştu. Bu kendilerini içinde Muazzezle iki er- em Ur arına ev Bir müddetten beri şehrimizde bu-• 
hatta başlarını getirenlere müka _ haklı itap üzerine (Jironden) lerin keğin bulunduğu sandala yanaştıı:- lunan Gümrükler Umum Müdürü 

Başkasile nişan 
yapmak istiyen 

kızı vurdu! 
fat vaadedilmesi genç kızı büsbütün başlıca rüe~asıııdan sabık l'aris be- mazsa onu öldüreceklerini söylemiş-! yapılacak Mahmut Nedim, dün akşam Ankara· 
çıldırtmı,t.J. lediye reisi "Petyon" cumhuriyetper- !erdir. Sandalcı müşkül vaziyette kal-

0 
ya gitmiştir. Mahmut Nedim, şehri-

"Kaen., e iltica etmi~ olan Jiron- verleri görmek üzere Kaene gelen bu mış ve bu zorbaların istedikleri isti- mizde bulunduğu müddet zarfında 
den mebu~L-ırınııı adedi tamam on se- asilzade kadın., ın nim m!k:tehzi ira- kamete doğru kürek çekmiye başla- U ZUD köprüde münasip mezuniyetinden istifade ile gümrük 
kize balii olmuştu. Ve bunların ara- de ve azminden şüphe eWğini söyle- mıştır. arsalar bulundu işleri üzerinde umumi mahiyette tet· Bereket ki bir hareketle 
sında genç ve maruf "Barbaro., da yince "Şarlot Kordey., ~tesin bir ta- Mütearrızların sandalı çok geçmL~ kikat yapmıştır. kurşun boşa gi tti . 

• vardı. Pek yakışıklı hir delikanlı vırla ileri atılıp yanakları ·heyecan _ den Muazzezle Salih ve Ahme- Trakya'da gümrük memurları için Sıhhiye müdür muavini Remziye adında bir kız, SaJiı.Iıat~~ 
olan Barbaro müessir beliğatile de dan pembe pembe bir halde: din bulundukları sandala yalda~- >inşası kararlaştırılan memur evleri, Avrupada bir tetkik seyahatine ile tanışmış ve Salfllıattin kızla .ı;, 
bütün kalbleri teahir eden bir hatip- - Vatandaş!. diye gürle.~mişti, mıştır. Şehreminli Şükrü, kadının şimdilik Uzunköprü'de yapılacaktır. çıkmış olan İstanbul S1hhiye Müdürü Jenmek istemiştir. Fakat Rem%!)" 
ti. Barbarodan maada sabık Faris vatandaş, bugün beni tanımadan hak sandalına seslen~rek kendilerinin ta- Tetkikat sonunda münasip arsalar doktor Osman Sait !stanbula dön- delikanlının bütün ısrarlarına ratıne 
belediye reU.i (Petiyon), (Love), kımda hil.küm )·ürütilyorsan. Belki harri memuru olduklarını, telaşa düş- bulunmuştur. Yakında inşaata başla- müştür. Sıhhiye Vekaleti, Osman sa- bu teklifi kabul etm~miştir. Ve il~ 
(Guade), (Sali) ve (llnjine) gıoi ta bir &'ün olur benim itim olduğumu öğ- memelerini ve suçlu bir kadın ara- nacaktır. Ev kiraları, gümrük memur- idi Avrupa şehirlerindeki temizlik yet Ahmet adında birisile nişanııııı· 
nınmıt Jirondenler Kaen şehrinde renirsin !... dıkları için sandaldaki kadının yüzü- kesı"Jecektir. işlerini tetkike memur etmiştir. !s- mıqtrı. 
b" !arının maaşlarından 1 • il-ırleomiş bulunuyorlardı. Temmuzun dokuzuncu günü Pari- nü görmek istediklerini söylemiştir. tanbul Sıhhiye Müdür Muavini te~- Remziyenin nişanlanmasındal' "'· 

Bu Jirondenler Kaenin hil.kilmet se &'itmek htllusundaki azim ve ka- Fakat Salih, mütearrızların bu temi- Memurlardan pek az ev kirası alın1- kika;ını. bir rapor .halinde Sıhhiye/ teessir olan Salahattin, evve~ ~~ 
daireııinde içtima ediyorlar ve Nor- rarını şu mektupla pederine de bil- nalına rağmen vaziyetten şüphelen- caktır. Vekaletıne verecektır. kızın Aksaray'daki evine gitınış. Y,.

1 mandiya isyanını hüsnii idare ile Pa dirmişti: miş ve sahilde bağlı olan ve kendi- Yeşilköy'de tayyare istasyonunda Türk· Romen elişleri sergisi ı karı çıkmış ve Remziye ile Ahınet •· 
risteki bir avuç çapulcuyu dağıtmak "Aziz babacığım, sine ait büyük kum kayığındaki tay. da gümrük muayene dairesi yapıla- Romanya kadınları el:i.şleri cemi, o esnada başbaşa oturup konuştu1': 
için müzakerelerde bulunuyorlar, nu Biliyorum ki size itaate borclu- (alarma se5Jenerek flikayı çabuk ge- caktır. Bu hususta şimdiye kadar ya- yeti mürahhası Sou<iza festival mü- !arı odaya dalmıştır. Saliihattin kJZ''. 
tuklar irad ediyorlardı. yum. Çiln.kü ışayet sizi gi>rmilş ol- tirmelerini bildirmiş ve gemicilerdeu pılan tetkikat bitirilmiştir. Gümrü'< nasebetile açılacak olan Türk-Romen -Sen bu adamla değil, benimle e: * saydım kederim daha 1ivadeleşecek- biri hemen kum kayığının küçük fli- dair~i devlet Hava Yollarının Ye- elişleri sergisinde bulunmak üzere İs- Ieneceksin! Yoksa karışmam! d:nı!t: 
. İtşt·eı blu mteşhur vke :naruf cumhu- ti. fn~Iktereye gidiyorum. gidiyo- 1<aBsınaflaktlıyahr:dk. yalna'.ına gellmiş~ir. 

1 
şilköy 'tayyare meydanında yapacağı tanbula gelmiştir. Türk-Romen eliş- Remziye, bu cürete kızarak SalahB 

rıye çı ere anışına arzusiyle ya- nım çun fi Franaada artık sakin, u ı a, a ıse yerme ge ıneıyc . ·. . . 1 . . . mart . .. .. t 
11 

t· . . d . SU' 
nıp kavrulan Şarlot Jirondenlerle hü ı müsterih ve mesut yas, anılabileceg" ine kadar mütearrızlar da sandala iyic~ ıs.atsyon bınası yanına ınşa edılecek- erı sergısı cu esı gıınu saa J ını evın en kovmak istemiştır. ııı 

de Taksimde eski Satie binasında açı- nun üzerine Saliıhattin tabanca~ ş 
kiımet daireı;inde tanışb Genç kız bu ihtimal ve imkan tasaV\·ur ederniyo- yanaşmışlar ve bir kibrit çakarak Mu-

1 tır. lacaktır. Rornanyaya ait elişleri şeh- 1 çıkararak Remziye'nin üzerine ate, 
it~in cumhnriyetperverlerle tanış_ rum. Giderken bu mektuhu "azarak azzez'in yüzüne bakmışlardır. Fakat, Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti • hrııC• 

ı , rimize gelmiştir. etmiştir. Fakat tam bu sırada ,.,. 
mak için bir vesile de !:ıulm~ştu: dost sizin namınıza postaya bınktım. Siz mütearrızlar kadının yüzünü gördük- müsteşarı Adil Okuldaş, dün gu·· mrük J<O' 

yeniden sıçrıyarak Salilhattinin ~· 
!arından ~Ia~a~ dö Forbenin aramil bu satırları okuduğueuz zaman kızı- 1en sonra. dönmemişler, sandalı sıkı : baş müdüründen inşaat i•leri üzerin- Berberler cemiyetinin yen i luna vurmuş ve bu vuruşun tesiri•· 
ma~ş~ k~sıl~ıştı. İ~te :ı~ haksızlığın nı~trtıkCbu memlekett~ bulunmıya- ~k~hkend~ san:,aı~.:~na rapt~erek de izahat almıştır. nizam a'lleSi kurşun boşa gitmiş, Remziye öliiıı'' 
ont;:::ka ma arını rıca ?Çın genç ve gü ~~ ır. enabıhak, birçok lütfunu a ve me e u retm ı~c, 1 uaz- Berberler cen:iyeti ile oteller cemi- den kurtulmuştur. ıl" 
ze ire Jirondenlerc müracaat e- ızden esirgemiş olduğu gibi sizinle zez'e sarkıntılık ya,pmıya aş amış- --<>-- yetinin mensuplarının mesai tarzla- Silah sesine koşan ev halkı -ve P 
decekti. beraber Y14'amak saadPtini de bana !ardır. Bu sırada kum kayığının fli- B · k • rına dair birer nizamname hazırla- Jisler Salahattini yakalamışlar ve Jıa' 

Şarlot Kordey 1793 senesi hazira- çok gördü. Temenni eneli'll ki vata- kası yetişmiş ve Salihle Ahmet san- enzın a myonuçocuga çarptı 
· · d Jd b flik 1 k M . Şoför Salfıhattinin idaresindeki mağa başladıklarını yaznuştık. rakola götürmüşlerdir. 1 ~. n.ının Y.ırmınci gü_nü. bUkumet daire _ nımız çok daha adil davransın. Alla- ı • .. an u · aya. at ıyara uazzeıı b D SJ • Ber erler cemiyeti, kendilerine ait ün Adliyeye teslim edilen t:' 

sınde Jırondenlerı zıyaret etti ve biz- ha emanet olunuz aziz babacığım mutearrızların elınden kurtarmak ,.e benzin yüklü kamyon, Çarşıkapıda nizamnameyi hazırlıyarak dün Bele- liattin, Müddeiumumilikte istic,•sP 
1 zat Barbaro tarafından k:ıbul edile- hemsı·re · b . . . d . .' 1 hep beraber kaçmak istemişlerdir. Jan isminde 12 yaşında bir çocuğa . d 1 . li~w ek ' mı enım ıçın e deraguş edı- .. dıyeye vermişlerdir. i miş ve Birinci Sorgu Hiikım 

r arzusunun i af olunacağı vaadini . be . Fakat mutearrızlar buna meydan çarparak muhtelif yerlerinden yara- Ot 1 .1 . d b" "k· .. k d ·ı . t" 
aldı. ruz ve nı a•la hatırd1n rıkarıp 0 _ · vermemişler ve hemen yakaladıklacı e cı erın e ır ı ı gune a ar verı mış ır. 

G kı nutmayınız. sandala geçerek Muazzez'in üzerine lamıştır. nizamnamelerini hazırlıyarak vere-
enç z ayni mesele için bir kere !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!! cekleri haber alınmıst.ır. 

daha, daha sonra bir kere daha mü- "Şarlot Kordey,, saldJrmışlardır. Hücuma uğradıkları· 
racaat etti. Haysiyet \•e flihretlerini 9 Temmuz!.... nı gören Salihle Ahmet ise derhal 
uzaktan itittiği bu aı!amları tetkik Bu tarih ''Şarlot Kordey,, in ha- flikaya atlıyarak ancak kendilerini 
etti ~e onları, adeta ahbap oldu lakin yatında mühim bir noktadır. Çünkü kuratrabilmişler v~ sahile doğru u
bu zıyaretıerle Madam dö Forbenin b b k" p . . .. zaklaşmışlardır. Mutearrızların Mu-
. . . b" t·· u &'enç a ıre arıMı gıt:nek uzere ,. d 

1 
. . . .. 

ı~ının ır urlil biteceği yoktu. Za- " . azzez ın san a ına geçtıklerını goren 
ten Şarlot da kararını vermişti : o, Kaen,, şe~rınden temmuzun doku- sandalcı Hayrullah da bunu fırsat 
biltün bu felaketlerin müs~bbibi ad _ zuncu g!inu çıkmıştır. Şarlot Pa- bilmiş ve küreklere asılarak yanla
clettiği ll!arayı ölJUrmPğe azmetmiş- rise gitınk üzere daha nisanın yirmi rından uzaklaşmıştır. 
ti. Gidip Madam dö Forbeııin işini üçünde bir pasaport aJmıstı. Hareke- Sandalda Muazzez'le yalnız kalan 
oizzat Pariste takip etmek U.tiyordu. tinden bir gün evvel ş · 1 t h" d 

1 
Şükrü ve Raşit, kadına tasallut et· 

T b.• ar o şe ır e k . . 1 f b 
a ıı asıl maksadı bü•bütün başka tanıdı• b" ·k k. .1 , d me ıstemış er ve eryada aşlama.ı ·w J. d 1 ı:ı ıı aç ımse ı e ~e alaşmı• .. . k ti 1 • ı • ıron n erle birka~ giin yakın _ ·, uzerıne to a amış ar, agzını tıkamı1 

dan temas etmesi, kalbindeki kini büs ~~ ~·ola çıkmıştı. Hatta bunlardan !ardır. Kadının feryadı sahilden d•1 
büt!in teşdit etmişti. İ~te ortada l\Ia- ın genç kızın kendi kendine: yulmuş ve Liinga bekçisi Bilal ih 

cL:ı~ dö Forbenin maaşı ıribi bir de .. -. Hayı~· .. ha):ır ! T 0 rih "Mara., devriye polis memuru Şak.ir hemen 
fırsat da vardı. Bu fırsatı neden fevt gılıı hır her ılın I- raruıada hükümran bı· r a d 1 ti k · d d k t r . . ') - 5 n a a a ıyara ım a a oşmus-
e me 1 ıdı · oldugunu kaydetmemelidir ! diye söy !ardır. Mütearrızlar Muazzez'in ii-

Şarlcıt Jirondenlerden Jlfaranın, lendiğini i~itmiş imi~. • .ierini araştırını>lar, 'kıymetlı bir şe·ı 
.kana s ·1 caııa;prın 260.000 f Devamı var ) bulamavınc.ı p rm<1(ınctaki altın yü-

züğünü çıkararak almışlardır. Bun· 
dan sonra tasallut için boğuşma de· 
vam ederken polis ve bekçinin san
dalı yetişmiş, fakat azılı sarhoşla"· 
polis ve bekçiye de hücum etmek j5. 

teıni~Ier ve bu arada bekçi Biliilın ba
şına kürekle vurarak yaralamışlar

dır. Fakat polis memuru kudurmuş 
hale gelen mü;earrızları derhal kıs
kıvrak yakalamış ve sandala koyarak 
kadınla beraber sahile çıkarmıştır. 
Mütearrızlar, dün Adliyeye veril

miş ve ilk tahkikattan sonra Asliye 

Bu sene g et irilecek göçmenler 
Bu sene Bulgaristan ve Romanya

dan getirilecek 20000 göçmenin on 
iki bini Romanyadan gelecektir. Ro
manyadan gelecek göçmenlerin M · 
men hepsi Trakyaya yerleştirilecek
tir. Nazım vauuru bu hafta Varnadan 
geitreceği ilk kafileden sonra ikinci 
seferini Romanya'ya yapacaktır. 

Şüpheli ölüm 

Ceza MahkE·mesinde muhakeme edil- Beyoğlunda Tarlabaşında oturan 
mişlerdir. Fakat mahkeme. hadisenin v '· ' nda bir kadın odasında öh.i 
muhakemesini vazife~i haricinde gÖ· .. .. nmuşlur. Tabibi adli Salih Haşim 
reerk Ağır Ceza'ya göndermiştir. cesedi muayene etmiş ve ölümü şüp-
Şükrü ve Raş;dın dün akşam geç heli görerek cesedi morga kaldırtmış

vakit Ağır Ceza Mahkemeshde m•ı· tır. Öliim •c )ehi morgun raporile an-
1akcmelerinc b 1 mı ' , !asılacaktır 

-0--

12 raımda bir hırsız ev 50yd11
_ 

Kazım oğlu Hasan isminde 12 sı'fl 
§ında bir çocuk, Feriköyünde otU'.

3
e

Ayşe isminde bir kadının evine gı~a· 
rek 4 elmas küpe ve 160 kuruş ça <· 
rak kaçmış, biraz sonra yakalanıııll 
tıl'. 

Tramvaya atlamak isterkeıı. i 
Ahmet oğlu Tahir isminde ~ı~; 

Beyoğlunda tramvayın ters tara 1 

3
, 

atlamak isterken düşerek başından ·a 
ğır surette yaralanmış, hastahaııe) 
kaldırılarak tedavi altına aıınınıştıf-

Bir a mele ağır yaralandı . 
1 

O•man oğl11 Bahaf!ttin isminde : 
Arapcamiinde bir fabrikada ınal< ı· _ 

. ··zer 
tamir etmekte iken makinenın u ğı! 
ne düşerek muhtelif yerlerindım_:ıdı• 
surette yaralanmış, hastaneye k 
r· 1 ··~ k !eda,. i altına alınınıştrı. 

' 

•• 
' 

l, 
t 
ı, 

li 



YE.NI SABAH S.yfa: 3 

ORMANLARIMIZ 

Hangi ormanlardan 
istifade edebiliriz 

Lüzumsuz 
zorluklar 

SON HABERLER 
Dünyayı işgal eden 
lllihim meseleler 

>.,., f talya ırkçılıiuıı takbih etti. 
~ ııkçdıiı. kendisinin afo
'llıili Hit)e. ulrJçJıiıın• la.&yan ya 

_ ..... __ ........ \inde telikki edi Orman Umum müdürlüğünün 
talimatnamesi 15 ağustostan beri 

tatbik müddetinde 

(Baştarafı 1 nci sayfada) 
Neden bunlar? Bu tHkayyütlerden 

beklenen fayda halka ve-rilen zahme

Macaristan ve Almanya 
te değer mi?.. lnkıliibımızm en bü- M •b• • AJ • • 
.rük prensibi memlekette bılgiyi yay- acar naı mın manyayı zıyareti 
majc, fikir seviyesini } ük...cıeltmek de- Budapefte, t 8 (A.A.) - Liberal- ihracat T-'P'lacajı l.akkmda bU tak-
ğil mi! Böyle ise kitap tedarikini 1 • ~ -L u· .. . . -"-~..J- L_..:ı _ erın ""•am -" ,... g~eee, arnt- Ünıiucr -en~ğe ba'1-nılmıtttn" Fa-
mümkün oldugu kadar kolayla.tmak 1 H tı" • Al . ı__ i .L_1~ 

• • • • • ? ra or nın manyayı zıyaretının -t ı.avü;rc iuı.Mat rüawnunu. artlulJU\I" 
en bınncı vazıf emız olmamah mıdır. Al M de--' -• d ._ man ve acar ~ a amı.nna br. 

Ben me~~~ ~b ·ı~~~n. zob.rlb~- iktisadi meıele1cri 'Ye bilha.ssa Macar Şu halde Macari.tan açin Almanya. 
_ dan ürkoı:ccm. ur&U&Aı ecnc- ı ır ~ı- b ~d "h - · 

Ormanlanm>WB Ye orman mah- Hak sahibi olan koy ve kasaba sa- · 1 · - ba ug ayının 1 raç ve •rfı meselesmı ile İtalyanın kmnen kabili tehvil dö -. . tapçı vasıta.siye ış gonlrsem ya n- "--'- _ı_ •• 
sullerim.Uden nasıl istifade olunacağı kinlerinin zati ıhtıyaçhınnın yakın . _ ı- f muıuur.ata etm~ zahmettnı babtede-

~ cı bir muesseseye m.umsuz yere az- ~· . 
~ mnzle.i. ._.emj1e ei,.si hakkında orman umum müdürlüğü- ormanlardan - bu ormanların ge~- la para vermemden ınn..mleket ne is- ceg~ru Y•.zmak.tbuad~d· f' L-. 1 

n......_ L.,.. le """-- nün teşkilitına yeni bir talimatname Jile veya muhafau ormanı olması yu- tif d ed , 'U'l!' Ba-•-ı- --~• acanstan g ay ıyatıru """'ne -

vizlerle kısmen de Mac:aristanın kendi 
sanay\iınin menafiini iuar etmeksizin 
da)üldc kullanıılabdecqi aıoai ma~-__...., uo'J' --... - ol d. ak a e er. mı ı ıuı..~l"ımız ~ ild 1. k •L __ . ._. ,_,. 1 __ ı_ 

L:..... -· !L: :-... ~ .. tm12 - gönderdiğini dün yazmıştık. zünden temini mümkün ma ıgı t - on avı bile biriktirm"'\"e beni tes- m . ıya~ ta r~uc.n uu mau o ... r1&& 
~ ,;iade uu Y- __,...- Bu talimatname, dün şehrimizde- dirde daha uzak yerlerden orman ik ı;; · 

1 
hükWn rı"'· • de "11 t~t elmış oldugundan ıarp pryasa· lerle tediyatta huhınaca'lllannı ümit 

~ ki alikadarlara da gelmiştir. E.hem- gösterilmesi lazımdır. vı bıil~·or :U-Sa tm ek~ beo~d~ farına ihrıııcat yapılma• hemen imkan- etmekte olduğundan bu memleketler 
• t sd"k" d ramı e ı.JY&D e eme • J~lll Dl U- sızd . 1 •L )_ b 

0
1, 

.__ ftçıhiı llİ)'ast 'bir ~ ad- miyetine binaen aynen ya1.ıyoruz: Plan Ye raporların ~ . ı ın _en şünınek icap etmez mi! Çünkü bu- ır. .. . pıyasa anna ınracat yapmadan a..-a 
1 _ Ormanlann kmde veya or- sonra örnlderi gönderilen ızın kigıt- _ A d k'ta tirtın-'- . t' Son aunlerde lsvıçre piyasalann.a bir çare kalmamıştır. , . gun, vrupa an ı p ge C1' ıs ı-

man sınırlarına köy ortasından ufki Jarı bölge şefleri veya "'nerl(exlerınde b" T- k . . w ..... . . tek. --------. . . yen ır ur ıçın. eser •.JU ftlp&rlŞ 
batu müstakim üzerinde on kılomet- bulunmadıktan takdırde yerlerıne b' '-'t ba ,_h :t•- b' __ ,. 1~~ . hi .. • . . . ır .al a , .-.uçua ır ·u.:'f> aga ın -
re uzaklığa kadar bulunan koylerde kiitıplerı ~~~ndan en ÇO~ bır hafta sar ediyorsa, doğrudan duiruya si-

• 
1 
00 hudut dahilinde bulun..ıp nüfus~ zar!~n~ ikı. n~ ~an-.k. ·~~ _edıı: pariş vermek yolu pratik bakımdan 

t.!,ilinden hükümler veriyor. ıki binden aşağı ohın knz~ me~kezle~ ~~ ıı.ın sahip~ıne ~ et~ı~ı~r. 'e kapanmış demektir. 
Ortaya yeni bir mesele çıkıyor: Fa ve diğer kasabalar :ıkınlcnn~ zatı 1~tıyar heyetıne tasdiK o:ttirılir.h:e Eğer bu )üzden memleketten bir-

Sovyet - Japon 
mütarekesi 

lngiliz - Japon 
müzakereleri 

hrtiııi, Papalık makamile g~in - ilıtiyaçlar~ ~çin dikili. a::-ac;l~Ml aıt ta- bır n~~ ~~ ere _mu a- çok para çıkacak ve ticaret muvaze-
~devam edecekmi, yoksa ırkçılık rife bedehnın onda bırr ve ayrıc~. kes ra ~lir: ~ıgen ıdareM d~~asında: ne.sinde bunun bir tesin ~rülecek ol- Japonyanın Moskove maslahat- lngilterenin Tokyo büyük elçisi 
~ına mı kendini kaptıracak J me ,.e ta~ıma üeretleri mukabılınde Bu wn kagıtlannın ooterlikçe tasd~ sa idi bu daha büyük bir menfaat gi:zan mütarekenin realize Japon hariciyesile yeniden 
tlllt.ıYanların bir darbı me9eli var : devlet ormanlarının istif yerlerinden kine lüzum yoktur. Yalnız kıymeti namı~ bia sıkınbya katlanabilir- edildiğini bildirdi temasa geçiyor 
~..-,,. dokunan ölün. veya orman idaresince gösterilecek nisbetinde esas nü.<Uıa ü_7er~n~ pu! :a-ı dile. F-iat, maattecss>if, senede he- Moskova, 18 ( A.A.) - Tas ajan- Londra, ıs (A.A.) - lngiltere-

Filiatin meselesi kerestelik, kaplık, tomruk '"e mahru- pıştı~ı~lar. ~asa~~ ıse azı~ ~a~ıt- pimizin aldığımız kitap kaç para- sı bildiriyor: nin Tokyo büyük elçisi Sirknji, pek 
L~iz ~üstem~ekat nazırı'. so~ gün kat verilir. . ları 1.zın s~h.ıplcrın~ _ımza ettırıleı ek hk lıiı' şeydir ki. Bu kitapları alan- J aporİyanm l\foskorn maslahat - yakında Hariciye naı1r1 B. Ugaki ile 
~ Filıstine uğranuş. vazıyetı tet - Köylüler Ye b~ hat:ı:ın .'~trf.ade e- beledı_Ye r~:sıne v_cnhr. .. . . lar da içimizde bol bol paru kazana- güznn Mişi, 17 ağustoı.:ta hariciye listesi evvelki görüşıreler esoa.suıda 

etıniş. son kararlarını vermek üze- decek kasaba~ sa~ı~le:' zatı ihbya~la- hm kugıti~·ının nıuddetie.rı hır bilen takıma mensno değildirler .. halk komiserliğine gelerek Hasan gö- tesbit olunan ve haUedilme&i İngiliz -
l.o.ıchaya dönmüttü. rını matbu koylu ıhtn~t; bc):a~name- ~vdan u_n bir sened_en fada ~- Mai.,,cıetlerinden kısarak, l)kumak ve lü nımtakasında mütarPke:nin rea1i- Japon münasebetlerinin iyileşmesi 
~ı, bütün gözler Londraya çev-1 lerini doldurmak suretı~·le bıldırecek- mak şartiyle mahalli ıdarelerce tayın öğrenmek istiyen ve ldt.ap getirtmek ze edilmiş olduğunu 'e iki faraf kıt.a- için elzem bulunan meselelerin tefti-
~ hulunuyor: herkes orada veri - }erdir. oulnur. ·rk _ 

1 
ihtiyacını duyan vatanda~ları böyle lanrun halen biribirlerinden muay _ kine başlaınak üzere, yeniden temasa 

~ aon kararı merak ediyor. ODUN VE KÖ)lÜR Kışın y_apraklan~ı .:. en .::::e:/ üzmekte hiç bir hikmet ve !ayda ta-ıven bir mesafede bulunduğunu bildir geçecektir. 
lba,ıeya.. bu karar. Filistin kargap- Odun ve komür iç•:ı ihtiyaç mik- anc? katıyat mevsımı_ ~ . bal~- savvur edi)emiyeceğine göıe. mevcutl:ııistir Bunda b"" .1 . tikbald J Diplomatik mahfillerde bu mesele 
-~" nihayet verecek ve memleketi tarı ocak başına en fazla 50 kental o- lecegınde.n odun ve k~ur ıçın .- takyidab kaldınnak çok daha doğru " · n O.) ~ ıs e aw - ile alakadar olan tebariU ettirildiğine 
~ \'e rahata kaYtt~racalcm. dun olarak kabul edilmt.,tir. Bir ocak hk ormanlanndan .v~l~ mezunı- olacağı kanaatindeyim. pon ve Sovyet askerı lmmandanlıgı göre, Japon hariciye nazın ile İııgi\w 
~ haberlere göre, lngı1izler, ko- dört nüfus bir afledir. y~tlerin her ma~ll~_'klim şartlanna H~ CAHIT YALÇIN mü~essi~e~inin yeni buluşmabnn tere büyük. elçisi arasıntlalti bu görüş 
~ FiMtini araplarla yahudi - 1 Şayet aile nüfusu fazla ise her bir gore ~ulann çekildıgı m:vsıml~r. 01• l mucıp hadıseler çıktığı takdirde, Ni- meler, bazen söylendiği ıibi,. inkıtaa 
"'--ncla taksim etmek aasaaa gö- nüfus için aynca bu miktara biner ~ak uzere. 0 rm:u ba,muhendıshkle-- Papasları n uı·tıere şibu gibi toplantılann )foskova ile uğramamış, fakat bir veyahut iki ke-
~·dıit projeyi tatbika karar ves kilo odun ve ellişer kil<> kümür zam-, nn~~ tes~t edilecek_ ~ana rtesadl ~ Tokyo arasında diplomatik görüşme- re Sir Kreji ile B. Ugaki arasında 

. Onl ha . . "ki Drafı .1A 1 ıettırılmesı ve buna ımkan o mac ıgı d k t • • ı d 1 pol"tik ehemm" 
'~~ ar. . ~~ :,U!L\ . ve 1 ave o unnr. l takdirde katiya.tın bu l'Jlevsirode ya- sa a a yemını Jer neticesinde organize edilmesini at ın~n Aranbebvlu adr d~' ıyet-
~ ~ etmıyecewuu OUU1& en Be\·anna.mede bu '\e bu miktar - , tekl"f 1 . . lah - en arı se e er en Vla..Yl başka za-
L; f&ındılık. pro1enın yalmz umumı dan az ihth'aç göstere.wtleFe talep et- b t kl'f" k h T k b 1 ld mana tehır olunmuttur. 
.~ • • • • • A • tpılacağının izin kağıtl:ırına yazılma-ı ı ey emıştır. Japon mas atgu- . 

:--.... iki tarafa kabul ettirmeyi dü- t"t•~-= :ı. ·t • • • • il' B n sı lazımdır. Mukaddes kitaba muhalif zarına, u e 1 ın a 1 ı a u 0 u-
L.. ~ llU ı ~ı mıa. ar _ıçm ızın \-en ır. u - tztN Mt}DDETININ TgMDIDt •. • . ğu bildirilmiştir. 
-~ler. dan fazlası mübalagalt S8J ılarak or- . . . . . . reJIDl ıslemıyorlar ----- Jkti V kjJ• 
.... ~~lerin tasav~rları zan~~dad~ man nizamnamesinin 13 üreli madde- . Ver_ılecek ızın ~üddetı~n katiy~t Bern, 18 (A. A.) - 1~viçe mat- Sat e J 
" tore, Mave&y1enl .. Emiri Şerif si mucibince bu fa.ala ~tek hakkında roıktarıyle mütenasıp olaraK temdıt buatı Sinod meclisinin AlmAn protes- Bir Fransız tayyaresi Amerika J d 
..... ~~ahın ileri s~rdüğü noktai n~za:a tetkikat yaptırılır. Bu gibi tetkikler rnüdd.eti ve mehil t.al~!>lerı~e ~~b~l tan papaslarımn Bitlere h:ıııgi ~erait yolundan &eri dönd~ ZmİfC Var ) 
ta;;.,.. tımektedır. Bu. :pıh.udilenl). ..-.-.nelen be~·annamenin heyeti wnu- vermıyecek aurette ta.) ın edılrnesı la- alb:nda sadakat yemini etme~rine mü Bordo. 18 (A.A.) - Bahr~e kol bay Şakı"r k-L.z-. A~a 
~.ı- • LA ki'-_.- iMret bir J ....... J zımdır w p · · d · · b aahah -11111r •rvan.ı L ue ısm;an fe ,._ . . . . "t 1 • &....- k l - . saade ettiğini bildirmPkted•r. aaua annın emz tayyarem u 
"111 ... ı_ •. d. L hn ·ı . . 1 mı~ esme aı muanıe e gerı uu a ı a ~ - . k . - t1 'ld"kt Şi aı· Am =L-.. _ . _ L .. tlccar Ye mthııtalmDerle ~rn'"'tÜ 
'.,...ıuı ır. ü ana ı tıca etmıt o an • ~ . . . . . um agı arı vera ı .en sonra Sinod meclisi bu müsaadeyi mu _ m ı er~ gıtme.ıL uıere saat 6" U9 

'd.... ~iiftüliil te iMi t.al amctini ter-.iç maz.. 1'.alım fula ihtı~aıcı bildıren- köy ihtiyar heyeti vey&ı izin sahipleri hinı bir kayda tabi tutmaktadır. 8.34 te Biskaro üuülı.ueketıinclen ha- İzmir, 18 (A.A.) - fktısat Vekili 
~ tahmin edilme"tedir. lerin yukarıda yazılı ınıktardan faz- tarafından paraları deiaten v~ peşi- Al4k d d" A r t b't ed" valarunıtlL Fak.at öndeki motörlerden Şakir Kesebir, bu aqaın saat 18.40 

'ıt lltedil arap m•ıı.itl.i. fncil.izluin. lasılla ait m~t~i tetki~~t son.u: nen teslim edilir. Buna mukabil her len v.:i: ~:.m:~~ü":t= ~U~irit: birmin uskurunda bir bozukluk hi.e- da trenle .ı,ehrimize gelmiş ve İzmir 
l ~it müzakerelerden sonra vardık- na kadar tehır edılerek :nutebakısı şahıs için ayrı olarak c>.da ilmühaberi • . . . •w· . . Palasa misafir olmuştur. Şakir Ke-
~ ı. . . _ı_ • _ _:ı_ ı"kmaJ ve inta,. olunur .1. K t l"k ~ . . k~. tl cektir. Yemin menısımı vapaenk o- dıldıgınden hareketıaden on dakika b" . ta d ilba -.., ,.... ltetice11111 anl"9rı tatmm evo::· 3' • verı ır. ercs c ı agaç ızın agı a- . . . · . • . _ .. . se ır, ıs syon a y 1 ~aıi>ay. şeh -
~ il.timal veriyorlar. Yeniden kurulacak iki oda bir hol rında da ilmühaberleri ayn.i. zaman - lan makamlar hıç bır Vı'iıd ıhtıva et- sonnıı gen clönmuttur. Tayyarenm 'ba- rimizde bulunan mebuSlar, mali ve • 

it l'•tbik edilecek esaslar ,c;ylece hu- bir ahır bir hela ve bir <qıJ!lanhk için da na.kliye tezkereleri \0 erilinciye ka- ":iyen ve Alltthın emirl,.rine m~ga~;r re~eti tehir ed:trnittir. • iktısadi müesseseler ı\irektörleri He 
...._ edilmelcteclir . 6 5 metre mikap gayri mı.mul ağaç dar köylülerin ormaıın gi .. e.rek kati- hır hareket yahut mukr.detes kitabın Çınde salverılen Fransız askerlerı kal b 1 k b' h lk 1 .. ·tı . ta f d 

1 . , • • • . .. a a ı ır a 11 ı esı ra ın an 
'- - Tel--AviY ile Hayfa arasmda· hesap edilecektir. Aite nüfusuna na- yat yapmalarına mezunh·etlerini gö~ yazılarına muhahf dınt hır reJım ka- Pekin, 18 (A.A.) - Fransız k 

1 
b ndo . . 

..._ __ L "" • -' k - bü" - "d 1 ı· l · b" ·k l \' k"" ı··ı · b"" -k 1 ·ı•w• · b' t bb"" il - ar.Rı anmış ve a mınka ile pohs --r.,.a nanç otma 11Zett. t1111 zaran yenı en yapı mas1 azım ge en terır ırer vesı a sayı il" e oy u e.r bul edilmfreceğini tasrih eden bır U\'U e çı ıgrnın ır 'şe us uze- : d 1 .... _ 1 •--# 
.. _ _._ _,_ hud' . d d d" b d f l 1 ·1 .. h lı 1 .. d . l - . . . ve Jan arma &.1.-ıarı l.i&nunıdan se-l..; araz•noe, ar-ı--nn :8 ~ - ~vın o ~-~ e ı. un an aza.~ ması eda ı mu a er ~rını aıma yan arın- formül bulmu.,lardır. Yemin eden rine Japonlar, evvelce: tevkıf edil - limlanmıştır. 

" lop.U •tmalan meneclilecektır. ıcap ettıgı takdırde her oda ıçın 6,5 da bulundurmaga mecburdurlar. . ·r d m-nhasır n miş olan iki Fransız a'lkerini salı _ . 
c _ . · k · · • · · papas nıı e esnasın a u a Afyon, 18 (Yem &bah) - İktı-

11 Yahmlı mahacercb pe uga- metre mıkap ga)rı mRmul bu mıkta- ODUN \'E KR"rnn ki" 1 k; t;b· ı kt . vermislerdir 
'- " 1 k • \s.ı,11,vn ıse a ı amına a 1 o.aca 11 

• ' • sat Vekili bu sabah İvnire mderken 
hl_-.... dde indiıilecek:tir. Yeni gelen ra ılave o unaca tır. MINTAKALı.\Rl 1 . A k o• 
-~ rnuhadrleri. birinci maddede Orman mühendisliğince alınacak • F ransanın yedı n ara şehrimize uğradı. Burada tüccar ve 
~tdilen mmtakada iaUn edilecek- beyanna~.elere göre ihti):acı ~arşı- . . Odun ve ~ömür ;ıi;tarı~:ının. ~öy Küçük antant . at•"'~iliteri müstahsiller görüştü. Alikadarlar -
&..:! ~e fazla olan kısımlar. mıntakanın lıyacak vusat ve tahammü'de bır or- ıhtıyar hcyetıne ve)a .Jch~dJ)C reı:sın~I Parıs, 18 (A.A.) - Kurmay a1- dan izahat alarak bazı tetkikler yap-
~P kabil!yetine göre dağıtılacak. man tefrik edllcrc~ rapor veya mu- irae ve teslimini müteaki~ Y~_karıda~~ konferanSİ bay Voirin, Fransanın Ankara bü- tı sonra 1zmire müteveccihen hare-
~. vakkat planı tanzım olunacaktır. O- fıkrada yazılı olan _eda ılm.uhabrleı 1 •• •• • yük elçiliği nezdindeki ataşcmiliter- ket etti. 
Lı 3 - Filistinde. t.ültmü bütün mem- dun ve kömüre ait rapor ve planlarla ibraz olunmak şartıyle nnklıye tezke- Önumuıdekı hafta toplanıyor liğine tayin olunmuştut. M ksik d lspanyollar 
~,._il olmak üzere bU tefrii mec .500 metre mikaba kadar kerestelik rele. ri malıı·ı· ha_21rlanmusı bekl~nm.e~- Prağ, 18 (A.A.) - Çeko.slo\-akya Cumhur'ı et 

1
• • n ol e a a 

" he -.. ı l Y ç ıspa Y Meksiko, 18 (AA) - Polis İspan-

~"iiıı:ı.da 9dirileeek ve bu meclis, ağaç rapor ve planları orman başmü- sizın r ... oy uye ayrı ayrı verı ır. hariciye nazırı B. Kroft:ı, önümüzde- L.-... L·ı· z- iht .. . . 
ndisl ·ı.ı · 4.--..ı=ı. t b"k edi v bu nakl". t k l · k .. ·l .. lerin ~Ve&l ı ur e yol falan1ınm merkezmde araştırma-

~ tte bulunan bütün unsurlarm ht ıaıennee ~ ve at ı - e ı~e e zere en °~ u ki hafta zarfında toplanacak olan kü .. . t .. . . 
. _ı_L"'-d u . .. li. ormana girerek katiyat vapmalarına . Zurıh, 18 (A.A.) - spanya baş- lar yapmış ve muhun bir takım evrak 

....._ -:::""n ~ e ıteÇeee&ıcn mu - 1 
• • c;ük Antantın senelik kongresınde bu k"l" N · · c ~..ı~ eld · ı· F l ·· ti t ~!4' 

~den terekküp edecektir. Acele halleı·de vakit kaybetmemek \mezuniyetlerini gösterir vesika ola- .. . •· • v~ ı ~ egrın •. ~ec:~:ı e11e~reue ge - . c . etmı~ ır. a an3ıs er evAU e-
4 - Bütün siyasi mahkumlar. men üzere keşfin raporlarla yaptırılması rak itibar olunur. Bu nakliye tez- lunmak \12.ere cumarte3l saba~ 1 u- çı.rmış ve bugun ~g~e üzerı olomo - dılmışler ıse de sonradan serbest bı-
~ •e mülteciler affedilecektir. tercih edilmelidir. kerelerine izin müddeti yaı.ılır. (ıa,yada Eledde hareket edecektir. bılle buraya gelmıştir. rakılmışlardır. 

-ta: ------
bir çember gibi beline dolanan kollar- var mı·~ O ~izden ne anlıya bilir ... O Kaç kere niyet ettiği halde Ali Hakikatleri ne kadar birer rüya ele-
dan kurtulmak :için çabalanırken .. (). 

1 
sizden ne anlıyor? .... ,, İhsana açılamamışh. manma benziyordu ... 

nun·hala şimdi de günde birçok keı·e-1 Bir başka mektubunda~ • Neden her zaman olduğu gibi o 
t •• 

tekrarladığı sözil işitmi~ti: 1 "Sizi yalnız ben :,uladım. Siı.i, . . gece de ondan kaçmasını istememiş-
- Ne kadar güzelsiniz ... Sir.i ne . s· Al" lh 1 Ve nıha.ret ışte o gece... O kum- ti? 

yalnız ben sevdım... ı:z. ı san a . .. . .... 
çok seviyorum... geçecek düz bir bayatm katlım ~il- saldakı gece hayatının bütun akışını Evet orada yanında peyda oluver 

Ve sonra sıcak nefesi dudakların~ siniz .. Size hayatın ihtiraskrı.1 ve aşk değiştirmişti. rnişti. Tıpkı aylardır filendilderi Nl-

yaklaşırken büyük bir gayretle gerı larm en çılgını mukadderdir ... Siı. ya- O gece neden uyuyamam~tı? Ni- k ............ ..,lan ib' t -.. b' 1o. ı :b. 
·ı · ti ~o.an ırı ı ıpaı ır naya gı ı, 

tir "Guiba beni yakın bn beğenme- D~.işti..: .. . . .. çekı mış · . şamak sevnıek. mesut obnak, mesut çin geç vakit tansadan bahçeye in- tıpkı gayri tabii bir mahlfık gı"bi a-
.... ,, Fehıınenın köşkiyle kendi köşkle- Ve sonra ... Hıç arka.sına bak":a: etmek, ıstırap çekmek ve ı~tırap çek- mif. .. Ve haykıran köpiiren denize yak sesleri bile dvyuhnadarı yanma 
J>\ve d"a.Aft.-naw. O sün Fehi- ri ara.sındaki yolda o ainkü yaimur- dan o karanlık yoldan bır çılgın gıbı tirmek için yaratılmış ınıı...... d - .. _ u~a kadar ge]mişti. 

-.._-;-"il '"'V""-~ la ta ı..,;ı:,.· b" bat ak k k k;{skil ı ilil'GQ.ine yak OITU yurum ~· · 
.:~ ı.heı•i,yle ~serlill8'den hah- rın ae '""""6ı !r ne ve topr . oşa oşa "'i n 11 ı-- - Diyordu. Eskiden sakin, sakin uyuduğu bu Gecede mustarip havkırışlar var-
~lardı. llehlika. tahsili kıt. kokusu vardı. Agaç.Jarm yerlere dö- laşmJtlı. M~lika bu mektuplara cevap ver- . . . . . d 
~ bir çocuktu. Oııwt aöderini tülmüş yapı·akları adunları altında Bu günden onu kumsalda ıördüğü miyol'du. Fakat her şeyi al'llattığı nJ s~atlerde şımdı mus~arıp bı.r nıh ıı- ı. . - . -
~ dinlemişti. Fakat fazla bir ~ıtırdıyordu. • ilk gec:eye kadar geçen devir; onun nhsma ne bu mektuplardan ne de bı onu dolaştıran saık neydı?.. Denız baiırıyor, ril.lgar kumsalın 
ht -nlamamıştı !... Anladığı şey; o- ~o!u~ o~sında birdenbire hafif ısrar ve takiplerinin ve kend!si~in ;'ehlmenin evinden dönerken ' bahsi Bahçelerinden kumsala inen sed- kumlarııu hlflldatarak sap sola sa-
~ h~esten daha zeki oluşu ve söz- v~ ~ınırt~ eh o~u~ kolund.an tu~u!J... ondan kaçışlarının en had devrıydı. geçen hadiseyi anlatmı~tı. den aşağıya inmişti. Gece serindi... vuruyordu. 
......_ili dolmalar gibi he!"keee mtınaka- yürilmesı.ne. ~~nı A o~an _hır cebır:te o- Mektuplar ısrarlar ba~lamıştı. Ha- Osmanla arasında hir sır vardı. Yanan alnının serin riızKir)ara ihti - Dolgun sıcak sesiyle onu inler ~'bi 
~ kah.il ettinbi"-' idi. nu çeknut ikısı ti ilerıde yanan ha- kikt bir götge gibi onun peşinde idi. ı N' 

1 
. 

1 
d ·~ı: b" k yacı vardı. O -ı. . ,...mrmıstı • 

~- .. ,,. k f · · dml ta .:1.::. ışan ısıy e arasm a aıw.ı ır şey a- e~~- • r-•· ~ · 
L.. ~n oııu dDMlrken... Daha fu- va azı enermm ay a ma~ı Hakiki bir hayal, bir hortlak gibi... O ..., 1 h . h • M lılik 'M....._. ka - t d d 1 d 1 rd gece... .num ar3 aşın aşın - e ı a ... 

---erinin sQzellijiylıe; eesinin 80 gın or asın a urmuş ar 1• Kalın dudaklı ağzında onan da- ıyo u.. d · · k lda bi denbi · · · · · 
• - Mehlika!.. . . . . Birka kere bu mektu ları Ali lh- çarpan enıam enanı . . r re Nıçın ka.(mamış.tı ?. • Nıçın kendı-

n... den sevk du.yruustu. Ne 
1
• ti , mannı dışleyıp kanını emmek ıstıyen . ç x... k P . t" yanında peyda oluvermışti.. ne u•<>nt>• ellereı elleriDi w:atm..+ıı~ 

ı.._...,. beş gün onu aörmemişti. On - s yorsunm.... . • . . sana gösterme11 .. arar vermış ı: . t·· . . ...-... ~:· 
:'11 tUıı . . . Mehlikanm sesinin ahensjnde vahşi ve hunhar bır ı~tihanın tıt - .. Bu münasebetsiz <!eli beni böyle Koyu renk bir kos um ııyıyordu.. Efendisine itaat eden bir köle .Ulli-
4! 11-.L sosıknra. bır gilnt· on_att~ğını· e -Fşeıhi~- korku ve hiddet vanll. reyişleri var gibiydi... mektuplarla rahatsız edirnr. Onu ve yüzü bu koyu renk kostiimün orta- ğiyle: 
lııııı....~ zıyare ıoe gı 1 - • • da be b" l k "b' kalıy rd · ~ evinde rası.ehnifti. - Size tapıyorum... Mektuplannda açıkça onuııla ev- bul .... Söyle ki ben senin nişanhnım. sın yaz. ır .~ ~ gı 1 • . 0 u. - Efendim.-.• 

O hce akşam eve dönerken ken- - Çıldırdınız mı? . lenmeji teklif ediyordu... Seni severinı, senin karın olacağım Ne gayrı tabu hır gece ıdi o ae- Demişti ...• 
l>eraber ~n O!Jnan: Kollarının tahakkümüntl kendi '"Sizin Ali İhsaıı gibi iyi fakatlbeni iz'aç etmesin! ... Beni rahat ba- ce!-. Efendlın ... 

~Bile .,.. .....,. refabt et1e7im. kollarıma Ülıerinde m..anitti. Su:ak buü bir imanla nleamenize inıkln rakım!...,, Hakikate ne kadar benziyordu. 
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Sayfa: o( 

YAZAN: Tevfik Pau 

Adalı ''Pes!,, dedi 
Nihayet Yusuf kisbetini omuzuna 
vurmuş; dağarcığı sırtında, yeni 

bir yola çıkmıştı 
-3-

Bir aralık güreş o kadar kızıştı 
ki, her ikisi de halkın üzerlerine doğ
ru biribirlerini sürüyerek iskemleler 
üstüne yuvarlandılar. Bu çarpışmada 
yüze yakın iskemle kınlmış, hakem -
lcr koşarak onları ayırmıştı. Tekrar 
meydana getirdiler. 

Etraftan koşturulan mendillerle 
gözlerini sildiler. 

Gönderilen sularla ağızlarını çal
kalayıp vücutlarına püskürdüler. Gü 
reş meydanında tekrar peşreve başla
dılar. 

Yusufun gözlerinde büyük bir e-

Yusufun bir katlı evi, uzak köy
lerden tebrike gelen bir sürü ahbap-
larla dolup boşalıyor, düğün evi gi
bi insandan taşıyordu. Köyün bütün 
genç kızları toplandılar. Yusufa bir 
hediye göndermek istiyorlardı. 

Yusufun, birkaç güreş yapmak ü
zere Kırkpınardan İstanbula hareket 
edeceği mektubunda yazılı idi. 

Bunun için herhalde dönüp köyü
ne gelmesini beklemek icap ediyordu. 

İşte bu müddet içinde yapıp ha
zırlamak, köye gelir gelmez kendisi
ne hediye etmek üzere herkes üzeri
ne düşen vazifeyi seve seve kabul et
ti. 

nerji parlıyordu. Kimi, onun kırmızı cebkenini üze-
Tavırları, daha yırtıcı bir hal al- rine alıyor, sırmalı ;,ıemelerini en 

mıştı. küçük kıvrımlarına kadar güzel göz-
Fakat ne de olsa Adalı, eski, tec- !erinin nurunu dökerek örmeğe ha-

YENi SABAH 

Şehir • 
mı, müze mi? 

Arnavutlukta yeni bir 
şehir keşfedildi 

Bu eski şehirde Yunan ve Roma 
eserleri bir arada •• •• •• gorunuyor 

< 

rübeli bir pehlivandı. zırlanıyordu. 
Senelerdenberi YusJf gibi yüzler Kimi, büyük ipekli bir çevrenin Yunan hiklmiyetl devrine ait bir kale 

ce babayiğiti bu panayırlarda çevire kenarlarını kendi eliyle işlemek için Napo ildeki ' 
çevire yenmiş, paçavra etmiş bir gü - yalvarıyor, sızlanıyordu. (Eski sanatlar ıı-
reşçi idi. l 

ç çama.~ırlarına varıncaya ka- nlversit esi)) pro -
. !~raftarları, _Yus~fun çıkardığı dar genç kızlar aralarında taksimat fesörlerinden olup 

bır ıkı muvaffakıyetlı oyuna rağmer tıl memleketi tarafın 
l'b ' t· · Ad J d yap ar. d · ti 

l
ga ı ıye ı yıne a ı an bekliyordu- Köyün ihtiyar kadınları, d.ımla- an memurıye 
ar. .. 1 . k k . mahsusa ile Arna-

nnın uzer erıne çı mış, a şam gü- vutlu"'a 0 deril-Her ikisi de dolaşarak bir an ol- " g n 
sun dinlenmişlerdi. neş'.n!~ s~ıu.k ışı.klan a.ltnd~. ell~_rin- mfş olan Profesör 

dekı ıglerını çevıre çevıre yun bukü- Pirro Markoni Ce-
Adalı, kıvrak bir iki peşrev yaptı, yorlar. nubt Arnavutlukta 

sonra başını Yusufa doğru çevirip İh 
se.~lendi: • timal onlar da, köylerine şeref hafri•·e.t yapmış 

getirecek yiğit Yusufun ayaklarına ve ş~yanı dikkat 
- Hoydaa... örecekleri tiftik çoraphrın iplikleri- eserler meydana 
- Ohoyda bire!.., ni hazırlamakla meşguldüler.. çıkarmıştır. 
- Hoydaaa!.. y f b 

1 
Eıki Roma devrine ait hamam 

Oh d usu • ütün bu ı; an bitenler - lıalyan profesörünün yaptığı keşif· 
- oy aaaaa!.... den bihaberdi. leşerck ıahil boyunca bir takım ticaret 

fChirleri ve kasabaları vücude getir. 
mi,ler, bu zengin tehirleri memleketin 
içinden gelecek bütün hücumlarına 
karşı korumak çarelerine baş vurmuş· 
lar, likin bütün Arnavutluğu tamamile 

teshire asla kalkışmamışlaYdır. 
Cengaver ve ceıuıur Jlliryalıların akın 
ve hücumlarına karşı ancak sahilde 
kurduğu kasabaları korumakla iktifa 
eden Yunan medeniyetine mukabil 
Arnavutluk Roma imparatorluğu ha
kimiyetine intikalinden sonra mahiye

tini tamamile değiştirmi' ve büsbütün 
ba,ka bir manzara göstermeğe bafla
mıftır. Filvaki Jsa Peygamberin doğu
şundan bir asır evvel eski Buthrotum 
artık Roma hakimiyetine geçmiş bu -
lunuyordu. 

Tekrar iki çelik parçası gibi biri- ler sayesinde Arnavutluğun E,J:ı Yu-
birine girip çarpıştılar. Ortalık ka- Kisbetini omuzuna vurmuş, da- nan ve Roma hakimiyeti altında bu. 
rıştı. ğarcığı koltuğunda yeni bir hedefin lunduğu zamanlarda geçinnif olduğu 

K yolunu tutmuştu. muhtelif safhalar tamamile tesbit edil-"aşla göz arasında Yusuf, tekrar 
hasmının paçalarından kapmış, bir 
hamlede altına almıştı. 

Bütün halk hep birden ayağa fır
ladı. 

Taraftarları, yine Adalının altın
dan sıyrılıp kalkacağını, bomba gibi 
nara atacağını ümit ediyordular. 

Fakat Yusuf, öyle bastırmış, öy
le kuvvetli bir kurt kapanına almıştı 
ki, artık Adalının tekrar onun altın 
dan kalkmasının ibtimıı.li kalmamış
tı. 

Nitekim öyle oldu. 
Yusuf, gittikçe artan bir kuvvet 

tazyikiyle hasmini altında kıvrandı
rıyor, Onun bu hali, pmçesine düş • 
müş bir avı paralamak istiyen kap _ 
lanı andırıyordu. Bu çetin mücadele 
bir çeyrek saat sürdü. 

Artık Adalıda tutar yer kalma
mıştı. 

BUtün kuvvei maneviyesi bozul
muş, ümitleri kırılmıştı. Senelerce 
omuzunda taşıdığı başpehlivanlığı, 
Yusufun gittikçe artan ezici, öldürü
cü tazyiki altında, bütün rnükaveme
tine rağmen dudaklarının arasından 
dökülen: 

- Pes! ... 
Kelimesiyle 

yordu. 
ona vermiş 

. 
•• 

bulunu-

Bu güreşten sonra Yusuf , baş 
pehlivanlar sırasına girmiş, kendini 
herkese tanıtmıştı. 

Muvaffakıyetini hemen bir mek
tupla babasına bildirmişti. 

Köyde sevinç payansızdı. 
Kuzular kesiliyor, bağlarda, su 

kenarlarında ziyafet sofraları kuru
luyordu. 

Köyde Yusufu sevmiyen bir tek 
kişi yoktu. O, köyünıin en kuvvet
li, en kabadayı delikanlısı olduğu hal 
de, bir kimsenin burnunu kanatmış 
bir kimseye tokat atmış değildi. İkl 
delikanlı arasında, mı1nazaa çıksa, 
hemen Yusufa gelip anlatırlardı. 

O, onların hakimi olur, aralarını 
bulurdu. 

Senelerdenberi rüya'arına giren, miftir. 
Kırkpınar panayırını, en küçük peh- Ticaretin himayesi için Arnavutluk 
livanından başlamak şartiyle bir ta kadim Yunanlılar tarafından tesis 
kaç sa.at içinde başpehlivanına ka- edilen askeri hakimiyet ile Arnavutluk 
dar kırıp geçirmişti. Roma boyunduruğuna geçtilcten sonra 

Artık onun için daha yeni, daha Romalıların bu havalidc kurmu' olduk 
büyük bir muvaffakıyet peşinde koş, lan idare usulünün birbirine tamamile 
mak zamanı glmişti. • zıt olduğu son keşiflerden vazıhan an. 

Şimdi Yusuf, yeni ,bir hedefin, la,ılmaktadır. 
yeni bir hülyanın peşini kovalamak Cenubi Arnavutluktaki Butrinto, ya 
istiyordu. ni kadim Buthrotumda fimdiye kadar 

O zamanlar, "Türkiyenin en yır- lıalyan arkeoloji heyeti bir çok ara' -
tıcı, en yenici pehlivanları hep İs- tırmalar yapmıf ve başlıcalarını Vir. 
tanbulda bulunuyorlardı. gilya limanı, Creko-Romen tiyatrosu 

Yusuf, bun~ bildiği için, kisbeti- ve bir Bizans tekkesi teşkil eden bir 
ni omuzladığı gibi "ht3nbul., yolu- çok kıymetli asarı atika meydana çı-

Romalılar Arnavutluğa girer gir -

mez, kendileri İçin sahil kasaba ve şe

hirleri ancak karaya çıkacak askerlerin 

ihraç merkezleri olmaktan başka bir 

mana ifade edemedi. Romalılar der • 

nu tuttu. karmı,ıır. 

• .. 
Yusufun İstanbula gelişi takri

ben (305) senesine tesadüf e • 
der. O zamanlar, İstanbulun en sa
yılı pehlivanları mabeyinde idiler. 
Başta Mümin hoca, Manço oğlu Ha -
lil, Hamlacı, Kara İbo değil yalnız 
İstanbulun, belki bütün Osmanlı im 
paratorluğunun en namdar pehli
vanları idi. 

Manço oğlu Halil, tıiraz geçkin; 
fakat Mümin hoca hep~inden fazla, 
kapıcılığı, yeniciliği, çevikliğile iş
tihar etmiş en büyük pehlivandı. Yu 
sufun kaç gündenberi gözüne uyku 
girmiyor, İstanbulun o meşhur peh
livanlariyle bir kapı~nıak, boy öl
çüşmek istiyordu. O zamanlar, 
semt semt pehHvan kahveleri, peh
livanların devam ettiği kıraathane
ler vardı. 

Yusuf da sık sık buralara devam 
ederek fırsat kolluyordu. Kırkpınar 
daki güreşi, İstanbulda h~rkesin ağ
zında idi. Fakat İstanbul pehlivan
ları gene ona ehemmiyPt vermek is
temiyordıılar. Eski güreşler, ma!Om 
ya bugünkü gibi bir fedna~yona tabi 
de~ildi. 

Onlar, federasyonsuz, klüpsüz, 
teşkilatsız bambaşka !lir şekille ida
re edilirdi. 

Heyetin son bulu~ları bundan evvel 
kilerini gölgede bırakacak derecede 
ehemmiyetlidir. 

Eski Yunanlılar Arnavutlukta yer
leştikten sonra bugün Arnavut sahil
lerini tefkil eden kıyılar boyunca zen

hal memleketin iç 

kim olmak için 

Roma kültürünü 

taraflarına da ha • 

yollar yapmaya, 

yaymaya başladı -
gin kasaba ve limanlardan mürekkep lar. artık Butrinto hem denizden 

bir zincir vücuda getirmişlerdi. Lakin hem de kara tarafından kendini emni

memleketin iç taraflanna ve bu zengin yet altında gören bir sehir olmustu. 

kasabaların hinterlantlarına nüfuz et- Şehrin etrafına su~lar ve k,aleler 

mediler. Bu suretle Arnavutluğun kı- / yerine su kemerleri, kasabadan mem
yıları bir çok zengin ve tüccar Yunan leketin içine uzanıp giden soseler ya-
kasabalarile bezendiği halde İç mem- pılmıştı. ' 

leketle memleketin kadim sckenesi 1 Bir müddet sonra Butrinto eski Yu
olan llliryali~er . medeniyetine yabancı nan hakimiyeti altındaki askeri şehir 
ve yarı vahşı hır halde yaşayorlardı. manzarasını kaybetmiş. Roma usulü 

Sahildeki Yunan kasaba ve şehirleri hamamlı evlerile, geniş meydanlıkla
kendilerini dahilden gelecek bir hücu· rile bir Roma şehiri halini almıştı. 
ma karşı, kata tarafından etraflarını ı ltalyan arkeoloji heyeti bu eski Ar-
yüksek kalelerle ve istihkamlarla çe · navutluk •eh' · d k' R • d 

T ırın e ı oma asarını a 
virmek ıuretile emniyet altına almış - meydana çıkarmıştır. Bu suretle hem 
!ardı. k · Y h d k d' R es ı unan, em e a ım oma eser 

İ9te o zamanki Yunan şehirlerinden lerini nefsinde birleftİrmiş bir şehir 
en ehemmiyetlisi olması itibarile Ar • Oliviren bu Cendi Arnavutluk şehri 
navutluk sahilindeki Yunan· kaaab 1 k' 'h ki 1 k k a - es ı tarı mera ı arının sı sı ziyaret 
ların mli<:lafaa kale ve dıvarları But - edecekleri bir müze olmuştur. 
rintodan başlıyor ve hu şehir ideta 
eski Yunan kasabalarının müdafaa 
merkezini teşkil ediyordu. 

ltalyan arkeoloji heyetinin son ke -

fİflerini ~imdiye kadar eski tarihin bil

mediği bu hakikati meydana çıkarını~ 

tır. Filvaki Profesör Pirro Markoninin 

Sanayi erbabının d ilekl• r i 
Bazı sanayi erbabı, hariçten getiri

len mallarla, dahilde imal edilen ay-

ni cins emtiadan alınan vergiler hak

kında dilekleri muhtevi bir rapor ha

zırlamışlardır. İktisat Vekaletine gön-
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Uşakta çok canlı, geniş bir 
spor ve gençlik çalışması var 

Uıak Tuna idman yurdu futbolcülcri bir arada 

Uşak 17 (Yeni Sabah) - Nazilli kalmak endişesiyle çrrpınan :ı.ren~~ 
Sümer Spor klübüyle anla~an Turan resliler, bütün gayretlerini ve ~eran 
İdman yurdu klübümüz iki futbol !erini sarfettiler. Bu rlPVrrde ~ı ve 
maçı yapmak üzere 12 .:ığustos 938 bir sayı Menderes de iki sayı yaP ğın 
cuma günü yirmi kişilik bir kafile ile oyun ikiye karşı üç sayı ile ve u~a 
ve otobüsle şehrimizden hareket etti. galibiyetiyle bitti. 

13 saat süren uzun ve yorucu bir yol-ı İKİNCİ OYUN ' 
culuktan sonra Nazilliye varıldı. !Mını 

İlk karşılaşma Nazilli Menderes Turanlılar ikinci karşılaşma 14 
spor klübiyle olduk~a kalabalık bir büyük bir seyirci kitı.:ısi önünde -• 

~ yııi ,... 
seyirci önünde Mendereqin yeni saha- ağustos 938 pazar .günıi gene a 

0
,.un 

sında yapıldı. Saha henüz tesviye e- h~da Sumer sporla yaptıh~-. 'an· 
dilmiş fakat silindiraj ameliyesi ya- bır bire berabere vaziyette ıle·nd. 
pılmamıştı. Topu sevk ve kontrol cak 20 dakika kadar oynanabıl 1' 'fU 

çok milşkülleşiyordu. Turan takımı Sümer spordan iki oyu11cunu~ıııe, 
en değerli beş sporcudan mahrum bu- ranın genç bir futboJcuqunıı te ·un· 
lunuyordu. Takım umumiyet itiba • tokat ve yumrukla dövmesi ve 0~·ne 
riyle genç elemanlardan kurulmuştu. cunun bayılarak saatlerce ke~ ı ir 
Menderes spor, Sümer sporun değer- gelememesi Uşak muhitinde derın ~is 
Ji üç oyuncusiyle takımını takviye ey- teessür ve keder uyandırmıştır. po·ın 
!emişti. İki devrelik oyun büyük ve kordonu altında sahadan çıkabı ~ 
d 1 b . .. . rf . U k t etnıe evam ı ır enerıının sa ı suretıyle şaklılar geceleyin hare e 

d. . . . ouruııı s~na er. ı. ~ura~lılar tekmk oyunla- m~burıyetınde kalmışlardır. alin 
rıyle dıkkatı çekıyorlardı. alakalılar tarafından Lir rapor Jı 

Jığııı8 
de valiye ve spor bölgeı.i başkan Birinci devre sıfra karşı iki sayı 

ile ve Turanın üstünlüğü ile bitti. 
İkinci devrede hiç olmaz•a berabere 

arzedilmiştir. 

Gandi sahnada! 
Hint milli l deri şimdi da · yer 

bir pilanla dünyayı harptan 
kurtarmağa çalışıyor 

son senelerde hastaı.ğı yüzünden 
siyasi hayatta fazla faaliyeti görül
miyet Hindistanın .Milli Şefi Mahat
ma Gandi tekrar gendisinden bah
settirmiye başlamıştır. Gandi bugün 
Bombayda, yeni bir plan hazırlamak
la meşguldür. 

Yeni Gandi planının asıl gayesi, 
Hindistandaki son kolera salgınma 
karşı alınacak çareleri tesbit etmek 
tir. Gandi, İngiliz hükumetinin yar
dımıyla başarılmıyan kolera müca
delesini kendi düşüncesiUe müsbet 
bir neticeye vardırmak arzusunda

dır. Bunun i~in bir teşkilat kurmayı 
ve esals ı tedbirler almayı düşünmek· 
tedir. 

Yeni Gandi p!anında siyasi mese

leler de yer almakta ve bu arada 

Hindistanın tarnamile istiklfıle ka-

ID'' kette yeni bir idare şekli karar k· 
tırılacak ve bu iaare, İngiltereye te 
lif olunacaktır. . 

0
, 

Bununla beraber İngilizJerın 5 
i• 

H . d' t k · · d n avrı ın ıs an anunu esasısın e : · ıı·· 
·ıaırı mak niyetinde olmadıkları bı , ti~· 

yor. Fakat, Gandi, Hindistanın ıs eri 
lalini temin için mücadeleden g 

. tif· 
kalmıyacağını tekrar ilan etmıŞ I" 

20 Eyllılde milli Hindistan mec ~ı 
sinde müzakere edilecek ol~n Gaı' 

e· 
planında Avrupa siyasetine teJ1135 

,.
0 

d. bU<'ll den noktalar da vardır. Gan ı 0 
" 

1 
.. t edC Avrupa memleketlerini a tus .. ,, 

buhranları, harpleri seleflerile go, 
}c \'~ 

den geçirerek, bunları halledcce ıer 
yeni ihtilaflara mani olacak çare ·r

göstcrmektedir. Fikrince, bu ted;P" 
ler tatbik olunursa Avrupayı h ~ 

vuşması için yeni esaslar ileri sür- )erden ve tehlikelerden 
meketdir . Bu esaslara göre, memlc· kabildir! ... 

kurtarına 

~ =============-=-=T===::.=:=:=:====:-:--:-::-: 
1 

Feci bir motosıklet kazaSJ rsı~· İzmir Ticaret Odası Reisi 

O .. M 1 d f · b' moto Avrupada muhtelif şehirlerde yap- 1 un 8 lepe e ec1 ır ilrı 

1 1 k 1 "k· k' . • yar•f tığı tetkik seyahatinden dönen zmir et azası o mu1 ı ı ı~ı agır 

Ticaret Ve Sanayi Odası Rei~i Bay mıştır : fi' 

Hakkı Balcıoğlu bugün şehrimizden Yeniköy Bağdat caddesinde ı.," 1

0_ 
Bandırma yolile lzmire gitmi~tir. d h d B b 1 d ... halde J1I 

a ir e ayan u un ugu rvtiiıfi• 
Orta tedrisat Umum Müdürü torsıkletle geçmekte olan Bay u• 

1 " f11 Kültür Bakanlığı orta tedrisat u - kin idare ettiği motoraıklet yo u ılt 
şıdd• mum müdür üBay İsmail Hakkı dün 

Ankaradan ~chrimizc gelmiş,tir. U -
mum müdür öğleden evvel Kü1tür di 

rektörlüğüne gelerek bir müddet kal-
mıştır. 

Bay l.mail Hakkının bir müddet 

fehrimizdi?: kalarak orta tedrisat i'leri 
etrafında tetkikler yapacağı haber alın 

mıştır. 

iki çoban arasında kavga 

hafazası için konulan bir ta~ 

1 ıur· çarpmıf se parça parça. o mui' cıı· 

K ' · · d M" f'kl Y3010 
aza netıcesın e Uf ı e ,Je-• ye 

ki Bayan vücutlarının muhtelıt d f • ı. 

rinden ağı r surette yaralanrnıt118 r ,. 
h• 

Yaralılar Haydarpaşa Nümunc o• 
. .111 

tahanesinc kaldırılarak tedaV"ı 

alınmışlardır. 

Kaymakamlar ara.sın~• C•"' 
Üsküdar kaymakamı Lutfının ı• 

Köyünün en dilber uelikanlısı ol
duğu halde, bir tek kzana göz uciyle 
olsun bakmış değildi. 

.Mesela büyük bir zenginin hi
mayesinde, köy panayırlarında, ve 
yahut adi bir sünnet düğününde hiç 

bir seremoniye lüzum görülmeden Köyünün bütün kızanlarınıı kız 
kardeşi gibi görürdü. Onlara yan ba icra edilirdi. 
kan olsa kudurur, defi oluı ,du. Neticesinin başpehlivanlıkla a-

Sigara, içki kullanmaz, halim, •e- lakası olan en mühim gilre~ler dahi, 
Hm ağzından bir tek kötü laf duyul- en adi bir köy düğür.linde ve yahut 
mamış melek gibi delikanlı idi. / etrafı birkaç yüz ki.;i !"rafından 

Onun bu muvaffakıveti köyde bü- çevrilmis kötü bir anad:ı yapıla-
yük bir •evinçle kar~ılandı. Günler- bilirdi. 

hafriyat neticesinde ele geçirdiği kale cic r~eklerdir. 

dıva'..'a.rı ve. tar~ssut kuleleri bu. husus- [ Sanayiciler, hariçten gelen madde
ta kuçuk hır fuphe bırakmamaktadır. !erden cuzi bir gümrük resmi alın. 
Bu dıvarlar yontulmuı;ı gayet iri ta,lar- mas ına mukabil, dahildE> imal edilen-
dan eski Yunan usulü ü.zere vücuda 

1 • . 1 . . lcnkn C ·. ha çok vergi alındığından "" getırı mı~tır ı J 

d rıaliye t h tının yükseldiğinden şik ;i. 
ltalyan he:> t onı~r>oıı ya ı.:. ının a 

1 d h • A d • . . yet etmekte, rekabet imkanını bui-yay a a ve atta etos agı zırvesın-

de de küçük taraseut kaleleTİnin eser- mak ve sürümün artmasını temin et
lerine ra•tlamı~tır. Demek kı e•ki Yu. ,mek için vergilerde tadilat yapılma· 
nanhlar Arnavutluk !!ahıd .. ıi :- de y~r- sını iı:-tC'mcktedirler. 

Raminin Topçular mahallesinde İbp 

rahimin yanında çoban Abdullah Ay

dın ile Otakçılarda Ahmedin çobanı 

Hasan Taş arasında ehemmiyetsiz bır 

me~eleden çıkan kavga sonunda Ha

san Taş, Abdullah Aydını vücudunun 

muhtelif yerlerinden çakı ve sopa il~ 

yaralamııttır. 

• . . ilaY' 
kaya kaymakamlıgına tayını " ··dıat 
tebliğ edilmiştir. Lütfinin Osk" , 

J(ot• 
kaymakamlığına tayin olunan oe 

. ünler 
mürsel kaymakamı Ihsan bug r 

kil. 
gelerek yeni vazifesine başlaya.es. 

10 1•1 
lstanbul vilayeti maiyet m•n::'k•Y • 

dan Şadan Altınok da Edremı ·i· 
• va'" 

makamlığına tayin edilmi~. ycnı 'Y' 
fesine başlamak üzere lsta~huld•0 • 

ce şenlikler yapıldı. (lı~vamı var) Yaralı Cerrahpaşa hastahanesine 
kal:.lırılarak •edavi alt ı na alınmı~tır. rılmıştır. 
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Otomobil radyoları 
Şirketi Hayriye ile eski idarei 

llıahsusa sevahili mütccavire vapur
larının tamamen yandan çarklı oldu Holuvodun yeni yıldızı 

tı CUŞIMA DENiZ SAVAŞI 
Yazan: Rus Deniz Albayı Semenoff: 14 ğu devirlerde kumanda mevkileri, 

davJombazların gerisine kadar, yan 
kaınaralarının üzerinden uzanmış u
fak bir güverte ile mücehhezdiler. Bu 
raRı da kıç taraf gibi hirinci mevki 
Yolcularına tahsis edilmişti. Bu kü
Nk birinci mevki güvertesinin ön ta
rafında beyaz zemin üzerine siyahla 
ı·azılmış "Kaptanla müsahabet mem
~udur., diye bir levha asılı dururdu. , 

AMİRAL AGIR YARALANMISTI 
Vapurların şekli değişip kumanda 

Fakat itidalini kaybetmedi, dümen tamir edjJdi, bu 
sefer de taret yerinden oynamıyordu 

~erleri yolcu tabakası seviyesinden Başını sardırmıştı. (Mumaileyh 
daha yükseğe çıktıktan sonra bu !ev- ensesinden üç kumbara parçası ile ı;---
haların yazısı ve yeri dei'iştı. "Kap- yaralanmıştı). Kendisinden aldığım !' 
tan mevkiine çıkmak memnudur., ma!Omata göre dümen makinesi sa-
ŞekJini alarak kaptan köprüsüne çı- katlanıp kumandan gemisi hattı harp 
kan merdivenlerin ba,nna asıldı. Bu teki mevkiini terkettiği zaman ami-
levhaların buralara a~ılmasının se-ı ral ile ikinci yüzbaşı "Viladimirski,, 
bep ve hikmeti bütün mclekatı akliye kaptan kulesinde başlarından yara -
8ini gemisinin dirayet ve binnetice !anmışlardı. "Viladimirski,, nin ya. 
Selametle idaresi üzerinde teksif e- rası ağır olduğundan hastahaneye 
den kaptanı faydasız sohbetlerle meş , nakledilmiş ve onun yerine üçüncü 
illi ederek kendi hüner ve iktidarına yüzbaşı "Buğdanof,, geçerek amiral 
eınanet edilen yolcuların hayat ve tarafın,'mı _,, ~•ileyhe filonun dü-
eınniyetlerini muhafazaya matuf o - men suyu ' . 'ilmesi emri veril-
Jın tedbirleri almaktan uzaklaştır- L ld mişti. Baş köprüsüne ~arpan hesap-

Eteıreda eopo 
-.ıamak içindi. . . sız kumbara serpintilerinden birçoğu 

liiç şüphe yok ki yolcu nakleden Her _sene yüzlerce yeni, film çevi- hem olan fılmı yapmakta olan Alferd kaptan kulesinin muhadriebülsekil sa-
.,.apudarın cevelan ettikleri saha va- ren Holıvudun her sene yuderce de bir taraftan figüranlık ederken, di- kafı ile cidarı arasınduki a~alıktan 
•i bir denizdir. Gene yolcu taşıyan artiste ihtiyacı vardır. Bu artistleri ğer taraftan ° facia hakkında onu gir•--' muhtelif kumanda boruları 

-· 

otomobillerin cevelangi,hı olan şehrin bulmak güç değildir. Çünkü binler- tenvir edeceklerdir. ve nakillerrinden maada puslayı da 
dar, dönemeçli ve yiıklü yiıksüz yaya ce talip vardır. Dünya~ın dört bir . :. tahrip etmişti. . • . • . , 
l'ürliyen insan kalabalı"ından ziyade ucundan toplanıp gelen bınlerce genç! Holıvuttan alınan mevquk ?abı;r- Bereket versin makinelerden biri- Cutıma denız harbınde tam lıabet alaa hır Jap:.n muhrıbı 
ve serbesttir. Fırtına g ve buhranlı kız ve erkek Holivud stıidyoları ka- !ere göre, "Coqueluche de Parıs,,_ ıs- ne telgrafla ve diğerine boru ile ku- mene esasen kumanda borusu mevcut halde konuşmağa vakit buhınmuyor
dvereler istisna edilirse denizde bir pılarmda bekleşir, dururlar . Güç o- mindeki filmi çevirecek O~h-n Danı~~! manda henüz kabildi. Könril üstü a- olmadığı gibi elektrik naki\leri de ha-

1 
du. Şimdiye kadar top ambarında 

Vapurun idaresi kalabalık bir şehir- lan bunlar arasında bir intihap yap- Daryö, bu mesaisi mukabılınde, yuz teş almış ve kumbara serpi~tilerinden sara uğramış ve telefon işlemiyordu. henüz yangın zuhur etmemişti. Fakat 
de otomobil idaresinden daha kolay- maktır. Nihayet bu esnada aranılan on altı bin dolar alacaktır. tahaffüz için istif edilen brandalar- Binaenaleyh dümenin ihtiyat muha- kaportalardıın ve düşman mermileri-
dır. Bu böyle olmakla beraber gene !ar içinde de işe yarıyanlar bulunur. • • . la kaptan kulesinin arkasıııdaki he _ rebe kulesinden idaresi "Süvarof,, nin açtığı rahnelerden dökülen tutuş-
kaptanın dımağını malayani sözler- Resı:nini _k?y.duğumu~ Etelre da .. Jean . Kravford, ~evy°.r~ta.~ı sap kamarası da ale\' içinde idi. Ha- u ~leri s:vkedecek Y_e~de bir ta~ım muş enkazlardan şimdi şurada bura-
le teşevvüşe ugr· atmaktan korumak son seçılen bırıdır. Resmıne bakarak Metropolıtan Opera,, dırektorunun 1 raret gayri kabili tahammiıl bir dere- munhanıler resmettırıyordu. Boyle d 1 k 1. • d y _ 
· · · · · k .. d h d · t'h ilıt' . 1 ta b' h.k. k a yangın ar vu ua ge ı~or u. an için yukarıda söyledig" imiz levhalar tercıh sebebını tahmın etme guç e- uzurun a ses ım ı anını vermı._ ır. ceye gelmiş ve işin en fenagı kesif bir sırasıy e ve mun zam ır ı aye şe . . . 

"'ld' F k b' d k d .. D' kt.. · d, · · ra şan ı· dk ki 1 d... k .. b't gının telsız telgraf kamarasına sna-asılmış bulunuyor ki bu da yolcuyu gı ır. a at ır e onu e ran a go- ıre or, onun sesın c tıır ope - 'duman etrafı tamamiyle kapıyarak ın e na ey e ıgım vu va ayn ı - . . . . . 
dikk t . t'b h d t d ı ,_:;- bakalım tözünden istenen bütün evsafın mev- 1 k ld k . • d k 1 tabi esnayi vukuunda kayıt ve zap- yetını men ıçın efrat mezkur kama-a ve ın ı a a av~ e er. ' · _ . . . . pus asız ımı anma ımanı a a - . . . • 

1 
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S il 1 d b t b ·ıı 1 Bet Davis köpek:erin mecca - cut bulundugunu bıldırmıstır. t B' 1 h 'tt'h 1 tedememıştım Bunları bılahara rayı ısa omur çuva arıy e or uyor on g n er e azı o omo ı ere ... : . .. • • · mamış ı. ınaena ey ı ı az o una -, . · . . . 
radyo konulduğunu görüyoruz. Vah nen tedavısı ıçın bır m~an~yeha_ne vu • .. .. cak yegane tedbir kaptan kulesini muhtelıf. z~manlarda muhtelıf ,ağız- !ardı. Bır taraftan 75 santımetre-
Şilerin bile, kendilerine göre, bi ,uda getirmek maksadıyle_ Holı_vutta Polet Godard, h:'. ?nu~_e gelene, terkederek etrafın görülebileceği bir l~rdan dınlıyerek topl_ııdım. Şup~e- Jiklerin cephanesi ateş almak tehli-
lııusikileri olduğuna bakılırsa medeni ki bütün stüdyoların artıstlerınden Şarlodu dava edecegını soylemekte- mevki intihap etmek ye gemiyi aşağı sız ansızın patlıyan bır kllmbara ıle kesine maruz bulunduğundan bunlar 
Ve vahşi bütün insanlar için musiki- mürekkep bir cemiyet teşkil etmiştir. dir. O, ~u. davas:nda, yaln:z. Şarlo~ daki ihtiyat muharebe kulesinden i- yarım kalmış cümlele;_i vey~ süratle da denize atılmıştı. 
ilin ruhi bir ihtiyaç olduğuna şüphe . :. . . . . nun kalbını kırdıgın?an degıl, .a~nı dare eylemekti. geçerken fırlatılan keHmelerı yahut Geminin içinde yangın gittikçe 
edilemez. Bu ruhi gıdayı toplarken Davıd _E. Selzanik, .Tıtanık_ f_acıa- zama_n_d_ a, N __ o. 6 _fılmın_de kendısıne Bu esnada kaptan kula>inde ami- bir işaretle anlatılan maksatları bu-

k b 1 d 1 ld d d ta şiddetini arttırmakta ve devamlı su-
insanın artık ne kulag·ı bfı•ka bir sey sından sag kurtulan aıtmlş ışı u - ver ıııı ro u gerı a ıgın an a z- ral süvari ve amiral erkanı harbive- rada tasvir etmek kabil değildir. tt .. · · "d ıJ d .. 
· ~ ' t B 1 b • · d .. 1 · t · t' kf ' - . . . . re e uzerımıze yag ır an usman 
ışitir ne de gözü görür. muş ur. un ar, u rncıa an mu - mına ıs ıyece ır. sinde seyrüsefain zabiti miralay "Fi- Böyle zamanlarda herkesın sınırlerı .. ,: . 

· d d · · b 1 kumbaraları bunun yay11ıp buvume"1 
Düşifndüm. Acaba otomobıl şo- lipnofski,, nin üçü de yaralanmış ve son erece e gergın bır halde u un- . • 

förJeri seyir ve hareket halinde iken 1 yalnız yüzbaşı "Bugdanl)f., ile müla-I duğundan bir ses yahııt el sallaması ne yardım etmekteydı. Telefatımız 
radyolarını işletiyorlar mı ·ı Maslak , : .. ı~.;; ~ .•. y 11 zim "Şişkin,, ve bir asker sağlam kal birçok kelimelerin yerine kaim olu- da her dakika gittikçe artıyordu. Ben 
ı·oıunda gece tenezzüh üne çıkan oto- - , mıştı. Kaptan kulesinin tahliyesi 

1 
yor ve maksadı tamamiyle ifade e- de yeniden sol dirseğimden bir ve yan 

lnobillerin birçoğu kazaya uğradı. Ö- emri verilir verilmez en evvel "Buğ- diyor. Bunlar kağıt üzerine konulsa tarafımdan iki hafif yua daha al-
lümıe neticelenen birçok facialar ol- danof,, fırlıyarak köprü fütünün is-ı anlaşılmaz bir şey olur. dım. 
du. ·Acaba bu kazaların, bu faciala- kele tarafına doğru ileılenıiş ve yan- Saniyeler asır hükmünü aldığı (Sonu var) 

rın vukuu sırasında bu otomobillerin Her zevke go"re bı'r denı·z mayosu makta olan brandaları kemali cesa-
de radyoları var mıydı? Varsa faali- retle bir tarafa ittikten sonra başa 
Yet halinde miydi? ... Kimbilir. doğru alevlerin arasında kaybolmuş-

Bana öyle geliyor ki bu üzerinde tu. Onun arkasından 1'uleden çıkan 
ehemmiyetle durulacaic bir mevzu- süvari köprü üstünün sqncak tarafı-

Sıhhiye 
doktorları 

Tüy hafif ve yarım 
orta siklet 

dur. na dönmüş ise de burada i~kele uç-
• • muş ve yol kapanmış olduğundan mu- Tayin ve nakiller ile Şampiyonluğu A rmestrung 

::::::::::::::::::=========== maileyh köprü üzerinde yanmakta o- ırkdaşından aldı 
Müteahhitlik vesikası lan cesetleri müşkülatla bir tarafa tekaüde sevkleri Nevyork, 18 (AA.) - Tüy sıklet 

Nafia Vekaletince müteahhitlere 
'-'eri!mekte olan daimi ve muvakkat 
lııüteahhitlik vesikası •ısulü Jliğvedil
lııiştir. Bundan böyle müteahhitlik ve 
Sikası verilmiyeceği gibi ~imdiye ka
dar verilen vesikalar da hükümsüz 
olacaktır. 

sürükliyerek buradan ihtiyat muha- Sıhhiye Vekaleti doktor ve eczacı- ve yarım orta siklet boks şampiyonu 
rebe kulesine vasitai itsal olan zeret lar arasında nakil ve !~~·inler yapmış Amerikalı zenci Armestrong hafif sik
yobun kapağını açabi'miş ve aşağı ve bir kısım memurlar da tekaüde Jet şampiyonu ırkdaşı Lu Ambers'e 15 
kendini salıvermişti. sevkedidilmiştir ki şunlardır: ravuntta sayı hesabilc galip gelmi~-

"Rocestvenski,, başıııdan, arka- Mütekait askeri tabip doktor Ha- tir .Henri Armestrong bu suretle 

ilan edilmiş bulunan eksiltmeler 
bir eylüle kadar eski u•ulle ihale ve 
intaç edilecek, bir eyliilden sonrası 
İçin ilan edilmiş olanlar yeni hükme 
!töre tashih olunacaktır. 

sından ve sağ bacağından yaralan-, zım Akın Bur~a sıtma mücadelesi boksta tüy, hafif ve yarım orta siklet
makla beraber itidal ve metanetini doktorluğuna, Bergama ha•tanesi es- !eri şampiyonu ünvanını kazanmış o
kaybetmiyerek o da sÜ\•ariyi takip et- ki doktoru Haşim Lütfi Trakya sıt- Juyor. 
mişti. İhtiyat muharebe kulesine in ma mücadelesi doktorluğtll'a, Bozdo --O-

Şimdiden sonra eksHtmelere gi
recek olan talip ve müteahhitlerden 
aranacak evrak ve vesaik de eksilt
ıne şartnamelerine dere olunacağı gi
bi usulen ilan da edilecektir. 

Hava iıtasyonuuda pist 

yapılacak 
Ye~ilköy hava ista>ronu önünde 

beton - asfalt bir pist yapılması ka
rarlaştırılııı ı ştır. Bu lıiiyük pist için 
18170 lira .. tahsis olunmustur. 

ilk t edr isat 

Mayolu kadınlar 

dikleri zaman süvarivi ha• - gan hükumet doktoru ':'elil Torgay 
haneye göndermiş ve nisbeten Sandıklı hükumet dokt•)r)ui;una, Gül
hafif surette yaralanmış ol.ın "Filip- nar belediye tabibi Cemal İntepe 
nofski., yi son bir emre kadar eski Bandıı·ma belediye dokt<ırluğuna, Ka
ciheti seyri takip etmek üzere kuman dıköy belediye şubesi dı>ktoru Hasip 
da başında bırakarak kendisi harp Eminönü belediye şubesi doktorluğu
sahnesinin görülebileceği lıir yer a- na, Van memleket hastııne.>i operatö
ramağa çıkmıştı. , rü Ruhi Gökmogul Kaı·~deııiz Ereğli

Nihayet süvari mukaddes resimle- si hastanesi operatörliiyüne, Arda
rin asılı bulunduğu mevkiden ikinci han hükümet doktoru Vey~el Öke Kü

l bataryaya doğru ilerlemiş ve burada- rün hükümet doktorluğuna tayin ve 
ki merkezi altı pusluk t8retinden is- Ankara belediyesi eskı dohtoru Fik
kele tarafına geçmek ir.temiş ise de ret Sayman vazifesine iad<· edilmiş, 

Belediye,berber dükanlarında mev- tiril~bilmektedir, İstanbulda mevc_ut\kabil olmadığından sanef.k tareti ta- Haydarpaşa Nümune hastanesi ku
cut olan Permanan makinelerini tel- ~~-~'.neler matluba muvafık, gorul- rikini tercih etmiş ve keııdis'.ne son-, lak mütehassısı Haydar İbrahim Ay
kik ettirmiştir. lstanbulda 800 berbe: dugunden berberler Almanya dan ye- raları pek ziyade ıstırap çektıren ya- dar mlistafa sayılmıştır. 

Maarif Vekaleti ilk tedrisat u - dükanında saç makinesi mevcu<tur. ni baştan makine getirmekten kur· rayı burada almıştı. "Bir kumbara Eczacı okulu 1937 Gıkışlısı Zehra 
ltıum müdürü İsmail Hakkı Ankara- Bu makinelerin ekserisi Mayer, San- k ıt ı b • k ana s· ı Özle 'd a e leket hBstan°·ı·ne tulmuş olacaklardır. ı rı ı sı so acagına çarpara ı- r ,, an m m = , 
dan İstanbula gelmiştir. Umum mü- fil, Vella markalıdır. Makineler Be- nirini parçalamış ve ba~ağını meflüç mütekait eczacı Hüseyin Tahsin Yur-
dür lstanbulda ilk tedrisat vaziyetini lediye tarafından matlüba muvafık Yakında makinelerin muayeneleri- h 1 t' . t' 1 .. • d K · lek t h ta · 

, 1 k ne başlanacak ve kontrol heveti ta- l:ıir a e ge ırmış ı.,. _.:ııınu:ı uzerınel asın . ayserı _mem e as ~esıne, 
l!'tizden geçirecek, yeniden açı aca bulunmuştur . Belediye zabıtası tali- J tarete götürülerek bır cephane san- Bolvadın beledıye eczacısı Tahıı· Der-
ilk mekteplerin yerlerini gezecek, önü matnamesinde makineler için bazı rafından kullanılmasında mahzur dığı üzerine oturtulnıu~tu, fakat he- man Yozgat memleket hastanesi ecza 

Pazarlıksız satış hazırlıklar, 
Eylülün birinde tatbika başlanac.1k 

olan pazarlıksız alış veriş kanunu tat
bikatı hazırlıkları bitirilmek üzere-
dit. 

Belediye, İktisat Vekir'letinin bu 
hususa dair olan tebligatını Ticar~t 

Odasına göndermiş ve Odanın muta
lealsını istemişti. 

Oda heyeti hazırladığı bir raporu 
Belediyeye yollamıştır. Gerek bu ra
por, gerek Belediyenin hazırladığı 

rapor İkitsat Vekaletine gönderi!P
cektir. 

T iftik tüccarları birlik 

kuruyorla.-
Şehrimizdeki tiftik ihracat tacir~"

rinin aralarında bir birlik kurmıya 
karar verdikleri ve bunun için alaka
dar nıakamlara baş vurdukları ma
!ümdur. 

lııüzdeki seneden itibaren birçok mek ı evsaf tasrih edilmekte, bu evsaftaki olmıyanlar damgalanacak, tadile nüz kendisinde kafi derecede kuvvet 1 cılığına tayin olunmuşlardır. 
tep)erde çift tedrisat yapılacağından makineler de ancak Almanyadan ge- muhtaç olanlar tadil ettirilecektir. hissettiğinden taretin niçi•ı ateş et- Susığırlık hukümet doktoru İs- cat taciri mevcut olduğu halde bu işe 
bu gibi mektepler hakkında alakadar Al " d . d · k d ·ı H kk k r t .. d ı 

Şehrimizde mevcut 164 tiftik ihra-

la d . ak manya permı gon erıyor A rdiye hırsızla rı me iğıni sormuş ve bu ~rnlı ümen I maı a ı, ocae ı sı ına muca e e ancak 5-10 tacirin teşebbüs etmesi, 
r an ızahat alac· tır. Al 'tb ı·t p · B.. d makinesinden avdet eden "Krocanofs doktoru Hamdi Çalıs,, De\•eli belediyr dig"erlerinin müatleası bile istenme-- • manya ı aa ermı urosu e- S ı·h · Ah d d 1611 

Çop kongersı riler için permi göndermiye başlamşt- a a ettın ve ıuet a ın a · ki,, ye yeniden topçu efndı ve bir top doktoru Fahrettin, İstı:ınca dispan- mesi üzerine diğer taraf ta Ticaret 
28 Ağustosta Viyanada toplana- !ardır. Bu arada tiftikler için ıı,, yaşlarında iki çocuk, Şehremininde ustas ı tedarikiyle hemen ateş açma-, seri doktor Hüseyin Avni Aksoy, Üs- ve Zahire Borsasına müracaat ede

<!ak olan beynelmilel çöp kongresine Hamburg'dan fiat alınmıştır. Evkaf idaresinin ardiye olarak kul- sını emretmistir. küdar tephirhane doktnnı 1zzet Süley rek keyfiyeti şikayet etmişler, böyle 
hiikümetimiz iştirak etmeğe karar Alınan fiatlar, 135-176 kuruş ara- !andığı Melek hatun camiinde bulu- Ancak ta~et hasarzede olmuş bu- man, İstanbul belediyesi sıhhat rrii~a bir teşebbüse geçilecekse evvela bir 
v T k' d d Al"k d ı b f 1 nan malzeme arasından bir kısım eş- lundu<"undan dönmüyol'du. "Kroca- viri Şükrü Kiimil, Bur"a bdediye dok h , , 

1 
• ermiştir. Kongreye ür ıye namı- sın a ır. a a ar ar u iat arı ge- 1 1 k 1 ak Adliyeye f k'.' . . t H" . U k N'k h"kO eyetı umumıye top antısının yapll-

lla Dahiliye Vekaleti hu"u8i idareler çen seneye nisbetle biraz noksan bul- ya ça mış ar ve ya a anar no s ı., burada amırale cl'imenın ta- oru useyın yanı , ı .sar u -
Uınum müdürü Faik, ı~tanbul bele- makla beraber, yine şayanı memm;- verilmişlerdir. Dün Üçüncü Sulh ce- mir edilmiş olduğunu, fakat buna me !doktoru Abnlıiziz Ülger, Beyoğ- ması lazım geldiğini iddia etmişler-
diyesi makine şubesi müdürü Nu•- niyet telakki etmektedırler. za mahkemesinde sorguları yapıla'l merbut tellerin kesildiğini ve ihtiyat lu belediye doktoru Remzi Kural, E- dir. 
ret iştirak edecektir. Nusrft, kongre- Oğlak ve keçi derileri için de bu- bu küçük hırsızlar hakkında tevkH muharebe kulesinden ıle dümene bir minönü belediye doktoru Mehmet Alakadarlar, işi ehemmiyetle tet-
l'i müteakip Viyunanın ~öp imha ~e- günlerde Almanya'dan fiat eelmesi kararı verilmiş ,,e tevkifhaneye gön- irtibat bulunmadığını haber vermiş- Zeki A' tekaüde sevkedilmhler - ~ etmiye ve ihtiliifın hallini temi-
killerini tetkik edecektir. beklenmektedir , derilmi~lerdir. ti. ihtiyat muharebe kııJe,inden dü- dir. ne çalışmaktadırlar. 



Sayta: 6 YENi SABAH 

Çin Başkumandanının 

O" t"~3 19\GUST "' :;;.. 

"''~~~!ro,~~~~~~ID~~~ .... 0,,, Macar ve·Finlandiya 
Nih.Sv 

Sayfiye intihabı meselesi müteessir olduğunu beyan eden baş milletler ailesinde işgal ettiği mevki- •• k 1 ı· r 
kumandan, Japonlar tarafından yapı- den düşürmıye muvaffak olmuşlar- gureş ta ım arı ge ıyo_ "··· 
lan mezalimin Sung ve Ming sülale- dır. Japonlar, Yangtse uzunluğund:ı ~ 

Tatil ayları içindeydi. Bütiln bir şey kalmıyordu. !erinin son zamanlarında Mogol ve Vuhan istikametinde ilerlemekle bir Macar Milli güreş takımının önü- beş gündenberi Veznecilerdekı S . 
aile efradı, yaz günler:ıti geçirmek Fakat 'insan,, nelE!rc katlanmaz ki. Mancuların yaptığı barbarlıkları göl- tuzağa düşecekleri muhakkaktır. Çan müzdeki pazartesi günü şehrimize ge-1 leymaniye klübünün salonunda aıı 
üzere, sayfiyeye gitmeyi diişilnü~·or- . Fenalık, gi.tgi~e kend.i~~ gı)~ter- gede. bıraktığını kaydettikten sonra jKay Çek Vuhan mı;>takasını müda- !erek milli güreş takımımzıla bir kaç trenör Pelli'nin nezareti altında~
!ardı. Buna ke•enin ağ?.ını elın - dı: Arada tehlıkelı ve muz ıç karam sivil ahaliyi bilerek bombardıman e- faa etmek için askerı makamların el- temas yapacağını yazmıştık. Macar- lışmalarına devam etmektedır d~ 
de bulunduran adam da razı olun- holler olmağa ba~ladı. den, merhametsizce katliam yapan, !erinden geleni yapacaklarına ve bu !arla yapılan anlaşmaya göre, maçlar reşçilere Be\·kozlu Kelle Ibrahııtl 
ca, geriye hiç bir maııi kalmam1ş Faraza bir güu, baha: "Pliıja !,, yangın çıkaran, yağma ve tecavüz e- mıntakanın zaptına mani olacakları· 22, 23, 24 ağustos gecelerinde ~ak- takımın masajını d~ruhte. etmış::r· i· 
demekti. Fakat i:> öyle değildi: her diyerek yola çıkmı~tı: hıılbuki elli den Japonların barbarlık devirleri re- na dair halka teminat vermişir. Baş simde yapılacaktır. Bu maçlar mun:ı- Dığer taraftan Fınlandıya g~.-ŞÇ •. 
biri, ayrı bir telden çalıyıırdu; kimi ya~ının bütün manileri,1e rağmen ve korunu kırdıklarını söylemiştir. Çan kumandan, Şanghay'daki harbin bu sebetile güreş ekibimiz Finlandiyalı- !eri de bu ayın 29 unda şehrinııze g._ 
dağları, kimi deniı kenarını, kimi bir rilmiş bir çift sözü v~r.lı, dağın te- Kay Çek bilhassa demiştir ki: 1 ilk yıl dönümünde kalbinin cenubu !arla yapılacak güreşlere daha iyi bir !erek 3 maç yapacaklardır. Bu O'-u:;. 
su şehrini tercih ettiğini soylüyordu. pesinde bir kır kalwe~imle küçük, .Esir ve uyuşturucu maddeler tica- şarkide Japon hatları gerisinde bulu· surette hazırlanacaklardır. Bu güre~- !ar Serbest ve Greko-Romen olınak 
Zevkler o kadar mütehıılifti ki lıun- evimli bir mahlilk!a buluş'ıcaktı. - reti yapan Japonya, yalnız Çini isti- nan Çin milletile, Yangtse'nin aşağı !er Greko-Romeıı ve Serbest olmak zere iki kısım üzerinde icra edilec~; 
)arı bir nokta etrafın•!!\ lıirleştirip Ara sıra bulu~malar, ~-azlık bütçe>; Ja etmek değil, ayni zamanda Çin ır- mecrası boyunca çete harbi yapmakta üzere iki kısım üzerinde yapılacak- ve müsabakaların ikisi İstanbulda a'..
karar kılabilmeğe imkin ~oktu . Ba- ta*ıran bir şeydi; karı3ile hesaplaş- kını da mahvetmek istiyor. Japonlar, olan askerlerle, Nankin ve Şanghay- tır. Gelecek takım da Macaristanın biri de Ankara'd.a . ~·apılac~ktı·.,tl•• 
ba, pek haklı olarak, sJk•jnu ve sa- madan da, bunları "kaybe..lilmig pa- Mançurı'de ve nüfuz ettikleri her daki vatanseverlerle \'e şimaldeki Çn olimpiyatlara iştirak eden en kıymet- lecek takım ıçerısınde Olım~ı:; , 
deliği içinde sıhhate pek ~!verişli O· ralar., faslında gösterır.eğe mecbur yerde esrar, eroin, morfin ve sair U· milletile birlikte çarpmakta olduğu· li elemanlarından mürekkeptir. Bu ve Avrupa güreş birinciliklerırıe de. 
labilen "dağba~ları,. nı iltizam edi - oluyordu. - buluştu; lıuh:ıştu fakat yuşturucu maddeler satışını teşvik e- nu ve Çine sadkı olan her erkek va güreşler, ayni zamanda milli takımı- rece almış müteaddıt güreşçiler b,0

1 
yordu .... Anne, "Plaj,, !ara gitmek is- zevki ı;ok sürmedi. Ararlan yirmi da diyorlar. Bir memleket halkının sıh· her kadından Japonları iz'aç etmele· mızı ayırmak üzere bir seçme mahi- lunmaktadır. Macar ,.c Finlardı 

0 
tiyordu ... Oğul, bir yüune havuzu - kika geçmemi~ti ki k:r kahYesinin ö- hatini mahvetmiye bundan daha açırl: rini Ye Çin gerisini bir cephe halin~ yetinde olacaktır. , güre~çilerile yapılacak temaslard'

1
• 

na ve daha birçok spoı· ve,:ıitine sa- nünde afacan bir otor.ıo\:ıil ,Jurdu; bu- b1r şekilde teşebbüs ettiğini tarih geitrmelerini istemekte olduğunu be· Gerek Macarlara ve gerekse Fin- sonra güre>iÇilerimiz Balkan oyuııl 
ha olan bir "gençlik., mer~ezini ile~i nu, gayet yakışıklı, iri yarı bir genç kaydetmemiştir• yan etmişitr. 1 landiyalılara karşı çıkacak takımı R· rına tamamile hazırlıklı bir m.ıreı•e 
sürü:ord~ ..... ~ız, o_ yı_ı "Moda .kral~:ık~l.lanıyordu. ~~kat _bir~z dikkat e- Baş kumandan . Çinin bu h~rpten General Çang Kay Çek, sözlerinin yırm~k için seçilen güreşçiler, dün iştirak edeceklerdir. 
çelen,, nın ıçınde ıntıh~p edılecegı I dılınce otomobılın, kıra ıle tutulmu~ muzaffer çıkması ıçın ortada bır çok d ç· . b.. .. k b" ·ı · an 

. . . . . . . sonun a ının uyu ır aı eyı ~ M l l l l 'h 'l "'f y · k b h }eri bır "zarafet meşherı,, nı tutturmuş 1 cııısınden, genem de "o,. zümreden sebepler bulunduf:unu beyan etm .:ıı • . .. k ısır ı ara o an ı tı a enı çocu a çe ·r 
gidiyordu ... Hasılı bir t;jrl(ı anlaşa - olduğu besbelliydi. Bı; bir şey değil, ve şöyle demiştir; dırma~ta olduguııu ~e hı?. b.ır ın ı s~- halledildi Muhtelif semtlerde tesisi taka~ı 
mıyorlardı. facia asıl şurada başlıyord..ı: Gencin ,Japonlar. şehirleri zaptetemklelma musamaha etmıyecegını ve bır Dün, Mısır takımile Festival Ko- eden çocuk bahçeleri ve çocuk de~ 

Derken, gazetede '>ir ilim gördil- peşisıra otomobilden inen kımdi bili- ancak kuru topraklara malik ola bili- çok Çinlilerin bugün milli hüküm•:· mitesi arasında tahaddüs eden bir se· ha~amları isile alakadar kombı oııl•' 
)er. Bu, bütün bu ayrı an-ı ihtiyaçla- yor musunuz: Karısı! F.\·et, nazeni- yorlar. Dünyanın sulhu seven bütün, tin ve milli ordunun himayesirıdca hepten Enadiülehli takımının hare- mesailerine ·hızla devam etıııek e
rı birleştirdiğini iddia e<len bir yerdi. nim .. Kırıta kırıta o ... Dem~k ki o da milletleri onlara lfınet etmektedir. Ja- m:ıhrum olmalarına rağmen hepsinin ketini bir müddet tehir ettiğini yaz- dirler. 
Üstelik bir de "ucuzlu~·. teminatında "~!kat. pulları, bi~ dMta . yardım,, ponlar ne seri ve kat'l bir zafer eld~ yeniden bir araya gelecekleri günü.1 mıştık. Komite, Mısırlıları her ne pa- Kaza kaymakamlarının riyasetlerl 
bulunuyordu. Bundan alıı.ı olamazdı. klışel::ı altında butçey 0 so • .<u~turu - etmiye, ne Çinlileri birbirleri aley. pek yakında hulül edeceğini beyan et- hasına olursa olsun muhakkak getirt- altında bulunan bölge komısyol''a:~; 
Hep birden oraya gitmeğe karar ver- verdıgı (masarıfı gayrı me ,,uze) ter- hine a\·aklandırmıya. ne f"in milleti- miştir. miye karar verdiği için, bu küçük pÜ· nın hemen hepsi semtlerinde bu ı 
diler. tibinden paraları, hep. hurıilara har- - .,, f . . ·erler" 

d V h l.ı b. s Ih k k 1 Ü J k rüzü de ortadan kaldırmıya muva • elverışlı olarak buldukları ) 
Hazırlık uzun sürmrcli. Her şeyin cıyor u. ar ... n arcas:n, u ır şey U U OrUffia CUZ ll SaVaŞJ fak olmuştur. Mısır takımı, hemen Belediye reis muavini Bay Rauf pe· 

anahtarını elinde bulunduran adam, değil; üstelik bu çirkin levhayı ta 1 k 
ef · ı ı· d 'ki , • • •• k J J ı hareket edeceği için, bu maçların ya- mirtaş'ın başkanlıg' ı altındaki tiıh .er 

müdür endinın gön ünü e<. ıp e ı gözleri önüne kadar 'erİ\'or; btı da ıçın muza ere er ça ışına arı . .. . . . . kl'f ·ı bıldıC• 
maaş nisbetinde "avans,, koparır ko- bir şey değil, denile bili~ ll'i bilmem; ı pılması da hır gun meselesı halın~ mısyona bır te ı raporu ı e 

1 parmaz, ilanda adı geçen yerin yolu- bir de, iki kat zavallı kocasının raha- (B1t~tamfı 1 nci sayfada) 1 (Baştan•fı l rıci •ay/ada) gelm.işfü. Enadiülehli ayın 26 sında mektedirler. Kazaların ekserisı buıl: 
nu tuttular. bnı bozuyordu. Rünsiman'ın israrına rağmen Südet ni a!mamıya başlamıştır. Su istiyen ~ehrımızde bulunacak ve ılk maçını dukları mahalleri tali komisyona b 

• ·· t · · l k .... k · ) · 27 sinde Güneş - Galatasaray muhte- ·· ten • • Karı ile kocanın bu halde biri bir- murahhasları hükümet koalisyonu • ı muş erı) e garson ar uçu şışe eıı · dirmişlerdir. Pek yakında EyuP 
Bu hakikaten cennet gibi bir yer- 1 . 1 k 1 1 k f . ld nun mümessilleri huzurunda görür,· getirmekte, bövlece müşteriden gen·~ !itile oynıyacaktır. çocO~ 

' . . erıy e arsı aşma arı un ecı o u.. .. · 1 k d İk' · da b'r gu .. n sonrı gayri iki semtte daha birer 
di. Bil tün zevklere ve tekmil ıhtiyaç- İ ". . : . • . . . . melere deYam etmeyi taahhüt etmek il uzum undan fazla para a ınma ta ıt.. ıncı oyu~unu, ı . bahçesi kurulacaktır. 
!ara gör düııünülerek hv.ırlanmıştı kıoı de, a)nı emelleri~ ... ,nı :ıol - . . 1 d. H 1 .. ti h .. kü Istanbul Belec!lı;esi eylt'.ı:lden iti- Fener • Beşiktaş a karşı yapacaktır. ·ıı 
D .• d 'd .. d .·· h uda. !ardan, ayrı ayrı vasıta!arh gelen bu ıstememış er ır ... e~ eınıs er, u • baren eg"lence verlerin'in tarifelerinde Her iki maç ta Taksim stadında oy- Tali komisyon, gösterilen yerler< 
agı a, enızı e, ) uznıe avuz ' . . . ,,. metle ancak musavı şartlar altınd.ı. . . ·. .. .h et· 

zarafet meşheri de olan bir ver üs çıft, beş on dakıka sonra bır ımdadı .. . . . d.k. yemden terızılat yapacaktır. Bu mu- nanacaktır. bilhassa Evkafa ait olmasını tercı 
, ··· • . . . . . muzakere edebıleceklerı ve şım ı ı · d<~ı 

telık, içinde cıvıl cıvıl insaıı kaynaşı- sıhhı,, otomobılıyle kasabaya ındırıl- . • nasebetle kontrollar sıklaştırılacak Su topu müsabakalan ı mektedir. Vakıf arazi bulunama • 
. d F'. ti . d el ·ıd··· ·b- diler kırmızı otomobilrlekı genç de sısteme muarız olanların parlamento ve alınacak ncitceye göre eylülde ta- kd. d · t' ı·k ihetine gitıneı<Le 
:ıor u... ıya aı a, enı ıgı gı ı,. ·ı .. k d . ki . k İstanbul Su Sporları Ajanlığının ta ır e ıs ım a c 
ucuzdu. Hasılı denecek voktu. kır kahvesindeki kızı yanına alarak, azası.e mu.na aşa e emıyece er~ a· rifeler tekrar tetkik ve tasdik edilir- d' 

F k t b
-t·· .. ·ti . • daha ötelere götürdü. naatındedırler. Benes, Lord Runsı- tertip ettiği su topu müsabakalarına ır. 

a a u un mezı:; e erme rag - H d ' b. k .. dahalc . ken ona göre hareket edilecektir. bugu·· n Moda yu .. zme havuzlarında de-1 
. . A . .. h d man ve o za n1n ır aç mu - l 

men. bu yer, hıç kımseyi memnun e- ynı gun spor sa a.'1nda a bu- . d . s··d ti hak verilmiş vam edilecektir. ok atışlan 
. . . . . . . ben u· h"d· ld h d sın en sonıa u e ere Karsta c:rit oyunu 

dememıştı; zıra her hırı "ı:ıhısar,, ta na zer ır a ı:;e o u, em e . . .k. k t h' d ld"kt 1 Müsabakalar saat 10 da baslı.vacak 20 g.938 
taraftarwdı · diğerinin zevkine hür- a:ı·ni silsilenin devamı ~ümle:.inden .. ve ıçtıma .' ·ı ere e ır e .. ' ~ en ehi ya edi :iyor : Ok atışlarının onuncusu · 
met etm~si;i beceremivordu. İnsan- Mahtum bey, kız karde~ine atletik ma sonra. p~rla~erıto azasınınk muza er.el- Kars, 16 (Yeni Sabah) - Türklerin ve son zamanlarda kuvvetlen arasın· Cumartesi günü saat 15 de Okmeyda· 

• . • . . !ere ıştırak etmemesıne arar verı · . . da müsavı· bir hale gelen Galatasaray !ar. burada "Babil kulesi,, sakinleri sajlar yapmaga kalkışan hır dehkan . . en eskı spor oyunlarından olan cırı- • nında yapılacaktır. 
gibi karmakarışık bir halita halin- lının "objektif hüsnü ni~·et., kaidele- mı.ştır din Kars köylüsü arasında yeni baş· Beykoz denizcilerinin oyunu çok he-
deydiler. Nev'in taaddüdüııdeki kes- rine pek fazla aykırı düşer., hareket- Görüşmeler nasıl ceryan etti tan canlanmasını temin için Halkevi yecanh olacaktır. Bundan evvelki 
ret onları saşırtmıştı. Eğlenceyi, bi- !erine dayanamıyarak onu yumruk- spor komitesi tarafından tertip edi- yapıları müsabakalarda Galatasaray Yeni yıldız ve Sparta karşılaşıyor 
ribirine ka~ıştırıyorlar. neticeden de lamağa kalkışmış, neticede kendisi P'.ağ. 18 (A.A.). - Lord ve Le.di len cirit müsabakasına köylü ve şe- denizcileri küçük farklarla müsaba- k nı· 
memnun görünmivorlarJı. dayağı yemişti. Biraz ~onra, kız kar Runcıman ve mesaı urkadaşları ıle hirli bu işten anlıyan atlarıyle bera- Şehrimizin federe olmıyan ta ·ı 

· Bb H ı · F k c: · ı· B h kaları · kazanmışlardır. Fakat Beykoz ..,. I• 
Bizim ahbap çavu~lar da ayni bal- deşi, onu, "zarafet meşheri,. nde, · e~ c;uı ve ran • 'ıma ı 0 em · ber davet edilmiş ve pazar günil saat .. .. .. . !arının en kuvvetlilerinden Yeni 11 

deydi. Faraza baba, kalın \'e kabasa- gündelikle tutulan kadınlardan biriy- yada Kır;ovda prens llfaks Hobelohe- 1,5 da tayyare alanında toplanan takımın:n. butun oyun muddetınce dız ve Sparta takımları, yakında bai· 
ba elbbeleriyle pıaı·a inerek, alaya le senli benli biı· vazipte görerek . nin Rondnhaus ~atosun·la, pren"in a- 2000 kişiyi mütecaviz halk huzurun- daha hakım oynaması, Galatasaraya 1 ii· 

. lıyacak olan stadyum kupalarına 
uğrayor; anne, deniz kı.vı~ı kıyafeti- sabahki yaptığının acısını çıkarmak idesi erkanı ile beraber, birlikle öğle da çok heyecanlı geçen bir cirit m;;. bu maçlarda bıraz da şanslarının yar- pl 

tirak etmek üzere aralarında bir kO le dağlara çıkarak, kendine güldürü- üzere. suratıııa tükürm 0 klen kendini yemeğini yemişlerdir. sabakası yapıl~ıştır. dım ettiğini söylemek lazım gelir. . 
M.. b k Ilb Ak'f E d maçı yapacaklardır. Oyun, pazar gu· yor, mahtum bey, kısa donla zarafet alamamştı. , • usa & a ay ı yi oğan Bu müsabakalardan başka oyunla-

me~herinden koğuluyor, küçük hanım Hasılı tekmil fo . .-a!ar meydana Kangalda belediye parkı ! bulunmuş, sonuna kadar takip et· ra Fenerbahçe ve Beşiktaş yüzücüle- nü sabahleyin Taksim Stadında yapı• 
lüzumundan fazla itinalı kı.vafetiyle çıkml'tı Kimsenin kinı•enin ,·üzüne K 1 17 (Y . S b h) K miştir. Bu atlı spor talimleri çok me- ri de iştirak edeceklerdir Iacaktır. _.-:: 

·. · · , · ~ anga . enı a a - an~ . .. ::=========::·======'============::::::=:: sporcular arasıııda ho• gfirülmüyor- bakacak hali yoktu. Zat. en ilanda bol 1 b 1 d. , . k bad b.. .. k b' . j harellı hareketlerle 4 saat kadar sur- _, 
. . . . . . . . . ga e e ı~esı asa a uyu ıı .. , T .. k '' t 'h" l b , 1- - - • • - -du ... Hasılı bır curcunrdır gıdıyor - bol methedılen yerın butiııı sakınlerı .. . . muş 'e ur un arı ı o an u spom 

. . . park \'Ucude getırmış, kasabanın otel ı d ı . K .. ı d ı du. aynı haldeydıler: İşııı e•rıırı sonra- . . . .. 1 can an ırı mıştıı. oy er en ge en :ıt· 
Fakat bu, çok sürmeli; zevklerde dan anl~ılmı~tı. llleğer burayı açan ve ~azıno ıhtıyacını karşılamak uzer..' lılara Halkevi tarafından ikram edil-

1,.r teha.üf olmağa ba•laıh: Herkes, ve i~leten adam, insan psikolojisine de ınşHla başlamıştır. miş vebu ha:e~etlerin tekrarı komi-
rulünü deği<lirdiği gibi zevkini ve· gayet vakıf olan l.ıiriydi: işle, tahmi- -- ,- leden ıstenmıştır 
hissiyatını cİa ona göre uydurmağa,: ninde aldanmadığı da görıllüyonlu. halleri kenrlilrinden ev.,el oraya ye- Kedilerin imhası 
daha doğrusu. günün birkaç saatin • Fakat bir noktada aldanmıştı: Bu i- tişmi~ti. İstanbul Belediyesi Temizlik İşled 
de başka l.ıaşka görünmeğe başladı .. şin ilanihaye sökmiyeccği noktasın - Bunlardan biri de tepe<leki kır Müdürlüğü İstanbulda son yedi ay i
Artık arada ihtilaf kalman.ı~tı; göre- da. Zira müe~eı;esi b•rer birer bo • kahvesinde biribirlrine rastgelen ka- çinde öldürülen kedilerin mikdarını 
nek ve ihtiyatlar, bir silindir gibi, bü- şalmağa yüz tutmuştu; çoğu. içinde rı kocaydı. tesbit etmiştir Bu isottistik tetkik e· 
tiln ayrılıkları, dümdüz bir birliğe dava dereeatının görüldi;ğü mer - Çocuklara sadece "ağlamak., dü- dilecek, lüzum görülürse kedilerle 

1 
kalbetmişti. Bunun fena ta.rafı şu o- kezi şehirlere doğru akın ediyorlardı; şüyordu. \ yapılan mücadele ziyadeleştirilecek-
luyor<lu ki ortada "hususiyet,, denen zaten "boşanma,, daval.ırının arzu • f'erdi Fikret tir. 

Baş, diş, nezle, grip, Romatizma 
Nevralji, -- kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

icabında :ünde 3 kaşe alınabilir. - .f 
t • • • • • •-• • • • • • • • • • • • • • --• • • •-'tik ile bağlı bir deste ceki Pole-<konun: dan silip götürmüşlıi. manki gibi namıma bankaya para ya- çinden, kırmızı kaplı kü~ük bir defteJ' 
t Macara romanı : 6 Jönüne "ürdu. Bu çeklere bakmak ilze- POLESKO TUZAKTA... tırılmamış olması keı fi, etidir Bu çıkardı. 

ı 
~ re ba~ını yere iğen Poleskonun bu K .t p 1 k .. il d d işte, hiç bir suni tak.irim olmadığı- Bu defterin bir sııl'f:ısını aı;ıP 

h k · d b· ı· ·r d d H . apı en o es o on n e uran . t. are etın en ı ıstı a e ma am aı- . - . n• emı·n olabı·ıı·rsı·nı·z \'akı't kavbet- .. • . 

C 1 Ş 
• k . ı çek demetını elıne aldı. Bunların be- u • • • gozden geçırdıkten sonr~ · as US a r 1 r e 1 naulh tam karşısındakı ı!uvarda asılı . . . k . . . medeıı tahkı'kata gı·ı·ı·sece<..ı'm p·•· 

Si ellı bın franklı hın kırk bın dı- ·, " . s· d b·ı· .. k' ·ı· ·t r v resmi elbi•eli bir hakimin portresine · ' ' . . . - ız e ı ırsınız ı, •· ıs e 
· '<..eri de otuz bin franklık olmak u··zere - Fakat sızın yapacagınız tah- 1 k d 1. h k h kk ~ v•ptı· 

ı 
·· ·· il d'kt' B bil ... k t · " es o ec ı er es a ınua p Çeviren· L BERCMEN gozun ı ı. u ,,, por renın d. kt· M· d L" ı d . kikat ve alacag·ınız tedbir paramı i-ı ' ' -• . .. 1 . d k d . t' _ . ye ı çe ı. .ı amın ;,ıra7. evve e • t hk"k t b ht 1.f 111 ııa· 

•• •-••• • ••-•• • •• •• •• • ••• • •• • goz erı ene a ar sana oarane Ja- d .•.. b. b kl .· t ta •.• ade etmı'ye vesile olmu ... Bu'tUn milş gım a ı a ana mu e • nıe 
1 

t t • d ta 1 h. . . ıgı gı ı u çe eı ın u rı asagı :ı u 1 Madam basiyle istirak ederek: jkaldıran Polesko: pı I?ış ı. Mana a e canı ı~sı~ı karı dört bin İngiliz lirAsına yakın- terilerim, kumar angajmanlarını der !ardan geliyor. 
• • .. 1 .. d t .. f h' verıyordu. Levhanın bellı be!ırsız h 1 · t" rı· h · t- 0 .. 

Şöyle buyurunuz kapiten Po- - Soz erınız en maat eessu ıç . . . .. dı. a yerme ge ıren şere ı ve aysıye - labılır madam. 

lesk-0 dedı· ve agı· r bı'r ed. a ı·ıe so··zu··ne bir sey anlamıyorum, nedi. lııht~zazındnıılb_uk~ıyahd ~':lpf:ırkla)<t goz- Her birinin ,.ukarı koselerindelli insanlardır. ı:ı. · ' · . . . erın cansız ıa une eırı , a a ora- ' ' • - Sizin hakkınızda Pd.indiginı 11 

devam etti: - Bı~az sabırlı olunuz. Sızı ay- da olup bitenleri anlamıığa meraklı, kırmızı mürekkeple karı~ık proviz- Pole;ko oturdugu sandalyeden ya- !Umat şudur: İsmi bize lazım 0ınıı· 
- Sizi buraya Lord Ronald getir- dd~~IFatacagı'.1' .. Bana k'Rl a~k b'Sahntral~ bir başkasına ait olduğu meydandalYOllU kıifi gelmediği için "ıhibine ia- rı dogrularak: yan bazı kimseler, siıin elde edebil•· 

di deg' il mi? o rans ıızrıne çe ı nıı~ ır ay l .d. desi kaydı vardı. Madnm · - Ne demek istiyor;uırnz madam, 
k d" . 1 ı. d d. y . ceğinizden şüphe etmedikleri bir t~· 

- Evet sizinle tanışmak şerefine çe ver ınız. o anda buralardan duyulamı • - İşte siz de gördilnfü ! Lütfen e ı.. anı... ·rıı-
Ronninin sayesinde• nail oldum. - Evet. yacak kadar uzakta bulunan kuleli bu kayıtlar hakkında izah.ıt verin; - Sakin olunuz efendim. Hiç bir kım istihbaratı elde etmeniz teklı 1 

_ Lord Ronaldın tavsiyesi size - Haftada bir defa lehime çeki- büyük saat tam onu çaldı. ve alacağınız tedbirleri bildirmenizi şey demek istemiyorum. Lakin şunu de bulunmu~lar. . 
bir sual dahi sormadan buraya ka _ len çekleri _ber~yi ~hsil ~ankaya ib-ı Saat onuncu darbesini ağır ağır rica ederim, diye mırıldandı. unutmayın ki, para her ~eyden evveli Kapiten Polesko sesi•1de ve y(ıZ~~ 
bulünüz için kafi gelmişti. raz etmek adetımdır K<ıpıten. İlk çe- henüz bitirmişti ki Farrington ve- Polesko elinde tuttuğu çekleri gelir. Sizden başka hiç kimsenin de bir hayret ifadesiyle oturdoll 

Polesko bir şeyler mırıldanarak k~lan .ç~~riniz Provizim'i olduğu i-,Cherkerıvell sokaklarının birleştiği 1 yere bırakarak: bana borçlu olmadığını irldia ede-
1
yerden bir daha doğruldu- ı 

sözün sonunu bekledi. j çın bılaıtıraz karşılandı. Fakat ge- kö7ede garip olduğu kadar da feci - Bu işe doğrusu ben de şaştım mem. Fakat her borçlu hakkında - Ne demek istediğinizi anJanıa· 
- Girdiğiniz gilnclenb<>ri munta-' çen hafta ibraz ettiğim çeklerin iz il- bir şey oldu. madam, dedi. Anlamıyor•ım, ç~kti- lazım gelen tedbirler alınmıştır. mazlıktan gelmiyeceğim madam. Si.it· 

zam ve yük•ek derecede oynadınız. zerine "bu çekler karşılanamaz .-pro- Nereden zuhur ettiği belli olmıyan ğim çekleri karşılıyaeak paranın - Ben de size istecli{!iniz temi na- 1 d".. . d • d T 'k" b ı·. bir • e ıgınız ogru ur . ..,.. ın u ~ 
Bazan kazandınız, hazan kaybettiniz. \'izyonu yoktur.,. kaydiyle tarafıma eski ve soluk elbiseli ln•a boylu bir bankada mevcut olma'1 lazım. Her tı vermege razıyım. Herhalde para- . • . . eJılet· 

- Galib~ her şeyi bü~bütiln ola - ay~:n iad: edil.di. İşte bur~dal.ar ve l ada~un kald~rımın. kenarıııda dur- a:ın ilk .g?nU .. : Fakat bu bana im- mzı iç etmek niyetinde deihlim. netıceye baglaıımadı; teklıfı r 
ak kaybettım. balıg oldugu mıktar dn ~•agı ~ ukarı ma.sı)·le canhıraş bır ses çıkararak kansız gıbı gelıyor... Madam Henol bu •öze hemen ce- mek mecburiyetinde kkldım. 

Kadın sert ve kuru c&'Vap verdi. dört bin sterlin. yuvarlandığı bir olmu~tu. - İmkansız bu!du(i:unuz nedir vap vermedi; bir kaç dakika, ısrarla - Sebebini sorabilir miyim efen· 
- Henüz kaybetmiş değilsiniz. Diyerek madam öniindeki bir çek- Bu sese gelen polis yetişinceye efendim? gözlerini Poleskoya <likdi. Ondan dim ?. 
Kaşlarını biraz hayretle yukarı meceyi çekerek içinden çıkardığı !as- kadar ölüm zavallıyı çoktan dünya- - İmkansız oları ~u ki. her za. sonra bir başka çekmt>eeyi açarak i- - Daha var -
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YENi SABAH 

1 Tanı.ten bir sahifa f Askere aidenlerin 
muhtac ailelerine 

yardım 

- ..... • "• D OfollMJDJ:U 

kamyonla çarpıştı 
.....,t. ht.ı•11w11•1; 

seyrisefer 

istibdat içinde 
29 sene evvel geçmiş bir macera : 

iskemleyi kafasına kim yedi ? 
) ..... nbcri için için kaynayıp iki zarif bir 'ey olclu~una kanaat sıetircljk 
~ vuran Rumelideki askeri teft sonra semtlerine dönmek üzere 

1908 senesi temuzunua onuncu ııa.:ıinodan çıktılar. 

Bcrlin, 18 (A.A.) - Holanda'dan 
Berlin'e otomobille avdet etmekte o
lan Hollanda'nın Berlin Sefiri Van 
Carepa.rd, Minden ile Büekeburg a-
rasında vahim bir otomobil \(azası 

Belediye bir talimatname geçirmiştir. Sefirin otomobili bir 
ve formül hazırladı kamyonla çarpışarak parçalanmıştır. 

Ağır surette yaralanan sefir Büeke-
Askerlik mükellefiyeti kanununun. burg hastahanesine nakledilmiştir. 

71 inci maddesi, askere gidince geri- Sefirin kafa tası yarılmış, vücudünde 
de yard1ma muhtaç aile efradı bıra- muhtelif dahili yaralar hasıl olmuş

Vilayetle kazalar dahilinde munta
nm seyrüseI.ttle, yük ve yolcu taşıyan 
otobüs, otobüs, kamyon, oynibus ve 
talimatname Belecljye encümeninden 
arabalar haldbnd1. Belediyece hazır -
de geçmiş, kat'i \!eklini almı~tır. Ufak 
!anıp vilayet heyetince tasdik: olunan 
tefek ba:u nolc.talar üarinde\ııi e!Uik -
likler bugünlerde ikmal edilecek, ta -
limatname, Kanunuevvelden itibaren 
meriyete. ainnek üzere Eylul Didaıye: -
ti.de a)ibc:laılar.a. teblii olU1111Caltnr. kacak esnan erbabının bu muhtaç tur. Şoföre bir şey olmamıştır. 

fertlerine, askerlikte kaldıklraı müd- t==================================================== 
detçe, ikamet etmekte oldukları köy 

~erle neticelenerek istibdat hü- Bu iki arkadaş sokaia çılcınca ku -
yılolmlf> M~tiyet hükumeti laklanna yakın bir yerden bir saz acsi 

celcli. Arandılar. sazın olduju y«İ 
' .enediT devam edip ikinci l:ıuldular. Burası T epebatındaki sıra 

veya mafıalledeki halktan askere a
lmmış olmıyanlar tarafından yardım 

edilmesini imirdir. 
devrinde son fidckrini cazinolanndan biri idi. Gördüler ki 

ilaitı-..t.n ajv eqileri altmdan mCflıur udi Afet bir kaç. arkadaşile 
millet henüz teneffme baş_ birlikte çalıyor. Girdiler, ve pencere- Ancak, bu yardımın kimlf!r tara -

·· - d b. b fından yapılıp kimler tarafrudan tah-
Plürriyet havasının ruhuna ver- onun e ır yere otwup irer kahve, sil edilece:r.• toplanan paranın D~Ü 

' feıa1Uık ile çılama dntımüş, tıpası birer nargile ısmarladılar. Bu gazino &At 
U .. L • _!:--1 tevzi Olunacağı mükellefiyet miktarı-

- aampanya p kab.na ai- OKıuaça temız ve .ÜS.Ü idi. Dwanncla 

Avrupa ve Amerikaya 
talebe gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel 
Dirddöriüğü.den : 

.- da - ,_ · ..ı___ mak nın şümul ve derecesi, bu yardım mü-
oı...,tu. o V-bn mo-na uy içinka~ a...&!i caddai DiYanyoh.ı, Köprii raman laürriyet Ennr ve Niyazi Bey- kellefiyetlttinin hangi esaslara göre I - Avrupa ve A:nerikaya tahsile gönderilmek üzere müsabaka ile 

larakiy mcydam gihi iflek ve lerin tabii ccsunetinden de büyük, yapılıp mükelle.flere ne suretle tebliğ 20 talebe scçilecekür. 
yerlerde fayton anMııı üze. çerçeveli birer resmi ...ıı idi. Çok seç Olunacağı hakkında kanunda sarahat Bunlardan 12 si maile!l iŞleri vep :maden eıı~ri iJıP. aJiik-12 

~ .. bU hatip i9tıDdadla -~ mec:li. .lataebalun tenliii rahmetli Bo bulunmadığı gibi, ittihaz ve tebliğ c- muhtelif ihtisa3lan elde et.ınP.k ib~ mtilıedisfiği v-e i de jeoll)jii" itim-

T~ıc !unmuş mukarrerat da yoktur. Bu- )eri tahsil edıeceldentir. 
n bahseden nutkunu bitirirken: razan ~rı gazinoya girdi ve saza ya 

......_ Kahrolsun istibdat, 1tahrol9.m lan bi:r yere ot.udu. T evliğin oturduğu nun için bu maddenin tatbikatı her 11 - lsteklilerirı aşağıdaki şartları haiz olması lazımdır: 
hitler 1 diye i>eğmnca hatibin ne yerin arka.anda da merham Niyazi Be tarafta başka başka içtihatlara yol aç- A - Türk olmak 

lı..._...,, istediğini anlayan ve çoia an- yin r~ .tuadü~ ediyor~u. Tevfik, rnış, bu tatbikat bir çok şikayet ve B - Madenlerde \~"8 saha ü~rinde çalışabilecek kabil\yette ve sıh-
' ÇQiu anlamıyan kalabalık el saza da ıtıtırak edıyor ve Afetin Arap istifsarları da mucip olmuştur. Bele- bati tam olmak "mbhi muayene A:nlrarada. yaııılılcak:tır •. , 
~ : tavrile ça.ldıjına arapça taklitler yapa diye, bu müşkilat ve şikayetlerin Ö· C - Laakal lise veya kollej mezunu olup, olgunluk vaikasmı haiz 

......... kal.rol.an r ra.k gazinoyu bir kat ~ha fC!lkncliri- nüne geçmek üzere, tatbikatı her ta- bulunmak. 
h yordu rafta yeknasak ve şahsi telakki ve i.ç-

1 
D - Yaşı 18 den aşağı ve 25 ten yukarı olmama.k ., ar bar bağırıyorlardı. · 

\. ·~ hatibin yerini bafkası alıyor, bu .~raz 110rua ga:ıinoya ~ hı kifiden tihatlara uydurulmak imkanından va il! - Her istekli, miihendislik veya jeoloğluk mesleklerinden hangisi-
~yctiA faydalaı1ııclan bahae- murekkep bir sarho~ kafilesi &irdi. Bun reste bir usnle bağhyacak bir tali-1 ni seçtiğini vereceği i.stidada açıkça bi.ldinneğe mecburdur. Müsabaka 

.... la d T r.w· k r k matname ve formül hazırlamır+-.r. Bu notlarınm tasnifi, her iki mesleiin imtihanlarına girilmi.ı olsa dalai, seri Lı ...- Ye yeni idare teldinin milleti re- r a ev ıgın arşısına ge en ö~eye <i•• "' :. 

~ •.e saadete kavuşturacaiını müj • oturdular. Btt sarhoş kafilesine riyaset talimatname, Belediyece tetkik edil- im mesleğe göre yapıJacaktır. 
~. eden !>afi papakıı zat Rusya idarcain- mektedir. Bir kaç güne kadar encü· Mühendislik veya jeoloğluk kaydını tasımıyan istidalar kabul edilmi-

._,'Yaşasın hürriyet ı Yaşasın meş- de. meml~~tlerden birisinin yüksek ai menden geçecek ve derhal tatbik yecektir. 
~et 1 lerinc:le.n birine mensup Türle olmayan mevkiine konacaktır. Talimatnameye IV - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır: 

~Dire sözünü bitirirken ~atibi dinle- bvuir mmlüman~ı. .K~di .. m .. emlc.ketinde göre yalnız muhtaç olduğu tahakkuk a - CeLir Hu iki mesliek için mecburj 
. ._.. kua g 1 b d d 1 eden usul ve füruğla kardeşlere ma- b - Hendese ,. ,, .. e azı anlayıp çoğu anlamıyan ay- e en sıyaaı ır curum en o a- ' · ,, 

t • b d yı R.....,.d '-- bu t k halleli veya köy halkı tarafından yar. c - Fizik ,, ,, ,, ıt...~• alık bundan evvelki itiya ın -.1- an 1n1çan zat meme eti-
··'ile yine ne dönmediif için Omıanlıimparatorlu dım edilecektir. d - Kimya ,, ,, ,, 

....._ gwu h 0 

• d h ı e - Ecnebi bir dil 

,, 

" ~ Kahrolsun 1 diye bağrıtıyorlar - nun ımayesıne e a et etmiş ve lst La._ el ç-Ltiri}" en oıınaD ., ,, " 
f... tanhulda yerlef111ifti. Rakıya doyamı- 1:11.- ca f - Nazari hes<&p Yalnız Jeologluk için mecburi 
.... yaa bu crnıp .:r_ d L möhendiı ve memuTlan g - l\füseHesat " ı..._ -rası olan olmıyan, eli kalem tutan '" oracnıı a ra11:1 açtınp iı,ıre- " " " " 

~:~Yan, dahili ve harici siyasete te devam ediyorlardı. Bu grubun za- Orman umum müdiidüğii, orman h - Mihanik " " " ,, " 
tea hadd· · ı h 1 · ı · dek. ı ı kl - - i Jeoloji Yalnız Mühendislik için mecburi ı...·"'11 n ermiyen kavehane diplomat- ım a\Rftıf o an sar Of uğu son ı~ erın ı yo suz u arın orıune ~reç- -

~-.ı bir c;oiu gazete imtiyazı al- ~brchkları frfClerle büsbütün çığırın - mek için çok şiddetli terlhirler almak- j - Zooloji ,, ,, ,, ,, ,, 
""'1 H dan kt T fiw· k tadı k - Botanik ,. w.. · er gün acayip ve garip isimli w çı. ı. ey gın saza uyara yaptı- 1'. " ,. ,. •• 
~ h" iP tallı.der -up · · - · · · d Bu cu··n1leclcıı olmak u··zere ba"" nıtı- V - Açılacak müsabakada ü.Yü mfzaııı kazanını., olmakla beraber, .:.. on gazete birden çıkar ve sa İci- ... renmm sınınne o - .. , 
""'""-1 k kundu. Suho .... JJc '1_ ·r d y hendı· .. ve -urla- ı·c:+. "n el -..ı..a·- gönderilecek talebeleritt, ihraz ettiklffi derece itibariyle, rr:tihendislik iÇJ·n .... İ kudretine göre bir ve en ço T- sanı:ası e, tanıma ıgı ~ ,.,ç,.. •o " '-<=-r. 

tiin dayanabil erek süner, aıiderdi. T evfiie aiza almmaz küfürler etti. rilmiş ve bazılanna dn. sicillerine ııe- kazananlann ilk 12 si ve jeolo~luk içm illr 8 i a:rasınea bulunmalan ~~ 
t..._~u'tı.ur matbuat arasında, ehil Terlik, kendisine edilen hu ağır haka- çecet ı,ekilde ihtarda bulnı:muştur. tır. Üssü miza.Jlın llesabıntla. ecnebi lisandan kazanılaıı mcnua çüt sa-
~ butunan, bir kaç dancsi tutun- rcte. edeb dairesinde mukabele etti ve Bu arada Çarşamba kar.ası orman yılacaktır. Mühendislik müsabakasını kaznnaıı 12 ~ideJl ilk 8 i, mii-
W.. lutunabilen bu gazeteleri idare muhatabı te~biyeye davet etti. memuru Nuri, zimmetine para ge- hendisliğin doğrudan ıföğruya teknik bran . .Jarında tahsil ettirilecek ve 9 
-~)eni kafalar yaıi rejimin zimam- Bu haldı ıhtardan büsbütün pzaha çirdiği irin, Çine onnan saha müben- uncudan 12 inciye kadar olnn 4 kişi de maden işletmeleriyle mndeni en
~rile halkı yeni prensiplere sevke- ~en el~ hafı sarho~ önünde duran disi Hasan Kılıçın da, mıntakasında düstrilerin idari ve ticari vazifelerine hazırlRnmak üzere "-Tic::ıret ve or
~trıek içilt bn bmıı c:tevai mezuni- ısk.emleyı k~p~a Tcvfiiin kafasına tezkeresiz makta haricine çıkan ağaç ganiıasyoıı mühendisi., ol:ırak yetirştiri1eccktir. 
ı... . öteki kısmı da te,ebbüs fahsı > fırlattı. Tevfı, ~~man vücudundan bek ları damgahun."lk suretiyle ve muka- VI - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetleri kadar dev
·~ lllıiclafaa edioycwlan:h. Tenii me- lenm~ çevik bir hareketle. bu m~ vele mıntakasında yaş ve yolsuz ola- let emrinde mecburi hizmc,te tabi olduklarından bu hususta mükellefiyet
~~ tezi pek ni!Det sönnedi.. Te - naıebetsız. taarıuıdan kendini korudu. rak kesilen aiaçlan srantüğü hakle ı lerini te~ik etmek üzere bir taahhütname \'erecekler Ye hunun için de mu 
~ ..ı- tezi çok taraftar kazandı. Fırl~tılan ~dal.ye de merhum Niyui ormanı a-e2me<len usul hilafına ağaç 1 teber kefil g6stereceklerdir. 
-...._ "- t.iri1i 'Dir lurt.Miye maiaza• beyın rcs~.~~ .. ~b~a etti. çcrçivenia kesü~ediği yolu~da .. za?ıt verakası Vll - Müsabaka imtihanlaı Anmada yapılacaktır. 
~ ~n millet Jr.iiıtp <JW. B.,ka camı da gurultWü bir fClDKUtl ile par- 1 taltuA'U anlaş?Jdı11 rçın ısten el ~- Tarih ve mühlet ~unl:ırdır: 
~ ı...a.ı aW• ~b. bütiia çalanaıp yere döküldü.. tUilmiştir. a - M. T. A. enstitüsüne son miiracıat tarihi: 24 ağustos 1938 
~ ... _, 'l oldu. Hasılatı 1°'-

0

1 - b lik önce selip te pencerem.in önü.- Gene Çine ormaıun·1~ bu 'hiwlise- 1o.. ~ -.xaa .. ı de ·r · .k. k .... u - Sıhhi m~ tariki: 216 ajast0111!38 
)i Enver ve Niyazi Beylerin ibka- nargı e JÇen 1 1 ar adat Tevfiği ya- lain vukuundan hai>erdar olması c - .Müsabaka imtihanları: 29 ve 31 ağustos 1938 

s.,.-.: .,. 

fmrrn ne AfmJal 
Arasında bir temas 

(Baştarafl, I nci Kyfa.da) 

yaretinin General: Vilmen ve ark:ı

da§Iarına bir çok enetresan şeyler 

görmek imkanını bahşedeceğini be
yan etlniştir. Hatip, bundan sonra 
hazır bulunan zevat v.e billtassa harp 
esnasında tayyareci olarak iştihar et
miş olan General Vilmen ile Gene
ral Dastiye hakkında sitayişlerde bu
lunmuştur. Hatip, şöyle demiştir: 

•General Vilmen, Büyük harp içinde 
en ziyade şöhret kazannut olan Fran.
s.z tayyarecisidir. işte Alınan hava 
ordusu... hayranlığını ve hürmetkarlı
ğını bu mümtaz zevata arzetmekt2-
dir.> 

Ceneral Vilmen, cevaı vererek bu 

dostane hüabeden dolayı etşekkür et

miş ve gerek arlcadaşlaıruıln. gere..~ 

kendisinin Almanya seyahatinden 

fe\•kalade memnun olduklarını sö~-
1.emiş.tir. 

l!>oir"içte R~11 hava filosuna 
yapmış olduğu. ziyareti batır latan ha
tip, bu ziyaretin kendisinde uyand::r
makta olduğu hatıraların kend• f ik
riru:e eski düşmanları birbirinden a
yu:ması değil, birbirine yaklaştırması 
lüzumunu natık oldugunu söylemiş 
ve ilav.:e etmiştir. 
cAkıl ve kalp, böyle bir felaket.e 

cudan imtina edilmesi lüzumunda 
mutabıktırlar. Her gün ölümle karşı
Iapakta olan biz tayyareciler, bu 
ciheti düşünmek hakkına malikiz '\le 
rücudan imtina edilmesi lüzumunda 
fıımza hamledilem~ 

Gn. Vilmenin 
Berlin seyahati 
f • 1 a - Alma• yalunlıjma 

doin lıair bareket mi.? 
Belgrad, 18 (A.A.) - Harici siya

seti gözden geçiren Samuprava ga
zetesi Fransız bava kuvvetleri erkanı 
harbiye reisi general Vuillemen'in 
Berlin'e yaptığı seyahatın ehemmi
yetini tebarm ettirmekte ve şöy!e 
yazrnaktadlr: 

Bir nezaket ziyaretinden ibaret o 
lan bu seyahat bütün Avrupanın şid
detle arzu ettiği iTesız - Alman ya
kmlığına doğru bir hareket noktası 
teşkil edebileceği i~in manabdır.> 

Hitleı mareşalı kabul etti 
Balin., 18 'A.A.} - B. Bitler, bu. 

gün saat 13 de Fransız hava genera
li kurmay başkanı general Villemen 
ile maiyetindeki subay!ar1 kabul et
miş ve üç çeyrek saat yanında ah -
koymuştur. 

Bu si)rişmeyi! müteakip ~en) 
Villemen, Fransanın Be.rlin büyiik 
elçisi ile birlikte Berlin civarında 

Karinhala giderek orada mareşal Gö
r.einsi• ş..eftne. -verdiji öife ziya -
fetindıa lw&u buıllmmuşlardr. ~"-rnlan için alınacak iki kıravözöre ~da~- tanıyorlar ve seviyorlardı. T ev icap eden bö~ mühendisi Enft'r Oz- \'ili T ı· 1 · f · ~- l l - ı b ı · - a ıp erın, nii us hüvıyet ~ö~nım, hüsnüha varaka~ını, mek-

..., üzere birisi bir menfaat tem- ıge agız a af ayan taarruzdan sinir- t .. k bu muamelatın kontrolilnde gös 
~ - lesi aesila w;, L..J ...- tep şahadetnarnesini veya bwrfarm tudikli birer suretlerini 4 kıta fotoğ- ı·=========::::;::========· 
tL. ~Qlltacak oldu, bütün miltet aktör . . • ;;e ua,.amlftı. ıaarruzun terdiği lakaydiden dolayı siciline geç Valde hanı arsaaınd:t 
' İlıblnle ile ,._,,.n •on ıpelli bu ilci •r- ınS şarttr, • le ihtar almı.:ıtır. raf ve clilellçeleriM, !Qll mliraeaat tarilline .kadar Aakarada l\L T. A. eı:ıs.-
1.l. bd Lü.1,ö - . !'..J ·ı Emininiillu ymr.a.an Vaı. Hanı 
·~ ı,· '- · · tiftdaf ... tün ••nmendirdi Bunlar- titüsü genel direktörlfij'öne göndermeleri ve sıhhi muayeııdui ic;jn de tayia 

'tıı.., u ma .. aat ve gayeyı • ..ı__ b. · k .. 1 1 · .. __ .J: arsasan.ta Beledi,..... tanfıntillıı yapı-
.~ . . - ın 90 •sa ırayıp parmaklannı ...-uivelMlea cliiıttii edibnif atan stblde ~ eıvwl Bay Hasan ~partmaıundıab emtitil zar .r-
L. ta '-rer -.uru nak.ıfıp. • kal:uamaA_ .. - aiz.••. ~aralı: üç nrrk çaldı. J 1 Mart lan tesisat iki güne kadar tamamlana-
~ .• L L __ _ı__ -~ li_a. K '- c.__. _ !..l 1 Büyükderedc 80 yaşlarında Fatma kezinde- b11lurunalu1 ilan olunur. (52~1) --ktır. Buradaki yaya kaldırımı bec: 
..... ... aara.acn ,..,.ı .aea ~u.. ,-cwewe i in edilen iradei ürflye o au-n b ..... $ ,,L_ hal • isminde ir kadın, evin merdivenin- metre g,en.işlipde olacat, di~ kı-
l ..., .... etvranlar .,....a. zu.. . i cı.v. .. cı. idi'. RamcJinden celbe- den inerken düc:erck muhtelif verle-1 o· K KAT ~ ... .ı_ ı. dı :.- J 1 sımlar asfart cföşenmi§ bulun~aktır. 
ı.. ~-. bir kaç akıllı ve azim .. ar za- en geuç amavut jandarmalar hali rinden yaralanmış, hastaneye kaldı-
' a.-:_ !L!'- --Ld • 1.ıanbul aolr-LL __ _ı_ .._ •- Eminönil halkevi binası 'dl--.• ve tefVİ&.i&c cw.cu eı aervet> cuuauuua .. ara&ol geziyor rıalark tedavi altına alınmıştır. 
~hı~ .kooperatif tqıekkül etti. ~ ko !ardı •. Bunlardıuı ~ civarda dolaşan iki Dün sabahki kr..s f sis T:A SHlH Emiııôn\i H.alkeri binasnun inşaatı 
~ ~tıfın m~eıh hail111 Larmet tane. bu llllıl 9Cane ltottular. Bun.J..ar- için evvelce teşekkül etmiş olan iha-
' İti d b.. d Dün sabah, limanı kesif bir sis ta-1 ti...,,-- trıadını kazanını~ fCihsiyetler ol - an ırı ~or u : le komisyonu Parti Vilayet merke-
~ İçin büyük bir rağbet kazandı. - lslıgı çalan kim ~ bakası kaplamıştır. Bu yüzden Boğaz 1 zinde <dün içtima etmiş, gerek Genel 
~- Ubk semtlerden bile müracaat l.lık çalan ceTap Yerdi : ,.e Adalardan ilk seferl~rini yapa:ı f Sekreterliğia, gerek Nafıa Vekaleti-
~ hiSRdar olanlar bile bulundu. - Ben. vapurlar, müşkilatla Köprüye gele- !l vıı • • dd • ( ) nin tasdikine iktiran etmiş olan proje 
"-~i servet> lı:anndığı bu rağbet - Ne diyorsunuz ;> bilmişlerdir. Kadıköyünden kalkan ıncı ma enın c ve heasplara dair inşaatı üzerine al-
, t ( Müt· ilk vapur, sis yüzünden Ahırkapı a- . ·· .. ı,..._ri· 
t-.:._~. eccüh Kamnpef11lılann da gay- - camz grnpu göstererek ) ~olan müteahhitle görüşmu11"""' ..... rr. 
·~ b la alın çıklarına düşmüş ve Köprüye yarım 

L. · 11yandırdt Onlar da aralannda un n ız. fık k e ld d İhale komi-onu 1 pazartesi günü -.. • · saat teahhurla gelebilmie+ir. Sis, bil- -v· 
tıir?tet İuTarall onlar da temiz bir --Cürüm nedir } ~· rası şu şe 1 e e- vaziyeti son olarak tesbit edecek ve İstirah · hassa Boğaz'da çok kesif olmuştur. i 

l. - maiazasile ufak fakat temiz - ah umum iyeyi selb. ertesi gu·· nü derhal inşaata başlana-
.,.. M-t _ı_ Bu sebepten Bog~ azdan ilk seferini ' , 
~ l~oculı: açhlar. Sanların da u eanuıarı toplayıp önlerine kat- nacaktır. 
l~ --!-l! :ı:.::.· • tılar ve ııal.k çalana da •· yapan Şirketihayl'iye vapuııları da u- v • t• •ı • t• 

b-_ı. - Muue.kı ..Eatile. ..:- _ı_ L_rab- - ır tea ura öprüyc gelebilmiş-' -anın Ye ycD-.ı sever ınean- .. . f-'- b. hh 1 K gış ırı mış ır Teklif edilen proje Nafıa Vekale-

c):_~ıa 1 ·- ·· "ulda - '-Ltrilt yoktu. llarakola~yurunuz ..... ae uc "'" _ıer!!ld•it•.~--~~~~!11611!...-.~ • tince aynen kabul edilmiş olduğun-
n911D elCIL = dan, yapılcak yeni bina projesinde hiç 

-........_~ da hemıiz Kuımpapya gel- Bu kafile Galat.asaraydald polis kiyetçilerin Tevfiği tanımaları dola- M•• b k J İh ) bir tebeddül v~ eksiklik yoktur. 
~· K..mıp.,.lılar. açtddan p- karakoluna gitti. Nöbet~i komiseri yıaiyle, Tevfiğin ikametgahını onlara USa 8 a mt an arJ : Yeni Halkevi binası İstanbul sem-
.~ uma petrol lim'buile tenvir vakayı müştekiden istizah etti. Cü _ 
'- ·· teb sorarak öğrendi ve Tcv.C!ği de müddei tini en muh~ ve moiern. binala-
L....~elte oma•ına kaaaat edemiyor- rwn eyyün etti. Meğer bqı papak . M"h d·sı·· ı·cı·n 29 ve 31 Ağustos 938 _, Oa1aa iyi Ye daha zarif bir tenYir lı elebaşının l.atanbul zabıtasiyle de sıfatiyle kaı·~kola ce~p. i~n evine b~r u en 1 '" larmdaıı. 'lriri olacaktır. 
~~.- ~ L • .ı.__ '- '._ _ ,_ • • alakası varmıc:ı Hu··v·. t• . eli den kanun neferı (askerı mzıbat neferı) J 

1 1 
k • • 

2 
E 

1 
;~- aım..- bir l~ a .. .., onu ~nın- 18tıyor- .• ....,. l):e ını n ve -nderd. ou u •111 1 uı ylii 938 ~.r- .r--

l......- a.r aktam Du ~ üzerinde silahını belinden alarak kaydını ter- go ı. 80 '" ' a otehbs ft1'llllf 
.. ~laıkm müeııenlenlen biri Te- kin ettiler. Kanun neferi ~asım?8_şamn :~h ır ır ır • E 1 Geçen pazar ak.-mı Ta~elenden 
Ş:a l:ainJ.nele:rdaı Dirinde Nöbetçi .komiserinin soruşturma.- ya. k.ahya mahallesıne gıttı. Tevfığın Ecnebi dı l ıcın 3 ylü 938 dir 1 yolcu alarak Üıılküdara &"Ötünnckte 
dıı.L:haa teklinde y..-n limbah.I' gör ları neticesinde sarhoşlar gı:ubunu evını l>uldu. _Kapıyı çaldı. elan fofar Ahmedin idaresindeki 5 
~b~n~~~~~~~~~~~~~ E~~~~~uk~~~=============================~~,~~~~~~ 
)\ L ecl~ek, 11l'U bir fCY iee. gazino- Wcadar bir iki kişinin bulunduğu da künmiiş olan Tevfik evin üst katın - Afyon NaL- Müdürlügw Ünden•. karaltolunu biraz &"eçtikten eonra bii 
~ teaırir etmeii teklif etti. ~eydana. çıkmıştı. Nöbcl~i komiseri- da ki ya~ odasının pencere.sini açtı: 1 UI tıendcie yuvarlanmıf. iliei çok ağır 
~ -~ )"abı vaktini sesmİftİ. Müc. nın tahkıkat SOrlJ\lturm3larını oda - - Kını o? (40041) lira (33) klll'UŞ keşif bedelli Afyon Lisesi ilave pavyonu ikin olmak üzere bet kifi de yar.Jan11Ufb. 
~ ild arkadat hu aydmlatma nın ~pısından dinliyen o vaki~ - Borazan Tevfik beyin evi bu- ci kısım inşaatı 22 Ağustos 938 pazartesi günü saat 16 da Afyon Na- Bir taraftan ba hadiec etrafında zabı. 
~ ~... tcakik etmek için kalktılar, Beyoğlu Kanun zabiti (Askeri inzi - rası mı? fia binasıııda toplanacak komisyon da ihale edıJmek üzere kapalı zarf ta tahkikatı devam eclerkea. diğer ta.. 
ti~• çıkblar. B. lambalar han- bat zabiti) Ahmet bey vakanm için- - Burası. Ne yapacaksın? usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri 

Qı h d k ld ıaftaa. böyle bir otobüa imtiyazı alın· ~ '- anede ise oraya girdiler, ayak e as er o uğunu anlayınca mesele- - Kanun zabiti Ahmet bey isti- diğer evrak iki lira bedel mukabilin. de Afyon Nafia Müdürlüğünden alı-
~ tetkiklerini yaptılar, birahane sa- ye eJ koydu. Mütearrızlar içindeki as- yor. Başınıza iskemle atmışlar da ... nabilir. Muvakkat teminat (3003) lira {10) kuruştur. isteklilerin Nafia mamlf olduia da n.azan dikkati celıx-. 
~den izahat aldılar. Havagazı tek- k:1".i alakadarları odasına aldı. Tev - - Oğlum Ahmet beye benden se- Vekaletinden 938 senesi i~n alınmış (20.000) liralık müteahhitlik vesi- miş, bu cihetten de Belediye aynca 
' leeia edilmit E.ıııetelilı limhaean- fı~ aratb. Bulamadı. Mütearrızlar .lam söyle. Davacı ben değilim. Niya- kası göstermeleri ve tekili mektuplarının 22 Aiu!!~ 938 pazarteı5i gönü tankikara 'baflamtfbT. Otobüs uhibi, 

'baflca bir tel' olına.Gıjını öiıen - '{arakola sevkolunurken Tevfik de e- zi beydir. İskemleyi de kafasına yiyen saat 16 te kadar Afyon Naf"ıa Müdürlüğüne göndermeleri iliııl oıuıı1ı1r. bu cihetten ele aynca 111...1 tutulacak, 
90nra ve hakikaten de tık ve vin yolunu tutmuştu. .Ahmet bey, şi- odur. dedi ve camı indirdi. (5096) cezalaadmlaclllmr. 

\ 
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Sayıfa: il YENi 

iNHiSARLARDA 
YENİ BiR TENZİLAT DAHA! 

SABAR 

Doktor Şükrü Fazıl 
İlkel 

Kadın Hastalıkları Mütehassısı 

Sirkeci: Muradiye caddesi 
No: 35 

Her glln hastalarını kabul eder 

Telefon: 21503 

......... 
Sabah öğle ve akşam her yemekten sonra dişleri niçin 

temizlemek lazımdır ? 

Çünkü unutmayınız ki: 
Bakımsızlıktan çüriiyen dişlerin 

difteri, bademcik, kızamık, enfloenza 
. ve hatta zatürrieye yol açtıkları, il-

AVCILARA: 
i tihap yapan diş clleri,·le kökl~rin de 
. mide humması, apandi,il, nevraste

iıı•••••••••••••ıi ni, sıtma ve ron1atizma yantığL fen=--------------'! inen anla~ıln1ı~tır. Tenıi~ ağız ve ~ağ

Av saçması fiyatı indiriliyor. 
DoK.tor Feyzi Ahmed 
Deniz hastahanesi Cilt ve 

Zührevi hastalıkları mutahassıs 

Ankara Caddesinde: Her gün 
öğleden sonra Telefon: 23899 

lam di~lrr uınuıni vi.ic 1 ıt sağlığının 
en birinci ~arlı olmuştur. Binaena
leyh di~lerinizi her gün kıı.lıil olduğu 

kadar fazla - hiakal 3 ılPfa - (Radyo
lin) diş macunile fırçaııyarak sihha
tinizi garanti edebilirsiniz Ye etme
lisiniz. Bu suret.le mifrropları imha 1 Eylül 938 tarihinden itibaren 938-939 av mevsimi 

için Av Saçma ve kurşununun kilosunun fiatı 
•••••••-••••••ı ederek dişlerinizi korumuş olursunuz. 

40 Kuruşa indirilmiştir 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Hayrı Omer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
çanısında No. 33 Telefon:41358 

Bakırkyy A.,kerlik .~11b••İı1rle11: 

1 - 334 doğumlu rn bunlarla mu 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

dişlerinizi fırçalayınız. 
Bu fiat üzerinden muayyen iskonto ile bayilere verilecek saçma ve 
kurşunların depolardan mahallerine kadar nakliye masrafları da f da

rece temin edileceğinden bayiler, memleketin her tarafından av 
saçma ve hurşununun 

1

. ameleye tabi bulunan yerli ve yaban
cı eratın son yoklamalarına 1 eylül 

938 gününden itibaren başlanarak ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.1.ı ••••••• -, 
28 - 10 - 938 gününde niha;·et veri

Bir kiloluk 40 
kutusunu 

ve yarım kiloluk 
kutusunu 20 Kuruşa sata

caklardır. 

lecektir. 
2 - Son yoklamanın hangi gün

İstanbul İnhisarlar Müdürlüğünden : 

Fazla fiat i~tenilmesi halinde inhisar memurlarına 
haber verilmesi gerektir. 

lerde yapılacağı aşağıya çıkarılmış- lı••••••••••••••••••••••••••-~ı::ı· 
tır. ı - Tefrişi tekarrtir e•ien Balıkesir, Bursa, Edirne, Erzurunı. bUI 

4 - A![tkadaraııın muayyen gün- mir, Konya, Akhisar, Afyon ve Yalova idareleri için idar~mizce k;3~z 
!erde şube binasında müte~ekkil as- edilen tipler dahilinde ve şartnameleri mucibince yaptırılacak 
ker alma meclisine müracaat et.mele- parça eşya kapalı zarf usuliyle eksiltmiye konmuştur. ·natt 

II - Muhammen bedeli 30776 lira 61 kuruş ve müvakkat teıtı• 
Yoklama günleri: 1 Fylül 938 

perşembe, 2 Cuma. 5 Pazartesi. 7 
Çarşamba. 9 Cuma. 12 Pazartesi. 14 
Çarşamba. 17 Cuma. 19 P:ızartesi 21 
Çarşamba. 23 Cuma. 26 Pazartesi. 
28 Perşembe. 30 Cuma. 3 Birinci teş
rin 938 Pazartesi. 5 Çarşamba. 7 Cu
ma. 10 Pazartesi. 12 Carşamba. 14 
Cuma. 17 Pazartesi. 26 Çarşamba. 
28 Cuma. 31 Pazartesi rlefterlerin im 
zalanması. 

2308.25 liradır. .. .3al 

939 - 940 av mevsiminde sert saçma satılması mukarrer olduğundan hu cins saçma kul
lanmak isteyen avcılarııı ve avcı birliklerinin dileklerini ve takriben ne mıkd:ır s lrfede

ceklerini birer posta kartı ile (İnhisarlar Umum Müdürlüğü Barut Şubesi) adresine 
hildirmeltri rica olunur. 

Fikir biraz cüretkarane oörülebilir ... 
Fakat neticeler şayanı hayrettir. 

F E M 1. L B A fa r Kadın olmanın yegane ve u mahzurunu unutturur. 

F EM I L' ve BAGI 

F E M İ L ve B A G 1 

F E M I L ve B A G 1 

F EM i L ve B A G 1 

İcat edilince, kadın 
derecede büyük lıi r 

inanılmıyacak 

serbest.iye ve 
emsalsiz bir rahata kavustu. 

Her ay tekerrür eden mü,kül ve ü
zücü günlerde kadını bütün düşünce 
ve eziyellet·den kurt.arcı. Hayatını 

ve aile saadet.ini sigort.~ etti. 

En ince elbiseler ve en dar banyo 
mayoları altmda sezilmez. kullanan 
kadın bile mevcudiyetini katiyen 
farkelmez. 

numaralı vapurlarımız mutat 

SEFERLERİNİ yapacaklardır. 
14,30 da kalkan 74 te mükemmel alaturka SAZ HEYETİ, 
14,45 de kalkan 11 de de mükemmel SALON ve CAZ 
08KESTRASI vardır. Büfeler lokantacı maruf Pandeli 

ve Beyoğlu muhitinde tanınmış Glorya Pastahanesi tarafın
dan deruhde edilmiştir. 

Her taratfan göst .. Hen rağbet ve arzu üze:•• ı 
71 de dans yeri sureti mahsusada büyütül
müştür. 

-.-•- Pilet ücreti her iki vapur için 75 kuruştur. 

III - Eksiltme 22-VIII-938 tarihine rastlıyan pazartes[ günU 'M 
11 de Kabataşta levazım ve mübayaat şube•indeki alım •comisyonıın 
yapılacaktır. . in' 

IV - Şart.name ve resimler 1.53 lira bedel mukabilinde her guıı ,e 
hisarlar umum müdürlüğü levazım ve mübayaat şubesiyle Ankara 
İzmir başmüdürlüklerinden alınabilir. ,8~ı 

V - Eksillmiye iştirak etmek istiyenlerin şimdiye kadar en 8
" 1 

yirmi bin liralık bu gibi işleri muvaffakıyetle yapmış oldııl<ltı'.' 1~1 dt 
gösterir vesaiki inhigarlar inşaat şubesine ibraz ederek mukabılı 
bir ehliyet vesikası almaları lazımdır. . şd· 

VI - Müdürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ,.c V incı ıt1 \' 

dede yazılı ehliyet vesikqsı, yüzde 7,5güvenme parası makbnz v_e~, 
banka mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların ek"iltıne gu ıı· 
en geç saat 10 a kadar yukaı-ıda adı geçen alım komisyonu ba~kan 
ğına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (5105) 

lstanbul Belediyesi İlanları 
b'" 

Ccrrahpaşa hastahanesine alınacak olan ve bir kilosuna 1 35 kurLIŞ 1~ 
del tahmin edilen 1000 kilo AAA marka evsafında yerli idrofil pamuk •' 
eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebili~.;JLI~ 

istekliler 2490 No. lı kanundayazılı vesika ve 1O1 lira 25 kur :. 0rı 
ilk teminat makbuzu veya mektubile beraber 25 /8/938 per\"'mbe g~7) 
saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. i (52 

"ıf1' 
Ke~if bedeli 2 705 lira 65 kuru~ olan Büyükdere meyva fınd• 1~;1< 

yaptınlacak malzeme anbarı açık eksiltmeye konulmuftur. Keşif e"1r ~ 
ııartnamesi levazım müdürlüjiünde görülebilir. istekliler 2490 No. lı k•~,iı 

F E M 1 L ve B A G 1 

Mikroplu bezlerin ve pamuk tam
ponların kadınların b·itün hayatla
rına mal olan rahim ve tenasül iz
tıraplarını ortadan kal.Iırır. 

Kanı emici ve muhafaz;ı edici beyaz 
ve kıı·mızt hususi iki cins pamuktan 
kimya harikalariyle mikropsuz bir 
~ekilde yapılmL~tır. 

da yazıh vesikadan başka en az 2 bin liralık bu işe benzer iş yaptığı~• t ,-e 

1 
Nafıa müdürlüğünden eksiltmeden bir hafta evvel alacakları fen ehiıY•. ,ı 

1 Devlet Demir yolları İlanları 938 yılına ait Ticaret Odası vesikalarile 202 lira 92 kuru~luk ilk tefll;;.. 
1-İll•llııi•••••••••••••••••ı•••••••!lllllli• makbuzu veya mektubile beraber 5 9/938 pazartesi ııünü saat 11 d• q8l 

F E M 1 L ve B A G I Bayanların (aylık tenıizlil,:lerinde) 

en birinci yardımcısıdır. Sıhhatini 

seven her kadın. 

ve BAGI 
Kullanmalıdır. FE'11L küçük ve yumuşak olduğundan el çuntunızda 

taşınır. Her ecrnne ve ticarethanelerde bulunur .. 

İmtihanla memur alınacak 
İnhisarlar umum müdürlüğünden: 

İdaremiz müskirat kısmında çalıştırılmak üzere eski H"lkalı yüksek 
ziraat mektebi veya Ankara yüksek ziraat enstitüsü mezunhrıııdan imti
hanla aşağıda yazılı ev'o&f ve şeraiti haiz memur alınacaktır. 

1 - Yaşı 21 den aşağı ve 35 den yukarı olmamak. 
2 - Askerliğini :r~rmış olmak. 

3 - Siyasi haklara .'ırhip \'e hüsnü ahlak eshabından olmak. haysiyeti 

Muhammen bedeli 23500 lira olan 250 adet iç ve 250 adet dış kamyon 
ve ot.obüs lastiği 31-8-93>.> çarşamba günü saat 11,30 da kapalı zarf u
sulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

[ Bu işe girmek istiyenlerin 1762,50 liralık muvakkat teminat ile kanu

nun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini 

ayni gün saat 10.30 a kad«r komiHyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinrlen, Haydar-i paşada te,ellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (5423) 

-~- EEYOGLU - TÜNELEAŞI - YENIYOL 
Kız ve Al L" • ve Ticaret. 
Erkek man JSeSJ okulu 

Tam devreli Lise, Ticaret mektebi, almanca öğretmek i~in ihzari 
sınıflar. 

Derslere 16 erliil Cuma günü başlanacaktır. Kayıt mııamelesi 9 ey
lülden itibaren her g-iin saat 8 den 12 ye kadar: Nüfus lPzkeresi veya 
ikamet. tezkeresi; m~halJi hüküm et doktorluğunca tasdikli sıhhat ra
poru Çiçek aşısı ka;hdı ve tifo aşısı kağıdı; altı fotoğraf ve mektep 
tasdiknamesi veya <liplomasiyle yapılır. Fazla malümat i'.:in 49486 
ya telefon edilmesi. Ka.ntlar 15 eylül perşembe günü '>lat 12 ye ka
dar devam edecektir. 

mühil Lir cürüm \'e alelıtlak ağır hapis veya derecede ceıavı müstelzim 1 =============-================= 
bir fiille mahküm bulul'"1a.nak. 

4 - Sıhhtli olmak rarl ha.stahklara ve lıed~ni ve akli arızalara 
müptela olmamak. 

5 - Ziraat fakiiltesinden 936 senesin\]en evvel çıkn11' i<e şimdiye 
kadar müstemirren nır•!e!u çalıştığını tesbit eylemek. 

6 - Bir ecnebi li .ırır.a okur, yazar Ye anlar şekilde v:ıkıf olmak. 
7 - İmtihan sözlü \'e yazılı olarak 25-8-938 per~embe .("ii•ıü saat 9 

da umum müdürlük nı~rhzinde icra edilecek ve kazananlara kan eden 
tebligat adreslerine vnptlacaktır. 

Taliplerin üç adet fotoğraf ve 
24~-938 çarşamba günü s~at 12 ye 
ne müracaat etmeleri. 

evrakı müsbileleriyle birlikte en geç 
kadar idaremiz memurin mtidllrlüjiü

(54'! I) 

>ahibi: Ahmet Cemalettin SARAÇ O C L U 
fl:e,...y-.~ müdürü: Macit ÇETiN Basıldıiı yer: Matbaai Ebüzziva 

Yüksek Deniz ticaret mektebi müdürlüğünden: 
1 - Mektebin yüksek kaptan ve makine birinci sınıflarına lise mezu

nu talebe alınacaktır. 
2 - ht.eklilerin mektep müdiriyetine kar~ı yazacakları istidaname-

lerine aşağıda yazılı evrakı raptetmelel'i l:i.zımdır. 
A - llü\'iyet cüz.lanı 
B - Aşı kağıdı 

C - Tahsil \·esikası. Aslı veya tasdikli sureli. 
D - Polisçr musadclak iyi hal kağıdı 
E - Velilerinin izahlı adresi ve tatbik imzalan 
F - 6x9 ebadınrla altı adet. kart.onsuz fotoğraf 

3 - Yazılma işi 22 ağu,tos 9;33 pazartesi gününe kadardır. 
İstekliler muayenei sıhhiye için o gün •'\at 8 de bizzat mrkttpte bulun 

malıdırlar. (5110) 

İmi Encümende bulunmalıdırlar. İ ~ 

Gayrimenkul Satış İlanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Dırektörlüğünde~ ; • 250 

Bayan Haykanusun Sandığımızdan 19146 hesap No. sıle aldıgı e' 

1. b k b' ·. . d d . k d' d . d b öd•"' ıra orcuna arsı ırıncı erece e ıpote e ıp va esın e orcunu 1 ~ . .o 
diğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı "' 0, 
desinin matufu olan 80 ci maddesine göre satılması icabeden Üsküd3~6l 
Pazarbaşı mahallesinin Karamanlı ve türbe yeni Şahbulut sokağında e.ıokl LJd 
yeni 9 No. lu iki kat k.igir Üst katı ahşap bir evin tamamı bir buçuk a.)' ~t,~ 
detle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydlna göre yapılnı 11 );ı' 
dır. Arttırmaya girmek isteyen 5 5 lira pey akçesi verecektir. Milli ba.nk

3 
• 

w 
b d k b 1 1 B. "k · b ·· .. eri' rımızdan birinin teminat mcktu u a a u o unur. ırı mış ulun v f11t.I 

le Belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye r0 '0~i~ 
borçluya aittir. Arttırma şartnam~si ~6/8. ~38 tarihinden itibaren 1 ~,.pll 
etmek isteyenlere Sandık hukuk ı~lerı servısınde açık. bulundurulacaktır. dıf• 

sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta sartnamede ve takip dosyasında var .. ~ . ·rne•· 
Arttırmaya girmi~ olanlar bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrı , l 1 
kul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 8 te" 
938 tarihine müsadif salı günü Cağaloğlunda k&in sandığızımda saat 14 ~ 
16 ya kadar yapılacakıır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edil•~. 

bedelin tercihan alınması icabeden gayrımenkul mükellefiyeti ile ~andık "h~' 
cağını tamamen geçmİ!;I olma~H ~arttır . .1\k~i takdirde eon arttıranın tllıtıhıJe 
dü baki kalmak sartile 29 I 1 l '938 ta rlhine mü~adif salı günü ayni milh<' r1' 

ve ayni saatte s~n arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul .ııfl 
çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olfll') 

1
_,. 

alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve fi 'i~ 
n•' !llarife dair iddialarını ilAn tarilıinden iıibaren yirmi gUn içinde evrakı bil' 

bitelerilc beraber dairemize bildirmeleri 18.zımdır. Bu ı.uretle haklarını ·rı 
d li"1 

dırmemiş olanlarla hakları tapu sicill erile sabit olmıyanlar satış be. e q;1· 
paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malümat almak i~teyenlerın tefi 
426 dosya nun1arasile Sandığımız 1-lukuk işleri servisine müracaat e-trflt' 

lüzumu iliı.n olunur. 

DİKKA1 (~ 
1 · k ·· ıer"' Emniyet .Sandığı: Sandıktan alı nan gayrimenku ü ıpote go~ o~ 

. ı·· ' g İ8teyenlere tahmin ~dılen bedelin yarısına kadar ikraz yaparak u!u un· 1) 
re ko!.'lylık stist~nnektedir. (?S9• 


