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YE NI 
Her pazar günleri 

Ç U BUK LU 
Bahçesi 

Yüksek sec; sanatkarı 

bayan MUALLA 
Mükemmel bir :;az birli
ğiyle seyanslarına de

vam etmektedir. 

, 

Edirnenin bayramı Başvekil lzmirde büyük 
tezahüratla karşılandı 

Bugün Milletler 
• • 

arası sergıyınıe-

rasimle açacak 
olan Başvekilimiz 
Celal Bayarın bu 
münasebetle çok 
mühim bir nutuk 
söyliyeceği 
anlaşılıyor. 
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~Saat sekizde askerlerimiz{ Filistin de 
Başvekil C elil Bayar v e foardan bir köşe 

Ç 
.
1 1 

k Rıhtım, liman ve bütün şetiiffle 
etecı er e as er h h b. k I b I k d 

.. 

l Edirneye ğirecek ~ 
~\lı.lı.v.A~./VVA\AN./ ı M .A .A!J.N"N.N.J.J.Jıw' 

tdirne, 19 (Yeni Sabah) - SeHi
~ik'te Balkan Antantı devletlerile 
'la Ulgaristan arasında imzalanan an-

Bütün Edirne baştan arasında harp! mca mç ır a a a 1 var 1 
Kudüs, 19 (A. A.) - Dün Akka 1 fzmir, 19 (HususiT - Celal Bayar, yaptılar. Vali, belediye reisi, mebus

mıntakasında Çl"teciler ile muntazam 1 bu sabah saat 10 buçu.kta maiyetinde- ı lar, Hal~ Partisi erkanı, Bayraklı V:.t· 

asker arasında başlayan muharebeye ki zevatla birlikte Izmir vapurile ı purile Izmir vapuruna yanaşmışlar, 
bu sabah ta devam edilmiştir. Arap şehrimize geldi. İzmir, başvekili fev- ! Başvekile safa geldin demişlerdir. 
çetelerind"n elli ölü vardır. kalade bir surette kabul etmiştir. Bir ! Rıhtımda, limanda kesif bir halk ta· 

Şnıa mucibince. Trakya hududun
daki gayri askeri mıntakanın kaldı· 
~lnıış olduğunu bildirmiştırn. başa süslendi 
rr.~.~ anlaşmanın tatbikına başlandı
~an, askerlerimiz yarın (bugün) 

labahleyin saat 8 de Edirne'ye gire
ceklerdir. 

Sütün halkımız, kahraman asker

~inıizi karşılamak i.tzere candan ha

llrlanmaktadırlar. Herkes, Mehmet. 

erimizi vila\ et huJudunda kar· 

~· kavun, şerbet ve soğuk avran
h· la izaz etmiyc karar vermiştir. Şe-

Bu gün Mehmetcikler vilayet 
hududunda ahali tarafından 

karşılana c aklar 

Kaire, 19 (A. A.) - Üniversite çok kimseler, Yenikale açıklarında bakası karşılamıya gelmişit. Başvekil, 

rektörünün riyasetinde toplanan pro-
1 
Sur, Efes ve Bayraklı vapurlarile il yapılan tezahürata karşı teşekkürü? 

fesörler ve ilahiyat üleması Filistin me karşı çıkmışlardı. Kaylklar ve kotra- . mukabele etti. 
selesini tetkik etmişler, Filistinin tak- larla .sporcular . liman .. y!kınında .. V:? 1 İktisat Vekili Şa.~ir .. Kesebir de 
simi aleyhinde rey vermşler ve bu tak. i mcndırek dahılındc buyuk tezahurat (Deramı S ııncıı şayfada) 

Rm projesini profrstô etmek ve filis- A • k • d 

tr, baştan ba a bir bayram sevinç ve 
tle§e· · ·dd sı ıçın e ır. Her taraf donanmış, 

1-kı zaferlerle süslenmiştir. 
~u Önder Atatürk'ün resimleri; 

takı zafcrlerin üzerini süslemektedir. 
Kahroman askerlerimizin şehre 

girmesini müetakıp buyük bir resmi 
geçit yapılacak ve gece ziraat bahçe
sinde muhteşem bir ziyafet verile
cektir. 

Gece de, bütün şehirde büyük hir 
fener alay.ı tertip olunacaktır. 

Hatay meclisinin 
Gçılma hazırlıkları 

pılmakta olan hazırlıklar ilerliyor. 

Meclis içtima salonu olarak hukumet 

.\ntakya, 19 (A.A.) - Anadolu a
J.nsının hususi muhabiri bildiriyor: 
. ltatay askeri mümessili albay Fev
~engüç yeni vazifesine başlamak dairesindeki kaymakamlık odasile 

bitisii!indeki salon hazırlanmaktadı~. e bugün Antaky~dan ayrılmış "e . Devlet reisile Başvekil makamları ve 
ınümessillik vazifesi de, ilaveten 

't(i k büroları Antakya belediyesinin üst r kıtaatı kumandanı albay Şükrü 
"' d 'l · katında ve teşekkül edecek dört ve· 
~natlı tarafından deruhte e ı mı~-
tir. kalet te hükumet dairesinde buluna-

~ay meclisinin açılması için ya- caktır. 

Gayrimübadil 
~e istihkakını 

emlak 
tasfiye 

l asfiye usul ve şartlarını ihtiva 
eden talimatname geldi 

fi ~yrimübadillerc ait e~l~~in t~s
)'esı hakkındaki kanun hukumlerıne 

r . 0 rc hazırlanması icap eden talımat • 
"-rne hazırlanmıs ve dün İstanbul 
defterdarlığına res:nen tebliğ edilmiş· 
tir B ı · l.k. b. · u ta ımatname, em a ın sure 
... fiyesine dair hükümleri ihtiva et • 
'Jlclı:tcdir. 
~·Cayri mübadiller komisyonundan 

ılt; emlak müdürlüğünce devir alın. 
~•.kta olan emlak kanun hükümle!İncı 
'~ine iftirak hissesi olarak peyderpey 

~lak ve Eytam bankasına devir o • 
d~lll'llaktadır. Bunlarla beraber, bel~ 
'lrc hudutları dahilindeki milli, met· 

~it Ve firari ef~asa ait gayrimenkuller 
c bankaya devir olunmaktadır. 
~hrimizde bulunan Ankara . ~illi 

lak Müdürü Kizim dünden ıtıba -
tcrı tasfiyeye ait itlerle meşgul olmağ• 

(Sonu 6 nrı savfad4) Maliye Ve kili f, d Atralı 

_ _ tinin Arap müslüman ve milli mahiye- me~ı a ıcap e erse 
.~~~~~ .... ~ ...... tini tam olarak muhafazasını istemek .1,-

At t •• k d •• • için bütün Müslüman memleketlere hi h b •• ld a ur un ! taben bir beyanname neşreylemeği ka ar 1 goze a ı 
b 1 •ı • • • 1 rarlaştırmışlardır. Üniversite rektörü, azJ e ÇJ erJmJZI 1 bu kararı Başvekalete bil dirmiştir. . • t Vaşington, 19 (A.A.) - Roosevelt'· 

kabul ettJ ı lngı•ıtere ltalyanın in nutku Vaşingtonöa, hükumetin 
memleketin dahili ve harici efkarı 

f d kk umumiyesini demokrasilerin müda-

ı iatanbul, 1 .. 9 ( A . .. A ·> .. ~- Reisi ı nazari )• atJ•nJ• f · · h l b" lh _ aası ıçın azır anan ır su progra-
cümbur Atatürk bugun oğleden sont mının etrafında toplamak arzusunu 

f ra Dolmabahçe Sarayında memur celbettJ• ifade ettiği şekilde tefsir edilmekte-

! 
olduldan yerlerden ıelen Moakova dit. 

büyük elçisi Zekai Apaydın, Var- Londra, 19 (A. A.) - İngiliz dip- Roosevelt'in nutkundan anlaşıldığı-
fOVA .~~~ el~~i F~t Tek, Tah- ~omatik mahafillerinde teyit olundu- na göre Hull, Amerikanın gerek ken
ran buyük elçıaı Enıa Akayıen, guna göre lngilterenin Roma masla • di maddi menfaatlerini, gerekse de· 

f Brüluel elçisi Cemal Hüsnü Taray,: hatgüzarı Neolo • Çarls dün Kont Ci- mokrasiyi müdafaa etmek üzere bir 
• Sofya elçisi Şevki Berker ve Bai· ano ile b ir görüşmede bulunmuş ve bu harbe sürüklenmesi imkanını alenen 
f dat elçisi Tabir Lütfü Tokayı ka - 4 görütme esnasında İspanyaya İtalyan derpiş eylemektedir. 
f W ~ ve kendilerile bi-f aakeri ve harp ınalzemeai gönderildiği ltalyan gazeteleri susuyor 
f .. miidtlet ....... erdir. · f hakkında bundan 15 gün evvel de bir Roma, 19 (A.A.) _ İtalyan gazet~-
·~~~~- • -~~· kere hariciye nazırının nazarı dikkatini leri, B. Ruzvelt'in nutku hakkında bir 

O•• • k k ) .., • celbeylediği isnatları mevzuubahs et· guna neşriyatta bulunmamaktadıl'· 
ovız aça çı ıg 1 ~ittir. !ar. 

•• •• d k H E R S A B A Popolo di Roma J;?ibi bazı gazeteler. yuzun en ÇI an H bu nutku tamamile sükut ile geçiş· 
1 f ( tirmektedirler. Amerika Reri•icumhur u Ruzvelt 

ru .. şvet davası nsa sız esna Messajero gibi diğer bazıları ise, bu nuna Monroe kaidesinin teşmili mıı-
latanbulumuzun acaip hususi • k · k d nut a, Ingiltere'de hasıl eylediği ak- nası verileceğini yazma ta ır. 

yel leri vardır: Şehir mıntakaaı çen · 
Dün Ağırcezada devam edilen berinin dıtında kalan m ahalleler 
muhakeme mühim bir safhada. belediye k ontrol ve yasaklarına ta
Cürmümeıhudu yapan memur bi değildi°rler. Ö yle k öyler vardır 
hakkında bir iddiada bulunuld u ki, yarıamda belediye h ük üm aürer , 
Haklannda yapılan döviz kaçakçı· yarıamda köy k anunu tatbik ed ilir. 

lığı tahkikatını durdurmak için muha· Aldığımız b irkaç m ektupta bel~diye 

faza tdfkilatı şeflerinden Süleymana kontrol ve yasağ ı dıtında kalan yer 
rüşvet verirken yakalanan cLüsiyen lerde bazı eanafın, bilhana ba k a l· 
Jüber> tirketi erkanının mahkemele- larm çürük, bozuk h a tta kurtlanmıt 
rine: dün Ağırcczada kalabalık bir se· mal aattıklarından acı acı fikayet e· 
yirci karşısında devam olundu. ı d iliyor. 
MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLOCON.. Taaavvur edin iz: Şt-h irden uzak 

DEN GELEN CEVAP ve b iricik bakka la olan bir m ahalle. 
Muhafaza Başmüdürlüğünden Sü • Bay bakkal ma~allelinin l akirliii • 

leyman Bennövale ilk olarak geçen cel ni, büyük b ir luamının fehirde n er· 
sede tahkikat için emir verildiği hak· zak tatıyamıyacaianı ıöz önünde 
kında sorulan suale gelen cevap okun· tuta ra k kendini kapıp koyvermİf. 

du. Bunda fUnlar yazılıydı : Ne Ala lhtan korkuyor, ne kuldan 
1 - cSüleyman Bennöval Muha ·'çek iniyor. Dükka n p is mi p ia ; ma l

faza umum müdürlüğünden emir ala- lar bozu k m u bozuk ; pahalı mı pa
rak bazı tahkikat için Ankaradan İs· hah ... 
tanbula gönderilmittir. 1 Şimdi bu inaafıız ndam, beled i-

2 - Halen münhal Tahkik büroıu ye yaaaklarına tabi değildir diyet 1 
tef vekilliğinde Ankaradan İıtanbula bir kmm halkın aıhhatiyle, k eaeaiy
gelmi' olarak çalı,ıyor. 

1
1e hiç bir cezaya çarpılmak kor~u-

3 - Kanuna tevfikan Lüsyen Jü • au olmada n rah a t rahat oynamakta 
ı 

her tirketinin yazıhanesinde araşt ırma devam edecek mi? Böyle lerine 1 
yapıimış ve kaçakçılığa dair bulunan 'Çuf!···n diyecek bir m a k a m yok 'ı 
bir çok evrak çuvallarla Muhafaza 

1 
m u 7 ••• 

' (Sonu 7 nri sayfada) 1 * 

sülamelden bahsetmek suretile dola- Yalnız Mcssajero'nun cRuzvelt Ka
yısile bir telmihte bulunmakta ve İn· nada ile meşgul oluyor> şeklindeki 
gilter~'de bu nutka İngiliz dominyo- başlığı bir tefsir telakki edilebilir. 

ÇEKOSLOVAKY A'da 

Müzakere ve mücadele 

Çek Hker i .~riadea bazıları (Yazııı 7 inci ıayfada) 
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Kadınlara tecavüz 
vakalan coQalıyor 

(ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SABAl"I) 

Yazan: Henri kobert 

Ş a rlo t Ko rdayın 

bu yüzdea bir adaını dört beı 
yeriıaden vurdular 

Sis yüzünden 
Marmarada iki 
motör çarpıştı 

Taksi ve otobüs 
muayenesinde 

neler aranmakta? 

Bir çok yerlerde 
meyva istasyonu 

tesis edilecek 

muhakeme ve idamı 

Evvelki gece yarısı Şi~haneden Ka
sımpafaya giden yoku~ta bir hadise 
olmut ve meçhul bir taho yolda giden 
bir kaç aile kadınına takıld11ttan son

T& da bu tecavüderine m8.ni olınak İs

teyrn bir aile reiaini bıçakla bir çok 

Bunlardan Kaplan bütün 

hamuleııi battı 
M 1 . d jstifııde Muayeneye vaktinde eyva arın usaresın en 

ohmu.ak 
gelmiyenlerden alınan ~a· 

Evvelki sabah Umanı kaplıyan ke- Muhtelif meyva istilıioil ının iSİ 
yerlerinden yaralamı~tır. Yaralı Nec - c•zalar rında meyvacılık istasvonları tes •. sif sis yüzünden bir kaza vukua gel- '- ·' bırıv . .. . kararlaştırılmıştır. Bunlardan . " Ey bedbaht Fransızlar! Daha ne 

vakte kadar böyle tezebzüp ve tef
rika içinde yaşayıp duracaksınız,, 

meddin isminde Kasımpafıllda oturan 

bir ,..ı..stır. Evvelki ak..,.. ailesi ve ya-
miştir. Otomo~il ve otobuslerın_ yıllılc m.u- cislıtin Malatya'da kurulması ~. 
Baooırma'dan etYa yükliyerek şeh- ayenelerıne devam edılm.ektedir. ·· tmi . - . de •6 b. lira tJlı 

nında diğer iki kadınla !Iİnemaya git

mişlerdir. Tepeb.apnda arkalarına meç 

bul bir ...... " t.alı:ıldıiını görnm, ye bıı 

. . •--kte 1 .,,._ •-- u _, 15 b. . . . '--~-- rur e ş, veli ıçm " ın rımıze geune o an ""'p""'u mo- ıauayen=er ırıru:ı l.ejrıne ........,.. sisıı.t v 1 uşt MaLatya ?>f y· 
törü, Kaiırlıada açıklarında aksi i ... .sürecektir. Ayaıofya müzesinin önün- "·'-az ,0.~:ım ur. . . •• erliı< 
'k G .. .. ı vacu.uı. ıs-3 onunun ~~- • 

tı ametle yol alan , ülbaba• motö- deki meydanda haftada dort gun, pa- b .ı ruia b 
1 

_,_ __ • ..,i 511· 
·1 M··--~ k 'd . be .. j a,.arı "f anac.,. ve ..,...,.- . 

adamın peşlerinden ayrılmadığını ıö- rı e ç;ırp~ıştır. u ..... eme ço • zarte&ı, salı, perşem ve cuma gun- ti b T .1 k faali t geçect'ktif• 

B detli oldukundan Kaplan motörü der- leri muayeneler yapılmaktadır. Vak- ra ... e_ ı ır,ı:~: .. nla .:~_e yva ciJIS 
rüıoce ele büsbütün ~üphdenmiftir. u h 1 b t •~•-" kiler d de . ,.,.,yva ~-,o rl.DU4 me . 
sıralarda bu meçhul adam yanlarına a a mI.f ve ..,..~e e nıze tinde yazı ile haber vermeden kay- h -•-- ,_,.L . _,,. gaıı. 

d iki · · J • · k 1 · d''k··1m·· ı d' v-----~ !eri Gül' ba ve to uu,....ıı """" edilec~ı 
-4 -

Hareketin en ı g(iıı "Onra, yanı mıyet ennı o u.ıın ar ve tıtre inler; y...,,.,_rak kadınlara sartıntılık etmek o u Uf er ır. a..o.,..,,,.,.,e - dedild.iği günde muayeneye . gelmi- .. . . . en ftfl" 
temmuzun on birinci ırti'IÜ Parise eri- nihayet ben onların ~onuncu kurba- ba motörü kurt.armış ve nüfusça za- yenler, bu tarihten sonraki ilk cumar ~eyval _must.ahsilld er·ıın" ıcabed 

Ş 1 d 
• "O- l b tl d l istemiştir. Bunun üzerine Necmeddin . t 1 t Ka 1 ot·· .. .. nı ma uınat a verı ecektir. k 

ııen " ar ot,, ogruca ımsten,, 80- nı o ayım ve u sure e vatan ~ a.- yıa o mamış ır. p an m orunun tesi günü ve beş liıa vermek sureti!~ .... d ~ 
hiddetlenerek adama çıkıl'""ış, mec;l.ul h ul . ,_._ .1 la d"'kü' l !< Aynca, vasıtuızlıJc yw:urı eıı ~-• 

laığındaki (19) numaralı "Otel Dola nma ve i1111aniyete hizmet edeyim... am esı ...,..,., f'n su ra o ere muavene edilecek, bu cumartesi de . . . . '•fll"'.ı 

Ş '-b ~hıs ta büyü'- bir bıçak •ekerek Nec- k yb lı · edılemeyıp ıstihsal mıntaka"' 
Providaru<,, a iniyordu. ayet teııe" Wıümde muvaffak ola- '"" "' • a o muştur. gelmiyenler ondan sonraki cumarte.i j . lan 

1 
i hı't t'1lilt' 

. . ha . 1 meddini dört hef yerinden yaral&m'f· .. .. . , zıyan o meyva arın ev . 
Şarlot otelde bir müddet ıstıra t ınazsanı ·ıze yo u gö. termit oluyo- --- gunu, bu sef<.>r on lıra ceza verme'< rek usaresın· den '•tifade -~•lroesl ıçl!1 

k 
tır. Kadınlann feryadına yetişenler ili! eu.ı 

ettikten eonra (Sen Tomul eokağın- rum. Artı dOıµnanlarınızı tanıyor· BELEDİYEDE·. 5uretile muayene edilecektir. Bu '· de •-~bır· 1 .al akt AJınan"''d.l 
da "ka t ed b (D ) . d .k lk .. U .. Necmecldini Beyoclu ~oı.ı.hanesiııe ,_. . .... d 1 . nl . 1.,_ ""' er ınac ır. ' ..... ı 

ı me en me us oı:ıerre nın sun uz; avranıp a ınız; yur yu- - - .. ıncı _g. u .. nu e ge mıye erın. p ."". _a- ,-ası· ~a ......... '•ti!ade edilen bu ,...... 
1 ) kaldırmışlardır. Zabıta meçhul müte - B uk da d -LI • u=3•''"' ~ ikametgahını sorarak öj!'r~nmi~, .a- nüz ve vurunuz!,. oz gı ma auerı lan Bokulecek, muayenelen bu tun sa . d . dilik • 4 ı:nilyOJl 

kat mebusu evinde bulamamıştı. Ye- MARANIN SON SAATLERİ coı.viz.i ,;ddetle aramaktadır. Bozuk gıda maddelerine tesadüfe- muayeneler tamamen bitirildikteıı j li yaeı;ınadde ~ırnd b' ~~fevdı ıe-'rt e· 
. .. . .. r r esın e ır ıoa.ı a e ~ 

mek zamanı tekrar bu zatın hanesine O günün ferdası, temmuzun on bakırköyünde denizde bir dildiği zaman Belediye zabıtası tali- sorıra ayrıca ılan edılecek gunlerd~ dileceği tahmin olunmaktadır 
gitmi~. kendisini görın(;' ve (Barba-. üçüncü günü Şarlot Kordey sabah- kıza saldırdılar . matnamesi mucibince tahakkuk eden yaplıacaktır. 
ro) nun emanet etmiş olduğu mektu-' leyin çok erkenden kalkmış ve aat ceza o gıda maddesini satandan alın- Taksi ve otobüslerde boyası eksik, Evkafla belediye arallllda 
bu mebusa vermişti. , altıda Provafdans otelinden çıkarak Dün Yenikapı aahillerinde ilci kiti· makta idi. Belediye Reisliğinden şu- dö_emesi ~ba, camları kırık v~ par- Belediye ile Evkaf arasındaki ib'. 

Mebus (Doperre) (Barbara) nun gidfp Paleruvayya! bahçe!inde do- nin deniz ortaaında bir sandalda bir belere gönderilen bir tamimde, bozuk içalanan cınırten, cam rnekanızması tilafı halleden hakem heyetı, ~I· 
mektubunu okuduktan sonra (Şar- !aşmaya b~lamıştı. kadına taarruz etmek isted.klerini ve gıda maddelerine tesadüf edildiği ~o.zuk, kaplıarı kolayca. açılmıyan v~ jiçindeki mezarlıkları Belediyeye bl" 
!ot Kordey)e ertesi ,rünii gelip ken- Sabahın o erken saatinde bahçe- kadının parmağında bulunan bir yüzü- takdirde bunları imal eden yerlerden ıyı kapanmıyan, dingil ve karoserı ral<!ruitlr. Bu cümleden olmak üztf"l 
diııini görmeein.i söyledi ve birlikte de çinler top oynayordu; hiç kim- • d ld de nümune alınıp tahlil ettirilmesi aksa. mı ses çıkaran ve laçka tek_erlek- Tepeba•ında B-o·"'u KaymakaJ.ıll'" 

k ı:ü e ça ıklarım yazmıştık. 1 • -. 6" 
dahiliye nezaretine gideceklerini seler yo tu. Genç kız saat •ekize ka B k k.. h'll . d d b b ve cezanın bozuk madde yapan ima- len salgılı olanların derhal Plakaları • . ... d k' __ ,_. J b hçesi j)e 
va adetti. dar bahçede vakit e-eçirdi ve tamam a " oy sa 1 erın e e una en- lathaneden de alınması lA.zım gele- alınmaktadır. Muayeneler bittikte!l . ~ın"'. =:ıoe b~ ":ı ale ; ı,-kJ!l 

Erte•i günü (Doper-re) ile (Şar- saat sekizde henüz dükkanını aç - zer yeni bir hadiee olmUftur. ceği bild.irilm«tir. sonra muayeneye girmemiş hiç bir bu~~ b hır . sım yer ~ak• rııe· 
lot) dahiliye nezaretine .,.ittikleı:pe mı• olan bir bır.•krıdan kırk metelik Dün akfam üzeri ola;ı bu hiclise, j Rad ) al 1 · I motörlü kara nakil vasıtasının sey- ır 1 mış, .a çcnın arkas.ın . 

11
• ,,.,. 

" ""' .,... y Bakı k .. d A s·ı Hır. vo u ve ç gı ı gazıno ar ,,... 
de dahiliye naıın (Gara) kendile- mukabilinde kını ile beraber büyük r oy e ram, 1 00 ve ısto M .. I E ·· · E d 1 rüsefer etmesine müsaade edilıniyc- zarlık Beledıyeye terk edıJmış : ,·a· . ·ruı .. 15 .ı. d F u ga ncumenı manet. ra yo u 1 d. J 1 b h . . b ledını 
rini kabul etmedi ve .ııkşam üzeri bir mutfak bıçağı satın aldı, bunu ıamı e uç gencin ya,....rm a at- gazinolardan da çalgılı gazinolar gibi cektir. e ıye,. a e a çesmm e ~a· 
müracaat etmelerini aöylettirdi boyun atkı&ı altına ~akladı. I ma isminde bir L:ıza deniz ortasında . kıflar Idaresi hesabına bankaya '·n 

riısum alınması esasını kabul etmişti. KÜLTÜR iŞLERi: tırmıştır. Vakıflar İdarec! bahçen~. 
Zaten bir daha birlikte dahiliye Sonra bir arabacı çağırarak ;ita- zorla tecavüz -;tmelerile meydana gel- Bunun üzerine radyolu aazino sahip- np• 

· " - yerinde Vakfa ait apartımanlar Y• 
nezaretine gitmeleri de mukadder ranın adresini sordu ve kı>ndisini o- mıştir. !eri ayaklanmış, kararın kendilerini Edirnede köy muallim 
değilmiş. Çünkü o gün öğle üzeri raya götürmesini tembih ettikten 1 Aram ve Silon Fatmayı gezme ba- zarara sokacağını ileri sürmüşlerdi. mektebi açılıyor cak ve kiraya verecektir. 
(Doperre) şüpheli bir ııdam olarak •onra bu adresi küçük bir kağıda hanesile kandırarak sandala bindirmiş D h·ı· v k"Jet' d B led. Çöp kongresi 

a ı ıye. e .a ın en e .•yeye İzmir ve Eskkeh.irdeki köy mual- · Jc '" 
takip edilmeğe başlanmış, hatta evi yazıp arabaya girdi. !er ve açılmı·'ardır. Denizde yüzmek· 1 b t d d ı 1 .., Viyana Çöp Kongresine i.ştıar ıı·ı ., ge en ır amı.m e ra yo u. gazıno a- !im mekteplerinden başka Edirnede 'l JıJ 
bile temhir edilmişti. (Doperre) Şarlot Kordey honhar !\foranın te olan Hırı·sıo da sa d 1 · · 1 ı ı 1 d ı decek olan Dahiliye Vekaletı " 3 

1~ .. .. . • n a a gırmış ve rın ca gı .ı ga~mo a.r emsa ın e o ma- 'de bir köy muallim mektebi açılması • 
bu şerait dahilinde kendisinin tav- Kordelye sokağında ikamet etmekte uçu bırden kızcagazın üzerine çulla. dıkları bıldırılmiştir. lm Edi kö işle~ Müdürü F.aik ve lstan~ul ~el 
siyesinin faydalı olmaktan ziyade olduğu (30) numaralı evin önilne narak tecavüzde bulunmu•lardır. ı Festival devam ediyor ~~:l~~~ebi~:~rhazırlı::;:rı t:m~~: diyesi Makine Işleri Müdüru :N~i 
muzır olacağını genç kıza söylemiş saat dokuz buçukta varınıştı. Fatmanın hizmetçi olarak bulundu- yarın yola çıkacaklardır. ViYa:',3~.n· 

(ş 1 t) d b , · .. .. ş ı t •ı · B b · · d Festival'e 30 ağu<t<ıs günü Tarabya- lanmıştır k b'ttikt h t IU''-ve ar o a unu ya;ı:ınen gorup :ır o "' an ar peı1 ısmm e o- ğu evden dürbünle badi.eyi görenler . ongre ı en sonra eye bil" 
anlamı.,tı. lan kapıcı kadından Maranın hangi vaziyeti ])Olise haber vermişler ve ya- daki Sümerpalas otelinde verilecek Hazırlanmakta olan mektep tedris ya, Fransa ve İtalya'ya geçecek~ dıl" 

Yal k la Şarl t t da ·ırede ot rd - d K balo ile son verilecektir. Bu baloda heyeti kadrosu bugünlerde tebliğ O· yu-k Avrupa sehır· lerı'ndekı· beJedı 1 nız a n o emmuzun u ugunu sor u. apıcı k.Uanan suçlular dün sabah ad}jyeye 
·k· · ·· ·· k d k k d Tanasa revüsü de bulunacaktır. lunacaktır. Her vilayette bir köy mu- kile- k ufa · on ı ıncı gunu a ş:ımı r asına apa a ın: verilmi~lerdir. rumu tet ; edece , sonra m 

narak bir ·beyanname J:ızmağa ba.5- - tik katta, caddeye bakan da- Ç ocuk bahçeleri allim mektebi tesisi için de yakınd.l bir rapor hazırlıyaacktır. 
lamı.+.. Tevkifinden sonra üzerin- irede oturur amma hasta oldug-un - bir kadın meselesi yüzünden hazırlıklara başlanacaktır. 

,.. Beşiktaş ve Üsküdar kaymakam- k • · kurs) 
den çıkan bu beyanname şöyle ba~ dan kimsenin yukarı bırakılmaması kanlı bir kavga lıklan mınalkalarınd;ı münasip gör- öy egıbnen arı 
!ıyordu: m tenbib etti. Cevabını v~rdi. Edirne köy eğitmen kurı;unda tet-

ş 1 K 
Evvelki gece sabaha ka~ı D 1 dükleri çocuk bahçelerinin yerlerini Ed d 

"Kanun ve sunıun hakimiyetini ar ot ordey fazla h•rar etmi- " o ap- Belediye rellilığme bildirmiflerdir. kikat yapmak üzere irneye gi en 
istiyen Fransızlara!.._ yerek evden çıktı. derede Manokyan ve Apostol isimle- Ç k b h 1 . A 1 .. t tk·'- Maarif Vekaleti şube müdürlerillden 

Li 
. . · d .k. k' . K . . d b ocu a çe erırun yer erını e ı.. İ 

"Ey betbaht Fransızlar! Daha kın bır saat ,'!()rtr!l tekrar gel- rın e ı ı ı\11 asını ısının e ir genci t . dil h t .. .. .. HıfzUTahman Raşit dün 6tanbula .. .. . . . "' .. .. e mıye memur e en eye , onumuz... t 
ne zam.ana kadar boyle tczebzup ve dı. Ve bu sefer kapıcıya hıç bır ~y adarruılr.uıı dovdükua sonra ustura dekı haft• içinde. Fatih Rami Be ik- dönmüştür. Bir kaç gün stanbulda 
teferriluı içinde . ~aşıyaca~~? ~rmadan doğ_rudan .d?ğruya bfrin-

1 
ile de yüzünden yaralamışlardır. ta§ ve Ü.sküdar'a gidec'.ek, W:JıQr ş ve kalı:lıktan sonra Ank.arııya gidecektir. 

HU!U t menfaatlerıııı, mC'nafii am- cı katrn merdivenlerını çıktı. 
1 

Hadioeye bir kadın tnft<:lai ubep I çocuk kütüplııneıii olmıya elv~ifli 32 vilayet tarafından idare ~~ilen 11 
meye tercih eden, ııizlm biribiri- Kapıyı çalım:a kapı}"! açan ka- olmuştur. biruı ı·e bah.çi!leri tel.k..ik edecektir. köy eğitmen kursundan çok iyi neti-
nize diifünıı, biribiri.ııize boğazla- dm Yara ~~ nikahsız olmakla be- Manokyan ile Awstol Dolapdere- Çocuk deruz banyoları için yapıla'.\ ~der alındığından kurs adedm'n ç ,_ 
tanların denaetlerine kurban o _ raber kendısıle karı koca gibi yaıııJ de 16 numarada oturan Kasımı uzun teilriklere devam edihyor. Yakınd4 f:altılmasına karar verilmiştir. 
laca~~ız? Bunlar perişan ve .muz- J'~ll ~on Evrardı: Ve ~{aranın müddettir ta.kip eımelr.tedirler. Niha- , bir l><'yet deniz hamamlarının mınta- Ankara bp f.a!Wltesi 
mabil bir Franııamn harabelerı üze- ldmsemn kabul edılmemesı haklan t d"' ı... b. f b~·'-·~ k-'--ını g zecek1ı·r Ankarada Ankara Nu··mune has 
rinde iatipdat tahtlannı kn~•k ı"çin da verm;• oldug" u emri tekrar ettı·. ye b' un_al...,arndc "d··""'eı.tını uunu,lar ..,,... e · • ~~ .. ...., ol K tahanesi civarında ınşası takarrür e-
. 1 . birib" iri . d 1 F ı . .-.. b f Ş 1 t . ve ır qı; ence o onm te an a-

~ız en nıze üşürOyor ar.. a"-"• ıı se er ar o t!!rar etti. Söy- D 1 pd . o den Tıp fakültesi binasının in.<a faa-
D ·1ıı . . I d... .. },{ aırnıo o a erenıo en tenba bir kö- • •t f 1 b • . .., 
d ag k;u- cmay~1 ve zulı~m~~ .boyun- e ·~ıne gore =~a ~yl:nece~ çok fCSinde üzeıine atılarak u&Wra ile ııu- n ı versı e a e esı liyetine ~!anmak üzeredir. Bina-

uru arını ı ame e e ılıyorlar. mu ım ve mera ver • a erlerı var-
1 

k . ,_ d h d 

1 1 
k nın in<ası için tensip edilen sahadaki 

Kanımıza 50 arnı• birkaç can1lvar dı; uzaktan sreliyordu; fazla bekli- ra ını eflnıf"'' ve eonra a • ay i a • 
T maaş a c ışamıyaca eV Ve düknlar tamamen istimlak e· nefretengiz •uikastler tertip ederek yem~i M.rayı mut.laka e-örmeliy git de fimdi yioe zamparalık et » di-

k d 
dilmiş. saha taayyün etmiştir. Bu-

bizi bin yoldan uçuru:nA .sürüklü- di. Lakin Şarlotun bütün israrları yere orta an savu""u~lardır. Ka .. m 
yorlar. b~yh~de idi: Simon Evrar Maranın yeti""' poli·.'~ tarafındon ı.-davi altı-. Bu sen~ de fena randıma-

Fransızlar! Artık düşmanlarını- hıç kımseyi kabul edemiyeceğini na alınmış: ıkı suçlu da evlerinde ya- • 

zı öğrendiniz. Davranıp, kalkınız söyledi durdu. Şarlot yeniden oteli- kalanmışlardır. nın sebebı devamsızlık 
ve ile-i !. .. Dağlılar bir kere mahvol- ne avdet etti ve otelden )!araya hi- Lt.anbul ÜniYersıle Rektörlüğü, bu 
dttktan ~onra bn memlek2tte kar- taben bir pusla yazıp po•ta ile gön- Barbaroıım babasnıın türbesi seneki imtihanlarda elde edi~n ran-
tteşle!" ve dostlardan b'1şka kim e derdi. Puslada diyordu kiı tamir edilecek dımanı Maarif Vekaletine bildirmi~· 
kalmru ın !., Daha aşa(i:ıda ise •u "Kaen şehrinden ge!i~·orum. Bu Ba k 

Y iV" il Celiıl Bayar'ın tasvipl~rile tir. Rektörlükçe Maarif Vekaletin» 
cümleler ruızara çarpar: •ehirdeki süikast teşebbü~atına bir 1 k 1. . d b d 

günlerde bu binaların yıktırlımasına 
başlanacak, 939-940 ders yılında fa. 
külte de bu yeni binada tedrisata 
başlanacaktır. 

Yeni bina, bütün asri tesisat ve 
teçhizatı ihtiva edecek ve bir tıp fa
kültesinin biitün ihtiyaçları nazarı 

clıkkate alınarak inşa olunacaktır. 

"E F 
1 1 1 

k b' k f . mrm e e ımız e a ~ hPr SPnP; verilen raporda talebeden matlı ip 
y ran&a. Güze vatanım; se- an evve es ı vu u etmek hamıy- lı d · · . B b H d 1 d ğ ı k . d k. . ti t . . . 'dd .şan enızcımı>< ar aros avrptti- ran ımanm a ınma ı ı yazı ma ta, MU-TEFERRIK: 

ııın saa et ve •ü unetin kanunun ye va anıyC'TllZın şı etle amir bu- . 
tatbikına bağlıd>r. Ben "Mara,, yı lunduğu bir (;eydir zannederim. Ce- nın. hatırasını lı:ut!ulamak üzere bır buna da sebl>p. gençlerin mekteb2 -T uri~;;..ti;;.k..;.;;..o;..teller tek eld eu 
öldürmek suretiyle bu kanunları çiğ vabınıza muntazırım.,. denız ~ayram1 yapılmasının kararla~- devamsızlığı gösterilmektedir. Üni- idare edil.e.cek 
nent4 olmuyorum. Çünkü ")faraı, Lakin akşamın yedisi olduğu hal- tınkhgını vazmıştık. Bu hususta ha- versiieli gençlerin bir çoğu iş almka · 
yı kiıinat idama mahkum etmiştir. de pU&lasına bir cevap a!.amıyan zırlıklara devan; ol~urken diğt-r ta· tadır. Rektörlük devam.ızlığa sebep 
Ve o bir darağacı kaçk:ınından bat- Şarlot Kordey 0 gün Oçüııcü defa ol raftan Barbaros un babaS1na ait ola'! olan bu halin derhal önüne geçilme
ka bi rşey değildir. 13u şerait dahi- mak üzere Kordelye sokağını boy- ve bugün Trakya'da bulunan türbe- sini Vekaletten istemiştir. 

İktisat Vekaleti Turizm Bürosunun 
memleketimizde turing klüplere an
ket şeklinde yaptığı tamim üzerine 
Turing Klüpte bir toplantı yapıldı-!inde hangi mahkeme beııi muhake- Uıdı. sinin de tamir olunma<ma karar v~- Maarif Vekaleti, Üniversite genç-

me edebilecektir? Şayet ba katil Beyaz üzerine açık renk elbi- rilmiştir. Bu işe ait keşifler tamamen !erinin hariçte çalışmalarına müsaa- ~ını yazmıştık. Bu toplantıda mem
yüzünden günahkAr isem canavar- .ııe giymiş, boynuna pembe bir atkı yapıldığından tamirata yakında bas- de etmiyecektir. Bu gibilerin Vekale- leketimizdeki turist oteli haline ko-
lan yok eden meliikeler de benim atmıştı. Başında ise yüksek formalı !anacaktır . tin müracaati üzerine ~1erindrn çı- nacak müesseselerin tek elden idare 
kadar günahkar idiler. Kaldı ki zamane moda.sına uycun lıir .µpka, f karılamları da muhtemeldir. Bazı ga- edilınesi için görüşmeler yapılmış ve 
"Mara., o canavarlardan daha ea- ~apkanın üstünde de siyah ve ucu tfa iye nin 16 ıncı yıl d önSmii zetelerin Üniversite gençlerinin ma- ayriyeten Tarabya'da Sümerpalas'ın 
nu·ar, daha müfteristir. Ey ..:-atan, y~l ~eritti bir fiy&D&'O vardı. .~tfaiy7"in 16 ıncı !ıl?.önümü ö~ü- aşlı memuriyetlere tayinlerine iz.in 
sevgili yurd ! feliketlerin yüre- imi Bıı aefer kapıyı kendil!;ine kapıcı m~zdekı per~mbe gunu Fatihte :\- verileceği hakkında vermiş oldukları 

lı ,_1 . . g k dm . . - ' faıve bahce<ınde vaıııla"'1k avni ~un h b ı 1 d parça yor, ,... bmu burıruluyor. Ben a açtı ve kendl8ıy! .. beral>er yu- 'tf . k b" .· 'k· . ' . ". . a er er ası sız ır. 
_ ,_ ha ı aıye me et ının ı ıneı de'1resını ----

sana anc..... yatımı feda edebili- kan çıkıp Maranın apartmanına ·k 1 ed 1 d' 1 . _ • ı ma en ere ıp omaları "erılecek-
rim ve bu fedakarlıgı yapmak hürri soktu. Simon Evrar da meydana DENİZLEKDE 
yet ve eerbe tisini babşettlğinden do çıktı ve sabahki cevabı reddini tek- tir. Bu sene mektepten 24 kişi mezun ------

olmuştur. y · aha !ar 
layı Cenabıhakka hamdüaenalar ol- rar ederek Şarlotu savmak istedi enı ar vaour ı 

sun.. Benim öl.ümüm kim_ seyi ızrar batta iki kadn arasrnd:ı oldukça da Ttirk - R umen eliş1eri sergisi ._, _.ı . Şirketı Hayriyenin Haliç şirketin-
etmiyecek. ıımyorum ki ~on nefe- 'dd tı· b' .. k b'I ld a....,.yor k b 

ve Çırağan sarayının bulundukları 

yerde ve Flurya'da seyyahlar için bi
rer ya;lık otelin kurulması kararlaş
tırılm15\ır. 

bıldırcın avı 

!•tanbul Avcılar Kurumundan: 
A '-cılar ve Ambarlı köyü bütün a

razi ve meralarında bıldırcın avlama 
hakkı !Kurumumuz tarafından kira-. b"l ta d 1 f d 1 'ı e ı ır muna aşa · ı P o u. Tü" k R Eli 1 . Se den satın alara ara a vapuru şekli-

sını ı e va n at anma ay a ı ol- r - umen li en rgi!i bugün 
sun. Mızrak ucunda Paris sokak- O aralık banyoda bulunan Ma- saat 11 de Taksimde eski Satie bina- ne koyduğu 77 numaralı .Kabataş• lanmıştır. Bu meralarda avlanmak is-
lannda gezdirilecek olan kafam ra münakafa ırürültaıilnü işitm4;, 1 sında Vali ve Belediye reisi Muhitti;ı vapurunun noksanları ikmal edildi- \iyen avcıların mer'a kortlarını nl
kanun muhibbi vatandruılara içtima sebebini sorarak öğrenmi~ ve '"Şar- 1 Üstündağ tarafından açılacaktır. s~- ğiııden yarın ilk seferini yapacaktır. mak üzere Kurumun Eminönü, Hü
ve tesanüt bayraklığı etsin, ayaklan !ot,, un yanına getirilme~ini teııbih gide Türk ve Rumen kadınlarının Bu vapur şimdilik İitanbul - Ü&kü· seyinefendi Han, Numara 9 daki 
alt~nda zeminJı ur ıJclıJını his iç'._n etmi ti. ı yapmış oldukları eserler teşhir edi- dar araSlnda yardımcı olarak çalışa- merkf'z yanhanesine müracaatları i-
daglılar kanımla yazılmış mahku- (Devamı var} lecektir. ·akt!ı'. l:in olıtnur 

bir haftada yakalanan 
kaçakçılar bit 

Ankara, 19 (A. A.) - Geçen ki· 
hafta içinde gümrük muhafaza teiüı;· 
!atı, ikisi ölü yirmi yedi kaçal>çı. il'· 
yüz seksen yedi kiio gümrü~ '.'2"~oO 
47U> defter sigara. kaiıdı, 5 siJJih. e
ml!l'mi ile 5 kaçakçı hayvanı ele g 
çir ilmiştir. 

Genel Kormay . 
Başkanlığının taminıı 

Deniz Subayları 
elbiselerine benziyeıı 

üniformalar 
1JS!" 

Genelkurmay Başkanlığında~~ 
vekilet ve Dahiliye Vekfileti !< r 
Belediyeye bir tamim yollan:ııı tJ ~

Bu tamimde, bütün sivil denıı ~ ~· 
oupları ile devlet hava yolları, 'fU~et 

·c:ıt 
kuşu, İstanbul Şehir bandosu, tı fo' 
kaptan ve çarkçı mektebi ve saıre ~· 
bi bir çok resmi ve gayri resmi ıne 

or· 
tep ve müessese mensuplarının . e 

el riJ1 dumw: deniz subayları e.ll:>iS e -01· 
çok benziyen elbiseler giy1'lekte ati' 

dukları görüldüğü yazılmakta, b ıı 
larının askerlik haysiyetini bozaC~. 
şekilde gezdikleri, pantolonlarının ıJ< 
tüsüz bulunduğu, yakalarının ~~rı 
olduğu ve ellerinde paket taşıdık ıı 
ilave olunmaktadır. Bu hal, bir ç~il 
ecnebi önünde çirkin manzara teŞ 

1 

etmektedir. Bu usulsüzlüklere k~J. 
Genel Kurmay Başkanlıltı . şu elc
birle-in alınmamı derhal ıstcın 
t<>dir : 

1 - Elbiselerin tek önlü ve tel< 
düğı:ı:ıeli olması, ,.~ 

2 - Kollarında, omuzlarında B' 

yakalarında deniz subaylarıınızı!I ~ 
lametlerine benzer sarı veyP- lı~
veyahut şeritten aHimelter taşııı 

muı, . slS' 
3 - Şapka kukartalarındakı ve 

metlerin çok küçük kıt'ada olm361 ilC 
asker olmadıkları için defne dallar 

ay yıldız bulundurulmam~, bBY' 
4 - Kışlık paltoların denız su 

Jarınmkine benzetilmemesi 



ristan ne yapacak? 
\Son anlaşmadan buhseden Tri
....__ de nnsyon 1eazetesi şunları 
·~or: 

'ıılraristanın silfıhlanmıısı, Türk-

YENi SABAH 

Komşu memleketlerde 

Filistin meselesi 
seyahati bu kanlı İbnisuudun 

davayı acaba halledecek mi? ispanyadaki hart 
tnd~şelendirmekten h~li k.~l ~- Fransız, İngiliz gazeteleri, ibni Su-j ortadan kalkmıf olac!'k, Arab ve Ya-
tı• geçen sen~, Sof~ a huk_u- udun Londraya vaki olan seyahatini, hudi münaka,a ve mücadel~i kalmı

Avrupayı rahat 
bırakmıyan 

büyük meseleler 
,b~\'Velcc derpış cdılen plan !Filistin meselesılc alakadar görüyor - yacaktır. 
ınce, Trakyada Türk hududu lar ve bu hususta mütal~alar yüri.itü- lbni Suud, İngiltere gibi, Fiilstinde- Alman ırkı Çekoslovakyada 
d · d·ı ·· ı· len ' k a ıcra e ı nıe..:ıı azımg~ . yorlar. I ki kargaşalığın bertaraf olmasını iste- ekalliyettedir. bohemyada bile 
tıanevralar~ harptenberı. ılk Bu gazetelerin mütalealnrından çı- diği için, son kararlar anında. Londra- toplu değildir. 

Hükômetçilere göre 
. taarruzları ilerliyor 

'r 0 arak teve ul~ karar verın .-ı kardığımız hülasa şudur : da bulunmakla gerek bu meseledeki . . 
11rk - Bulgar mun.ısebatı hakı- ıb . 5 d M kk d d . . ı· k . l b.Jd' k k Parıs. 19 (A.A.) - Fıgaro gazc-

ı nı uu , e e e, aıma ıs am no taı nazar arını ı ınne , gere . d D 
soğuklamıştı. Ank~ra hüku. vahdetinden bahsettiği halde hiç bir Bahriahmerdeki vaziyetini alakadar 1 tes5ı~.dc Aolrmesslon yazıyı~~ : .. h"'k. 

Pek açık bir surette protesto k. F'J' . 1 . • .. . · . . u et man arı cvve 111.ı gun u u-. . . va ıt ı ıstın mese esını ortaya aunnc- eden cihetlen lngıltere ıle halletmek' . -'-].f) . . Id w .b. dd 
ı ve silı zanları ızale et. . . O 1 ·ı ·ı d 1 w b' . k. b l k 1 metın tCK ı erını o ugu gı ı re e- ı 

mıştı. nun, ngı tere ı e ost ugu ı- ım anını u aca tır. • . . . . . 

Düşmanın taarruzları akim kalmış 
F rankoculara göre sükôn var! 

lllaksadiyle manevralar Bul- f k 1 . . . d I .1. F 1 . lb . dcrek azamı ıstıfadeyı temın ctm1' -.. _. . . tara a masını ıcap cttırıyoı u. ngı ız ve ıansız gazete crı, nı . .. . . • . 1 nın ta.m gobegmde ıcra edıl- İbni Suut, yalnız bir defa, geçen se- Suudun, Emir Abdullahın yeni Krallı- lerdır. Lord Runcımanın hakıkı vazı- Barselon, 19 (A.A.) - Müdafaa Ne- komiserli,ğinin tenkisine dair tanzim 
. . . d W• • • F·ı· . k w•ı . b' . 1 k 1 w fesi 11ıimdi başlıyor. Bu müdebbir ve zareti tebligw edivor· edilen kararnamel"rı' ncşretmı·ştı' . ne vazıyetını egıştırrnış. ı ıstın ı- gı e yenı ır vazıyet e arşı aşacagını, • . T . . . . J • 1 "' r. 

zamanlurdadır kı, 
1 

f 
1
. 

1 
. f 1 bl k .. . d k. ... . b .. adıl adamın clındc tımdı vazıyet hak- Şark cephesinde kıt'nlarımız düş- Henüz askeri ı·dareve g"çmiven bu··. 

yamcı arına, aa ıyet erıne ası a vere- ara ı uzerın e ı prestıJının u yuz- .. .. " 
- Türk ve Bulgar - Yunan rek lngilterenin projesini tatbike mey- den iyice gölgeleneceğini hesaba ka-1 kında h~ku~ .ver~c:k cleman.l~r. mev- manın Sierra Pandols'a yaptığı iki tün harp endüstrileri teslihat müste-

. batı, Se~inik . anlaşmasını dan bırakmalarını tavsiye etmişti. tarak, Filistin meselesinin hallinde, cuttur. ~endı.sı~e .ıtımat edebılınz .. O- taarruzu tardetmişlerdir. şarlığının emrine verilmiştir. Liman
ı kılacak hır şekılde aydınlan- Fı"lı.stı·n mesele·ı·nı·n P-~ı komı'syo _ k d' . . d . d'I . . . . 1 nun tclkınlcrını dınelmemek mesulıye- Estramadure cephesinde Zarza Ca- Iarla bunların tesisatı da askerı· ma-.. ~"' en ısının e tatmın e ı mesını ıstıye- . . ..ki k l l b.. .. . . 

. • 'M. Stoyadinoviç htikiimeti - nunun tesbit ettiği ıoekle göre, bir neti- ~· . b f f d tını yu enece o an an utun dunya filla civarında kuvvetlerimiz ileri kamların idar~sine tevdi edilmistir. 
Iki parti arasında npv'ima bir ceyc b~alanacag·ı bTugu·'nlerde, ı·bnı· Su- cegını ve u ırsattan isti a e ederek efkan umumiycsi takbih edecektir . .., Vehabi ülkesile fngiltcreyi, Bahriah _ hareketine geçmişlerdir. Harp komiserliği hakkındaki ka-

~ıı;sıt rolü oynamak suretiyle udun Londraya seyahati dikkati celbe- merde birbirine bağlıyan menfaat e- Jour gazetesinde Bailloy töyle Düşmanın Cabeza del Bue'ye yap- rarname, harbin bidayetinden beri 
aleye yabancı kalmamış ol- diyor, onun bu meselede mühim bir yazıyor : tığı taarruz akim kalmıştır. gayri resmi bir şekilde faaliyette bu· 

b ki l k tah · d'I b·ı· sasları üzerinde anlaşacağını tahmin S 1 k a ı o ara mırı e ı e ı ır. ı rol ııynayııcag· mı tahmin ettiriyor. Alman ırkı Çekoslovakyada ckal - a aman ·a, 19 (A.A.) - Umumi l ll ediyorlar. unan teşekküle resmi bir mahiyet 
U suretle, Sclanik anlaşması, ı Son verilen haberlere göre. lngil _ . . . .. liyettir. Be.rlinin iddialarına 'ağmen karargah bildiriyoı: 
"nı b' l . k . ı· . F l Ecncbı gazc-telerının bu mutaleaları B d S"gre cephesı'nde du"şmanı nehrı·n Yermeketdir. Komiserlik, Müdafaa .. .;anın ıze )Jrço mı a mı tere, i istini Amman Emiri Abdulla- ohamya a bile toplu bir halde değil- ~-

~iş Qlduğu emri va ki vasıtasiyle hın krallığı altında Maverayı Erdcnle ve tefs'.rleri esassız değildir. ibni Su- dir. sağ sahilinden tamamilc tardettik. 
taraflı bir fesih sistenıinin aksi- birleştirecek, bu suretle arabların iste-' udun, lngiltereye sıhhi sebeplerle se- Bu itibarla devlet içinde devlet kur Diğ{.'r cephelerde kayda şayan bir 

Olarak, muahedelcrin ternzii ta- diği Filistin Arap Kırallığı da mey • yahat etmekte olduğunu ve orada bir mak iddiasında bulunamaz ve kendi şey yoktur. 
e~ıe pasifik bir surette tekrar dana gelmiş olacaktır. buçuk, iki ny kalacağını söylemesi. her anayasasını. kanunlarını, radikal siya- ı Harp endüntrisi hükumete 

'ke tabi tutulmalarını'l bir en- Bu idare şeklinde, yalnız bir iskan halde, vukuu hale muvafık görülmek- si emellerini Çekoslovak demokrasi - geçiyor 
eç formülü olarak tarihte yer a-,mesel~i mahiyetinde kalacak olan tedir. Bu seyahatin, muhakkak bir si-1 sin,. kabul ettiremez. Bunu i temek Barselon 19 (A.A.) - Resmi Gaze-

~· Montrö ve Seliınik, sulhün Yahudilik ve müstakil Yahudi yurdu yasi manası vardır. muhtariyetin ayrılmasını, binnenaleyh tc, limanların ve harp endüstrileri-
~ ~~atına alevli harflerle yazıla- inkılabı ve dolayuıilc harbı istemek nin askeri idarC'ye geçtiğine ve ordu 

ıkı kelimedir. B k •ı J. H ı• • _J demektir. lngilterenin iki ay evvelki 

Seıanik usulü bir ekol yapa~~vk aşve ı aun zmırae müdahalesi ve Lord Rüncimanın şim- Almanya Meks·ıka 
~? Bunu her halde yakında og- di Çckoslovakyııda bulunması hümma 

0 
eğiz Macaristan 1.aibi Amiral h •• l k l ateşleri içinde yanan Almanları bir az t 11 • t• 

~h~, bu ay içind: Şa~~ölyc Hit- teza urat a arşı andı yatıştırmak için yatıttınlmı~ ise de teh- pe ro arını IS ıyor 
"- ııyarct edecektır; dıger taraf- like henüz bertaraf olmamıştır. l -o---
~ küçük Antant konferansı yir- (B ta f 1 . f da) Büyiik Alman manevralarının vakit ~ tü k d d 

1 
k a" ra ı ncı say a ve İzmirde bulunan saylavlarla rnül- Hitler, sefirle petrol 

~. ne. ·a ar Ble le toplanaca - . . . . . .. siz inkişafı şüphesiz müzakereler üze-

nezaretine bağlı bulunacaJ.o:tır. Ko-

miserler müfettiş vazifesini görecel{

ler ve bilhassa propaganda, matbuat, 
teskilat ve nizarnat ile meşgul ola
caklardır. 

Gazete, ayni zamanda sefaret ve 

konsoloshanelerin tensiki hakkında 

bir kararname neşretmiştir .. 

Kanada ve Amerika 
münasebetleri 

-0-

'Kanada hücuma uğrarsa 
yardım görcek ' I>enılebilir ki Macar diplomasi- ş:h:ımızde olduğu .ıçın .~aşvekıle ~u: ki ve askeri erkan ve bir çok zevat rinde tesir yapmak maksadile hazır_ istihsa'5.tını görüşecek 

il kati istikameti bu seyahatin lakı oldu. Başvekıl, ogle yemegını tarafından Denizbank'ın yeni satın lanmıatır. Tayakkuzu elden bırakma- ı Nevyork, 19 (A.A.) - Meksiko'dan 
~~a tesbit edilecelctir, yani bir Şehir .. gazinosunda yemiştir. Yarın aldığı Efes. Sur ve Bayraklı vapur- mak İazımdır. Nevyork Taymis gazetesine bildiril- Vaşington, 19 (A.A.) - Kanada 
~e ile, Macaristanın Berlin - (Bugun) Fuarı açacak olan Başve- larile Ycnikale açıklarında karşılan- Populairc gazetesinde Lcon Blum diğine göre Ruedt Von Collenberg tehdide maruz kaldığı takdirde Ame-
~ ınihverine kati olarak iştirak kilin mühim bir nutuk söyliyeceği an- mış, limana girerken de ayrıca şaroi .öyle yazıyor : Boedigheim. Hitlerin kendisini ça- rikanın ittihaz edeceği tarzı hareket 

td J:1c: Imaktad ve sandallarla denı·z s 1 t ...- bild hakkında Roosevelt'in beyanatı Va-~~ eceği yahut bilakif kiiçük An- .,.ı ır. • porcu arı ara- lngiltere ve Fran1a gibi iki demok- ğırdıgını irmiştir. 
~ d fından selamlanmıstır B k·ı c B d ı k h.r 11 • sington'un diplomatik rnahfellerinde ı...:· evletleri grupu Be Budap~te Karşılama merasimi . · a~ve. 1 ~- rasi bir cümhuriycte nasihatta bulu~ u gazete, ip.oma ti ma ıe erın • 
~~eti ara.sında bir aıı1.aızma ze- İ . 

19 
(AA) B k'l C 

1
•
1 

lal Bayar, Kordonda asken bır kıt :ı 1 H' 1 . r· 1 Meksik , t 1 muhtelif şekillerde tefsir cdilmektc-
""Q.I ,.. zmır, . . - aşve ı e.a . d 

1
. .. . . nabilirler ve onun bütün vatandaşa- ıt erın se ır e anın pe ro d' · 

u.. bulunabilmt, mi olacağı belli Bayar bu sabah saat 9.40 da İzmir va- ıbJan darma ve po ıs ~ufrezelerile bır 11na. hangi ırktan olursa olsunlar. ka- istihsaliıtile alakadar meseleler hak- 1 ırU. • tt la t r-· 1 

~~°'Clktır. Her halde 5' .. ela" nik misali . . . . . . an o tarafından selamlanmış ve is- 1 b b d 11 k d .. .. w. • t 'kl . . mumı sure e yapı n eu.ır ere . • . purıle şehrımıze gelmıştır. Bac:vekıl t•kb 1 1 
b" 

1 
h ti hukuk müsavatı i e era er i erine ın a goruşeccgını zannet ı erını .. R elt M d k . . . lJ>eşte zımemdarlarını uzun hır " , ı a e ge en ın erce alk tarafın- lc"lt" 1 • __ı_. h . ti . . b'ld' kt d' gore, ooscv , onroe o trınını:ı 

Ek 
. B k Ş k. K b. İl ve u ur crıne, ırıu usuaıye erme rı- ı ırrne e ır. t tb'k K d d . ..__ll:ıtrıüle sevketmelidı'r l."'akat so onomı a anı a ır ese ır. - dan alkışlanmıştır. Celal Bayar Gazi d'I . . . d b'l. 1 F .. . . . .. I a ı ını ana aya a teşmıl etmiş-~ . - - b F 
1 

.. 
1 

w • •ayet e ı meııını h~mın e e ı ır er. a- . Sö'ylenil·d· ı~ıne gore, Alın. a. nya _Mek- tir. Kanada şimdiye kadar ihtilaf ha-
da kim galebe çahtcaktır Ma ay azı Gu eç, Şarbay Behçet Uz konagına misafir olmuşlardır k d . • b. 1 .•. d k b ı·· t 1 t h 1-t ' . - . at on an sıyası ır ıgın en vazgeç - sı a nm u un pe ro ıs ı sa a ınıu linde Aemrika'nnı yardımından isti-

>at~ınemdarlarm~n itidnl ve ihti- Japon.yo~a bir yanardağ Yugoslav prensi !mesini. istiklalini tehlik~y~ koyma:ı~ı imtiyazını almak istemektedir. fade edecek memleketler arasında 
' lıkları mı ) oksa Macar o- ındıfaa başladı ve bir kısım vatandaşlara kar,ı hakı-ı bulunmamakta idi. 
' ~a .. e~~ pangermanist dalga- Tokyo, 19 (A. A.) _ Domei ajan- Bclgrad, 18 (A.A.) - Prens Andre, miyetindı~n fedakarlıkta ~ulunmaaını İngiliz Hariciye Nazın ~ 

=ü~ultillu taşmaları mı?. ıından : dün akşam saat 20.30 da apandisitte'l _ ne diyorum -, - hakimiyetini di - Stokholm, 19 (A.A.) _ İngiltere Bir lngiliz yüzbaşı~ını Almanlar 
~- · akan devletleri, yarımadayı K . k 1 k d A ameliyat olmuştur. Ameliyat normal ğer bir devlrtin şefine bırakmasını is- Harbiye Nazırı Duff Cooper yatile ~a bo 

1 
k k oruızava ap ıcası ya ının a za tevkif ettiler 

' ya.mış o an uzun ve or unç d w b b h . d'f b 1 bir şekilde cereyan etmiştir. tiyemezler kimııe böyle bir şey dü~ün- Helsingforstan buraya gelmiştir. 
L:. &delelerden sonra dünyaya i- ok yanar agı u sa a ın ı aa aşa- k . d b 1 F d Londra. Jtj (A.A.) - İngiltere Se-
~a· ' . . . .. Ati d · . I . me cesaretın e u unamaz. ransa a b• t t ·ı • d ılı . rıe hareket nümun"si vermekte- mışbr. 1500 ırtıfaındakı duman autu- a emze gıri İl' mı? t •1, d d k. · b·o·yı b·r ır ayy3 re ayyarecı en yan 1 firi, Sir Neville Henderson fngilte-
~ İ . . . ve ngı ere e e ımsenın c ı 

· Bundan beş sene ev\•el buna nu havaya çıkmakta ve yer alhndan zmır, 18 (Yem Sabah) - Evvelkı d.. .. d·-· ·nı·m Varcsc, 19 (A.A.) - Varese civa- re'nin Viyana Konsolosluğu erkanın-1'1 • • şey uşunme ıgıne emı . 
ınanırdı? çok tiddctli gürültüler ititilmektedir. gün Urla' da bir deniz kazası olmuş- ı o-- nnda karaya düşüp parçalanan de- dan Yüzbaşı Hendrik'in tevkifi hiıdi-

''t'ernanni edelim ki, bu ders her Polonya madencHerinin açlık tur. Urla'da denize girmek üzere hal- niz tayyaresinin .mürctte~atı ':e Y
01

• ısesini Almanya Hariciye Nezareti 
fta anlaşılsın. gırevi bitti kın toplandığı Kalabak mevkiinde 13 A merika hariciye nazırının cuları karbon halıne gelmışlerdır. Ka- ı nezdinde protesto etmiştir. 

~l \'ine temenni edelim ki Balkan V 19 (A A ) Polonya yaşında Halit isminde bir çocuk atici nutkuna d ir za, tayyarenin h~reketinden biraz 1 Yüzbaşı dün sabah Avusturyaya 
letıe.ıı· . b ..• t•d tları Fran arşova, . . - Buenos Aires, 19 (A.A.) - Hull ta- sonra vukua gelmış ve tayyare alev-! .d k t k" f d'l . ı· ş· d. v· 1ııA r nın u ıyı ıs ı a s·ı· d k. · M ı · d k 1 · · · ·· k d" k gı er en ev ı e ı mış ır ım 1 ı "'< \> ı . . . . f 1 ızyasın a aın n entı ma en U• ( enıze gırmış. yuzer en uşere SU· f d . l t k b d 1 ler kinde Mornago civarına dü!;mÜs- . -

~- e ngılız demokrasılerı tara m- . . . . ra ın an sov enen nu u ' ura a pen: ı 'S .. ~ 'd k f b 1 ak d T 
"\tq • . . d t yuları amelesınden 3000 kışının bun- }ar arasında kaybolmuştur. Zavallı l .. b. . 'b b k t tür yana a mev u u unm ta m ev-

eşçı edılsın ve Lon ra.nın or 0 d ·k· ·· ı ·ı· · ld ki • ıJYt ır ıntı a ıra ·mış ır. kif hadisesinı·n mahı·yetı' henu"z meç-~,. an ı ı gun evve ı an etmı .. o u a- k "rım sa"t devam "den ........ m<> D . . 'h. dd tt·- · Deı·h"l kaza mahallı'ne gelen ı"tf" --.enubu Rarki A vrupası devletle- . . . T 1 çocu yu ... .... ""' .... . El ıarıo gazetesı lBrı 1 a e ıgı " u• 

ı• . • rı açlık grevı grevcılenn mutalebatını d . . . . 1 . . h k · t · ı d tm k ı·m huldür. « Çın derpi~ ettiği "lktı adi yar -ık . ' d k 
1 

k lardan sonra cnızın dıbındc, çamurl bu nutuktan sıtayışle ba setme ti? ıye, ayvarecı ere yar ım e e -
._lttı,, Progra~ına tevfikan. Avrupa- ısml en dt~tmkın. e ece ·10 an madl en b~- saplanmış vezivette bulunmuştur.! ve hakkın kU\-rvete galebe çalacağın- kanını bulamamış ve ateşi söndür- Dünya bisiklet rekoru 
~iti . . .. . yu an ıre sıyonu ı e yapı an ır ~ d . b 1 d v k d t k mekle iktifa etmiştir. 
ile l rollerını mudr-:ık 0lan Fransa TF'f .1 b .. , . . f Bog-ulan çocuğun cesedinin defnine an emın u un ugunu ay e me -
a.. n.,.;ıtere bu memleketlerin iktı- 1 1 a 1 e ugun sona cı mış ır. h t 

1 
t" tedir. Prensa rıazetcsi, Hulden takdir- berlin borsasında tereffu R 19 (AA) K B ~et· ..,. ' Fransız manevralarında fecı' ru sa verı mış ır. h oma, .. - oşucu attesi-~ ı ihtiyaçlarını aıılasınl4lr \•e bur.- • le ba_hse~meklc beraber, ~merika'nın Bcrlin, 19 ~A. A.) - B~rsa, y~k- ni, 5.000 metrelik dünya bisiklet re-

1tın hakikaten liyakat kHhetmiş hır kaza çıktı tir. Orduya ait bir kamyon Louveigne tican mubadelelere manı olan sedle- sclme harekctıne devam etmıt ve şırn- korunu, bu mesafeyi 6 dakika, 20 sa-
~dukıan istiklall~rinİ"l muhafazası Liej, 19 (A .. A.) - Manevralar es 1 yamacından yuvarlanmış. üçü ağır ol- ri y!k~ak suret~~~ ?ir misal göster-

1 
diye 5 pu;·an~ k~d~r çıkım bir te - niye 2/5 katetmek suretile kırmış-

~sulhiln tarsmine çalışsınlar. nasında vahim. bir kaza vukua gelmiş- lmak üzere 7 asker yaralanmıştır. 1 mesı lazım geldıgını yazmaktadır. lreffu ka) dedılmıştır. tır. 

tt d .. , en ısı ..... 
~~.et avuçlarının içinde 
~ lhyan bu adam onun 

Evet hakkı vardı .. Onun sıcak Nasıl olur!. .. Bu adamla senin hiçj mez bir felaket olarak his.sediyo- cı hayatının dalgaları P.rasına ka
nefcsinden yüzüne çarpan yüzün - anlıyamıyaciı..ğın, seni hiç anlıyamı- rum.. Mehlika, ben serıi hiç bir er- pılınşt. 
den bütün vücudüne yayılan bir ha- yacak olan bu ad11ımla şiiphesiz dü-ıkeğin sevcmiyeceği kadar çok seve- Zahiren sakin, sessiz görünen bu 
rarct... Rir ateş bütün vücudünü şiinceleriniz, her şeviniz ve zevk - rim... b k .. k.. · · d h t 

. . b. 
1 

· · 1.· ·1.ı· • • t ·ı 1 l\I hl'k .. d .. 1.. d Ü eyaz oş un ıçın e gPçen aya , 
kaplanmıştı .. Aşkın na~ıl erıticı ır errnız vırı ırıne amamyı e e ı a ıçın en g•ı uyor u. ç . . . _ 
ateş olduğunu nasıl kavuran bir a- aykırı olacak bu ad.amla ev - senedir nişanlısıydı .. Bir gün onu ~·anan hır mum gıbı ruh•ı ve vucu
tıeş olduğunu anlıyordu . lcnmek için beni na.<>ı! bedbalıt eder- 1 kumsalda Osnıanı gördüğü gibi 8.şık dü damla, damla erit~n, yaka, yaka 

- 10 - - Benim kadınım olacaksın ... sin bu izdivacın sana snadet getire- mütheyyiç adeta aşklR kendinden eriten bir şeydi. 

l çıkarken: Benimle yaşıyacaksın ... Her gün ~·a bile?eğine ~i~az ina111yormusun böy geçmiş bir halde görmemişti. Sev- . Üç ay, bu koyu renk perdeli ~ok 
ellerini - Ne kadar güzelsin, diye tek- nımda anlıyor musun ..• Yarın enış- le bır. şey~ ıtimadı.~ .'·ar mı? . mek ... Ali İh an sevgi nedir bilmi- ıp~ .,,.e çok Y~~klı evin ağı~ mobil 

efendisi rarlamıştı. Bir mabude gibi vücu- tenle konu~u~oru~.. l: arın... . D~ye ısyan et.~ıgı za~an ~tç te- yordu.. Onun eli parmaklarına do yelı dekoru ıçınde gımış Çın va -
dünün her bir çizgisine ayrı tapım- - Benı şımdı bıra~ınız, dıye reddüt e~edeıı uç se~nl.ık nışanlısı kunduğu ana kadar kendisi de Ali zolannı silB~yen çiçeklerin kokula-

~- O .:ııakı·kadan ı·tı"baren "'llerı·ni lır. Sendeki ten güzellig-·ı çizgi gü- yalva1'mıştı. Yarın pekı ! ... Yarına na yaptıgı ezayı sankı hıç anlama - İh ·b· b h. · h·1· ·d· · ·I • ı d 1 d d ~ "' " · . d .. 
1 

• .. 
1 

• • san gı ı u ıssın ca ı ı ı 1... rıs e .agır aşmış, o a ar nn ışarı 
t.. •linıiy ti l · · terk-u.: zellig-i renk ...nzelligı-·ne bı·r putpe- söz veriyorum. Sız gelecek olursa· an şu soz erı soy em1ştı: . . .... 
",._ . e e a~~ç arı ıçıne c~~': . . ıs.. nız s·z varın eve· geı:rseniz Eniş - Biribirimizi seviyoruz ..• Biri- Fakat parmaklarına dolwnan o çıkmasını hatta bıran bıle duşunme-

... kikadan ıtirba.ren •Jnun efendisi rest gıbi tapıyorum... ··· ı " •· ... . . . . . 'llftu .. 
0 

dakik.adanberi artık 
0

_ Sana karşı olan hiESim bir put- temle. ~?nuşursanız... bırımızı çok se~1ıyoruz.. , eller varlığında bir at<>ş yakmışlar- den saadetlerin en pürUzsüzünü 

' hakimiyet, onun manevi bük- perestin mabudu karşısında duydu- .. Bü~un hayatının '>. güne ka~~r - Bu sevgıı ··;· . . .. dı.. Şimdi o glindenbe!'İ dünyayı tatmıştı ... 
~lldıen sıyrılamıyor. Esasen sıyrıl- ğu his gibidir. Sana ibadet etmek çımlmış programını hır anda degış- - Sus İhsan .... Bu hızım uç sc- başka türlü görüyordu. Sevdiği erkeği münhasıran ken-
~lt ta . te . d i.stiy.:orum tiren bu kararı nasıl bir cinnet için- nedir biribirimize karşı biran bile Hiç bir şe,v, ne nişanh'iının ricaları <line ait, kendiyle m"'curn l kendine 

ıs mıyor u... ... 1 d w b. . . B - 1 ~v~· 
tf-endisiydi.... Benim kadınım olacaksın.. Beni de vermişti. Bu sözler nasıl olup ta uy:madıg~mız ~r ~ıstır... u oy e ne arkadaşlarının eski hatta yeni adeta tapar görmek, onun yalnız 
On h ~ di~ i t a tak· e~ ek · B · · l agw zından dökUlmüştü Ve ertesi kuvvetli bır şevmr kı ··· l. a er .,~e •' şey yap ırm - 'P 1..r':C sın.. enım eşım o a- · . • .. .. . . şakaları onu en büyük bir istekle Os lrendi gözlerinin i~ne baktığını, diz 
kadir olan .bayatta her ~eyi sa- caksın benim şeyim her şeyim ola- gün bu sözü tutmakta nasıl olup ta Alı İhsanın yuzu kıpk1rmızı ıdı. . . . . . .. v .. .. .. ,,._, , ' .. . . . . mamn karı.sı yapmaktan menetme- lerının dıbınde süriındugunu gor-

~· V& felaketi hayat ve ölümü e- caksın !... Seni Hviyorum •.. Seni öy bir an tereddüt etmemişti. Bütün Gozlermın ıçı de kızarrnışh... Şa-, . . . . °""" ·' ·-· · · k kl d k. d · 'rnişti . . mek ve kendıne ızhar edılen sevgı-'cla en beklediğı, ondan bekledıgı le sevıyorum kı... bunlar Mehlikanın bugllne kadar a arn a ı amarlar kuvvetlı, ·· . . . . . 
nı.... - Oh bırakınız beni diye inleş- hala kendi kendine izah edemediği kuvvetli atarken: Altı aydanberı onuıı yanında, o- ye ay~ı şıdetle aynı heyecanla, aynı 
.._Ne kadar güzelsin Mehlika .. ti bırakınız beni!.... şeylerdi. Bütün •bunlar tıpkı bir rü- - Bu adam seni bedbaht ede- nun kadı~u ol.arak .ya~ıyordu ... Al~ tehalukle ~ukabele etm~k !.. 
benıiftj. - Beni seveceksin •.• Sen de be- ya içerisinde geçmişti. cektir, demişti. 1 aydır ... Kendı temız, sade ve basıt Şilphesız bu saadPtlerın en kuv-

tJıer1 parmaklanndan bilekleri- ni seveceksin .. Mehlika sen de beni Ali İhsan: - Falcılık mı ediyorun? •.. ı genç kızlık hayatından sıyrılmış o- vetlisiydi ..• 
bfleklerinden kollarına dotru aeviyoMun. Sevmeğe başladın bile.. - Fakat Mehlika çıldırdın mı - Hayır ...• Bunu önüne aeçile- nun baş d6ndilrilcü, yorucu, yıpratı (Soau 71ann) 
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KOCAVUSUFu" 
AVRUPA ·c;üRE LERr·~ 

YAZAN: Tevfik Para 

• Zorlu bir •• 
serı gureş 

YENi SABAH 

Cennet adası 
sevdalıları 

Son danstan sonra 
ölüme kavuştular 

Kıskanan koca, 
cambaz karısına 

silah attı 
Bir kurşunla kendisi 

karısı yaşıyor 
öldü, 
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f YURDDA SABAl!.J 

Güpey Anadol muzun 
incisi: Mersin 

Bu güreşler sür'atle bitmiş, davul 
"dum,, demeden yenilenler olmuştu 

Gittikçe ilerleyerı Me rsin; Av:upanın 
Ak deniz kıyılarındaki modern 

şehirlerinden biri oluyor 
- 4 -

Hemen kazanlara ellerini. daldı
rarak yağlanmağa başladılar. 

İçlerinde ae temiz vücutlü, ne 
kaplan yapılı delikanlılar vardı. Al
lah analarına babalarına bağışlasın 
Allah nazardan sakla~ın. Herke
sin gözü onlarda idi. 

Bir az sonra çift çift ayrıldılar. 
Güzel tatlı el peşrevlerinden son 

ra kapL~mağa başladılar. 
Güreşler sür'atle sonu bulmuş 

davul "dum,, demeden biribirini ye'. 
nenler olmuştu. 

Galipler hediyelerini alırlarken, 
mağluplar da borunlnrını eğerek, 
milletin arasından uzaklaşıyorlardı. 

De•tede güreşenler bu suretle 
kozlarını paylaşmış, meydan, tekrar 
boş kalmıştı. D.erninki aynı ses tek
rar duyuldu: 

- Ortaya llllreşecekler me)·dana 
çık•ııılar ! 

Ötekilerden bir kaç numara daha 
kalın enseli, bir ıız dahil iri pazulu, 

( * ) "Çaıgır" ,üre$i idare 
rdı· ,ı or lt1 hflktıninr derlrr. 

Almanyada dün iki 
casus idam edildi 

Her iki casusu da ba1 1 arı balta 
ile kesilmek suretile öldürdüler 

Şirin Mersinin genel ırörünüıil 

Hapishane ve Adliye sarayı meselesi 

~ 
• 

Belediye imar ıu beı i mudürü mühend is Ziya 
ırön cfrilm iştır: 

• 1 

1 

Kocai nan tarafından 

1 bu kısımlara cephe denmez. Hakika
Cümhuriyet gazetesinin 17 ağustos tin bilinmesi için bu yazının ve kro-

938 tarih ve 5123 sayılı nüshasınm kinin neşriı~i clile, saygılarımı suna-
7 nci sayfasının 6 ncı sütununda mi

mar Sedat Çetintaş şöyle demektedir: 
.Şimdi eğer imar müdürümüz Mü-

rım. 

lbrahim paşa sarayına ait 

Yahudiler aleyhine 
şiddetli tedbirfer 

Yahudiler; akın akın A)InııııY' 
dan muhacerete başhdılıırh , 

u • 
Bal, 19 (A. A.) - Yahudi rrı . ,.,,. 

cirlerin Bal' e doğru tchacümlerı . tıt· 

dişe tevlit edecek bir vaziyet al"'.~:kiil 
Bal memurları bu muhacirlerin "'""b•' 
vaziyetlerini hesaba katmakla her• i~ 

v-erto , 
fiddetli tedbirler almağa karar 10 

hendis Ziya Kocainan bir hiçe say- Yerine Adliye Sarayının inşası içi;1 
Berlin, 19 (A.A.) - Kar! Vıshcf. dığı ve gazetelere bu tarzda beyanat- yıkılacak olan Sultanahmetetki lbra

Piyer Heinz ile Vilhelm Braun bu sa- ta bulunduğu sarayın en basit bir himpaşa sarayına ait Mimar Sedat 
mutıur. ti 
belçika Kralının Paris seyah• bİ 

kroki de olsa şu yukarıda gösterdi- Brüksel, 19 (A. A.) - Bazı .e~::., 
ğim cephesini inkar edebilirse da· resimleri Belediye İmar Şubesinde gazeteleri, Kral Leopold'un Pa'.'.''dfl<İ 
vamdan derhal vazgeçeceğim .• Ve bi- teşekkül eden bir mütehassıs heyet mtn ziyareti tarihinin önürnuz·ınıif 

hah başları balta ile kesilmek smet ı . 

le idam edilmişlerdir. Divanıhar,, 

bunları bir ecnebi devletin istihba· 

)erdir. Yahudi muhacirleri gruP1•
0

: , 

hududu geçmek üzere Alman toP~Ô" 
aında teşkil edilmekte oldukl•".

1 
ol' 

nakafB ııötürmez bir "'kilde sob• 

Çetirıtaş tarafından yaplıan rölöve 

rat servisile münasebetleri olduğu ;. rinci sayfada da bir cephe krok isi tarafından tetkik edilmi ~tir. Tetkiknt teşrinisani ayı olarak te«bit ed• 
çin idama mahkum etmiştir. 

lngiliz - Japon müzakereleri 
başladı 

Tokyo, 19 (A. A.) - Domei ajan 
sından : 

vardır. 

Halbuki cephe resimde gösterilen 

gibi değil, ili şik krokideki gibidir. 

Mimar Sedat Çetintaş'ın göstedi-
ğ i diğer kı sı mlardan A ve C kısımları 

lngiltrenin Tokyo sefiri Sir Robert cepheden 40 m. B kısmı 24 m. geri-

sonunda bu resimlerde karakteristik olduğunu haber vermektedi~·er~,o 
fyi malUmat vermekte olan ır .. ,. hatlaıın ve noktaiarın meydanda ol-

1 şıld•i 
madıg· ı görülmüştür. Resimlerde in- hadan alınan haberlerden an a bil 

· . . ·· te' 
na göre bu ziyaretin tanhı henuz şaat devreleri gösterilmemiş, nizam 
edilmiş değildir. A)· dahilinde yapılmas ı icabeden mikyas K 1 r 

. . . Bununla beraber, Kralın, ra ·de• 
ve cıhet hıç kullanılmamıştır. Eskı b . h . . a·L·ı . lan ;.bı 

. . . .. . . erın ahrası ıc;.ın nu mış 0 üıere 
Crey, bu sabah hariciye nezaretine gi- dedir. Bunlar, meydandan en az 9-iO Ifazıncı evrak bınasının yuz çızgı nin küşad resminde bulunmak 

5
i 

derek lngiliz menafii hakkında B. Ho- m. yükseketn başlar. Bu derece geri- pli'ını mail oldu.i(u h11de hataya dü· Parisi teşri ni evvelde ziyaret eırrı• 
rinu~i iJe görüşmü.ştür de knlan V"' meydandan görünmiye:1 1 şülmüş, muvazi gösteı- 7 \mişti çok muhtemeldir. 
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Çocuk masalı : 

Küçük Orhan nasıl uslandı ? 
R.üçük Orhan'ın anncsile babası işçi 

idiler. Yaz, kış sabahleyin erkenden 
kalkarlar, işlerine giderlerdi. Evde 
başka kimse olmpdığı için Orhan, e· 
"in içerisinde istediğini yapmakta 
lerbest kalıyordu. 
Altı yaşındaki, sıhhatli, gürbüz ve 

akıllı bir çocuk olan Orhan, geniş a
lınlı, siyah gözlü ve yuvarlak burun
luydu. Ayni zamanda Orhan çok se-
\tirnı· ·d· '~ 1 l L .""'"""..:~W 

Evde yalnız kalmasını hiç sevmez· if~ ,<! -r.6 :~. , I 
di. Annesile babası evden çıkar çık- · l 

~esinin gitmeden hazırladığı bir di- r . ı . 
lırn ekmekle beş on zeytini yer; mek- -

1 
! t 

tepte yiyeceği öğle yemeği için ba- ~;.ı ' ı 
1! 

basının bıraktığı beş kuruşu cebine 
atar, sokağa fırlardı. Ancak akşam 
olunca annesile babasile eve girerdi. 

Ömrü mekteple sokak arasında ge· . sını kaybetmiş gibi kederli idi. O ıa-
çıyordu. Büyük meraklarından biri 

f IVVVV'Nl'IVVl"W.Jı.N""-Vıl.AV ~w .. •N •'l"l"l"IV'I' 

~~~~!~!'!!.~~v.~.!>~uşma 

Çalışan Çocuklar 
Küçük boylarile, kimisini gazete, 

kimisini başka şeyler satarken gör- 1 

dükçe hem için burkulur; hem de if· 
tihar duyarım. 

Onlar, benim nazarımda birer kah
ramandır. Küçücük boylarile, ellerile 
kafalarile her biri vazifesini daha mi
nimini yaştan kavramış, hayatın yü
kQ.nü korkmadan omuzuna alınış yü
rüyor. 

Bazan kış günlerinde, daha çoğunuz 
sıcak yataklarınızda uyurken bu ak
ranlarınız, gazetelerini koltuklarının 
altına alırlar; gün doğmadan sokak
larda bağıra bağıra satmıya başlarlar. 
Onların babaları yoktur; kimisinin 

bakacak kendisinden daha mini mini 
bir kardeşi veyahut gözleri kör bir ni
nesi, veyahut hasta bir annesi var
dır. 

Küçük kahramalnar, şehit babala
rının, ağabeylerinin yerini doldurmı-ı 
ya çalışarak zaif ve körpe omuzların· 

değiştiren balık 

Hayvanların içerisinde rengini de· 
ğiştirmekle tanınmış yalnız Bukele
mun vardır. 

Fakat, bir de rengini değiştiren bir 
nevi balıklar mevcuttur. Bu balıklar, 
,şimal denizlerinde yaşamaktadr. Bu· 
lunduğu yere göre renk almakta ve 
bu suretle bütün tehlikelerden ken
dilerini korumaktadırlar. 

J(anguru 

daki vazifeyi idrak ederler. 
Ne yaz, ne kış dinlenmeden, yorul- Sevimle sevimli köpeği 

madan çalışırla~ ~alnız çalışsalar! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

de, sokakta bulduğu ne kadar tuhaf man içinden, talebesine bukadar ken-
§ey varsa cebine indirmek ve ondan disini sevdiren ve arattıran Bayan 

Baş öğretmen, bu düşüncesini belli Hem bu arada, sizin gibi bahtiyar ço- Haftada bir ders 
Bonra mektepten içeriye ayağını ettı· Meliha'yı takdir etti .. 
ğı gibi, gözile görüp aklında sakladı
ğı şeyleri arkadaşlarına anlatmaÇa 
başlar; ve cebindekileri de meydana 

etmemiye çalışarak sert bir tavırla: cuklarln beraber mektebe gitmiye vvvvvvvv 

- !yi amma öğretmen seni bir gün u~ra?ırlar; onla~ı~. bir . değ~l, iki ~~- 3 o o k •ı ı om et rwwwvvvve su" ratl 1• tren 
koyarak onları avuturdu. 

Meselô, bir defasında, sınıfa, mi
~ah mecmu:.ılarından kesilmiş komik 
resimler, izmaritler, şişe mantarları, 
sinema, tiyatro ilanları getirmişti. 
Sonra bunları toplıyarak teneffüse 
Çıktığı zaman çocukları bir araya ge· 
tirip, bakkallık, artistlik oynamağn 
koyulmuştu. 

Ve gürültü, patırdı içerisinde rast
ieldiğine çatmış, kavga etmişti. 

Devam ettiği anamektebinin öğ
retmeni olan güzel yüzlü, müşfik ba
kıslı Bşyao Meliha, Orhanın bu ya
.tamazlıklarrudan dolayı her defasın
da onu azarlar; fakat cezalandırmaz
dı. 

* Lakin Bayan Meliha çok yorgun ve 
Sinirli olduğu bir gün Orhan'a :fena 

halde kızmıştı: 

için yolladı. Sen ne di c bu kadar zıfes~ vardır. Buyuklerın bıle bugun 
- d-

1 
. y yıldıgı hayat kavgasında, bu küçük 

gun ur gc mıyorsun! Ben seni zaten kahramanlar, yılmadan kırılmadan 

biliyorum. Sen hiç kimseyi sevmiyor- didinirler; annelerine, ihtiyar ninele
sun! Ne öğretmenini, ne de arkadaş- rine ekmek ve küçük kardeşlerine ye-
larını.. mek yetiştirirler. 

Bu sözler, Orhan'a pek dokundu, 

hemen gözlerinden yaşlar akmıya 

başladı. 

Baş öğretmen, onu kolund:.ın tutup 

mektebe götürdü. Bayan Meliha, Or· 
han'ın geldiğini duyunca sınıftan çı· 

karak geldi. 
Orhan'ı baş öğretmenin odasında 

bulan Bayan Meliha, hemen onu ku

caklıyarak: 

- Demek artık bizi bırakmıyacak-

sın, öylemi Orhan? dedi. 
Orhan, göz yaşlarına btisbütün hız 

vererek hıçkırıklar arasında: 

- Ben de bundan sonra sokaktan 

Yaz günleri ve tatil onlar için en iyi 
mevsimdi. Çalışan ve evlerine bakan 
bu çocuklar, yazdan her halde çok 
memnun olurlar. Fakat onların asıl 

sıkıntıya düştükleri mevsim kıştır. 
Çoğu çorapsız ve paltosuzdur. Böy

le iken kimseye şikayet etmeden gün
lük işlerini pek erkenden görerek 
arkadaşlarile beraber mektebe yeti
şirler. 

- Artık senin gibi yaramaz bir ço
cuğu sevmiyorum, diye çıkıştı. Hiç 
iöıümde yoksun OrhaJJ .. Git de ken- öyle şeyler toplayıp getirmiyeceğim, 
dine başka bir öğretmen bul. Yokla- Meliha öğretmen! dedi. 

İhtimal bu yazıyı okuyanların için
de onlardan da bir kaçı bulunacak
tır. cKüçük kahramanlar> bilmelidir
ler ki, onlar en büyük takdire, sev
giye layıktırlar. Hayat, onlar için 
mutlaka güler bir yüz gösterecektir. 
Hayattan korkmadıklarını daha kü
çük yaştan ispat eden bu yavrular, 
yarın muhakkak ki, en büyük müca
delelerden de galip çıkacaklardır. Bu
gün sıkıntı ve darlık çekiyorlarsa, ile
ride en büyük refah ve zafer onların
dır. 

Ola defterinden senin adını siliyorum. O gündenberi Meliha öğretmenle 
Orhan, bu sözleri kendine bir de- küçük Orhan bir daha kavga etme

fa daha tckrarlattırmadı. diler ve Orhan mektebin en çalışkan 

tecrübeler, çok iyi neticeler vermiş
tir. Bu tuhaf şekilli tren, mühendi· 
sin dediğine göre saatte 300 kilomet
relik bir hızla gidecek .. 

Bu tren, elektrikten istifade edile
rek yürütülecek. Ceryan kürelerin i
çinden geçme ksuretile treni hareke
te getirecektir. 

Lokomotifin içinde bulunacak olan 
bir kontrolör, trenin süratini, önün· 
deki elektrik s:.ıatine bakarak tayin e
decektir. 

Biliyorsunuz ki, kanguru denilen 

hayvanlar keselidirler. Karınlarında 

çocuklarn taşmak için torbaları var

dır. 

Henüz yürümiye başlamıyan küçük 
kangurular, annelerinin yardımı ol

maksızın gıdalarını tem!n ederler. 

Şöyle ki, anneleri otlarken onlar da, 
bulundukları torbalardan yarı belle. 

rine kadar çıkarak anneleri gibi otla
mıya koyulurlar ve bu suretle karın-

300 kilometre giden trenden iki 
görünüş 

larını doyururlar. Amerikadaki büyük şimendifer şir
ketlerinin bir kısmı, bu keşfe karşı 
büyük bir alaka göstermişler; fakat 
diğer kısım, bu keşfin aleyhinde imiş
ler. Çünkü bu tren yapılırsa, dünya
da bulunan bu kaaar raylar işe yara- ' 
maz bir hale gelecektir. 

Oyunlar, eğlenceler 
Şu sayıları birleştirin 

Bu rayları değiştirmek ise çok bü-

Amerika'da, büyük bir demiryolu yük bir masrafa bağlıdır. 
şirkeitnde çalışan bir mühendis, şim- Şimdi, bu demiryolu şirketleri ve 
diye kadarki trenlerden çok daha fabrikaları, Amerikalı mühendisin 
hızlı giden bir tren planı ortaya at-1 son tecrübelerini sabırsızlıkla bekli-
mıştır. yorlarmış. . 

Bu buluşun alaka uyandıran tarafı Amerikadaki trenler, bizdeki gibi 
şudur: hükumetin malı değildir. Hususi el-

Ertesi günü kendi mektebine gel- Bu tren, tekerlekler üstünde değil, ler tarafından idare edilir. 
küreler üzerinde bulunacak; küreler 1 İhtimal büyük sermayeli bir şir

~ de rayların üstünde değil, başka tür- ket bu şekli tatbik sahasına koyar; \'e 
S lü bir yolun üzerinde kayacaklar.. bu hızlı tren az bir müddet sonra bü-

ve akıllı çocuğu oldu. F. B. 
tniyerek bir sokak daha ötede olan ================ ======::;:::=========~== 
başka bir ana mektebıne gitti. BÜ 

tnektebin baş öğretmeni, Orhan'ın ya
bancı olduğunu anlatmıştı ammıı 
0nu, sokakta bırakmamak için mek

Deniz kenarında BiR AZ GÜLMELi 
~---"""""""""""",,..,..,,,..,..,AJ'\.AA.A.'V'VV Mühendisin bu yolda yaptığı ilk tün dünyaya yayılır. 

tebine aldı. 
Beri yanda -Orhan'ın mektebine 

ielmediğini gören öğretmen Bayan 
lvieliha, buna pek üzülmüştü. Bu ka
dar uslu çocuğun arasnıda bir yara
maza ihtiyacı vardı doğrusu .. Şimdi 
0nsuz mektebin tadı kaçıyordu. 

l!akikate bakılırsa, Orhan'ın öğre;;
tneni mütemadiyen onu azarlamakla 
beraber bu küçücük çocuğun her gün 
kafasından, cebinden çıkarıp çocuk
·ıara anlatarak gösterdiği şeyleri c;a· 
hırsızlıkla beklerdi. 

Orhan çok yaramazdı amma öteki 

Çocuklardan, iyi huylarile ayrılrıdı. 
Onların eğlencesi 

A'lluda teneffüs sırasında, oynadığı H w I 
ayunlar, hep hakikatten alınmış şey-ı em eg ence, hem istifade 

lerdi. Mesela, çocuklardan birini or- .A:6ı.. 
taya koyar: ~~ ı!,.. ;e .'9 
-H~di, bunun annesi kazaya uğ- . , • .,,. t ·:····· ~ .~ 

r · k l \ ~ '-\.•.. · · •rnış, ölmüş, şimdi kimsesız ! m ş. ~g ı:ata~~pı 
Çabuk para toplıyalım da ona öte be- ~ l.•· ~: ~ ~ · 
...: . ~,.,. "'~-ıııt.2'•,. '· 
•ı alalım, diyer.ek kasketini uzabp t5a f "~ -,,22 
Para yerine atılan çakıl taşlarını kas- · ad ,..~ · 
ketinin i~ine doldururdu. .s4. . "'· ..ı j "'~') • :.•24 

- ıft\ ,.. \ .&1 • "'"" 

* 
·•·6• .:. ·""'..,,. ~-., ,·'!"'.... ! ' : 

Aradan üç gün geçmişti. Üçüncii "' ..... ~ · •4ı ~ .,. 
Rilnün ikindi vaktinde eski baş- ıı-.. '6• .:-; ..• "?.. ~·o· , ·::.5 

Öğretmen Orhan'ı mektebin etra- 'L'· (-~·4~'!>9" ' .Jq. 
fında boynu bükük, canı sıkkın bir fM• ~ ı.·' .~~ .4~~~~:·~ 1 
lıald d k .. ~ - "l!7•81 '~ .1. v l e olaşır en gorunce: · •9 • ·4~ -4-0< •4S 

- Sen ne arıyorsun burada Orhan, 
~edi. Neye mPktebC' gelmivorsun? Bu sayıların arasında hosunuza gı-

Orhan kekPJiver~k cevap verdi: decek bir şey saklı duruvor. Onu gör-
- Meliha öğretmen beni istemiyor, 1 mek mi istiyorsunuz? Kolav'. Kalernı 

beni defterden sildi. elinize alın ve l den 47 ye kadar olan 
Bu söz üzerine, bas öğretmen Or- sayıları birleştirirseniz merakınızı gi

han•a iyice bakt Orhan, sanki baba· <l<" ıı1ic; olursunuz. 

Mübalaga 

~( ·-..,,,_ f:)' ·;g .. 
- Yatar yatmaz hemen uyur mu

sun? 
- Evet.. Yalnız dün akşam, elek

triği söndürdüm; fakat odam karar

mad:.ın evvel uyumuş kalmışım .. 

Nezle oluyormuş 
Demir (Cana) - Can, duydum l:i, 

boksu bırakmışsın! 
Can - Evet kardeşim, ne vakit 

boks yapsam nezle oluyorum. 
- Neden? 
- Boks yaparken karşımdakine o 

kadar hızlı yumruk savuruyorum ki, 
rüzgar oluyor ve bu yüzden soğuk a
lıyorum. 

Para biriktiriyormuş 
Orhan, arkadaşı Ahmed'e çok kız-

gındı. Annesine: 1 
- Anne, Ahmed'e güzelce bir ders 

vermek istiyorum. Onu pataklıyaca
ğım. Deyince annesi: 

- Sakın Orhan, öyle şey yapayım 
deme! Sonra bir lira cezaya çarpılır
sın. Diye tenbih etti. 

Aradan on beş gün geçmişti. Orhan 
artık kavgadan falan bahsetmeyince 
annesi sordu: 

- Umarım ki, artık Ahm• 
ga etmiyeceksin? 

- Yok canım! para biriktiriyorum! 
Liravı tamamlıyayım da sonra ... 

Biraz dikkatle ve kolayca resim yapabilirsiniz 
(1 ile 31) sayılarının arasını birleş

tirin karşınıza çok sevdiğiniz bir re

sim çıkacak! 

Resim dersi 
Şimdi günler uzun; bu uzun 

günleri boş geUirmek yazıktır de
ğil mi? Size hem eğlence ve hem 
de istif arle.. Hiç olmazsa resim 
yapmasını öğrenin! Burada 6 tane 
şekil vardır. 1 den başhyarak on-

En uzun doğru yol 

Dünyanın en uzun ve doğru yolu, 
Amerika'nın Teksas denilen bir ye
rindedir. Bu yol, hiç kıvrılmadan 

ları güzelce kopye edin. 5 inciye 
geldiğiniz vakit bir kaklan resmi 
yapmış olacaksınız. Size her harta 
bir başka hayvanın veya başka 
blrşeyin resmini kolayca yapmak 
usuıuun öğrete- ceğiz. 

Jojo, gördüğünüz siyah 9 parçayı 

kesmiş ve köşedeki köpeği meydana 

getirmiş . 
Haydi bakalım, siz de o siyah 9 par· 

il .. -- çayı güzelce kesip çıkarın; ve yan ya· 
k buharlı harp. ~emısı na, alt alta getirmek suretile köşede· 

İlk buharlı harp gemısı 1814 yılın- k' k .... k B b'' b t · w nj 
da Robert Ful ton ~<llı bir adam ta- ı uçutk· 

0 ı yefl enze ~ıyl e ugraşı 
rafından yapılmiştır. 

Bu geminin bir tarafında makine, 
diğer tarafında kazan bulunmaktay
dı. Kazanın içindeki kızgın su muha
rebe sırasında düşmanın üzerine top
lar vasıtasile fırlatılırdı. 

dümdüz ve dosdoğru bir şekilde uza
nıp gitmektedir. İki şehri (Meksiko· 
Laredoyu) birleştiriyor. Yolun u
ıunluğu 75 kilometredir. 

ı tara ı resım er 

Bu iki resim, Bobi ile Lulu'ya ait· 
tir. Onları ters çevirir de bakarsanız 
birinin küçük kızını, diğerinin de kii· 
çük oğlunu JıÖrürsünüz. 
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Köylü e toprak 
Çeviren: Leman bercmen 

Gayrimubadil emlak 
istihkakını tasfiye ve 

(Ba.ştarafı 1 nci sa11fada) binde bulunmamış olan kimselere 
başlamış, dün de lstanbul Milli Emlak ait ve mülga muhtelif mübadele 
Müdürlüğüne gelerek bir müddet met- komisyonundan müdevver dosyalar 
gul olmu,tur. ile mülga gayri mübadiller komis-

Gayrimübadil emlakinin ltasfiye.i Y'Onunda mevcut ve muameleleri 
Gün doğarken Antonio evine gın- de kendi!ini sokağa attı. Doğru köyün 1için te~ckküli tasfiyeye ait kanunda bitmiş olan satış do.~yaları tasfiye 

yordu. KtJ?•iından iri bir anahtar çı- yolunu tutarak eski ananeleri çok iyi zikredilen komisyon, bir kaç güne ka- ~onuna intizar edilmeksizin İstan
kararak kapıyı açtı. Falaoı: içeriye gir- bilen Nelo amuea:un evinde soluğu dar. İstanbul defterdan Kizimin riya- bul defterdarlığınca hazırlanan (hu 
meden evvel uzuıı sen,.lcrdenbcri ai- aldı. Ve uzun uzadıya meseleyi anlat- setinde te9ekkül edecek. yapılacak susi bir do;yaya) nakil edilecektir. 
lesinin ekip geldiği topraklara mağrur tı. müracaatleri tetkike b"'1ayaeaktır. im- 7 - Zikrolunan kararnamenin 

Yaz at koşularının 
beşincisi yarın 

Yarın yine beş koşu, gelecek hafta 
da son koşu yapılacak 

bir nazar ath. Onlar bu araziyi kira Ayni günün ak'amı ihtiyar Nelo miayona iştirak edecek diğer zevat bu tayin ettiği müddet zarfında müra- Yüksek yanş ve 13lflh encümeni yeri. y.mm kan İngiliz at ve k.,rak 
mukabilinde ;,liyorlardı. Bu tarlalar. aınuca bütün köylüyü toplıyarak : günlerde teayyün edecektir. caat vesikalarını tevdi etmiş olduğu !~rafından tertip edile~ .İstanbul !arına mahsustur. Mı·•ufe,i zGOO 
Madritte oturan Buenoa ailesine ait cBizım eski kanunumuz şudur. de- Talim:ıtn.-menın· m tn' mülga gani mübadiller kornisvo _ yaz at koşularının besıneı haftası metre, mükafatı, birinciye ıso. i • 
b 1 d F-'-- e 1 

• • " ı· f d" k u unuyor u. .......t. Antonio a.ilesi • ı di. Bugün senin ise muıl .. ka yann be- Bu yeni talimatnııme;-; ehemmi- nunca mallıınna henüz kıymet tak- yarın • e ıe en ı -oşı.ı mahallinde kiııciye 55, ü~üncüye 20 liradır. 
nin bu toprakları ia,lemeğe b .. ladıg"ı nimdir, . t' b' · dir ed'I ·. k" 1 t kd" · ,_ yapılacaktır. Dördüncü kos,·u BP••ko~ ko~u;ıı-~ ye ıne ınaen aynen neşrediyoruz: . ı. n1emı~ .tm:5e er~ '1. ın .a.ıy- . . . , . , ., 
tarih pek eski idi... Karde1im ,Antoaio bir haksızlığa 1 _ Gayrimü-badilier ve temyiz met ı~ııı kendıltrindPn i~tenecek ~ırıncı koşıı, satış . ko~u~udu;. ~ur. ~ç ve dab~ '.ukarı ya~taki Y~.~: 

Sabahın sisi içinde bulunan tarla - uğradı: ona he~imiz yardım etmeliyiz. komi3yon ları mülgadir. Komi,yon _ şeylerı, ::.;2:3 s;.ı.yılı ka:ıanun meri _ ü_ç H d_a~a yukarı ;,a~tak~ halıs lı halıs kan İngllız at \'e kı,,akl~ e 
lanı bir daha baktıktan sonra eve gir- Şayet bugün biz ona yardımda bulun- da mevcut evrak Mal'. " k-ı t' yeli t;.n-ihinden itiba!'tm üç ay zar-ıkaıı İngılız kısrak atlarının ıştırak na mah•u< olan bu ko~unuıı nıe:ı.ıf 
d S f d • d k ak ı~ e 'e a e ın- edeceuı· bu k f · 1400 · 2000 • · · · cı·,·e ı. o a a yer yatagın a yatma ta mazıo , yarın ayni ~ey, bizim de ba- ce serilecek he,·ete d 1 kt fında vereceklerdir. Ak•i takdirde " oşunun mes'> esı sı metre, mükafatı. bırııı , 

1 ki d k ı b ı • , evro unaca ır. me+re mük 'f t b' · · 180 'k· 3-0 "k' · "" lif·ı-oı.'n çocu arını uyan ırmama ıçın f'ı:nıza 11e e i ir>. Tasfiye işiyle meşgul olmak üzere bu husu<taki hakları akit olacak- . • 5.5 .. _a a __ ı ıı2·ı0nel:yed 'ı · ın- ı ' ı ıııcıye 75, üçlıncü_,·e '"" • 
ayaklarının ucuna basarak kendi oda- Bütün köylüler. Nelo a.mucaya hak vücude getir'! k t r· _ k . tır. cıye_ • uçuncuye ıı·'I ır. dır. 
1 d • d 1 Ö ı ece as ıve omı~vo- Ik" . k .. d ki· 
anna ogru yürü ü. verdi!,# yle ya, tarlarlar mülkiyeti nunun teşkiline kadar ihzari m;hi- 8 - Kıymet takdiri, defterdar la 1 . ıncı O<;U, uç ya~ın ayarım \'e Be~inci ko~u dört ve daha yu -

Karıoı içeride saçlarını düzeltiyor- Antonionundu. Yüzlerce yıld<mberi yetteki i~leri görecekti". arazi !Jlhakkuk mamurluıi;unda bu_ halı.• kan Arap atlarına \"e kı.'fak- rı yaştaki halıs kan Ar:ıp at ve ~l> 
du. Aynanın içinden kocasının girdiği-ıonlar bu toprakları ekiyorlardı. Sin_ 2 _ Bir tasf". b.. • t ·k"l · ıuıımuş olanlal' arMında 1..tanhul lanna mahsustur. iliernfesi 1600 raklarına mah~ustur .• fe.;afe<İ 3°?0 

• ·· ·· · ı · ıye uro,u e~ 1 0 - metred' M-k·r t b" · · 180 · · • · · · 2•- ı · nı ı:orunce gu üm•eyerek döndü. A- yor, ananeye iha.net ederek verdiği lunacaktır. Bu b!lro İ~tanbul defter- defterdarhğıııca seçilecek bir aza- . . ır~ .u _a a_ı ır>ncı , ı - metre mükafatı bırıncıy\O "" 
yağa kalkıp dolaptan kocasına bay- •Özden dönmü~tü amma. köylüler onu, darının mürakabe . it d t •f'. ı dan veya tapu .müdüründen müte _ kıncıye a5, uçuncuye 10 lıradır. kinciye 15, ilçüncüye ~O liradır. 

1 k lb ı a ın a a, ı~ e . . Ü ·· ·· k H ıı·k k . 1 , ~z 
ram ı e İ•elerini çıl..a.rclı. sözünü yerine ııetirmeğe mecbur kıla- işinin icap ettirdiği muameleleri i- şekktl bır komısyon ta"afındaıı ya- çuncu oşu, an ı. ap o~usu~ Gelecek hafta, 93t! t;taııbu · 

t\ntonio giyindi. caklardı. faya mezun~ur. ~ılaca.ktır. ~omi,ron, 'akd_ir edece j dur. Dort ve daha yukarı ra~takı koşularının son hafta•nr•ır. 
Kapıdan çıkarken karısı: Bu karar böyle verildi. Yeni mülk 3 _ Hukumetin mül'dyetine geç- gı kıı metleıden on b~ş bın !ıraya 
- Sakın arazi meselesini unutma! sahibi eraziyi teslim almağa geldiiii miş Yunanlı, firari (EtabJı) malla- k~dar olanları doğrudan doğruya, beykoz sahasında yannki spor 

d,dı ... Mümkün mertebe arzunu tatlı vakit bütün köylüleri tarlanın kenarın- rındaıı miılga gayri müba,liller ko. laOOO lıraclun fazla n'&nları vekii. -ı h k ti . 
dılle anlat.. .da buldu. Yeni efendiyi yuhalarla ıs- mioyonunca ve bu malların b 1 _!etin tavsibiylı' katile~•,cektir. . __ are e. erı 

T f d' ek An · 1 ki uJ .._ d ki u un 9 T .·. k · . d F estıval mu..asebetıle yarın Beykoz - amam ıyer tonıo ümit- ı ara tutt ar ve eeri~in geriye IUl .. 
1 

u arı mahaJ Maliye daire~ince ko - emJ. ız ornı.,yonun a mcv b . . . 
siz bır h reketle cevap verdi. çırdılar. misyon namına henüz <atı 'mamı. o- cut evraktan henüz kıırara bağlan- sa asında hır çok spor hareketlen ya-

SPhı'r k"yd k zak d •'Jd lk' ·· · d 1 1 ' ' ~ 1 ·1 · · . pılacaktır 
• '· 

0 en pe u ta egı i. ı gun ıan arma ara beraber gel- lanıarı hazinenin cmla'k ba ık mıyan ar mı lı emlak ı;lat·esince tel · 
ö-ı d " h d' B' 1 1 R'lll- E 1 d d - "b' b" k goye ogru fC ire vardı. Bugün bay ı. ır çıngar (ıkacağı belli idi. Erkek- daki iştirak hissesine mukabil em- kik \"e vekaletin tasribi;'le karara hl~vecle be yadz ıgbı'."bızlgı. 1ı kır çol 
ramdı. Sokakta alaylar göze çarpıyor- !er mütemadiyen münakasa d - 1 ıa-k b· k d . . 1bağlanır pe ıvan ar ura a ır ır ene ar"' a . e ıyor ar, t an asına evredılccektır. · ' 
du Her y•r h ah kala'--!·'- kad J d b' f ı·k · vuk 10 '[ 1 -caklardır. Cüre•lerden sonra da Ve-. - ıne ınç mı ... ıı. • ı~- ~.r a_ ır e a etın ubulaca- Bankaya devrolunacak mallar .. - •' u ga gayri mübadiller ;: _ T • 

Alaylara, bakmadan ciş her \M'Yden ıı duşuncesıle sızlanıyorlardı. Bunun- üzerinde tekevvün etmis da\' 1 • takdırı kıymet komisyonunca tem- Beykoz takımlan bır fu_tbol maçı 
üstündür> d' ld -'· d la berab k "' ı··ı · b · k" . 1 · a at ı·kl .· k ·d d'I l'·· yapacaklardır. ıye mın anu.ı. ve oğru... er oyu erın u ı~te ı ıradesı • var . ..;a bankaca tak:p olunacaktır ... ı eııı: U} e ı n1ef ızı devreye a- .. .• . .. 
ca mal sahibinin evine yollandL sarsılmadı. ~e y~ni ":ülk sahibi bir de- Devredilecek malların do,yaları ıt .teml_ıkleri ~c.-bit etmpk üz.ere tas-r Gal:ıtasara_r kulüb~dek.i ıstifa 

Kapıyı bizzat mal sahibi açtı. Mu- fa daha gen donmege mecbur kaldı. da ban kara verilecektir. fıl e bUrofü ıcap eden tec'bırleri a- Haber aldığımıza gore Gelata.sara-
tat Üzere patron, kiracısına, karısının Bu vaziyet karşı•ında mahkerneye 4 _\ergi tapu ka\·dı t k'I t lacaktır. yın en kıymetli k.ürekçilerinden Bekir 

ki h ·· . ' . a ı la ı. 
ve çocu annın aı hatini sordu. muracaat etti. Nelo amuca hasta ol- yangı.n sahalarında bu!Hnmak ve. sa- 11 - Gayri mübadiller lJono~u- ve Nerim Galatasaray kulübünden is· 

Antonio cevap mahiyetinde bir teb- mak üzere bütün köylüler çag"n,ldı. · b 1 d nu hamı! olanlar bonot:ırı beherı·nı·n ıifa ederek Güne• kulübüne girmi• 
ır se ep ar en dolayı mahallinde T T 

rik ci.imlesi fısıldayarak alnından iri mu Nelo amuca reise, •Özüne fasıla ver .. tetkikatı icap ettiren, bu suretle seri8iylc sıra numara-nnı. kıymeti lcrdir. 
huı gibi terler damlıyarak k~ının meden fÖYle hitap elti: do.<yaların bankay·a de\'T· .. k .. ni ayrı ayrı gö.<tcren ve mukabilı Dünkü su topu müsabakalan 
nr>sınd k' k B k h k' 1 mum un h · t h · ı · · an ıra para!tnı çı arıp masa.. - a ıruz a ım efendi. biz kendi olmıyan emvali gayri me'lkuleye a- ~zı.n: a \·ı ını nererl·~n yani han- Her zaman büyük bir sporca kaJa .. 
ya bıraktı ve: ananemize ria ederiz. Bizim de kendi- it do,yalar defterdarlık, milli em - gı vılayet ,-eya kaza mal sandığın. balığı ile dolup bo\l&lan c Moda yüz-

- İ~te r dedi ve ilave etti : tnize göre kanunlarımız vardır. Geri- lcik daire ine devredilerek bu gibi- d.an alacağını ve s1rih adresini, ,. me havuzları > bu seneki iyi orpni .. 
- Sinyor, her yıl olduğu aibi bu. ıine aldırmayız. Aaırlardır Antoniolar !ere ait tahkikat, tetki~at defterdar sım ve soyadlJrını ihtiva eden bir u.syonla bütün sporcuların devam et-

:;".c de ;-ba.ı:ıızın. babama vermiş ol- 1 bu·ı~oprağı ekip biçiyorlar. Antonio lıkça icra \"e bu dosyalarııı ihtiva beyannam ~.ı·i bono ile birlikte bu _ tikleri bir spor sah.ası haline gelmi' _ 
. ""; .• va_ ı hat'.rlattnm. Eraziyi Mtmakı~~ ~arHını _vermcğe hazırdır. Bu ettiği gayri menkuller üzerinde ta- lunduğu mahallin Pil bliyük m•! tir. 
ıste ıgınız vakıt bilıyorsunuz ya ..• icap oyledır; .':e hız meseleyi bu fekilde haddi!s edecek daval~r da muhake- memuruna verec~klerdir. Bu cümleden olmak üzere dün de 
eden parayı yıllardanPeri biriktiriyo- halledeceaız.. lmat müdü ıu· ·· d ht bu havuzlarda c su topu müsabaka-

Bundan sonra Beşiktaş küçükleri 
Beykoz küçüklerile karşıla1tılar. Ta • 
kımlar şöyle idi : 

Beykoz : ibrahim, Musa. Kemal. 
Menyo, Serkis, Kem.al. Koço, OğUZ· 

B~ik!af : Celıil, Sedat. Kemal, Ne< 
zat, Alaettin, Hikmet, Özdemir. 

Hakem : Sıtkı. 
Oyun birinci devrede tamamen ~y 

kozun hakimiyeti altında geçti. Ve bi ı 
biri arkasına yaptığı dört golle Bey • 
kozlu küçükler, devreyi 4 - O galip 
bitirdiler. 

İkinci devrede Beşik!aflılar da B•Y 
koz kalesini eı.kıftırd.ılar ve onu.ncu 
dakikada iki gol yaparak 4 - 2 vaV" 
yetegeçtiler. Çok geçmeden Beyko% • 
lular da İbrahim vasıtaaile bir gol y•P 
tılar. Bu suretle takımlann son v..zi· 
yeti 5 - 2 oldu. Biraz sonra <Lı Befik• 
taşlılar .bir. ve oyunun 8 onlanoa cloi' 
ru de Beykozlular da bir ııoJ dahıı- ya
parak maçı 6 - 3 kazandılar ' . 

Şimdi küçülclerin mapiyonnnu tariıı 
etmek için talmnlar birer maç daha 
yapacaklardır. rum s· d d b H k. ı r gunce eru e ve ta- Bu beyanname, Ankara, istan . 

· ız c.': sa. ece ir söz beldiyorum. a ım : kip edilecektir. fan > na devam olunmu~ur. 
Bunun u•erıne m J sahibi öluürdü: - Fakat bildiğinizden ayrı bir de 5 - Gayri mübadillere ait tak- bul, İzmiı·de gazetelerle ve aynca Galatasaraylılar bu ı:nüoahalaılarda POLiSTE: 

bır kaç dakıka cevap vermedi. Neden l yaıılı ka".unlar vardır. dedi. dıri kıymet dosyaları ta<iiye büro- vıliıyet \"'e kazalar mal memurların 1imdiye kadar Beykozu iki defa yen- Denizden bir ceset çıkarıldı 
ıonra. : - Bızım hov • · b l d · 1 D · . . ,un eyecegımız kanun- sunda kalacaktır. en e e ıye er va•ıtas "y le iliın tari- dikleri için dün Beykozla yapacakları ün sabah Haliçte Meyvahoş öoiın 

- Bılıyorum aziz antonio, dedi, lar ancak kendimizin olanlardır. On- 6 _ Kararnameni;ı t~yin ettiği I hinden itibaren nihay~t bir ay için üçüncü karşıla,maya çıkmamışlardır. de deniz üzerinde bir ceset görülrnÜf 
fakat maale.ef eraziyi bir kaç gün ev- lar, faziletkıir ve namuslu insanların dd · · d d ·1 · l k Beykozlular da pek haklı olarak se- ve sahile çekı'lmı'•tı'r. 

1 mü et ıçı_n c tasarruf n•ikalarını e verı mı~ o aca tıı-. Bu müracaat- T 

v.e sattım. Bir ~ için acele paraya ı'h ... eseridir; yazılmag"'a ihti~çları yoktur. . k b"'k k O t l b" d ·onT'I~ ,,_ tevdi suretiyle takdiri kıymet tale- lar ü~erine. en bıiyük ma! menluru remonı yapara maçın u men azan r a yaf ı ıra J\ma ajt ceset şı'l"--
ıwacım oldu da ... Bu, •izden aldığım - Beni dinle Nelo amuca: Anto- mışlardır. bir naiaed.ir. Bir kaç gündür suda kal· 
son kirad nioya bi "-ı· d'•· 1 ~ono lıiİmılıne mürac»tti lev<ık i"İn b "· . r,.. ." ıgı paraya ba~ka bir ' Bizce Galat..,.raylılann bu hareketi dığı anlaşılmıştır. Üzerinde elbise u: 

Bu ıözler. genç adamı ,a,kına di>n ı eraz.ı alın t 1' düzelir, gider. dcşleri gibi köylerinin en çalı~k? ~i mtlhür \~e imzalı bi·~r vesika biç te doğru dejiJdi. Çünkü na~ııl ol-,a lunması yüzünden hadisenin mahiyetJ 

dürdü., Yüzü renkten renge girdi. Bir 1 - Ba~ka erazimi ) Allah ı-öster- delıkanlısına yapılan haksızlığı bu ş ,,.ektir. "'pmİyonluğu almı~ardı.. Binaenaleyh anla\l'lamamL1tır. Meçhul l"'hsın kaza: 
türlü anlayamıyord\L Nasıl olurda, tar mesin 1 Siz, bizi tanımaz gibi söylüyor- kilde protesto etttler. 1 - ~luhalli mdliye daireleri dün Galaıasaylıların, Beykozun kar - en denize dü1tüğü tahmin edildiiii gibı 
lal.u kendi.inden b ,ita birisine satı. sunuz 1 • 1 Her şey yandı: köylülerin hiç b 1 beyannameler m'ıhtevıyatını ve ~ısına eksik takımla da olsa çıkarak bir cinayete kurban olması da akl-
J,~dı) - Fakat bundan buka çare yok, yiyecekleri kalmadı. Kom~u köyliilc h . maç yapmaları lazım gelirdi ı aelmektedir. 

O -. .a ıııı go<terır bir cet,·e!i tanzim e- • 
- Fak..t Sinyor diye kekeledi. Bu - halde biz kendi i,imizi kendi- rin de ayni hareketi tekrarlayacakları 

topraklar benim hakkımdır. Onları miz görecqiz. nı ve büyük bir kıtlığın ve açlığın et lerek ilfın tarihini takip eden ayın 
B:iırlard~nbe:ri bizim ailemiz ekip bi.. O gece, köyün evleri ara..ctında es_ rafı kaplıyacağını sezen vali işe müd" · ıitn.muıda. nthayet 15 r.-ün sonra ve 
çiyor.. rarengiz gölııeler dolaşmağa ba•ladı. hale ederek salı! k.onturatosunu bot o,;·mctli olarak bilahara te~·lg edi-

- Biliyorwn. amma ne yapayını~ Gece yarı~ı kadınlar uyanıp koc.aları-
- Ba.na haber verebilirdiniz l Siıe I nı yanlarında bulamadılar. 

hen ist~diğiniz parayı verirdim hemen. Kilisenin sa.ati on ikiyi çalarken 
Birden, Sinyorun sabrı tükendi : tarlaları bir alev kaplamış bulunuyor-
- Sen bana bak Antonio 1 dedi. du. 

du ; ve asırlardır Antoniolar tarafın

dan ekilen toprak genç adama ver.ıdt-

cck mcreie göndercc:ık/\.rdir. 

l :ı - iliııı tarihiPLleu itibaren bir 
Nelo amucanın keyfi yerine gelmi. ay z:nfııııla buluntluklnrı mahalle-

ti. O gün akctam üstü kö-y meydanında 

toplanan köylülere : 

re be.rc~nnamP vermenıı!;I olan kin1 -

ieler tahville ini k<lllu;ıun tayin et-
Hofuma giden ~eyi yapa.run: toprak- Evlerinden fırlayan kadınlar müt _ 
lan beğendiğim adama sattım. Deği- hi, hakikati anladılar : - Şerefli olmak için kanuna ıhtı - tıgi müddetin inkiz·t<ındaıı e\"vel 
'ecele bir fey yok; bu kadar. Güle gü- c Köylüler. protesto olmak Üzere yaç yoktur. dedi. itaat edeceğimiz ye- muracaat şartiyle ancak İstanbul 
le 1 bütün zeytinliklere ve diğer mahsulle- gane kanun 'udur : Bugün benim i•e defterdarlığı r al sandrğ111dan ala -

Genç adanı hiddetten çılgın bir bal 1 re ate' vermiştiler. H<psi bir evin kar- , yarın senindir•· ~ilirler. 

Baş, diş, nezle, grip, Romatizma 
Nevralji, ·- kırıkhk ve b ütün ağrılarının derhal keser. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. -

f~~··················~···~~ . • • Elini alnından geçiı·en Pole•ko: - Evet, bu kadar!... dare~ini size bırakıpmım. Yalnız tim. Bu akşam, o mahallede ani" 
• ~ 7 • - istediğiniz n~dit• madam? - Bu kadar basit ve hafif bir bir an evvel onu hallelmeğe çalı ın ! esrarengiz bir surette biri öldürill• 

Evvela onu söyleyiniz! dedi. hizmet irin bana... Siz hiç merak etmevin ma birine f - · · müş. Ceset, bizimkilerdr.>n . c ı ş • k t• 1 - Siz, Lord Ronaldın en ıyı - Evet. •özüm özdiir. Bu iş dam; Ronniye nasıl dehalet edece-
f as us ar 1 r e 1 dostu.unuz değil mi? 

1 

için elli bin İııgilizi alacaksınız! Bu ğimi biliyorum ben. Evvela hir par- ait. 
- Oldukça samim~·iz onunla! teklifime kar~ı heme.ı buı·ada "E· ti oynıyayım da, sonra Ronniye ya- - Oralarda ne işi varmış? 

ı Çeviren: L, BERCMEN - Lord Roııaldın .ımeası, Glen- vet,. derseniz çakleı~ yırtmakla işe naşırım. - Orasını pek bilmiyorum ama• 
•••---•••----•• • • • ••-• ••- derrylerin a'ilzadesi ve kabinenin başlıyacağtm. Kararıııızı çahucak - Peki mister Pole;.ko size açık onu biz, Şeridanın emrine vernıL-ı· 

_ Evveli kendime güveneme _ Polesko ! Olup bitenlerin hepsinden nüfuzlu azalarından biridir. Bu I bildirmelisiniz; vaktin pek dar ol- kredi veriyorum. Ka•adan istedi- tik! 
dım; saniyen hazırlıhızdım. malılmatım var. Çünkü sizin k.ıdar zatta bulunan bazı ve<aiki el~e et-1 duf unu az eı-vel söylemiştim. ğiniz kadar para çekebilirsiniz! _ Czerinde h!r şey buluııJU 

_ Peki bu hazırlıklarınızın ik _ ben de bu iııle alikadarnn. Başka- mek lazım. Süratle lınrekete geç- Polesko birkaç saniye sustu. Ba- Kadının gözleri tı>krıır karşıdaki mu? 
maline yardım edils~ydi t')k!ifi ka- !arının h abtnA hareket ediyorum; mek icap ediyor. Çünkü ·:akit dar. şı öne eğikti. Yüzünüıı hatları da levhaya dikildi.,. Fa1ıat bu sefer 
bul eder miydinizı fakat salihiyetim geıı;~ ve tamdır. Lord Glenderry, önümiizdeki hafta karma karışık bir hal~ gelmişti. başiyle bir işaret vermesi üzerine - Hayır efendim. 

Poleskonun dudaklarında silik Bu salilı.iyete dayanarak size bazı yazlık .m_alikiıne<ine çekilecek. O- Pnketinden bir sigara alıp yaktı. Ve belli belirsiz bir tıkırdP.ır.ayla !ev- - Lazım gelen tedbirleri aıdı-
bir tebe'8üm belirdi: tekliflerde bulunacağım. Size soy- raya_ gıttı.kten pek az son:a da bir m ıhaııiki ~ir ııurette üstiist üç beş hanın arkasından b;ri,in:n çekildi- nız mı? 

_ Affınm ric& edi!rim, bunlar liyceğim çok basit bir ~eyi yapmağı\ partı ve~ılecek. Bu. p:ırtıden ma~- n~fes _çektıkten s~nra, .ın1 karar ver ği duyuldu... - Evet efendim, bn hava.elisin 
mahrem ve nazik ~ylerdir. Uluorta taahhüt eylediğiniz takdirde evvelii s~ts~t eg.lenme?e_ıı zıyade bazı mil- mış bır adam \'azıyetıyle haşım kal - Bu muhavereden iki (iç saat son- gazetelerde intişar etmemesi içiıı 
bundan kunuşulmıya<."'lğmı siz d~ bu çekleri yırtacağım, i~i sonuna hım ~şlerın hallı~ır. L~rd ~onald ~a- lrdı: . ra Madam Henrol kumarhanesinde tertibat alındı. 
takdir eylerainiz.. kadar muvaffakıyetle bitirirseniz sıtasıyle bu partıye aıt bır davetiye - Kabul edırorum madam; söy a 

t d 'k t k oyunun pek hararetli bir sa.fhaya - Peki yeni biı· şey olursa ball 
- Bu odada mevzuu bahsolan elli bin İngiliz lirasını ceb;nizde bi- e arı e me .. mfünkü'1. ı ıe_diklerinizi yerine getireceğim! de 

her şey gene burada kalır miateı· tin! _Evet, rnumkun, eonrası ne ola dı. girdiği anda, Lord Miltonun (Gizli tekrar haber verin! 
Pol ko ! zaten ben size sırlarımı Polesko •a•kın bir eda ile: cak? Kadıııın gözlerinde parlıyan za- teşkilat reisi), gece geç vakte kadar - Baş üstüne efendim. , .. , çık-

tevdi etmiş bulunuyorum. Sizin de - Nasıl, elli bin frank mı de- - Sonrası da şu ... Bir başkası fer işığının, parlamasiy!e sönmesi çalıştığı hususi odasıııa teşkilat em- Genç adam kapıdan çıkar 
bana 8ll'lannızı vermenizde bir mah mek istiyorsunuz? diye sordu. için de davetiye bulacaksınız! !ile- ' bir oldu. Ondan soıını ç~kleri alıp rinde çalışan gençlerden biri girdi. maz Lord l\iilt.on önünde buJuıııııı 
zur görmüyorum. - Hayır elli bin İngiliz lirası ... rak etmeyin oraya oelecek olan a-/birer birer hep,ini yırttı. - Ne var Feterston? ve tetkik etmekte olduğu evrakı e-

- Peki madam, öyley~e konu~a- Bu i4i başarabildiğini;: takdirde a- dam sizi mahcup etmiyecek kadar. ı - Gordünüz mü m'ster Poles - - Bir saat evvel Snohil polis liyle bir tarafa itti. Yüzünün lı~~~ 
biliriz. Teklifi bazı şerait altında lakadarları fevkalade memnun ede- böyle sosyetelere girnı~ğe alı~ıktır. l ko ! dedi. \' erdığim sözü yerine ge- merkezinden kendilerine bir yar- !arı gerilmişti. Sıkıldığı, üzüldilllu 

kabul edebilirim. cek.~iniz; ihtimal o vakit bundan - B iltiln istediğiniz bu kadar tirmek için hiç de çekinmiyorum. dımcı gönderilmesi hakkında bir belliyıii. 
- Beni dikkatle d intil·en mister !azla da alırşınız... mı1 '>imdi s~loııa dönebilirsiniz; işin i- haber gelmi~ti. Derhal oraya git - (Devamı varl 
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D ö v iz k aç a k ç ı l ı ğ ı Sellnikfe mUthi 3 1 - ş.;:::ebv~·pro!:~::: Es~=~:!~!:d::=b:n.....ı. İtalyada Y abudi 
düşmanlığı _J bir inf illk ! yapbrılacak kalorifer tesisatı işi açık eksiltmeye konmuştur. yüzünden çıkan aava Sı7.:ı~bi~ö;ı:::ı:ıd:teş 213 iiradır~uhammen b..ıeli 2833 lira 49 kuru~ Ye muYakkat teminatı cL,ardan yahudi güme-

. Atin i9 (A A.) _ Dünkü per- 3 - Eksiltme 22 - 8 - 938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 13 siftin men"i İsteniyor 
. (Ba,ştarafı 1 nci sayfada) pyn mevkuf olarak devam1nı ute • embe a ... ü saat 16 da, Selanik civa- de Kabataşta Levazım ve mubayaat şubesindeki alı mkomisyomında yapı-

lltrnud .. ..ı::~:- · ~'-:..tir rim. > ' ııun 1 •- ka·,...·-u ..... uue getuM& • ..,. • · EKlLlNIN randa Dudula köyü yakininde Verdi ve lacaktır. çerdekileler de lıir ç'O& 
1
.._.. 

~4 - Bu ve.ailtten bir kwmı da mah MAZNUN ŞiRKET V Ah 1 . . d 'k" h a a·ıt esL' 4 _ Şartname ve projeleri 14 kuru~ bedel mukabilinde İnhisarlar ta•bı" tutulacak ·· · · · SÖZLERİ ramane ısmın e ı ı şa s ıu . . • .. .. __ _ 
Ye gondenlmıştır h d üh" • t t _ım..nr U. Müdürlü:;.;' Jevazım ve mubayaat fUbesıle Eskışehır bnşmurlurlurun-

B d L"" ]""be · ekil" ur a m unma • Cf • "T •• • "" !Roma, 1'6 (AA.) - İtalyan p • ıa.. ~ VUKA TIN İDDJ.ASI _un an 90nra "?en . u.. rın ~ . : Yapılan tallkikata göre. infililt ha- İ den alınabilir· zeteleri, yahudi iatillsının Garp mem-

'

""IQZekkerenin okunmasından sonra ı •yap kalkarak fU 90zlen aoylemlfbr · d" . fidd ti" ,_, d la---=• 5 _ İsteklileri kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve ~i 7 .5 güven 
..:__,. al M .. -'-'-il. · ·adia _..ı,.. _.,. ısesı. e 1 111C&~ar 0 ,. ...... e • · ı-•- ~•-: •in teaLil e•-ekte oı.ı...:::... teb 

~- suçlulardan Saidin vekili dJ. - < uvcıt& .ıaua 1 euuen __,..- ı __ , . 1,· d ,_. ı ı ti" me paralarivle birlikt.e eksiltme için tayin edilen gün ve aaatte yukarda -.eg_. ... ,... uu .._. .. 
• ~ ·•---- ,_ ı:.,.ı an monuerın ır engıre a ev • ması ne • " I,..· • -._t eylemek•- '- __ .:ıe•amd.-

.öylecli : ı la katiyyen at_.. yo&tur. ~eym . d vult lm" tir y k adı geçen komisyona ~lme1eri ilin olunur. (5181) •l!YI ..,,-- _. ucRı 
- c Yapılan cürmü mqhutta mü- Bennövalın Ui.yea Jüber itımini bu i- CeMn e. ua se. lf · ~ uru · * lar. Ba ıpzeteler, yabud.i muhacirleri-

-....._... s.·d· . Sü·J Ben - al - neden kan.twdliJnı müdafaamda otlara sırayet etıruf Ye bunu muteak.ıp nin tehacümilne mani olmak ~D ~ 1 ın. eyman nov e r- . ..,. 'L ı · __ L· hu ı _ 1daremizin Samsun fabrikası için cins ve miktarı li~tesinde yazı-
t L__ • • '-·-· I ded··· söyliycejim. hemen biraz ötede uu unan esu r- mullt.elif memleketlerin ittilaaz etmİf 

~~ ıtımat uuyurunuz .. • 181 d "L. . fil"'L J_.....;..;.. Ci lı 124 kalem ecza ve alitt fenniye açıkeksiltme ıusuliyle satın alınacaktır. -ı~-vı-- tedbı"rlerden bah•ediuo-1.--. 
f -•-- .. _L!_ ı_,_ E.aeea Süleymanın yazıhaneye ne a munımmat ta 111 ... ey-·-,.-· • . U1UU&MLC1 .. .r a-.a 

•- ~r •. 11&At 111fVele ~ Dil" fCY • • . vardaki Kordelio köyündeki evlerin 2 - Muhammen bedeli"617 lira ve muvakkat teminatı 46.27 lıradır. Remto del Karlino, yazıyOI' : 
~ edilauyor. Aynca Süleyman da .uretle ve bnun9UZ ,dtillerde sırm•t !t.! •• 1,!_,, ,_c,1,,..._ ..:...ı.'.l_a,_..ı n • ...:Lct 3 _ Eks.iltme 23-8-938 tarihine rastlıyan sah günü saat 10 da Kaba- a.----.1.. Lı·ç kı·mse bu ha-dı"-lenn" _. -.e • Bu bi kal. d~' old1liu da plaiderle ahittir. Bu prut· a.ı .u-..., uuumun .,-oeunae y-.u· .. . . . ~ n - •• 
'illi • c r ve pal'UI ıı:::su • kal lusmJ da .dd" ette taşta levazım ve mubavaat şubesındekı alım komısyonunda varılacakbr. hanwtilü gizlememektedir ~ madem-
.~ »Giye *"'111Uf. leriıı de .çairllıp dinlenmesini isterim.• ~~sen - -:.. K rci-'~ ,_~. ~Lı , • 4 - Listeler pa~mz olarak her gün SÖZÜ .,eçen tubeden ahııabilir. L! _ !!_L_t • _ _.u__ı·rter ·ıttı·hazı -r-et '---Faka bunlar - tekl"f" ahi Şirket avukatının l>u .özlerindaa naaara ugram..,.-r. 0 ıı:uo &oyu n.ıu· lu DIU9DC .-v - ... &e9 

ı..:__. t l'Uf"el ı ı m • Jul da ,,_,_ h OL-- kına yardım;..;.. derhal •:.-·--'en fıer 5 - İsteklilerin ek~iltme için tayin edilen aiin ve saatte yüzde 7,5 bedecektir, yine İtalya için 9Climet 
-~ sözle dejildider ı 90nra suç ar n veou ve ruuıne· ·..-- ,._...~ k · el ) · 

iL r ·· · • · ... · · türlü tedbirler aluımifbr. Biri itfaiye güvenme paralıırirle birlikte yukarıda adı &"eçen omısyona g me erı bal.,olacak aşağıdaki tedbirleri tddif -..eıa Sait te: bu mahiyette lıiç bir aın vekillerı de; dıeer suçlu velullen· ilan olunur. (5184) 
~~~A~~~·~~~~~~d~~~~-~~~k~~ ~~~~~ =~===;~=~~=~~~~~~~~~~~=======ed~~ . 
.... _ L_ .1• d"I d = o· b k N f. M "d .. rl - ..... ne Bu pzete, bu tekliflerin f8hsi mü-~ UQ sebepıer yüzünden Süleyman• oır 1 er. var ır. ıyar: a ır • ıa u u ugu 
~ daha ziyade tanıtmak is- iDDiANAME ••••••••••••••• 1 - İhaleye konulan ıiş: 41582.44 liralık Bismil Hükfunet lkouağı 1 talealan olduiunu kaydettikten sonra 
ıı:.._ B · · "'.1..ı 1_ dd •ınları teklif etmektedir : ..,...__ unun tizenne iaaia mı.~amı i i- ~ ı ı ikmali inşaatı kapalı zarf usulile ıihaleye konmuştur. ~ 

· ••· · nazaran Süleyman ev _ anamaıini bildirdi, bunda fÖy)e deni- ~ 2 - Bu işe ait evrsk ,anlardır. ~ ~· / · j J - Ecnebi yahudi.lerin İtalyaya 
1!.. d girmelerinin menedilmesi. '-ite -"-riiklerde mua•ene memuru u,.or u : A - Eksiltme şartnamesi. 

L •- .,,, Sül NURKALEM 2 - Bütün ecnebi yahudilerin, as-~ 1aazı tat.kibt wü ... inden azledil _ - « ·· eyman Bennövalın Anka- , B _ Mukavele J>]"('jesi. 
,,_ d 1 gari on senedenberi ftalyan tabiiyetini ~- Sü'--- handan 90nra uzun Ta an bazı i,Jer için stanbula gönde- ' C - Hususi, fenni bayındırlık işleri genel şartrıame1eı1. 

""""ııu..a il '- ' K Kal F lwikasancla iktisap etmemit olan yahudilerin ltal-~ botta kalırut •e nihayet malıa r· diii uildiriliyor; acaba: bu tahki -1 urtun em a D - Bu evrak nafia dairesinde görülebilir ve jstenebilir. ~ k d d"I . 
L .- '--tla d uJı f ·· ' her ---ı· 1-al-m am" al _.:ıı,·ı __ ._..__ • • • • 95 8 938 b .. .. t ll d ... -·ı yan topra'"nı ter e avet e ı mesı. ~ katip tayin olanmUftıll". Fakat ~ r aruın a m a aza umum mu- ._,.. • "" ecıı ._ı;...,. 3 _ Bu ışın ıhalesı _ - - perşem e gunu saa e .,.a~ı 

3 8~· '-
1 

d h . l 1y 
~ dürlüi;;; d L·· j""'-- · '- ti" h' dir f ,.1 r· ··an 1 .. ~ .. d 1 ktı - ır çor. sene er en en ta an ~ da çok duramaDUfbr. Çüı.kl. --n en usyen uucr f1rr.e a 1 · zar u~u1ı e na ıa mu ur ugun e yapı aca r. L.::... • d 1'L 

1 
f . 

~adan Türkiyeye kaçak olarak kında da tahkikat yapdması hakkında Mümaaili ecnebi kalemlerine 4 - Eksiltmeye .-irebilrnek için 3118.68 liralık muvakk:ıt cari senet. ta~et.1n~ • ~u ~~mıyan ve . atız~e 
~ -1.-1_ hldi9e9inc:le Süleyman bir emir verilmif midir ~ Bu hususun .çok faiktir. ticaret odası vesikası Nafia Vekaletinden alınmış 10.000 liralık buna meh duiltiy. enn~ 18 at eltmcmkl d1' olan 
L..ı.-- ~ICJI rul • · Fı"yatl b" '-"le-1-r:_.1_ . ~ . .. . . . ya u ı enn seroest mes e er e ça ı._ ~ ela bazı ihl»arlar :yapdnu• ve 90 maanı asterım. ar ecae 1 • uue - ... n benzer ış yaptıgına dmr muteahhıtlık vcsıkası. 

1 1 
T 

L.. - -..,. °' 50 ucuzdur . . . I . d b. t , k . ma arının mcno unması . ....._ iz.erine muhafazada da kendi.i SuçJuJa-.ıı gösterdikleri phitlerin 'lO • 5 - Talıplerın zarfları ıha e saatin en ır su evveı omısyon re-
~ itten el çektirilmifti . Fabt aradan dinlenme.ine lüzum yoktur. 

1 
Klll"fUD kalemler: isine makbuz mukabili vermeleri. Posta gecikmeleri kabul edilmez. ilk eblı hayvan sergisi açıldı 

lııit lb6ddet daha seçtikten eonra tek- ı Tahliye talebine gelince. tevkif 9C - 1 Süperyör ( &261) Bu yılın ilk ehli hayvan sergisi. 
.._ lllıahafaza miidüdiiiüne: fakat 1>u beplerinin de:iif!nemesi ile bunun da I Timsahlı G • k ) •ı A dün öğleden sonra Beykoz9un Bozha-
~ da iicredi •e 11U1Yakkat müstaL- reddi lizmıdır ! > j 301 -2 Mektebli ayrımen U Satış ) anJ ne kö~?de ~erasimle açılmı.ştır. 
"'- olarak selmiftir. Ve bu arada MÜZAKERE VE KARAR ! 1205 Alt.& den-ce sertlikte lstanbul emniyet sandıiı direktörlüğünden: Sergıyı, Vah namına, Beledıye reıs 
~erden azlinden 80llra; bir müd Bundan aonra mahkeme k... bir ' Not Bayan Zeynep Nebiyenin Sandığımızdan 21694 'hesap numarasiyle n:ıuavini ~ufl Deİmirtabş alçmış,B meBra-

Neft eeadikat firketine sinni- de müzakereden sonra talepler hakkında ' En iyi cins . b k b. . . d d . tek _ _... d · d b sımde meuus ar, stan u aytar aş 
..._. -~ . aldığı 25-0 lıra orcuııa arşı ınncı erece e ıı>o euıp va esm e or .. dü.' .. E t b 

1 
U • M 

. ._... da fuzall aldıiı bazı para me- fU karanm bildirmi..t:r : Dağdelen 15 dereee sertlıkte d"·. d h k,· d 1 t k" .. . 32,\? .... f 1 k mu ru tem, stan u mumı ec-
~ 'I'~ cunu ödeme ıgın en ~ . .cm a yapı an a ıp uzerıne \; ......... o. u a- . . b 

1 
b 

1 • -.::-:ı...1en ._._ --L-nJ......... ~ _c::::ı~•nın latanbula ı ::-·en ju·· _ 1011 l'ılaran""OZ kalemi 
1 0 

dd . .b. t 
1 

lisı azasından azı arı da u unmuc:-
TU&UDU ..,._. ,._... ---r-- .... 1-'U -,T··- ....... >' - ,.. nunun 46 cı maddesinin matufu o an 4 cı ma esı mucı ınce sa ı ma-

1 
rd S . ld kt b s Şi.....ıı! maJ.L::.-..~.1- SüJ-.,_,.anın '- -r ,.·r'-etı" hakkınd~'-' taL 1-"--ı 1·ç-ın 99 Ta!lll'ı kat lemi dd . a ır ergı açı ı an sonra me us-

...._ ---&ICllMIU~.. -ı·~ ue & ıu n&l&il """ sı icap eden Csküdard'l Pazarbal:lı mahallesinin Nuhkuyu5u t>a esın - lar llA Ba B .. d .. ' .. ~ mul.alazadan ve Neft gönderilmit olup olmadıima ve gön-! Kopya kalemlen: de eski 76 yeni 84 No. lu ahşap bir evin tamamı bir buçuk ay müddet- '. v alyelt ytar. aş mı~ uru vedve-~t ..:..L_a.!_.1 ned d la • d ·ı · b · ı · b. sd"·1· '>99 Ul . . 
1 

terıner ere umumı mec ıs azasın an '-. ,... ..... unaen en o yı lf'" en mıpe u emır erın ır ta lll I su- - us le açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sıcıl kaydına göre yapı· .. ekle b. h t af nd .. 
-..ı ~nl~~ dair •rsularda bulu- retinin mahkemey celbine. 701 - A Yumuşak maktadır. Arttırmaya girmek istiyen 100 lira pey akçesi verecektir. mu~ .. e

1
p. ırb eye ktar ı anb en ıyı 

..,. ___ ...... _ Sül" ~anın oiimru··k muahf 701 B Orta sert " . . b" . . . t ı.t b d k b 
1 1 n· yetıştın mıc oz ır vavru oğa "lre - -..--·- -~··· .- aza ve - "Mıllı bankalarımızdan ırmın temına men. u u a a u o unur. ı- . kl 

1 
~1 • t ;; d 

~,....zamanda müvekkilim S.it Son Neh sendikattan neden dolayı çıkard- '· 701 - c Sert rik.mis bOttin vergilerle belediye rerismleri ve \•akıf foares! VE> taviz be- ~ne :.1: v~ ay~ argır e:su ~y~ır-
~let:inin nıüma.ilidir. c Liiqen dıimnın alikadarlardan sorulmaama. 71 - A.B.C. En iyi cins deli :e telliıliye rusurnu bor<;luya aittir. Arttırma şartnamesi 29-8-938 ~~ı ~un .en hy a:a, ;~b:_r:;e 

> firketile maluı.m vaziyette Tevkif 9Cbeplerinin değif111emesi yü Üç dereceli tarihinden itibaren tetkik et.mele istiyenlere sandık hukuk işleri ser- ;o~e,d us~ m~ a~eoe "~1 ~Yt. u .e-
.._ ebettedir. Bunu da Yaaikle is- zünc:len Said haltmdaki tahliye talebi- 702 - A.B.C.D.E. Reş renkli 1 visinde açık bulundurulac-alctır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahat erın en 1 amıye er verı mış ır. 
~ edeceiiz. Sait o sün c Üiayen Jü- nin reddine karar verilmiftir. > 702 - A.B. Mavi - Kırmızı ı ta .şartnamede ve takip dosyasında \•ardır. Arttırmaya girmiş olanlar, A -ke•• davet 
..., > ..:..L.-:-- L!.. "-~1•L- '--"' :..;... DAVA ÇOK ENTERESAN BiR 11 72-A.B.C.D.E. R- renklı" k h k'· h ~ ·~ 

.,.._ ...- mUMU111 auu .....- -·~ bunları tetkik ederek fat ılığa çıkarılan gayrimen ul a "'ında er şe- Be 
1
_ 'it k .d K dk"" 

l&.e __ " • ". Y -L __ '-- . SAFHAYA GİRDl ı·yı· cı· ... a , • • • d · ·b 1 B. · · rttı 11 11 9°8 t "h" l- ya.oz, vs ü ar, a 1 oy 
~ese srtmiftir. aa.a: ou fır - I ..., . yı ögrenmış a ve ıtı ar o.unur. ırıncı a rma - · .~ arı ıne k d h.

1
. d b 

1 334 
d . ı· .. -L a__ B L_ il LL_ 'L *'"' .. _u__ . a·r .... c - l ·ı d k"" d - d t 14 t 16 azaları a ı ın e u tınan o-

~ a •a •• ,_tur. ~ıa awn u -rar e maD&Cme ço& entere- raau:uc:r mtisa ı cuma gunu agn og un a aın san ıgLmız a saa en • bu _.._. la 
J L_ _._ d .___ b fh 1 1315 6 ki 1 1 k , 1\1 kk t "h l 1 b "I . • . t kl.f dil gumlu ve U"Ugumlul:Lr muame-L. en ü11er fi~etin f!D a.,..... ta mu san ir sa aya Sİrmİf bulunmaktadır. ren i ya kadar yapı aca tır. • ı uva a ı a e yapı a ı mesı ıçın e ı e e- le Ah• b 

1 
·ık ~ 

""-- "d""..1··.... "ril ,__ ç··-•-- .. 1325 12 kli • ' . . l . b d . k l ilk 11 r· ti ·1 ye tiı ı ya ancı ann ı ve :son .w..-:- mu 1Ul11pne geti en evraıwı un&u TUfVel suçunun phidi Süley _ ren 
1 
cek bedelın :tercıhan 3 ınmaeı ıca e en gaynmen u m e e ıye 1 e kl lar. 

1 1 
•
1 938 

d b 
1 

. 
~~ iade.i Ye tahkikabn da firht man Bennövalm bu yüzden suçlu ve- 1 1301 12 renldi iyi cins : sandık alacağını tamamen geçmit olması şarttır. Aksi takdirde eon Y\ :~a 1 ~ u ~ e: aş 1~.a 
~,•nesinde yapılması için c rüşvet . 'killerinin Sülyman hakkındaki iddia _ 1 24 renkli ivi cins 1 arttıramn taahhüdü baki kalmak şartiyle 2 - 12 - 938 tarihine milsa- ~. dır fga~I am k il e v3el t ır 

·'- t-•·•"· d b--• .. b·ı lı. .:ı ı._ d d ld .ı 901 K M . d"f .. .. . h ld . tt rtt 1 k gun e asua verme zere eş-
~.: ~ CAJUlll • wunınqa ı e nrun ne oerec:e)"e &a ar oğru 0 u- 1 ırmızı - avı 

1
; ı cuma gun u aynı m2 a e ve aynı saa e aon ~ ırması yapı aca - . . 

1 938 
.. _ k d d 

k Ç ----ı.ı • s b·ıı· . k .. d b k 1 k rmıevve gunune a ar evam \i yo tur. ünkü; kanunen: ba gi- iu ~ a beklenmektedir. f,~ bu ta ı ı 12 renkli iyi cins ı ı tır. Bu arttırmada g·a·;rrımenkul en ço arttıranın ustün ~ ıra ı aca k. 
11..._ ta~ikatlann yerlerinde yapılması nokta; mahkeme üzerinde büyük bir ,, 2• renkli iyi cins 1

' br. Haklan tapu sicilleriyle saltit olauyan alikadarlar ve irtifak hak- edilece tir. 
~- rol o)"Dayacaktır. Dermetograf :Oç renkH kalem l kı sahiplerinin bu haklarını ve hususiyle faiz ve maaarifc dair iddia- 2 - Yoklamal~r Kadıköy ~a .. y. 
~~~dolayı müY~ Maı.keme 22 ai-toe saat 14 e ltal- 311 Grafit ve renkli Min- larım ilin tarihiıtOen itibaren y•r mi g-ün içinde evrakı :mis'biteleriyle makamlık ve beledıye mfidih'lügil 
~ ~eaıu ve m•bkemenm de; IDlftlr. len. birlikte dairemize bildirmeleri li zımdır. Bu ıuretle baiJarım bildir- dairesinde evlenme salonunda öile· 

231 - 232 Kvmızı ve Mavi te- mem~ olanlarla hakları t4iPU sicil )eriyle sabit olmıyanlar satış bedeli- den sonra yapılacatına Beykoz, Üs-

Çekoslovakyada , 
Müzakere ve mücadele 1 

' 

bftjr nin payla('masından hariç kalırlar daha fazla maHimat almak istiyen- lcüdar, ~adılc~y kaza)annda yaban• 
Çqitlerimizi her 1urtuiyecide• lerin 937 , 460 dosya numarasiyle andığımız hukuk ifleri servisine eı suretiyle bu\una~ 334 dojıımlula· 

iatiyebiliraiaiz. müracaat etmeleri liızumu ilan olu nur. nn nüfus ctızdanJ.an ve ikamet kl· 
Nurkalem Ltd. .şirketi * ğı.tlan ve beş veeika f oto_ğrafiyle ve 

latanbul, Sirkeci D 1 K K A T bu doğumlularla muameleye tabi o. 

Mübürclar zade Haa No. l - 2 Emniyet sandığı; Sandıktan alınan pyrimenkulft ipotek g&ter- kut talebed~rinin d~~ktep .. 1.. vesf i~~ 
·k k nüfuz cüz anı ve ört vesıl\a <>~· 

Çe d t 1 mek istiyenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ı raz yapara t ·ırı . 
1 koslovakya a naifiz nası·batçı· ·~----------.. uı;ulüııe göre kolaylık göstermektedir. (5634) rafiyle ve sıhb tect ı enn ya m:I 

6• =~~~~~=~~~~~~=~~~~=~~~~~==~=~ nMMchdamveb~v~ika~~~ 

iki tarafı uyuşturmıya çalışırken ZGhrni ve cilt hastalıkları Gayrimenkul Satış ilanı ~:!j~~:n:~ert meclise gelmeleri i-

Or Hayn Omer lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: :. kanlı hadiseler eksik olmuyor 1 Bayan Şerifenin Sandığımızdan 19766 hesap No. sile aldığı 325 li- Bu sene askerlik çıtğına girmit 
ôtleden aonra Beyoğlu A.tacami ra borcuna karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödeme olan 334 doğumlu delikanlılarla 

Prağ, 19 {A.A.) - Südet matbat Alman memurların fimendüfer ida- karşısında No. 33 Telefon 41358 diğindeıı dolayı hakkında yapılan takip üz.erine 3202 No. lu kanunun gerek sıhhi sebeplerle ·ve gerekse 
lıQıteninde bildirildiğine söre Bohem· resile maliye nezaretindeki memuri - 46 cı maddesinin matufu olan ~ cı maddesine göre &atılması icap e- okullarda okumalanndnn ötürü ge-
' fimalinde kliD Moet-Brubde yetlere tayini meselesine gelince Lord il•••••••••••• .. den Kadıköyünde Osman:ığa mahal lesinin eski Çavufb~ı yeni Nüzhet- ri bırakılarak bu doğıımlıılarla as-
>~ Henleiniat belediye reisinin vazi- Rüncimana bu bapta pek yakında mü- ERTUCRUL efendi sokağında eski 22 Mü. yeni 26 N-o. lu ahfap bir evjn tamamı btr .kerlik işleri kovalamakta diğer do. 
~ .,. ...... müna_.betile tertip temmim mal6mat ven1ecektir. SADi TEK buçuk ay müddetle açık .. arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kay- ğumluların ilk ve son yoklamalan-
"ılilen merasim aaU1Ada Henlein Bu haberlerden kaydı malumat Bu gece (Yeşil - dına göre. yapılmaktadır. Arttırın aya girmek istiyen 100 lira pey ak· na ı eylfıl 988 gilnftnden itibaren 
~btarlan mukabil nümayifte bulun- eden Lord Rtınciman, hükümetin it- köy) de çesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da ka- başlanarak 81 birinciteşrin 938 gü-
'-'llflardır. Vultua gelen arbede esna- tihaz etmif olduiu tedbirleri memnu- Bay Aldallru bul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf nü akşamına bitecektir. Bunun için 
"ııda dört kiti yaralanmiftır. 1 1 k Vodvil 3 perde icaresi ve taviz bedeli ve tıelliliye rUeumu borçluya aittir. Arttırma eylAl•n b1"n"nden ı·tn.aren tele giln-li niyet e se amlama ta olduğunu B. u u ru 

enJein taraftarı matbuat bu fırsat· Hodzaya beyan ve kendisine bu bap- şartnamesi 29-8-938 tarihınden itibaren tetkik ebnek Jetiyenlere sandık Jere tesadüf eden günlerde sabah sa , 
~ İstifade ederek Çek milletinin ha- •••••••••••••- hukuk işleri servi.sinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve at 9 dan itibaren Ortaköy ile Beşik-~• L, _ bük · uz1 ta evvelden malumat verilmit olma. 

ııiuiyatmm ·· umetın &flCI sair lüzumlu izahat ta f&rtnamede ve takip dosyasında vardır. Arttır- taş arasındaki Mecidiye. camii kar-
' temayüllerine muarız olduiunu sından dolayı te,ekkür etmiftir. Dr. N ,. had To''zge maya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satıhta çıkanluı gayri- şwnda Beşiktaş As. ş. de teşkil e-
>~•ktadır. menkul hakkında her şeyi öğrenmif ad ve itibar olunur. Birinci arttır- dilecek olan ukerlik rnec1iıırine gel-

lülif e911lan Franko böylk bir taarruza ma 11-11-938 tarihine mfiaadif cuma günü Cafalotlunda kiin sandı- meleri ve tayin edilen bo gOnlerde 
Pı.1. 19 (A.A.) - Ründman he- hamlamyor balli cad. No. 11. aaat 15-1 ğımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapı- gelmeyenlerin ukerlik 'kanonunun 
~ tarafmdan teblii edilmifth': Bayon, 19 (A. A.) _ Frankist la- Tel. 21942 labilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icap eden gay- emir ve tayiw ettiii bQkftmlerle ce· 
t.a 8.r .J:jodza. Lord .Rün. cimana posta panyadan gelen haberlere göre, hudu- .. _____________ rimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tama.men ~eçmiş olması zalandınlacaklan ilin olunur . 
..._ ea d Al il b d I aarttır. Aksi takdirde SOD arttıranın taahhüdü b&ki kalmak aa.+iy]e •• • .a. ın e man mı e n en o an ye· d L • L l F '-'~ =============== ., ,..... ... 
L_ ~enıura miihina vazifel. teyeli edi- un ~apanmaana ait &ontro ran&J91;ı~ .. --•••••••••••• 2-12-938 tarihine mftsadif cuma aUnü ayni mahalde ve a,rni saatte aoa Sanyer ukerlik şubesinden~ 
-~ini bildinniftir. Ayni idarede, Al- memurlar tarafınclan pek sıkı bir -- F Ahmed arttrması yaııılacalrtır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttranw EyliU a71nın iptidasından itiba· 
"'-ıalara miktarı heaüz Jnllitm olmryao rette ~apalmalttadır. Harbın bidaye - l>oktor eyzi üstüne bırakılacaktır. Haklan tapu sicilleriyle sabit olnuyan alika- ren (384) doiumlulann ilk ve 8011 ~er bir takım memuriyetler daha ve- tindenheri bu kadar aıkı kontrol ıöriil Deniz hutahanesi Cilt ve darlar ve irtifak hakkı sahlp1erinfn bu haklarını ve hususiyle faiz ve yoklamalan ile (384) doğumlularla 
-"'"l!Cektu. memittir. 11&----.ı~ihastalıklan mutaba masarife dair iddialannı ill.n tarihinden itibaren yinmi ~iin !'inde ev- muameleye tabi, olanların son yÔk-

.._. Siyaai idare~e gelince. dahiliye na- 9 11 kontrol Fradistlerin büyük bir rakı müabiteleriyle beraber dairemize biJdirR'leleri llzımdır. Bu au- lamaları 'başlıyacatından yerli ve 
I~ Yakında bır takım Alman memur· taarruz yapacaklan intibaını tevlit et- Ankara Caddesinde: Hergla retle haklarını bildirmemif olanJarla hakları tapu aiciJleriyle sabit ol- yabancı (884) doğumlulat' ve bun-
~ı Distrikt valiliklerine tayin ede- mektedir. ötleden 90Dl'a Telefon: 28899 mıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla Jarl• muameleye tlbi, olanlar ma-

~!· Yakında Alm~ara iki ...a~ik Bu taarruzun Katalonya istikametin !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! malOmat almak istiyenlerin 988/202 dosya numara.si;rJe sandlğımız halielerin askerlik mtime91illeri ile 
'il olu '-b A _ıl ....._ hukuk Meri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. ı.öylerin muhtarlarına --önderil-{. bı_. naca.: r. ""° ıye nezar ....... e d · 1·-- Mad · ,_,,_,,_ · d · k M h k h b ., • • ILDA9 

.:-. ol . tle 1. e mı yoıua rıt 1H1&ametin e mı dece tir. umailey er inı ar iye * bulunan davet ki"'-tlanııda wazılı ı_. an memun)"e re se mce nazır· pıJ w h .. h ld.. M fib aa .1 

~ ~ec:lüi, yakında aktedeceii içtima- ya acası enuz naoç u ur. ama reisi olarak yanına 9imdiye kadar fi • D 1 K K A T cünlerde aabalı aaat dokuzdan on 

'bir Almanın bk mıntaka mahke - fimal ve merkez ordulan mühim mik- mal orduau erkanı harbiye reialiiini Emniyet Sandıj'ı; Sandaktan alı nan pyrimenkulü ipotek göeter- ikiye kadar pbe btına!1nda topla-
~ tayinine karar verecek- tarda takviye kıt'alan almiflard1r. yapmıt olan General Yuanyiıon'a al- mek istiyenlere tahmin edilen kıymetin yarwna kadar ikraz yaparak nacak olan ukrHk meclfsfne mtlra .. 

Harekatı. Genenl Franko idue e- mlfbr. usulüne göre kolaylık l'ÖStermektedir. (5186) 
1 
at ~ldefd!r. 
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Sayıfa: 8 YENi SABAH 20 A(;USTOS 19.,8 

S1cAK Gl:JNLEROE EJl'R. ~A~DAK soC.uK _ 
MEŞRUBAT. EN eıl.:JYl:JK Z iYAFET LEROEN 

ti ST'1JNOl:JR. 

ın~r1~ôWmTI®W 

HAZIMSIZLIK, BARSAK ATALETi, INKIBAZ 
Sade dahili cihazlarınızı bozmakla kalmaz, aynı zamanda 

çirkinleştirir. Yalnız buna karşı 

•• 

cild ye tenınizi bozar 

•• HASAN MEYVA ozu geçer. 

• 
Sö.YuR ~al1a '.Doeurıearı ... 

1 

SAHİBİNİN SESİ B~~d~!;:iis~~~aı veresıye 

satış 

ve acentalarında 

~ \• . ,· . i ·:·. . j . j . ' • -. 

Sabah, öğle ve akşam 

RADYOLiN? 
Çünkü mütemadiyen ve muntazaman temizlenmiyen 

dişler çürümeğe mahkümdur. 

Dişler mikrnııhrırı ve hastalıkların vücııde ilk hücum hattıdşr. 
Bizzat ağzın ifrazatı ve Yemek artıkları ela dişleri aşındırır, çürütür. 

Çünkü dışll'rin, di~ et!Hindeki illihabların çıkardığı ir.nlerle ve 
müteaffin hava.arın i.>e, mide kaıı<crinin de dahıl olduğu hirçok ha,;[;,. 
lıklara yol açtığı sabit olı'1uo;tur. 

fıu ~i"',C'plerl<' Jll('(l~ni cemiyc-t içinde Jo"HŞJ.Van herkes ÇOCtıkltıj(un

d&n itıhJrcn d. l •rıntı 1zami it.na gfistcrmciıe ve her gün en ar Z defa 
ı:ı~ macu~ıle fırçalama'.j"a mecburdur. 

RADYOL • 
1 N 

Sıhhatinizi garanti eden en müessir, en saf ve en ucuz diş macunudur. 

İ s tanbul birinci tİc:l\ret mahke .. 

mesinden: 
Müvekkili namın'• (''H" Ferdi

nand vapurunun 4 R. sı•fel"iyle lstan 
bol limanına gelen ~ı .J. :->. markalı 
ve ı ila 600 No. Tıı ıııo "andık çara 
ait 466 No. lu koııi~~ıenl•' mukahi
En e mezkur vapur acentesi N. F. 
J!enry van der Zee ve lrnnıpanyasın 1 

rlan gümrüğe hitaben alınmış olan 
231001 No. lu ordin'l za.\•i olduğun
dan iptaline karar verilm~si ~fanü
el Saporta avukatı YeşuJ tarafın

dan ba arzuhal talep VP rııezkür or
dinonun hamili bulunduii"u hakkın
da da vesika ibraz edilmi~ olduğun
dan ticaret kanununun 638 inci 
madde.>inin kıyasen tatbiki suretiy
le ziyaı iddia olunan ;sbu ordino 
kimin elinde i•e de 4~ ırün zarfında 
mahkemeye ibraz etme i lüzumu ve 1 
ak<i tak.dirde bu mü~<le\in hi!a_mın- 1 da iııtalıne karar venl~ccgı ılan O· 

lunur. (!ll 20) 

Fatih Sulh Birinci Hukuk Mah
kemesinden : Karabeti'! ikametgahı/ 
meçhul Süleyman aleyhıne açtığı 

alacak dava<ının mu:wvcn bulun-, 
duğu 11 - 8 - !l38 tarihli celpte ıla
ııen yapılan tebligata r:ığmen gel -
memi~ olduğundan gıyaben muha- 1 

keme icrasına bir on bP~ gün müd
detle ilanen tebligat i~ra•ına karar 
Yerilmiş ve da,·acı tarafından müb. 
rez 8enet hakkındaki ~ayanı tetkik i 
bir defi varsa dermeyan etmediği 

takdirde vakayi ikra" Ptmiş ad edi
lerek hüküm verilecektir. Muhake-

1 
me 23 - 9 - 9a8 saat ona talik kılın-! 
mış olduğundan yevmi ve saati mez 
kürcia muhakemeye !l"e!mediği ve 

y..,karda yazılı defi dermeyan etme

dıği takdirde gıyabında hükJm ve

rileceği teliliğ makamına kaim ol • 
mak üzere ilan olunur. (9718) 

.Sah ibi: A. Cemale ttin Saraçoğlu 
Netriyat müdürü : Macit Çetin 
Baoıld1j{ı yer : Mttbaai Ebüzz iya 

BURUŞUKLUkLARIMDAN 
Nasıl kurtuldum? 

ve 10 yaş daha genç 
nasıl göründüm ? • 

Par iste ikamet ede'! Bayan Lili an Grebert, Bu fayanı hayret 

tebeddülü nasıl temine muvaffak olduğunu anlatıyor: 

Bir gün kendime aynada ba
karken kendi kendime söylen
dim: "Azizim, sen artık ihtiyarla 
mağa başladın!.., gözlerim ve ağ
zımın etrafında küçük ~izgiler ve 
alnımda derin buruşukluklar gör
düm. Daha sonra te;;adüfen cild 
unsuru olan Biocel Tokalon kre
mine ait bir ilan okudum ve çok 
düşünmeksizin sırf mernk saika. 
siyle tecrübeye karar verdim. Ta
savvur ediniz ki o (!üne kadar 
sonra arkadaşlarım taze ve be
yaz tenimden dolayı be,-,i tebrike 
başladılar. Ben de hayı ette kal
dım ve bundan cesaretlenerek tec 
rlibelerime devam ettim. Altı haf-

ta nihayetinde bUtün çizgi ve bu
ruşukluklarım tamamen kaybol
du. 

;\!ÜHİ;\J: Her ak~am yatmaz. 
dan evvel cild unsuru olan pem

be rengindeki Tokalon kremini 

kullanınız. Terkibinde gençliğin 

tabii unsuru olan Bioeel vardır, 

Gündüz için de beyaz renkteki 
(yağsız) Tokalon kremini de kul
lanınız ve bu 'uretl~ cildi siyah 
benlerden ve gayrı ,af maddeler
den kurtarır Ye açık m~'ameleri 
'Sıklaştırır. :\Iuvaffakiyetli seme
reier garantidir. Ak•·i takdirde 
paranız :adl• Pdiliı· 

Sıcaklar sizi bunaltıyor .. İyi yap ı lmamıf dondurmaların pia ferbetle rin ıiz i haata etmesinden kor: 
kuyoraunuz. HASAN DEPOSU bu meıelenin çareıini de bulmuttur. HASAN GAZOZ ÖZÜ en aıhht 
tek ilde yapılmıf bir mü~tahzard ı r. 

Limon, portakal, çile'.<, mandalina, ağaç çileği, anana•, frenk üzümü, sinalko, ~eftali, muz, )ia

yıgı, armul nevilerinden olup toz halinde ve şekerlidir. Bu meyvaların özlerinden yapılan Ha>ıt'.1 

gazoz özü gayet lenetıi ve kuilanı~lı olduğundan evlerde, gazinolarda ve mesire yerlerinde kola)· 
!ıkla kullanılmaJ<tadır. 

Beyoğlu Birinci Stılh Hukuk Mah 
kemesinden : Eflerpi v~ Artemisya 
ve Efimiya ve Atinan111 müştereken 
mutagarrıf oldukları on dokuz bin 
lira muhammen kıymetli Beyoğlun
da, Ferikoy ikinci k'" ı m mahallesi
nin Davutoğlu sokağı nd ·ı, eski 14 j 
yeni 29 ve 31 No. lu kargir apart -
manın tamamının izalei şuyuu için 
mezkur apartmanın açık arttırmaya 
konulduğundan 3 - 11) - 938 pazar
tesi günü saat 15 den 16 ya kadar 
Beyoğlu Sulh Mahkemesi Başkii.tip
liğince müzayede ile ~atılacaktır. 

Cildinizin tahriş edilmemesini 
isterseniz ? 

Dünyanın her tarafında ıeYe ıe"e 
kullanılan, ve cildi traştan ıoPra 

pamuk ıribi yumuşatan 

POKER 
traş bıçaklarını 

Kullanınız. 
ı - Arttırma bedeli tahmin e-ı 

dilen kıymetin % 75 ini bulduğu -:::-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;- ··-;-;-;-;- .-.-. ... ~---'!'•••••••• .... 
takdirde o gün ihale edilecektir . . ,ıı 
Dulmadığı takdirde 15 inci güne Devlet Demiryolları İlanları 
gelen 18 -10- 938 salı günü saat 15 L-•••••••••11!11••.;~.ı•••••••••••....-
cleıı 16 ya kadar müz~yedesi icra o- Devlet Demiryolları 9 i ş letme Müdürlüğünden: •er· 
Iunacak ve en çok arttı•ana ihale e- Muhammen bedeli 56250 lira o lan 10 - 15 bin meşe cari hat t ra'.

0
e 

dilecektir. si kapalı zarf ıısuliyle !il - 8 - 938 çarşamba günü saat 15 de Sirke<'.' 
2 - İhaleye kadar birikmiş l\fq. 9 işletme binasında satın alınacaktır. • ·e~;i -

liye, Belediye vergileri ve evkaf i- Taliplerin teminat ve teklif mek tuplariyle nafia ve diğer nizamı .' . (i· 
caresiyle 20 senelik evkaf taviz be· kala;ı ihtiva edecek olan kapalı zarf !arını ihale saatinden bir saate\ ,e 
deli ve dellaliye müşteriye aittir. ne kadar komisyona vermeleri lazım dır. ı 

ızmir ,·e • l\liktarları dosyasında yazılıdır. Şartnameler 282 kuruş mukabi !inde Sirkeci Ankara, ;oe ) 
3 - Arttırmaya girmek istiyer.. nelerinden verilmektedir. (~ 

)erin muhammen bedPlin yüzde ye-~~~~~=~~==================== 
di buçuğu nisbetinde tazminat ak- T Ü R K J Y E 

~:~i ~:i~u~ı::~\~~~~r::e~~;in;:r~~ı~.i- 1 ŞEKER FABRİKALARI 
4 - Arttırma bedeli ihaleden i-

tibaren beş gün içinde Mahkeme ANONiM ŞiRKETiNDEN 
kasasına yatırılacaktır. Aksi takdir- : 
de ihale bozularak farkı fiyat ve 
zarar vP ziyan ve faiz bııa hüküm 
alınacaktır. 

5 - 2004 sayılı icr~ ve iflas ka
nununun 126 ncı macldt>S;ne tevfi -

Hariçten memlekete ithal edilecek birinci parti küp ve kristal ş~
kerlerini vermeğe talip olanların teklifleri, 25 ağustos perşembe ıı.ıı
nii gaat onda Bahçekapıda Taşhan 42 numarada kabul erlilecekt ı r. 
Şartnamesi yukarıi<i o'1re~ten alınabilir. 

kan gayri men k u 1 üzer' n deki i po · :i ç=i;;n;d;e;e;\;T;a;k=ı ;n;ı ;ü .=, b=i=t e=ı=0=r,=. ,.=, =e =b=i=r ı=ı k:=t=e===:6= _==:Ş:=a=r=t n=a=m=e=J\:=!:=a::;:h::;:k=e=ı:=ı e::=;c~l i~v 8~.~: 
tek sahipleri ve alacaklılar ile di- satış memuruna nıüra~aat etmeli _ hanesinde herkesin ıı-örebiiereğ•.~·i· 
ğer alakadarlar gayrimenkul üze- dir. Aksi takdirde haklıırı Tapu kü- re a.•ılmıştır. Fazla mal·im:ıl .'~',. 
rindeki haklarını, bııs~!yle faiz ve tüğü i le sabit olmıyanl .. r 'atış para- yenlerin 938121 say.,iyle Başk~·11 

ma,arife dai r olan iddialarını bbat s ı nııı paylaşmasınd an horiç kal ı r- !iğe m üracaat l arı i l iiıı olu:ı ur. 
için ilan günün den i til:ı ar~ıı 20 g ün !ar. ı<ı7 1 fıl 


