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BASVEKl.L 1·ZMl.R FUARINI AÇii 'Ordumuz Edirnede 
~~~~~~~~~~~~~:v=====~~-Kıtaabmız dün sabah 

Bayar, açış nutkunda ATA ~üRKLE saat 8 de şehre girdi 

Banayiimizin büyük başarı re~fi'::i~!n a::ı::a~ra~ B~!ü?. Edim~ c~~k~n bir bayramın 
h l l e e l İzmir, 20 (A.A)-- bugün seki- ~uyuk SeVJnCJ JÇJDde çalkanıyor Ve am e erlnl an attı zinci İzmir fuarının açılışını yap-

mış olan Başvekil CelQl Bayar İzmi 
rın büyük kurtarıcısı büyiik Öndere 

lstl.hsalaA t. ımızın bu seneki tahmini aşa~~:t!~~g::f~~~~~~~~urlarına, 
Bugün sekizinci İzmir e~ternas-

ıd •• d 20 f 1 d yona} fuarını açtım. Fuar seneden geçen yı an Yu~ e az a Jr seneye ayrı ve takdire şayan bir te-
rakki eseri göstermektedir. İzmir 
halkı ve diğer mahallerden gelen 

~ varanda.şiar Atatürkc şükran, bağ
lılık ve minnetlerinin arzını büyük 
bir heyecan ile benden tıılep etti -
ler. Sonsuz tazirnlerimle arzeder, 
ellerinizden öperim. 

Batvekil Celal Bayar 
İstanbul, 20 (A.A.) - Atatürk, 

başvekil Celiil Bayarın İzmir fuarı
nın açılış töreni hakkındaki telgra
fına aşağıda.ki tel yazısiyle muka -
bele etmiştir: 

Batvekil Cela Bayar 
Edirnemizde Sultan Selim 1 .. lzmir " 

Sekizinci İzmir enternasyonal camii ve şanlı Mehmetcikler 
fuarını açtığınızı ve halkın hakkım-
da,ki duygularını bildiren telgrafı- Edirne, 20 (Telefonla) - Sela- rirnize bu sabah saat 8 de girmiştir. 
nızı aldım. Bilhassa fuarııı seneden nikte aikan antantı devletleri ile Şanlı ordunun Edirneyc girişi ·ı. 

seneye ayrı bir terakki eseri gösetr Bulgari taıı arasında imznlanan an- ralarında yapılan coşkun tezahürat 
diğinc dair olan işarınızdan çok ı laşma n icesinde, Tiırk - Yunan ve harikuliide olmuştur. 
memnun oldum. vazifP.darlara taktir Bulgar ,. 1·1tları nra~ındaki askeri Evlerin pencerelerine. damları· 

!erimi ve sayın halk.:ı teşekkür ve mıntakada ortadan knlkmı.5 oldu - na biriken hdk tam gaat sekizde al 
sevgilerimin ibl:'lğını diler, gözleri-lğundan kahraman ordumuz bu mm kışlar ve yaşa, varoı ~ahraman or-
nizdcn öperim. ıtaka dahilinde bulunan güzel :;;eh -1 (Sonu ,.. ıl'i .sa11/ada) 

ltoıt gümrüğü ikinci 5 yllllk sanayi --A~me;~~:~URK 1 Tuna konferansı dün tr.~ı 
~:;;:ı~:;: proğramuı~ız hazır! Cumhurreisinin Romanya bir kısım eski 

~•-nıar kaiıttan alınan gümrük re•- n u t k ll· d ı 
'-inin fevkalade yüksekliği kar,ı- Sanayideki terakki hamlesini ayni muahe e erı· yırttı 1lllda hayretler içindedırler. Bu 

tlikaeklik yalnız hayret tevlit et- hızla yu·· ru·· tmek l•Çl•n yeni· Ve mu·· hı• m bu,· Amerikanın Avrupa d t · 1 k" h d 1.. 1 · BU kreş, 20 (A.A.) - Ra or a- ecvız o mıyan es ı nıua e e d. rn-
ae,.di ehemmiyetsiz telikki oluna- buhranına karşı bir yardım jansı bildiriyor: kümlerini lağveylemekteclir. Ve Ru 
l.ilirdi. Fakat ayni zamanda iatırap t tb• J J d kl fi · ? 1 R haki t J bl · · t .. _ e Jr er a 10 ) te i 'mı var Sinaiada ngiliz, Fransız \'e u- mnnyanın ı a e ermı ama -..._ le•lit ediyor. Kaiıttan yüksek 

lzmir enternasyonal fuarında bazı pavyonlar 

men delegeleri huzuru ile, Tuna Av- nıiyle is'af etmektedir. Müzakere -lilıııriik reami ahndıiı sıralarclA, İzmir, 2 O (Telefonla) - İzmir; N~vyork, 20. (A.A.) - ~cvyor~ rupa komisyonunun salahiyetleri ler esnasında İngiliz ve Fransız de-
IQ Yazılarımı yazdığım, kağıdın to- bugün tarihi günlerinden birini da- Taym.ıs gazetesı başmakalesınde dı- hakkında yeni bir anla:;ıma imza - legeleri, ~Rumen noktai naz.,.ıa 
h.ıu yetmİf kuruf& alıyor~um. ~a- ha yaşadı. Beynelmilel sekizinci fu yor kı: . .. .. lanmıştır. karşı tam b~r avlayış zthniyeti -"· 
.. t sümrük resmi yüka~ldıkçe yuk- rımızın açılma merasimi tam saat B. Ruzveltın nutku, B. Hulun Haricive nezaretinin bu hu~ u~- termişlcrdir. Rumanyıada Tuna A\•-
.. ldi, timdi ayni kaiıt için yüz yir- 17 30 da Baıwekil Celal 

1

Bavarın e- nutku gibi ~~~rik~nın Avrupa buh taki resmi. tebliği diyor ki: rupa komisyonunun bugünkü vazi-
~ kurut veriyorum. Bu, arad.a~i liy

0

le yapıdı.' . ranmın hallı. ı~ııı bıı: ya.rd!~da bu ·ı Bu yeni anlaşma. Rumaııyanınl yeti Rumanyanın hükümdarlık hak 
t.ıayüt niabetini söatermiye kifıdır Bu münasebetle daha erkenden lunmak teklıfınden ıba1et.ır. Bu nu tam hükümranlığı ile artık kabili . (Sonu 7 '?ı.ci sayfada) 
~n ~. b~~ğrtçı !~ ~fu~önüveci~hıncahınçde- tuk, mil~arnz milletler hükfimet - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tiz kırk kuruta aattıiı bır lııitap ka- neeek derecede büyük bir kalaba • lerine Amerikanın alakasnıın kendi rr_ H k R l • l • 
la.taun üzer.iade dört yüz .ku~ hkı., dolmıı-tıtu. budutlannı aşma'Jc:Wl olduğunu ve ı ur - o men e lŞ erı 
~ reami buluad~~rnen &tt tam 17,30 da Başvekil Ce- beynelmilel kanuna riayet edilme-
ediyordu. Buna kendııımn fazla lal Bayarı refakatinde tktısat Veki- sini ve demokrasi sisteminin mahfuz • • J. ., b h ld 
lrbını örtmek için mi söylüyordu, li Şakir Kesebir ve İlbav Fazıl Gü- tutu.lmasını istemesi için pek ~uv - sergısı aun sa a acı f t:lua doıru muydu, bilmem. F8:~at Ieç, Şarbay Behçet Uz iİe on binler- vetlı sebepler mevcut bulundugunu t 

•• l'halde, kaiıtlardan alınan gum- ce halkın alkışları ara~ında fuar ı ihtar etmektedir. 

~resimlerinin cerçe~~en taham- kapısına geldiler. Dün mühim bir nutukla izmir - ---- ç k Ü el eserle j ihtiva eden 
"-ul edilmez derecede yukaek oldu- Askeri mızıka istiklal mar~ını fuarını açan Celil Bayar HER SABA H O g Z "' · 
h rnuhakkaktır. .. A çald~ktan sonra Dr Behçet Uz, kür- H 1 h t • 1 o .. .. dd ti a k kal cak o derecede ki bunu hukumet süye çıkarak bir nutuk söyledi: alkışlarla kesilen şu nutku irad et- ayvan ara mer ame • sergı gun mu . e e çı a 
d~ teslim. ederek yevmi gazetele-

1 
Bu nutku müteakiı) kiirsüye Bas tf: Bir İngiliz mecmu"unda görmüf-

"iıı • w •~u - ,. halme acıdı, onlara kısmen u- vekil Ceıa Bayar çıktı. Ve sık sık (Sonu 'i nci sayfada) tük: Londrada bir Jlrabacı, civar • 
tta~ lciğıt temin etmek için bir usul ' barda ayak üzeri birkaç kadeh yu-

ltoydu. Bu aayede biraz nefes aldı- 1 'aponlar rı•c'atta ·' varlamak iatemif, beygirlerini ör-t.... ( Maamafih, sazeteleri :vine bef J ~ tüaüz bir halde yağmur altında a-
ltıal'llfa .. tıyorlar ya, o da ba,ka) • çıkta bırakmıf. Bırakmıf ama ken-

tolc: iyi. Fakat kiiıt mr:seleainde B •• •• h J d ç• ı·ı h ""k• disi de bu cürmünden dolayı çıplak 
~11\acak kimseler yaJmz gazeteci- utun cep e er e ın 1 er a ım. vücut yağmur altında bir saat ıslan-
ıe .. rnidir? Bu noktayı ara~tırmadan •• 

4000 
J d•J ımaya mahkum edilmİf. 

~el, kaiıt ithalatına karfı .bu .k~- Japonlar dun yara ) Ver J er Mecmua herifi ba~ı göğsünde, 
"-r yüksek bir himayd tarıfesının yağmurun kamçıları altında aıraık· 
hikmetini biraz dilfünelim • lam bir halde inaafaızlığının cezaıı-

Evvelden, himaye tarifeleri, nı çekerken gösteriyordu. 
~nılekette mevcut sa:rlayiin inki,a- Avrupaya gidenler bilirler ki, 
1•nı temin için, dahild<: emaali mev- büyük küçük tehirlerde. "Hayvan-
~t ve bir müddet için tetvika muh- lara eziyet etmeyiniz! .. " , "Hay-
t.ç maddelere 'kartı konurdu. Vi- vanlarnıza iyj bakınız, onlar aizler I 
~ nıiali mevcut olmıyan madde- için çalıtıyorlar! ..• " , "Hayvanlara Dün açılan sergiden güzel bir köşe 
lel'den de hükumet~ bir varidat fena muamele etmek alçaklktır!,, Türk-Romen elişleri sergisi dün saat' muvaffak olunmuş eserlerdendir. Türk 
lbenbaı temin etmek makıadiyle kabilinden levhalara sık ıık tesadüf 11 de Taksimde eski Tatienin işgal et· ıgenç kızlan tarafından yapılan ve ser· 
"eıirn alınmak yolu ihtiya,. edilirdi. olunur. Hayvanlara eziyet edenler, tiği binada Vali ve belediye reisi Mu- gide teşhir edilen eserler arasında Kral 
,.._kat timdi devletler, harice para onları dövenler, cezalandırılırlar. bittin Üstündağ tarafından açılmıştır. Fuade yapılan yemek takımının bir esi 
Çıkarmamak zarureti kar,ııında, it- Hulaaa medeni insan hayvana Serginin açılma merasiminde Romen Ak k k I . . . · 
L _ • B be • . . . . "am ız sanat me tep erımızın genç -..ıata kıamaia kalktılor. u ae P- ın .. nca muamele edt"r. Bu satırları sefiri ve Romen kolonısı, Beledıye ık-ı ~ 
le h' k d h . . d b ~ d d ke k l k · · · '"d'" ·· A s·· b J d" leri tarafından yapılmıs kıymetli el is-• ırnaye ma sa ı arıcın e, azı! .,.. urup urur n o unun uvvetını tısat mu uru sım ureyya ve e e ı· ' • 
.... aya rok airır .,u··mru'"k koymagw a il 'h k be · l · d d k. ·ı d tl"I h b 1 leri nümuneleri bulunmaktadır. 
-,.,, 7 • • zava ı mı net et ygır erın e e- ye er anı ı e ave ı er azır u un -
~tladılar. Ezcümle, lükı efyaaı neyen bazı insafsız kira arabacıları muştur. Türk-Romen el işleri sergisi on gün 
~ 111.uameleye tabi tutuldu. nı İnaafa davet için yazmıya lüzum Serginin bir tarafı Romen el işleri· açık kalacaktır. Pazartesi gününden 

(Deı·anıı 3 üncit sayfada) ·rıördük. ne hasredilmiştir. Romenlerin el i~leri itibaren sergideki eşyanın hepsi satı -
Hüseyin CAHIT YAl.ÇIN Bir (.:in ıefarinde Japon bombalarının çıkardıtı yaaıın Vazıaı 7 de * arasında bulü.zler ve oymalar lıja çıkarılacaktır. 
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Her kazada bir f ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SA&Atl) 

halkevi kurulması M h l"f l d 8 .. .. . d K"" I d . ·...ı 
k ı t ıd u te ı yer er e utun tıcaret o a- oy er e gıyJJ•' 

arar aş ırı ı . "h 1 k 1 1 k"l"' b k "fi . 
Yazan: Henri Roöert 

--o- ıstı sa urs arı arı teş ı atı u ooperatı erı 

cn:~~:~th:~;;:~n::1rı;:~den açılıyor yıl kalkıyor tesis edilecek 
Şarlot Kordayın 
muht?keme ve idamı 

Genç kız bıçağı Maranın çıplak 
göğsüne kabzasına kadar sokmuştu 

-6-
"Halk do"tu,, gazete,,inin kor- nor,, ve "Droe,, de cin~y~tin sahne 

kunç ba~muharriri biitün gününü ı olduğu apartmana koşmu,ıar ve is
banyosunda geçiriyordu. Filhakika ticvabın sonuna yetişP.bilmişlerdi. 
"~1ara,, bütün vücudünü kaplamık "Şarlot Kordey,, kendisine soru 
olan (Ekzema) dan muztarip bulu- lan suallere büyük bir sükunet ve 
nuyor v tepeden tınıağa kadar vü- •oğuk kanlılıkla cevap veriyor ve 
cudü dayanılmaz ka~ıntılar ihtiya- bilha"a bu ilk ifade<inin hakika te 
cı içinde kıvranıyordu. mukarın olmıyacak 8uretl~ zapte -

Bu itibarla ancak suda biraz ra- dilmiş olan kısımlarını büyük bir 
hat edebildiğinden o da vaktinin dikkatle tashih ediyordu. 
kısmıazamını banyoda geçiriyordu Bir müddet sonra p·Jli• komiseri 
"}fara,, !U içinde yaşıyor, su içinde Şarlotun üstünü başını arıyarak ele 
çalışıyor, makalelerini •u içinde ya- geçen muhtelif eşyayı cemetti. Eş

zıyor, taraftarlarını b~nyosunda ka ya çıkarılıp masanın üzerine konul 
bul ediyordu. duğu zaman mebus "Şabo .. nun saa-

"Şarlot Kordey,, (l\Jara) nın te el uzattığını gördü. "Şabo,, eski 
dar ve uzun banyo dairce!ne biliıper bir rahipti. lhtiliılin zuhuru üzeri
va dahil olmuş ve ban~'onun yanın- ne rahip feracesini bir kenara at
daki bir bkemleye oturuvermişti. mış, en azılı bir ihtilalci olup çık
Bu esnada "il.fara,, Kaende neler o- mıştı. "Şarlot,, sabık rahibin ken
lup bittiğini öğrenmek için kendisi- di saatine göz dikdiğin; görünce gü 
ne sual üstüne sual soruyordu. lümsedi ve büyük bir sükunetle: 

Banyo daire<inin bahçe tarafın- - Galiba rahiplerin dünya ma-
dan ziya alan tek bir penceresi var- ima rağbet etmediklerini unuttu
dı. Ve bu fübarla bur:m aydınlık nuz, dedi. 
olmaktan ziyade loştu. Şarlotun tunç madalyalara hak 

Yurdun muht~if yerlerinde açılan 
Halkevlcrinin bilhassa gençler üzerin
de çok büyük terbiyevi roller oyna • 

--o-
Müatahıillere fenni ekim, bakım ve 

yetiftirme f&rialn öğretilecek 

dıkları görülmektedir. Halkevlerinin Muhtelif istihsal mıntakalannda, bu 
bu rolleri gençleri milli kültürle yuğur- rnıntakaların istihsal maddelerine göre 
mak husunda tecelli ettiği kadar. spor. müstahsil veya imillere icap eden fen· 
temsil, güzel sanatlcr, köy ve köycü • ni malUmat verilmek üzere kuralar a
lük, içtimai tesanüt hususunda fUUf • 

landırmak {'eklinde de tebarüz etmek 

tedir. 
Halkcvlcrinin gençliği uyandıran ve 

aydınlatan mesaisini daha ziyade teş

mil için, Halkevi olmıyan baı.ı yerler· 
de yeniden Halkevleri kurulması takar 
rur etmi9tir. Şimdilik Türkiyenin her 
kazasında bir Halkcvi kurulması esas 
itibarile kararlaştınlmı~tır. Bunun için, 
Cümhuriyetin on be,İnci yıldönümüne 
tesadüf eden 29 Teşrinievvel 9 38 de 
açılı~ törenleri yapılmak üzre yeniden 

birçok halkevinin hazırlıkları yapılmak 
tadır. Her kazada bir Halkevi açıldık-
tan sonra, bu evlerin, nahiyelerde bi· 
rer şubesi açılmak üzere yeniden faa
liyete geçecektir. 

--o-

Halk masalları yeniden 
yazılıyor 

Dahiliye Vekaleti, köylü Ye halkı 

çılması takarrur etmiştir. Bu cümleden 
olarak, Tekirdağında ilk şarapçılık kur 
sunun hazırlıkları tamamlanmı~ ve 
kurs farap fabrikasında açılmı~tır. Bu 
'ekildeki şarapçılık kursları, İzmir, 
Erdek, Buzcaada gibi üzüm ve şarap 
mıntakalarında tesis edilecektir. 

Bundan başka, diğer mcyva mınta
kalarında meyvacılık, hububat mınta
kalarında hububat, pancar mıntakala
rında pancarcılık. pamuk mıntakala

lannda panlukçuluk, pirinç mıntaka

larında prir.ççilik kursları açılacak ve 
müstahsiller bu maddelerin fenni 
ekim,, bakım ve istihsal prtları hak • 
kında tlienvir olunacaktır. 

lğdırda da bir pamukçuluk kursu 
açılmak üzeredir. 

--o--

Kıskanchk yüzünden --
okutmak üzere bir teşebbü•e giri~mi,, Beş çocuklu seyyar bir satıcı 
belli başlı müelliflerimizden, eskı halk kansını yaraladı 
ma!allarını modernize edip bugiinklİ 1 Dün sabah Süleymaniyede Dökmc-
hayatımıza uydurarak yeniden yazma· ·ı d • b" 1 h'd" · 1 

cı er e agır ır yara ma a ısesı o muş 
larını İstemi~ti. Müelliflerimizden bir 
çoğu kendilerine verilen bu süjeleri 
i~lemişler, yeni bir tarzda yeniden yaz 
mışlar ve Vekalete göndermi~lerdir 

Vekillet bunların mühim bir kı'Jmını 

seyyar bir satıcı kıskançlık ve ~üphe 
yüzünden beş çocuklu karısını müte 
addit yerlerinden bıçaklamıştır. Ha -
dhıenin tafsilatı şu~ur : 

"Şarlot Kordey,, Kaen ahvalin- edilecek derecede güzel sözleri var muvafık bulmuştur. Seçilen eserler ya
den şehri mezkura iltica eden (Ji-

1 dı. Öyleleri vardır ki :ıh laka haki- kında Devlet Basımevinde bastırılma· 
Süleymaniyede Dökmecilerde otu-

ran seyyar satıcı Nazif beş sene evvel 

Vasfiye adında genç ve güzel bir kızla ronden) !erden bahsetmeğe başla- ki birer şehamet der•i teşkil edebi- ya başlanacaktır. 
mıştı. "l\Iara,, hem Şarlotu dinli- lir. Bu meyanda kendisine nasıl o- Büyük rakkamlı tırajları olacak o- evlenmi~ ve dört •ene kadar epiy ge
yor, hem de Kaende bulunan on se- · lup ta bir darbede bıçağı doğruca lan bu eserler, basıldıkça, yurdun her çinmişlerdir. Nazif son zamanlarda ka 
kiz Jirondenin ismini, bunların elin "Mara,, nın kalbine daldmrlıya mu- tarafına dağıtılacak, halk ve köylü, mının ~ıklaşmasından ve muhtelif ha
deki fayan kuvetlerinin miktar ve vaffak olduğu sorulduli;u zaman ver zaten eskiden bildikleri bu büyük ma· reketlerinden şüphelenmeğe başlamış· 

ehemmiyetlerini bir kağıda not edi- diği cevap zikredilebilir. Bu suale salların yeni şekillerini okumak sutcti· fır. Çok k,_kanç olan koca, karısının 

yordu. ı Şarlot: le okumaya bir kat daha alıştırılacak- bu paraları nereden bulduğunu şiddet 
"lllara,, sual üstüne sual !<Qrar- - Benim kalbimde yanıp tutu- tır. le merak etmekte. fakat Vasfiyenin, 

ken "Şarlot Kordey., de ayağakalk şan kin onun kalbinin yolunu gös- --o-- akrabalarının yardımı ile yeni elbise-
nıış, bu suallere cevap veriyordu. terdi cevabını vermiştir, İlk ifade- leri yaptırabildiği hakkındaki temina-
"l\!ara,, suallerini bitirdiği zaman sının zaptını müteakip (Şarlot MAHKEMELEROE tına da inanmamaktadır. 
son söz olarak sadece: Kordey) "Abbey., hapishane•ine s ı t ı Çünkü bazı ahbapları Nazife, karı-

- Ben onların kafasını kestire- nakledilmişti. "Briso,, ve madam UÇ U Va man oının zengin bir adama gizlice metres-
ceğim. Demekle iktifa etmi~ti. i"Rolan,, gibi maruf "Jirondenler,, 8 ay hapis yatacak 400 lira da lik ettiğini söylemiılerdir. Sağdan sol-

Hiç ~üphe yok, "Şarlot,, hayal- in de içinde hap ·edilmi~ olmaları tazminat verecek dan kulağına çalınan bu sözlerden son 
hanesinin yarattığı hunhar herifi do1ayısiyle tarihi bir mahbes olan Bir müddet evvel Şi,lide Bomon- ra karısının kendisini aldattığına kani 
canlandıran bu cümleye intizar edi- "Abl>ey,, de o akşam Şarlot uzun ti istasyonu civarında 'id~re,indcki olan Nazif onunla sık sık kavgaya baş
yormuş olmalı ki "Mara ., daha he- milddet kalmadı: Gece yarısı !\'.!ara- tramvayfa Münevver adında bir kı- lamı' ve kadını arada bir dövmekten 
nüz bu cümleyi bitirmeden evvel bo- nın cesediyle karşılaştırılmak üze- de çekinmemi•tir 

za çarparak ölümüne seb0 biyet ve- N . .. ' · 
yun &tkı•ının altına saklamış oldu- re tekrar Maranın apartmanına sev ren vatman Hakkının muhakemesi azıf, dun sabah karıoının yine en 
ğu bıçağı kınından sıyırmış ve "Ma- kolundu. dün Asliye birinci ceza mahkeme~in şık elbiselerini giyerek erkenden 00 • 

ra,, nın çıplak göğsüne şiddetle dal- (Şarlot) düşmanının kanlı cese- kağa çıkmağa hazırlandığını görünce de neticelenmiştir. 
dırmL~tı. <liyle karşılaşınca bir nefret ürper- Duruşma neticesinde vatmanın, ~~a~ileşmif ve karısına nereye gidece-

Genç kız bıçağı o kadar şiddetle mesi geçirdi ve: "d . d k" t 1 l\T . ııını sormu,tur. Kadın · 
ı aresın e ı ramvay a · unevvere I 1 . · 

sokmuştu ki bıçak kabzasına kadar - Evet, onu ben öldürdüm! de- ' - • erım var komsuya "d" d"k" 
çarptıktan sonra on buçuk metre . :. . · • g•. ıp ' ış 

göğse girmiş ve "Mara,, metresine di. kadar sürüklediği ve bu ölüme dik- dıkecegım, demı'; fakat Nazıf esasen 
hitaben ancak: Ertesi gün gazeteler ".!'dara,, nın 1 akpmdan kalan h ı • d katsizlik, acemilik ve tedbirsizliği . ld • sar 0~ ugu • geç • 

- İmdat! Azizim, imdat!. .. diye katli havadisi ile dolu olarak inti- neticesi olarak sebebiyet verdiği sa- '"'.'e"'..'' o ugundan bu cevabı kendi • 
bilmiş ve ağzından fışicıran kanlar şar ediyorlardı. Pariste heyecan b"t 1 t B . . H kk sıle adeta alay zannederek kadının ü-
b h dd b H k . ı o muş ur. unun ıçın a ı, ce- . h·· . 

anyo dairesinin çinilerini kızıl bir son a e varını~ : er es genış k 455 . . dd . zenne ucum etmıı ve kaçmak isteyen 
za anununun ıncı ma esı mu k , 

1 
k renge boyarken başı arkaya düşmüş bir mukabil ihtilal hareketinin baş- . . . . arısını yan ıyara . 

f . . 1 d b 1 ld • d. cıbınce bır sene hapse ve 30 hra a- c_ . k h · . 
ve son ne esını vermişti. angıcın a u unu U!(Unu zanne ı- ğır para cezasına mahkum edilmis- . - .,.,nı •. pe 1 Yıne o adama gi-

:\faranın ölümil ani olmakla be- yordu. . .. . ' dıyorsun, benı de budala yerine ko • 
b f . ti f A. d - 1 h b 1 tır. Ancak l\lunevverPı karşıdan h D b 

ra er zayı ıs mdat eryatları işi- gız an agıza yayı an a er e- tramvayı görmesi ve k~ndini koru • yuyurs~n a ... ur en seni onun ya-
tilmi,ti. Evveli banyo odasına te- re göre "Danton,, ve "Robespiyer,, . nına gondereyım de bir daha d·· 1 ' ması ıcap ederken dalgın dalgın git . onme 
!aşla "Simon Evrar,, girdi. "Simon de Maranın duçar olduğu akıbete • demıs ve kamasını çekerek k d 

mekte oldugunuıı anlaşılması suç-
1
• 

1 
• a ının 

evrar,, ın peşi sıra kapıcı kadınla, namzet bulunuyorlardı. Gene ağız lunun lehine tahfif seb•bi olarak ka rast gc e yer erme •aplamağa ba~la 
J.!aranın gazete bayii ve katlayıcısı· havadislerine göre bu cinayetin mü- mıştır. 
olan "Loranba,, isminde bir adam rettip ve müşevviki Jirondenler idi. 
geliyordu. Diğer bir ı·ivayete göre bu cinayet 

"Simon Evrar,, dostunu kendine .kraliyet taraftarlarının bir intikam 
ı:etirmeğe uğraşırken Loranba Şar- esrei idi. Elhasıl "l\Tontr.nyar. clağ
lotun kafasına bir iskemle indirerek' lılar,, ın başında bir 1<orku havası 

bul edilmiş ve cezanın üçte biri in
dirilerek sekiz ay hap3e ve 20 lira 
ağır para cezası ödemeııinc karar ve 
rilmiştir. Hakkı manevi tazminat o
larak da Münevverin v:nislerine 400 
lira verecek ve ayrıca 20 lira da mu

--o--

Göçmen nakliyatı 
için ilk gemi gitti 

kendisini yere yıkmış ve sonra kızın esiyor, esasen doü-ru düs.üııceleri bo " hakeme masrafı ödiyecektir. --o--
üzerine çullanarak onu yumruk ve zulmuş olan dimağı.arı büsbütün sa- M h k ı· · d 1 V t b 

Bunların y~rine sanayi 
odaları federasyonu 

kurulacak 

--o--
Sümer ve ziraat bankaları bı. 

hususta faaliyete geçiyorlar 
ren" 

Hükı1metin hayatı ucuzlatrna ~ ,,._ 
"b " . h kk k . it .. • bılh•sı ını ta a u ettırme uzer . de 

Memlekette iktisadi teşkilatı yeni - sa köylünün bazı giyim c~yası · üzt-rıl1. i 
.. d . ·ı· t teın•" den kuran kanun, meclisin önümüzdep yuz e otuzu ap.n hır tenzı a d11ıf1 

ki devre içtimaında müzakere edile p için tedbirler aldığı malômdur.Buıı . i 
1 .. ternın 

cek ve mer'iyet mevkiine konacaktır. başka daha esaslı bir ucuz ugun l 
11

,, 

Kanun, ticaret odalarını liğvederek için de yeniden bazı tedbirler 
3 1 

yerlerine adet itibarile daha az. fakat maktadır. , ,.01 

geni' te~kilatlı iktisat odaları kurmak- Bu meyanda, köylerde. köy s;~~" 
la beraber hüküm etin mürakabcsi al- ı k~o~.er.~tifleri kurulacak, ,),ura~;ekktl 
tında sanayi işlerinin intizam ve daha koylunun aldanmadan elbıse, 1 . b ı. . . . "hti ·açl•''" çok inkisafını temin maksadile sanayı · ı, fS-Ps:a ve saır gıyım ı Y 

8
• 

• · 0 )uo 
federasy~nları ihdas etmektedir. ucuzca te.~ari~ .etmeleri te~ın ri hllk~ 

Sanayı federa~yonları kurulurken, caktır. l}oy gıyım kooperat.ıfle ha>·li 
sanayi birlikleri ve fUbe müdürlükleri kında yapılmakta olan tetkıkler 
gibi mevcut te,ekküllerden istifade e- 1 ilcrlemi~tir. . aan 
dilecektir Kanun mer'iyete girinceye l Yakında, Sümcrbank ve Zıraet , e 

' . j , g"-rııZ 
kadar sanayi isleri üzerinde JstanbuJ kası tarafından mı.i!lltercken or ·(· 

• ' ratı 
ve İzmir sanayi birlikleri sıkı bir mü ve idare edilmek Üzere bu kooPe 
nascbet tesis edeceklerdir. İstanbul sa- rin tesisine başlanacakhr. 

nayi birliğinde yapılan toplantıların 

neticeleri mallimat kl"'ilinden olmak 
üzere İzmir sanayi birliğine bildirecek 
lzmir sanayi birliği de aynı şeklde ha-
reket edecektr. Bu suretle iki büyük 
sanayi erbabının çoklukla bulunduğu 
hu iki vilAyette sanayiciler yekdiğeri
nin yaptığı ve düşündüğü sanayi hare
ketlerinden haberdar edilmiş: olacak -
lardır. 

--o--

Kuruçeşmede 
modern kömür 

antrepoları 
--o--

lngiliz inşaat şirketinin Planları 
muvafık bulundu 

Liman i!!'letmesinin l<uruçe'lffiede 
yeni ve modern kömür antrepoları 

inşa ettireceği, bu maksatla bir müd
det evvel Cibbs inşaat ~irketl müte -
hassıslarının celp edilerek limanda ve 

Kuruçe~mede tetkikat yaptıklAn ma

lumdur. Gibbs inşaat fİrketi teknisyen 
leri bu tetkikler neticesinde modern 
kömür antrcpolan pldnlarını hazırla -
yarak Nafia vekaletine göndermişler, 

vekdlet planlArı muvafık bulmustur. 

İnşaata yakınd~ haşlanma&l i~in, i
cabeden bazı malzeme bu günlerde 
Londraya sipar~ edilecek, yakında ilk 
parti yo1a çıkarılacak, hu malzeme ge 
lince inf&&ta derhal başlanacaktır. 

--o---,, 

TiCARET IŞLER1 : 

--o--
DENİZLERDE 

Boğaziçindc yeni bir 
plaj yapılıyor .. 

B 
"' ıçıoe 

Şirketi Hayriye, busene ogaı k 
olan fazla rağbeti göz önüne alarll ıİ: 
Boğazın plaj ihtiyacını karşılarn•k b"t 
zere Boğazın münasip bir yerind~ 

1 

p]ilj inşa ettirmeğe karar venni~Uf·A .. 
ı Plaj için en muvafık yer olar•~· t(ıb 
nadoluhiaarile Kandilli arasındak• 

B ats"• 
rısh yalısı arsası bulunmuftur .. ıı lıii 
visi ve ağaçlıklı olması itibarıle .. p da 
in~sına pek elveriflidir. Bu sa.ha. ·ı 

' b·· ·· · · h 1 nı !»• ' asrı utun ıstıra at vasıta arı b·r 
b"I ' fevkalide. modern ve konforta 1 k 

1 .. • d"I k · Pi'" · atın• ço p a1 ınşa e ı ece tır. aJ ınşa .. 
b. d• g• 

yakında başlanacak, pl.8.jın ır '\'e 

zinosu bulunacaktır. Bütün Boğazın .. ,,,, 
.. tJfl"" 

İıstanbulun deniz ihtiyacı göz oıı k" 
1 k I'" k'f" d ' · ol•<• a ınara p aJ a ı erece va!ı I• 

Pl '"d d · · 1 ·n (aı tır. aJ an enıze gıren erı d 
1 1 b. ·er '" açı mama arı için muayyen ır } 

ilerisi telle tahdit edilecektir. . 
Pliljda fiyatların da halkın keseııı.rıe 

. d"I ktır· uygun ucuz olması temın e ı ece --Pazarlıksız satış hazırl kları 
l eylülden itibaren tatbik edilcctY 

·bı" 
olan pazarlıksız satı' kanunu mucı 
ce mağazaların eşyalar üzerine ko:· ~ 
mağa mecbur olduğu etiketleri İktı!'il 
vekilcti tayin edecektir. 

Etiketlerin 'ekilleri, rakkarnların•n 
büyüklüğü hakkında vekalet ticaret ~ 
dasının noktai nazarını sormuştur. bit 
tiket şekilleri bir haftaya kadar te• 
edilerek alakadarlara bildirilecektir. 

--o--
Nevyork sergisi komiseri Gayrimubadiller yeni 

Amerikaya gidiyor talimatn"lmeden memııUJJ f • 
Nevyork sergisi Türk pavyonu Gayrı mübadil istihkaklarını tat 'T 

komiseri Sııa.t Şakir y3rın lzmirden eden kanunun tatbik tarı.ı için haV' •• 
gelecek ve ayın yirmi yedisinde Nev nan talimatname büyük memnuniyet' 
yorka hareket edecektir. Komisere le kar,ılanmı,br. T alimatnarnenin \fe-
iki mimar ve mühendis de refakat e- k ·· t rn•• . killer heyetinden çıkara mer ıye . 
decektır. k"" k "b d"I - ıerio•0 une onması gayrı mu a ı ış 

Suat Şakirle mühendisler Nev- biran evvel tasfiyesi bakımından •lrı• 
york sergisinde şimdiden hazırlık- ca memnuniyet , uyandırmıştır. ,, 
!ara başlıyacaklardır. Eşyaların Defıerdann riyasetinde te~kili ı;ttU 

.. d ·ı . b" b 1 d t•• gon erı mesıne ır ay sonra aş .a - karrer olan komisyon pek yakın il . 

nac:ı ktır. fiye i~lerine ba~layacaktır. 
Türkiye - Estonya ticaret --o-

müzakereleri başlıyor 
Türkiye • Estonya ticaret anlaşması 

müzakerelerine yarından itibaren An
karada başlanacaktır. Yeni anla~mada 
iki memleket ara~nndaki ticari müna-
sebatın bir kat daha inkip.fını temin 

edecek hükümler bulunacaktır. 

• 
Daimi sergi evı 
Maçkada olacak 

--0--

tokatla hırpalamağa haşlamıştı. ttı t d " u a eme ne ıccsın e, mesu Ü 1 a an vapuru u partide 
. pı np •aşır ıyor u. bilmal olan tramvay şirketinin me- 160Q • Diğer şimal memleketlerile olduğu 

Kapıcı kadın ıse ah ve fikanla- ' . . . vatandaş g t k 
(K ) 1 t suliveti "Örülememi•tir. Çünkü tram C ırece gibi Estonya ile de ticari münaıebatı-riyle bütün mahalle · a • k ld. onvansyon mec ısının em- , .. ., 

lktisad Vekaleti bu iş içiıı 
50 bin lira tahsis etti el• 

Daimi sergi yeri ve binası hakk10 
• 

. ic:ıfl 
yapılan tetkikat bitmiş ve bu ıı ,i yı ay ga a ı b · · il ı · kt tti• · J vay arabasının arızası7. ve vatma • mız kısa zamanda inki,af göstermi' • rıyor, devriyeyi vakadan haberdar muzun eşıncı g n erı a e gı ce • . . • Bazı sebeplerden dolayı bu se-

d. d K 1 k selerde bu heyecan pek açık bir su nın da ehlıyctnameh oldugu anla tir. e ıYQr u. omşu ar oşuştular · · 1 ne Rumanyadan göçm<'n nakli işle-
b. ' tt hi 1 d F"I Şl mıştır. Müddeti üç sene olan son anlaşma-ıraz sonra apartman mütecessisler re e sso unuyor u. ı vaki bu İ . , . . ri bir hayli o-ecikmis,ti. N". klı"yat ı·ş-
J ki yankesıcı hepse mahkum b '' nın iki sene müddetle tatbiki sonunda 
e dolup taştı. Nihayet kapıcı kadı- celseler çok şiddetli, çok gürültülü leriniu muntazam bı"r ş~k•"lde vapıl- al b 

t ld 1 · - , Estonyada bir miktar acağımıı. İ • nın eryatlanna koşan bir dişçi Ma- milnaka•alara sahne olmus, hesap • 0 u ar 
ranın yarasını tımar ederek kendisi Y • Sıtkı ve İsmail adında iki yan • masına dünden itibaren başlanmış, rikmi,tir. Yeni anla"'1ada bu cihet te 

. ta- ki . sız saçmalar ve mantıksızlıklara se- V ta l 600 h h J d"I kf nı ya gına na etti. Biraz sonra . . . kesici, Köprüden geçmekte olan Şe- ,. n vapuru mu acir getir- a e 1 ece ır. 
da bir cerrah mahalli va!t:aya ye • bebıyet vemnıştır. Mı?buslardan ba rafettinin parasını çalmıslar ve ya- mek üzere dün Köstenceye hareket Estonyaya en çok gönderdiğimiz 
ti~ti ise de "Mars,, nın çoktan tes- zılan "Şarlot Kordey., için ölümün kalanarak adliyeye verilmişlerdir. etmiştir. maddeler tütün, susam, üzüm,_ i~cir, 
!imi ruh etmiş olduğuna dair rapor pek tatlı bir şey olacağı, onu bin bir İki yankesici dün cürmümeşhut B R d t• til fınıdılt ve fıstıktır. Buna mukabil ıthal 

. •• .. . u sene umanya an ge ır e- .•. . dd 1 d kağıt, pamuk 
vermekten başka bir şey yapamadı. azap ve işkence içinde öldürmek davalarına bakan Aslıye uçuncü ce- k 20 000 .. . h h . ettıgımız ma e er c 

hk · d h k d·ı ce · goçmenın emen epsı iplig·;, yelken bezi ve telefon makine.-"Mara,, hunriz, miliıtekreh "Ma- lazım geldiğini talep ederken diğer- za ma emesın e mu a eme e ı • 
Anadoluda, iskan edilecektir. Gele- !eridir. 

Maçkadaki eski ltalyan aefarethao< 
bina51 münasip görülerek satın alınıtı• 
sı kararlaftırılm19tır. . ve 

iktisat vekS.leti daimi aergi yer• , 

bina•ı için 5 O. 000 lira tahsis etıni~t;~ 
Aynca Maliye vekaleti de yardı"' 1' 
bulunacaktır. Gerek binada, ger•. 
bahçede muazzam tadilit yapılacttkh" 
tır. Biran evvel ite başlanma~ıns c;• 

fılacaktır. 
--o-

ra,. kana susamış bu canavarın canı !eri kendisine "Hayatı beşerin kıy- mişlerdir. Neticede her ikisinin de 
s~lan sabit olmuş, sabıkaları da na 

çoktan cehenneme gitmişti. Bu sı- met'lni anlatmak,, diri diri yakılma- zarı itibara alınarak Sıtkı 9 ay, ts-

Her taraf elektiriğe kavuşuyor 
k k•' Yurdun her tarafında bir ço . tı cek sene muhacirlerin bir kısmı da --o-- k sı•A 

zalarda ve köylerde elektri te - !< 

rada mahalli vakaya yetişmiş olan sını söylüyorlar, bir çokları "Şarlot mail de sekiz ay hapse mahkum e
devriye kolu polis komiseri "Gel- Kordey,, in kendilerini de öldürmek dilmişler<lir. 
lar,, ın muavenetiyle "Şarlot Kor- için hanelerine müracaat etmiş ol- --<>-
dey,, yi tevkif ederek "Mara,, nın duğunu iddia ediyorlardı. Herkes Hamidiye dün geldi 
salonunda ilk isticvabmı yapıyor- yakasını bu genç yavrunun elinden Hamidiye mek.tep gemisi dün Ka 
du. güç kurtarmış olduğunu tevehhüm radeniz seyahatinden m·dct etmiş 

Bu isticvabın sonlarına doğru eyliyordu • ve limana girerken top atarak şeh-
dağ'ı mebuslardan '·Şabo,, "Loja- (Devamı varı ri selamlamıştır. 

şark vilayetlerinde iskan edilecek- MÜTEFERRiK: yapılmaktadır. Bu cümleden olrn• , 

tir. . Şoförler toplanıyor üzere Çanakkalenin Ezine kazaları11 , 
Bulgarıstandan bu ~ene ele mu- d !ek ·k · iması k• 

Şoförler cemiyeti umumi heyeti· da a e trı tesısatı yapı . t•· 
hacir akını başlamıştır. Bunlar ken- ' 1 1 E · Jektrik tes•"' 

. ·· d cemiyet nizamnamesine bazı madde rar aştın mı.. zme e 1. il• 
di arzularıyle ana vatana goç e en . . . . 37 379 lira 70 kuru' kesif bede 1 • 

h . 1 d" llen"de bu işin inti- !er ılavesı bakkında ıdare heyetı ta · · kk ıenıo mu acır er ır. · . . . k ·· k . ko mustur Çana • 
k . cı· ı y rafından yapılan teklıfı milza ere muna a•aya n ' · . ya' 

zama sokulması ma oa ıy e ugos- . • . . · kazalanndan biri olan Ezıne, 
1 , . ·ı ld - u gfbi Ru lgaristanla etmek üzere 24 aguRto"ta bır top · ıırın .• k 
av Ya ı e O Uj{ J t Jet kında elektrıge kavufaCa tır. 

da bir anla~ma yapılReaktır. an ı yapaca ır. 

ıı 

~ 

ll 



YENi SABAH Sayfa: 3 

ALMAN-ÇEK IHTILA 
FININ IÇYDZU 

Kağıt gümrüğü 
(Baştarafı 1 nci sa.11f ada) 

Memlekete her teyin rirmesini 

SON HABERLER··:: 
ada, Fransaya karşı G ç 1 k .. h . . . tahdit edebiliriz ama kağıdı bun- "'r k J b k b. r . enç evos ova cum urıyetını ~anmü~~esnatutmak.ic~peder.~a- I O 1voaa ÜyÜ lT ÔTef 
sıyasİ tezahürat 1 .., • d d ? ' gıt denıhnce, bunun ıstımal yerı o- 'J 

So? günlerde, butiin ttalya ga- 1 SlkIŞtlrmaga sebep hangi ava il • l larak akla sazete, kitap! defter se- /V'V'VV'.;'\..A..l'V'V'V'.Al'VV....,._~'VV'""""'l'V'V'""'""""'VV'~l'V'V'""'l'VV"""""''VVV'VVVVV 
, birinci sayfalarında, Bis- lir. Bizim inkalibımızm ruhu bunla- Şiddetle yag" 30 yag" murlardan 1 o 

n 1868 senesinde, 1t:ılyan va-ı Yazan: Douglas Reed rı çoğaltmayı, tqvik ve teshil etme-
eri :Maziniye verilmek üze- yi emreder. lnkılip, halka telkinle- bin sular altında kaldı 

Pıoransada Alman cıefirine gön- 1 doğru teşvik kuvvetlidir. Yugoslav- rini sazetelerle yapac~ktar; inkılap CV 
. • nıektubu ne..ırP.tmektedir - İ A ya, Macaristan. Rum<ınya ve Bul- halkın irfan .evi• .. ini kitaplarla Tokyo, 20 (A. A.) - Altı hafta bin ev su altında kalmı" aynı zamanda 

Y leride uzun müddC't Tuna v 1 
T 

b_ • _ ki" h-k· l k- garistanda mütemadiyPn yeni endüs yük1eltecektir ve defterler demek- içinde üçüncü defa olarak fiddetle ya- Kobe ile Şinamoseki ara11ndaki d1:mir 
~ı- - .. . rupanııı . ırası şe ınc a ·ım o aca . .. 

um oldugu uzere: Bısmark tır. Rhinl~nd geri alımlı garpte her trıler kok salmakta bulunuyor. - - teplerde çocuklanmızm her •ün el- ğan yağmurlar netice:.inde Kobedc on yolu münakalatı kesilmiştir. 
1'tktubunu, Fran~1z 1mparat.o -

1 
.d. A t .

1 
Bu memleketlerden mamulat )erinde bulunacaktır. Giyecek teY· 

Napolyonun ltalyada, hşe)k. ydo.1unaklgı ıyor; t hvuts ury~. ıt- değil :ralnız ziraat mahsıılJeri i~ti - lerde, hatti yiyecek içecekte bile 
ta . . a e ı me e cenup a 1 emnı~e - . • h 1 k , Solferıno muzafferıyetle- t b 

1 
. T b .• 

75 
.
1 

h 
1 

yen Almanyayn ıktısarlı mu taç ı , tahdit fazla gelebilir fRkat, israf 
ı._ ki Al 

1 
d. e u unu) or. a ıı mı yon a - b d .. t .1 ... d d k • . • "-Zanma a man ann en ı- k .. . . . h t ett·-. u en us r! eşme ışını ur urma teklini almamak tarttyle, hedefını 

ı m enenısının muza are ıgı şa- . - b - . 
ve Fransızlann talyanlara h" d .b. Al .. · . t• t ve bu memleketlerı tovraga agla - en çok tetvik edeceğımiz hir madde 
tt. d"k . v·ı f k .. ımer an gı ı man . ıv lqe ı, or a- k . H k'k 1 b. k"l .. e ır ı len • la ron a mu-

1 
_ ·- . k K d . .d ma ıster. a ı atte )H ır şe ı varaa o da dedığımiz i~lerde kulla-

Arsıulusal tatll su 
ballkcıllk kongrası 

---o-

Kücük antant 
konferansı toplanıyor 

-= . t 
1 

t 1 . ıgı çıgnıycre ara enız.e gı en k-ı ı·kt· h t ~ -t·.:ı 1• . - h-._nın ta yan va anperver erı-
1 

d T d b o e ı ır; n tu a hı 0 a ~ıynsı a- nalacak kağıt olmak icap eder. 
.ı~ tı· k" . f" 11 . • k su yo un an, una an 8"31:.Yl a~11nı k" . t· . .1 • d _ b" t . . Tlwue ı ın ve m ıa erını aya -

1 
· .d. B k · d .k· . ımıve mın ı crı og:-11 uzamış ır Bizim zmıtte bir kağıt fabrıka-

- b" d .. d . t· a mış gı ıyor. unun ar ~<ım a ı ın _1 ~ . d 1 b·ı· • ıgı ır sıra a gon ennış ı. . h k t• D . d l ı..ı·ı _ .. go ge ı e o a ı ır. mız bulunduğuna göre, bu fabrıka-

Dünya tatlı su balıkcıbrı 
belgatta toplanıyoriar 

Belgrad, 20 (A. A.) - 18 ila 21 

Çek başvekili dahiliye nazırı 
! ile birlikte Blede hareket etti 

'bı- · 1 .
1 

cı arc e ın anzıg e o a ı ecegını . b d • • . • . 
L..vtlllhark, mektubuna, talya ı e k 

1 
k b 

1 
d". .. k" b _ T Çeko lovakyadan j?avrı u ev- yı himaye ıçan kağıtlar üzerındekı 

~-..... . . . . . k. a ı a u c J\ or, çuıı u ugun u- . . . b - . . . L_'"".' nın daıma bır.ıbırme ra ıp ve, .. . d • .
1 

.
1 

k letlerın heılsı ıhracatl~rmın ugun gümrük resımlermın llrttırılmıt ol- eylülde Belgradda beynelmilel tatlı 

~
"' d"" h na uzcrın e ı erı ereme zor ve .. d 40 h d h . d · · Al • 1 .. d . b·ı· • ı ,a uşman yaşama\& ma - D . b . b" ff ı.· ti yuz e ya ut a a zıya e ını - ması ihtama anı e diı{üne ı ırız. z- d b 1 k l k k f b . . 
ıd .. - anzıg arız ır muva a,ıve u - " . • su a a ı çın on eransının eşıncı 

ııı... o uklarını soylemekle başlı - . . . · . . manyaya gonderıp karşıhgında pa- mitteki kağıt fabrikası henüz te- . . . . 
~ te 

8 
d kt b .. 1 ouzca temın eclebıhr. Alman Si) ase- d - .1 ] h·ı· d .. t ... k" f sı aktedılecek ve buna hır çok mıllet-

L. onra a me. u una şoy c t• . . T 1 d l t .. . ra egı ' < a ı ı en u~ r•yı ın ışa kemmül etmemittir Simdi yanına 
~nı a· ının gan•c:ı una ı t'V (' ıer uzerın ti k Al • ı·t 1 1 • ler istirak edeceklerdir 

e ıyor: d . •• "kt a- h- k" . t 1 et rece man mamu a ı a ıror ar. bir tanesi daha ilave edit;yor Mev- ' . 
''1t 1 Fr h" b" t e sıyası ve ı ı a ı . a ımıye e - L d 8 T" . · a ya, ansaya ıç ır sure - d t k b t . t k . . d on ra u ıcarete cut fabrika bugün kağıdın her çe- --o--

.. ~edyun değildir. Fran..,a, İtalya- be ed mle ti t~nu elhmın "m~ dıçıbn le lttirak Edecek mi?.. tidini pek tabii olarak çıkaramı- PRACDA SARHOŞLARIN ÇIKAR-
~ h d l d O 000 u e\• e c>rın su zama!lln a a~ ı , ' Dl,.., 1 BİR HADl.SE ~ arp mey an arın a 6 . as Al . . f ti ., 1 . ' Londradan Tuna V" Balkan dev- yor Eğer bu fabrikayı himaye mev- u 

'-dllin kanını feda etmek mukabi- ~a t m~nya ıçın d):.e 1~ ~ı .. me erı ve Jetleriyle mali ve iklı~·adi miınasc - ~ubahs ise yardımı ancak fabrika- Prağ, 20 (A. A.) - Çeteka ajan-
..._ e ltalyadan Nis Şl'hri ile 60 mil- darıb> el e onuııl uşl~ı.P.n ~rı arasın- betleri genişletm~ \•asıtala!·mı tetkik nın çıkarabildiği çe:\İtlere hasret- sı, Çekoslovaklardan bir takım sarhoş 
•vq frank "b' b" f a u unmama arı ı.i'.ımuır. · 1 Ş . b b d k te gı ı muazzam ır men a- "T b"-

8
. B - etmek için Govcrnment inuteı· - mek lazımgelir. Halbuki kağıda ta- arın om~tov da ir ar e c çı ·armış 

lrıin etmişitr.,, Ala 11 f"ı~ . ag,,,. b •
1 

Department al C'omınittec'nin te~kil alluk eden çetitlerin hepsi yüksek olduklarını bildirmekted;r. Serh<>\llar. 
aisrnark, bundan ~oma, !talva- t• tmaıı ı _rınfe goıl'';!l.llP, .sag.at~ edildiğinin bildirilmeı>i a.:;ağ'ı T~na yüksek güma·ük verivorlar. Henüz milliyeti alman ve fakat C'ekoslovak 
b
. . • ıcare ve cogra ya c e ı erme ıs ı- · · . ·. . . 
ırınci Napolyon imparatorlu- t d t· b .. b" .. r. R . h b" .-k da, sevinç bağırarak ihbat· edilmedi lzmitte ne gazete kağıdı yapıldı- tabasından olan Fişcr ismınde bmne 

\ -.nıanında çektiği istırapları ~~ e ~~ ;1. il 
1 

il ış 1
; k~~~~ t'"ku t se de, iri karşılandı. ~iciıı? Sebep ğanı gördük, ne kitap kağıdı çıka-ıbücum etmişler. üzerindeki südetala

L!.dıktan sonra mektuhu'la şu söz- ırhetn 5

1 drıy_e m_em c : . . ır ;h a .
3

• bu haberden şüphelenen. ve bunda rıldığını itittik. Onun için kağıda metini koparıp atm4,Iar ve kendisini 
~e . mu aç o ugu yıyeceıının epsını , .. .. . 

cc lllhayet. vcri~·or:. . yetiştiremiyor. Tunalı devletler baş Almanyanın üstün olarnğ'ınınv evv~l- kar,1 gümrük resmı~ın arttı~ılma- • dovmuşlcrdır. 
~ ~~denız, hıç şuphesız .. Fı·an- Jıca ziraatçidirler, ve Tuna bunla- den mukadder ve hakkı oldugu fık- ıı~~~ ~evcut aanay_ı fUbelerı~den Aynı sarhoşlar, biraz ile~ide Şuter 

n ıkı defa daha fazla ı;a.hıle ma rın hepsini bir.birine bağlar, bu se- rinde bulunduğu bir Qahada Alman hırım hımaye gayeaa bulunduguna adında birinin otomobilinin camlarını 
-. 0!an İtalyaya aittir. Fransanın. hepten mavnalar yiyecek ve canlı nüfuzunun yayılmasına ktiçfik dev- da pek hükmedileme7. kırmışlardır. Bupun üzerine Şuter oto
"'ı r.il~ası, Tulonu, 1t~l~·nnın Cen~- hayvandan ibaret yüklerini bin bir !etlerin karşı durmasını kuvvetlen - Bir de, himaye edilecek dahili mobilinden çıkarak sarhotlardan biri
.. ~ Livornu, NapoJı..ıı, Palermı, zahmet ,,e meı:ıakketlc nerirden vu- dirmek hareketini gfren Reidıde sanatlarda yafama kabili:reti bulun- ni dövmüş ve ağır surette yaralamıf
lle onu, Venediği ve Tiryestesi kan Almanya;·a getirir, Alman Çift bulunuyor. Alman iktısadi genişle- mak en birinci esastır. Çünkü hima- tır. 
~Ukayese e~il~miyccek va~iye~- lik makinel~rini, lokomotiflerini ve mes~n~ k~~ı Loııdra için ihtimal ilk, yenin. de bir haddi, bi~ im~an. ~e-I Sarhoşlarla Şuter aleyhinde bir an
\ı,. er. Akdenız ımparatorlugu, I-1 motör arabalarını nehir aşağısına hakıkı mudafaa hattının Yugoslav- recesı vardır. Farzedelım kı bızım ket açılmıştır. 
'nın en büyük düşüncesi, nazır yağ gibi akarak getirirler. ya - Yunanistan - Türkiye okluğu ~emlekette hiç çilek yeti,miyor da FRANSIZ GAZETELERiNİN 
' ~n hayali g.ayegi ve hükumeti- Bu cerhedilemez kuvvetli bir de kanaati besleniyor. Son ilan edilen .tomfu bir ülkeden ithal edilen çı· TEFSiRi 

1~Yasi hedefi olmalıdır. ,, !ildir. Reichin Tunalı devletlerin Tür~iy~ye ~ngili~- .sil~h.. kredi!;inin 'ete rakabet için dahilde kıf bah- Prağ, 20 (A. A.) _ B. Ruzvelt"in 
.. _ llısrnark, 1868 sene:o>inde bu mahsullerini istihlak kudreti pek b ufıkrı teyıt etıtigı gorultiyor. çeleri teaia ederek pek külfetle çilek ·· ı · ld - k ·· b ~~ · soy em" o ugu son nutu munase e-
lt bu yazdığı zaman, Fransızlar büyük, Tuna emtia mübadelesine Halia Tunalı Bir Komi~yon mahaulü alıyoruz. Böyle bir himaye- tile Lö Jur, Eko dö Pari gazetesi ya-
l.&. harbetmeyi kurmuş ve her mem- çok elverişli bir caddedir. Almanya- Almanya Avusturya zaptında ye hiç kimae taraftar olamaz. Ki- zıyor : 
ı:_~ Fransız düı:ı.manlığını körük- nın Tuna üzerindeki kuvveti, ağır- Passandan Tunanın a~ağı;;ına doğ- iıt üzerindeki aümrük resimleri B k" 1 A "k b · d ~ v • • • • • azı ımse er, men anın eyn -

Ye giri11miş bulunuvordu lığını sade cenubu-şarkive mevJet - ru Bratıs - Lava,·a muhtec:;em hır ıfte bugün böyle bır mıaah hatırla- ·ı 1 h 1 d .k. "d b 1 b..~ Y • • ' ·- • : • • ' ı .. .. .. .. t mı e sa a ar a teşrı ı mcsaı e u un-
4"' ransız gazeteleri 1talyan gaze- tirmekle ıstedıgı her ~evı <fulhperver sıçrayış yaptı. tacak kadar yukaek gorunuyor. 2-I - - d ld - . . ... h , ~ . . _ . . • . . maga ama e o ugu netıcesını ıab raç 

b.. .... nin bu mektubu ba~ sayıfala- vasıtalarla Tu.na v~ B~lk:.ın Avru - Ne.hrın uzun bıı· .. parçası bugun mıttekı k-:tıt fabrıkalanmız .~ hıç etmekte istical etmif olduklarından bu 
ı."'"'Qa neşretmelerine havı·et edivor pasından temın edılebılecck kadar yalnız onun kontrolu altında bulu- zan etmeyız ya • bl kadar yukaeklb t t "hl .k . k. "f . .ı •. •• • • • • • .• • • • •• • • ap a nvzı er gecı mıyece tar. 
it le bu hayretlerini şu tr..utaJaalar buyuktilr. nuyor. ~eııdısı gıbı otckı Tuna dev bır fedakarlığa ~zun ~uddet ıhtı- Bilakis diğer bazı gazeteler, B. Ruz-
iıhar ediyorlar "istiklale Tehlikeler.. letlerinın de sulh konferansında teş yaç gösterecek cınaten ıaeler bu fe· ıı· 'tt'h t . ld ... h h b • ve ın ı ı az e mıt o ugu attı are-

hı, .oisnıank 1868 seneqinde bu Tunalı ufak devletlerin Reich i- kil edilen beynelrnih•l komisvontlan dakarlaiı daha kolay•ıkla muvaffa- ı_ t d 1 .1 . .zh d" ~'11.1( , ~ 
1 

• ı m;e o ayısı e memnunıyet ı ar e ı • 
~=-bir tuzak kuruyordu. Onun de- le siyasi ve iktısadi sıkı münasebet-. çekilmelerini sırf Tunalılardan mü- kiyetler temin edecek sanayi •ube- yorlar. 
~n iki yüzlülüğü lıer si vasi mü leri büyük faydalar tasır. :r3u mü na-'. rekkep bir komisyonda kendisine lerine tahsis eyliyerek daha kirlı B BI p .. 1 . d Am 
""1 ' ~ b t1 d hl"k d rd · t• k t · t• h" d • "f d · 1 ld k d .• •• ··ı b"I' · um. opu er gazetesın e e ., eınede 1talvayı ne t-ad"r ı·g-nele- se e er e te ı e e VA ır; bu dev ış ıra e mış ı, ne ır en ıstı a e e- netıce er e e etme u••mu e ı ır. "k dd. .. • . . h ~.L. ·' .,, " • •• •• • • • ı. • • . , • rı anın ma ı ve manevı satvetını a 
~gı herkesin bildiği bir şey olduğu ~et.ler~n buy.~k ~ılıtıms, Reıchın den.fakat ~ıehrı~ kıyıla~,~cla bulun- Okum~k i~tayacınm bızce .ne k~- tırlatmakta ve bundan 20 aene evvel-

~lde, ltalya aazetelet'inı·n ttal'-'-avı istihlak kabıılyetıııe muhtaçlıkları, ma) an de\ leıtlerın korr.ıs~ ona sokul dar hayatı bır menfaAt tetkıl ettı- k" .. d h 1 . . .h. 
& - • .ı • • • • • • • . • • 1 ı mu a a esının tarı ın macerasını 

ı._ llsaya karın kıı:ı.kırtmuktan baş- müstakıl rncvcudıyetlerıne hır teh - mamalamu ıstıyebılır. ;ini, meçhul bir Jeymia gibi, bu aü- d -· t' · ld - .. 1 k d" " L.· ., .,. .. • • • • • egış ırmış o ugunu soy eme te ır. 
ı._ uır manası olmıyan bu mektubu lıke getirır, çok pahalıva kazanılan Rhıne - Maın - Tuna tunlarda tekrar etmekten sıkılırım. B BI 1 d d" .._ • .._ . . _ . . . . _ . um şu surete evam e ıyor: 

'
tı ihya kabilinden ba!'I savfa- ecnebı hakımıyctınden halas bunla- Kanala Fakat kağıt pa'halahğı meselesi mü- Fakat b"z b "t 1 h 1•1 , • . . , . . . . . . ı . u çeşı an ann u u et-

lıo. koymalarını havretle karsıla- ra pek mukaddestir. Yem ınkıyat Aynı zamanda bırçok seneler - nasebetıyle bu ıhtıyaeı hatarlatmak meSJ· d k . . ..._ı.. " ., . . . . . . . . ne mey an verme astcmıyoruz. 
ıı., 'tan başka ne ile tefsir edeceği- ve ıtaat ıhtımalı pek korkunçtur. denberı uyumakta olup ş•mdı Fıld ıztararında kalıyorum. B R iti •. d h 1 .. b.. .. A ~... i x- ·· d . . I G" . . · uzve n mu a a esını utun v-

.-.ı takdir edemivornz 

1 

uçuk evletlenn başlıca zıra- Mare.şa ormgm dört senede ta - Kiğıt bu kadar pahalıya satı- rupa ·ıı ti · d h • 1. 
b, • ..,, • . • ·-. • • mı e crın e ve atta tota ıter 

~" u.ııe kalınm. bu mektubun neş- a~çı o~maları ~a.rlayı ~üm1eyı _sev - ~amla~ması~ı emrett~gı muazzam lırken kıtaplarm ucuzlaması kabıl diktatörlüklerde aklın ve sulhün kuv-
I~ deki m'lksat pek acıktıı .. ttaı~·an dıklermden degıl makıne tlevrı ha~- hır proje Rhıne - Marn • Tuna ka- midir? Mekteplerde aç tafcbeye gı- vetı"ne •er v k .1 "h" ~ , • • .ı _ • • • • .> erme suretı e tarı ın mec 
9- '.bugünkü ~rlar dal)ilinde Fran- ladıgı zaman yabancı 1·ulkimiyeti al- nalının ınşası, şımal denızınden Ka- da temin etmek için hsyır cemiyet- rasını değistirecek adderek sdamlıyo-

Prağ, 20 (A.A.) - B. Krofta, be-
raberinde nazırlardan B. Jimo, müste
far B. Rayser ve hususi katibi bulun
duğu halde küçük itilaf konft-ransın

da hazır buunmak ilzere B.olde h::ıre-
ket etmiştir. 

MARSlL YA DOK GREVi 
MONASEBETfYLE 

Paris, 20 (A.A.) - M'"nr·ilya 
dok amelesi tarafından dün ittihaz 
edilmiş olan karar dolayısiyle B. 
Daladiyc, hiikOmctçe icabında alı

nacak tedbirleri tetkik etmek üzere 
öğleye doğru ve mesai nazırı B. Ra
madiye, Marsilya limanı direktörü 
B. Burre, .dahiliye nezareti genel 
sokrctcri B. Bertuan ve harbiye ne
zareti genel sekreteri genel kontro 
lör B. J akome ile görüşmüştür. 

Limanın sınai seferberliğinin ö
nüne geçilecek bir hal sureti bulun . 
muş olduğu söylenmektedir. 

MEKSIKADA BiR ARAZI 

KAYMASI 
Meksiko, 20 (A.A.) - Jalisko 

hükumeti dahilinde kain Guadal -
jaraclan öğrenildiğine göre, Koloy -
lan kasabasından bin metre irtifa
ında bir dağın kayması hakkında 
telaş uyandırıcı haberler alınmıştır. 
Bu .kıayma hadisesi, günlerce süren 
ve yer altından g1elen gilrültülerden 
sonra vukua gelmiştir. Kasabanın 

etrafındaki bütün mtnfakada ka -
yalar parçalanmış ve Guada)jara -
Zakateka yolunu kapatmıştır. Tele
fat miktarı ve hasaratm ehemmiy~ti 
tasrih edilmemektedir. 

J APON MECLiSi NiN 

KARARI BEKELENIYOR 

Tok)"O, 20 (A.A.) ·- Ortada do-

laşan bir şayiaya göre. iktısadi ma

hafil, geçenlerde beş nazırın aktet-

miş oldukları bir içtima esnasında 

Çine karşı ittihaz edilmiş olan yeni 
siyıaseti etrafiyle neşr ve ilin etme. 

si için hükumeti sıkıştırmaktadır. 

Ayni mahafil, hükumetin bu bapta-

ki projelerinin ne.,redilmesinin ec
nebilerin ve bilhassa İngilterenin 

J aponyanın ıtiyetleri b:ıkkındaki en 
lle anlaşmava imkan bulamıya- tında bulunup geıi kalclıklanndan - radenize A\·rupayı ap aykırı kate - leri Çlllıfıyor. Fakat taJehE"nin gıda- ruz. · 

~larını anlat~aktaı.lırlar. dır. Kim bilir bugün ziraatçiliği mu den bir su yolunun açılmasiyle Tu- sı arasında kitap da, defter de, ka- dişelerini izale edeceği mutalaasın 
~ hafaza 'e endüstriden ihtiraz etme- nanın ve Almanyanırı Tuııa üzerin- ğıt da dahildir. Bunlardan ağır dar ucuzlatmak memlf'ketin hayır dıa bulunmaktadır. 
~ GENÇLERİNiN AMERİKAN leri belki akıllılık oluyor. F::ıkat iyi deki mevkii çok artacaktır. Bu su- gümrük resmi alınır mı? ve selameti namına daha doğru de- Bazı haberlere göre planlar ko-

CENÇLERİNl TEBRlKi yaıhut fena epi zaman soııra bunla- yolu hiç bir suretle Sü...-eyş ve Pana-ı Maarif Vekaleti bazı eserler- ğil midir? Butçelerimiz tahminlerin mis\·onu yakında Japonva Man _ 
.._Farağ 20 (A A ) _ Genç demok- nn kendi endüstrileri olRcak, kö - ma kanallarından aşağı kalmıyacak d l 1 k k"t 1 b" d fevkinde bir bolluk ile bizi mem- k. ç· d k: ' . b" ~ A. • . . _ . • . . • • . • • en sa ın a ara ı apçı arı ır e- . . . . . . çu uo \·e ın arasın a ı mesaı ır-
\ imanlar tqkilab, Nevyork genç- mur ve demırlerını kt?ndılen ışlete- tır. Bu nehırde çok ıstıfade eden a- k d "k _ 1 nun edıyor. Bazı vergıler ındırılı- ·- . . .. . . ~ 

tİllan konferanaana bir meeaj gön- cekler, ucuz ipekli çoraplarını diş şağı Tuna devletlerinin Al manyaya receye a a.r ~~tv• ~~mege. ça 1
•

1
• yor. Fakat en evvel indirilecek ver- lıgının d~rt sen eh~ hır. planını neş-

'etek kendileri ile birlikte Çek09lo-lmacunlarını, lokomotiflerini tank, muhtaçlıkları da ayni suretle arta- yor. Halbukı böye aunı ve bızzaru- gi kitap ve kültür vergisi olmamalı redecektır. Bu plan Çıne karşı ta-
~ ıençliğini de müdafaaya amade ve tayyarelerini kendilftri yapacak - caktır. re mahdut tetviklerden iae kitap mı?.. kibedilecck siyasetin mütemmim 

llltıanru bildimıiftir. !ardır. Bunlar da endOstrileşmcye (Sonu var) kağıtlarını da gazete kağıtlara ka- Hüseyin CAHlT YALÇIN eczıasından olacaktır. 

Esasen aralarında hiç bir zaman' çılgınca olar; bir sevginin birdenbi- Bunu biliyordu. Tıpkl bunu bi- adeta bir yeis ve korku dolmuştu: 

U uzun, uzun konuşmak itiy:ıtları yok re böyle yok oluvermesi kendisine len diğer insanlar gibi bir rivayet ha - Çalışacak mı demi~ti... Oh Al 
tu. Bu küçük kızla bu kocaman a- tapan bir erkeğin bir anda kendisi- linde onun şahsi serveti olctukça mü lahım gene mi başlıyor! ... 

v b. z. N da.mm hangi müşterek mevzuları ne bôvle h'lkayt ve uz·ak k:ılabilmesi him bir insan olduğunu işitmişti. - Ne başlaması ... Neye başla _ 
olabilirdi. Beraber bulundukları ·t hı·ı· : d _ b Hatta bir kere eniştesi OTU\ bu hu- mak Gülnaz kalfa 

1 1 d 
·· 

1 
'l h b" .b .•. onun a ı ını vapama ıırı se ep ve ... 

~-;:ıllMıı~-...!!~--------------.....;,;;=:_==--..J saat er e soy eııı __ en c~ ırı ırını .k .. b 1 ·d _ 1 . d- ,·· "kl'kt" susta bir şeyler söyleı,,ck istemiş: İhtiyar çerkes kadınının 
tutmaz ve a11k cumlelerı aşk fısıltı- saı mı u ama ıgı Jtr cgışı 1 1• • yüzil 

11 , y - Nışanlın Osman parasını... b" d b" h k" k" 

JUAT OE~Vi 

- - ları idi.. Sonra da yevmi hayatla-ı Sofradan kalktıktan <ıonra Os- . . .. _ ır en ıre er zaman ı sa. ın mas-
. . . h k" ·b· k . Dıye hır soze ba<ıl~dıgı zaman k • · tak b" ~ · ,__ · 

_ 
3 

_ j gibi ondan uzaklarda bir şeyler nna aıt ufak tefe~ \•e ehemmıyetsız man er zaman ı gı ı arısının ~ a- v esmı ınmış ır r.apıs:Mlnenın 
bk endişeyi 

0 
bundan Oç ay ka- seyrediyorlar gibi bir mar.aları var- şeyler~en bahsedıyorlardı. nında kalmamıştı. MehJika onun sözünii kesmişti: dış duvarları gibi içinin her şeyini 

"-enet tanımıştı.. • dı. ~I~ İhs_a? =. . . . Kendi odaıuna, iş odasına çekil- - Parasından bana n!'? ··· de- gizleyen bir mana alwermişti: 
~ llir gece evvelki sarho!'luğun ra- Onun hiç alışık olmad·ğı bu ha- Sız bırıbınnızı anlamazsınız ... mişti. Giderken Mehlikaya: mişti. Size, sizi taıtmin edecek iza-ı - Hiç efendim.. Hiç demişti ..• 

t.ıııı.x.. ı·~ı·nde uyandığı .bu sabah lini görünce evvela. Mü!\terek hiç bir fikri alakanız yok B" 1 • t b.h t hat verdivse kafi Beni bu mesele O 1 - b 1 k d ..• 'il e• Y • • - ıraz ça ışacagım, en ı e · ··· 

1 

ça ışmaga aş ayınca en ısını 

~le end..-yi bissettiti günü hatır- .. Bir şeye mi canı sıkılmış,, tur.,, k" · . · · benı· raha~·~ız alakadar etmivor... 1 d ""'\"' . . . . n· k h ta t · t• F k t ımse ıçerı gırmesın, ~ .ı pea. yorar a ... 
l'du .•.• Bumınon endieeler.i ıçın- Dıye endışe duydu. Sonra: "Has ıyere a e memış ı. a a . dedı"iri • - e.. v . t ı O gece: "Çahşaca~ım,, ~· ''N ı ır dı"ve so mak ·~t 

"'onun da hatırası bOtiln vuzuhiy- ta mı diye dilşündü, belki de hasta- onların mUşterek bağları bir fikır e mesın er.... • . e ça ış •.. ,, • " ı~ e-
le bl.f!Dda tebellür ediyor, ~ekille- dır.,. bağı değil, bir duygu zinciri idi... Demişti. zaman .bu.nun ıçın ne ~al~ı;ıftcağı~ı mişti. Fakat kocasını; ona hizmet 
~Otlardı. Her zaman çok soluk olan benzi O gün sofrada böyJe mağmum Evlendikleri gündP-n bugilne ka- nasıl hır ışle meşgul olacııgını bıl- etmiş, hala da hizmet eden bir ka-

tt birinci defa olarak o gece ak - o gün mutaddan daha uçnk gibiydi. ve asık bir çehre ile oturan kocasını dar Mehlika daha onun: "Çahşaca- rneden onun rahatsız edilmemek ar- dm kadar tanımamış olmak birden
~~ Ytme~in~e ko~~sın_ı müthiş si- Dudaklarının da rengi yoktu .. Göz- bu halde gördükçe ilk defa olarak ğım,, dediğini hiç duymamıştı. z~~una sıkı, sıkı riayet edilmesi için bire haysiyetine dokunduğu için sus 

ttı/ ~ôrmiiıftü.. BU:~ncı ~efa_ ola- leri hareketsiz, sabit bir bakışla bir düşüncelerinin manevi, şahsiyetinin Refah içinde geçirdikleri haya- Gulnaz .kalfaya: muştu. 
,., Yalnız o gece gozlerı mütema- kt d"kil · t• F k . . t · ·1 · Beyef nd· bu "k · m 1 d d d ı · "11en • • d 

8 
k" no aya ı mış ı. a at parmak- kendısıne bu kadar yabancı oluşu ın parası nereden gelıyordu. Bı mı- - e ı " ş.ı ça ışı- Bu, ken i o asın a ya nız geçır-

~lc 0&'~~:::nt::~~;Y:~·· bu ~~z~ lariyle; iki yemek arasındaki boş onu ürkilttü. Kendi tahEI edemedi- yordu. Kocasının ira<lı mı, banka - yor. Rahatsız edilmemek istiyor .. diği ilk geceydi... Bütün arkadaşlan 
~ bakmaktan usanç duymağa zamanlarda; mütemadiyen masaya ği vilsatini kestiremediği müthiş bir da parası mı vardı.... Kendisi çağırmadan sn kın ha odası- ona: 

ı...ıanuşb. Bakışları sofranın üs- vurmuştu... korku bütün varlığını sarmıştı... Nasıl bir şekilde h!lyatmı kaza- na kimse gitmesin. "Evlilikte aşk uzun sürmez, ça-

~ekl çiçelc vazolarına takılan Mehlika bir iki kere ona söz söy "Benden artık usandı! .... ,, nır veya idame ettirirdi. Bir gün ona Dediği zaman bu evin çok eski buk geçer.,, 
Itri uzak ve yabancıydılar ••• lemek istedi. Fakat sözlerine o tek Buna ihtimal veremiyordu. Da- bunu sormağı aklına getirmemişti. Gülnaz kalfanın yüzü Dememişler miydi? ..•. 

J>Jr orm~ ık li.melepe c~vap ver.dl. ha bir &Un enel aöşterişi o kadar "Şabai serveti varmış!...,, (Arlraaı •ar) 



Sayfaı 4 YEN I SA 8 AH' 

Bir talih 

YAZAN: Tevfik Para 

Korku ne bir hasım daha 
' 

oyunu 
Fakir telefoncu 
kız nasıl zengin 

oldu? 
Yusuf, Mümin Hocayı tek çapraza 

almış, bir anda bastırmıştı. 
- S - 1 Bilhassa mabeyne mensup_ ze~at 

1

1\fümin hocanın bu parlak gureşın
Yavaş yavaş yağl anmağa başla- den •on derecede me'llnıın olmuş -

dılar. . _ . !ardı. 
Başp:hl.ıvanlan~ yagla~m.ası b.ı-\ Onun çok hakim güreşmesine 

le hususı hır merasıme tabı.dır. Hıç rağmen mütemadiyen teşvik edici 
diğer küçük pehlivanlarır.kıne ben- •özlerle bağırmaktan geri durmı -
zem ez. yorlardı. 

J\Iesela, diğer pehlivanlar, güreş Yusuf, !\filmin pehlivana oyun 
meydanının bir köşesine konulan vermek üzere alta yattı. 
zeytinyağı kazanının içine hep be- Gönderilen mendillerle her ikisi t 
raber ellerini daldırarak vücutlerini de gözlerini sildiler. Ru ile ağızla- , 
yağlarlar . . _ rını çalkaladılar. 

Halbuki başpehlıvAnların yag- Mümin hoca oyununu almış, 
!arı, hususi teneke ibrikler içinde kuvvetli bir de sarm" takarak has
gelir, bir uşak tarafından avuçları- mını devirmek hülyasına kapıhnış- ! 
na dökülür. h. 

1 

Onlar, avuçlarına dökülen bu İşte bu sırada Fatihli meşhur ya 
yağları, gas.et ya~aş v~ yapmacıklı rıcı Salih pehlivan, elinde bir men - Matmazel Lorin 
tavırlarla vucutlerıne suı-erler, ahes- dille Yusufun gözlerini silmek baha Nevyorkta, bütün gazetelerde 
te :ıheste yağlanırlar. Onların, nesiyle ortaya atıldı. çok acı akislere sebebiyet veren 
meydanın ortasında kaplan yapılı Yusufun gözlerini silerken, işi - bir facia vukua gelmiştir. Yaka şu-
vücutlerini yağlarlarkn aldıkları tilmiyecek kadar yava~ bir sesle: dur: 
tavırlar bile, güreşler! kadar _z~vk- _ Yusuf, dedi. Kendine gel!... Otıomobil fabrikaları sahibi John 
le seYl·edilir. Halk, heycan ıçınde Aklını başına al! Karsındaki Kava F. Doj öldükten sonra, müesseseyi, 
bu yağlanma faslının bir an evvel lalı !\filmin hocadır. D~vul dum ! de- oğlu Danyel - Jorj idare etmiye 
bitm~sini bekliyordu. . . yinciye kadar insanı yener. başlamıştır. 

Bıraz _s~nra hırke'.° ~eyetının_ ka- Yusuf, bu sözleri işitir işitmez Danyel, işlerine dalmış olduğu 
rarlarını ılan eden ıhtıyar, elınde uykudan uyanır gibi oldu. Salih peh için, evlenmeyi hahrına getirmedi
büyük ~~asiyi~ ortaya çıkh. . livanın söyledikleri, opa derhal ba- ği bir sırada müessesesini gezerken 

Bu ıkı pehlıvanı yanyana getı- basının nasihatını hatırlattı. Bütün bir divanhanede kendi işçilerinden 
rip, elindeki sopayı sırtları üzerine zekasını istimal ederek. güreşmeğe 18 yaşında bir kızla karşılaşmış, bu 
koydu_- .. .. • . başladı ise de, Mümin hoca, ona tanımadığı kızla bi11az şakalaşmak 

Yuzunu halka dogru çevırerek, en küçük bir fırsat dahi vermiyor- istemiş. 
bağırmağa başladı: du. Kız, öyle cevaplar vermiş, ki 21 

- Oğlum! Pehlivnnım, pehli- Bilakis mütemadiy~n taarruz ve yaşındaki delikanlı, onun zekası ö-
vaan ! Alta gittim diye yenilme! hamleler yağdırarak Yusufu tek - nünde hayrete kapılmış ve kızı, 
Üste çıktım diye sevinmi.ve, ilah... rar bastırmak için bütün kuvvetini ciddi bir alakayla tetkik edince, bu 

Bu merasim de bittikten sonra, sarf ediyor, bütün ustalığını, bütün defa, kızın dilberliğinin tesiri , altın
bu iki pehlivan omuzları üzerinde maharetini kullanıyordu. da kalmış. Hiç .düşünmiye ıqzum 
duran büyük sopanın altından iki Zavallı Yusuf artık hasminin gömıeden kendi müessPsesinde, haf 
ok gibi ileri fırladılar. Biri sağa, bi- yaman bir pehliv;n olduğıına inanır tada 15 d~l.ar ücretle telefoncu ola
".:i sola PC'}Tevler yaparak dolaş~a: gibi olmuştu. rak çalıştığını anladığı Lorin Mak-
ga başladılar Peşrev f:ıslı da bıttı. l\Iaamafih onun bütün hamlele- donaldle evlenıniye karar vermiş. 

Biribirleriyle el enseye geldikle- rini muvaffakiyetle defediyor, en çe Fakir kız, böyle hayalinin fev -
ri zaman, halkın heyec:ını da son tin oyunlarını kolaylıkla bozmağa kinde bir izdivaca' nail olm'alctan 
haddine gelmişti. . muvaffak oluyordu. şımarmamış, yine eskisi gibi ıi!ı.ıie ve 

Yusuf, karşısındakı hasmının, Fakat yine bir türlü yakasını mütevıazı kalmış. 
kollarında manda kuvv~ti olan meş- kurtarıp ayrılmak ve rlolnşmak im- Bu mesut çift, balayların1 '· Bu-
hur Mümin hoca olduğunun farkın- kanını bulamıyordu. ' ron gölü sahilinde geçirmiye karar 
da bile değildi.__ -· . Halk, derin bir heyec:ın içinde vermişler, yanlarına bir erkek arka-

0, gene bütun gureşlerınde oldu neticeyi bekliyordu. -daş alarak yola çıkmı~lar. 
ğu gibi karşısındakine ehemmiyet Bir aralık Yusuf, fırsaL bularak Ağustosun 16 ncı günü sabahı 
vermeden. g~r~ tutuyordu. . Mümin hocanın manda kuvveti olan tam on beş günlük evli olan genç 

Daha ıkıncı el enseye gelmemış- kollarının arasından fırlayıp, sıy - karı koca, bir kano otomobil gezin-
lerdi. rıldı. tisi yaptıktan sonra, istirahat et -

Kabına sığmıyan lliümin hoca, Bir iki saniye el peşrevleri yapa- mek üzere küçilk bir pliija çıkmış-
bomba gibi bir sesle: rak dolaştılar. !ar. 

- O Haydaaa'... Bu dolaşmalarda. kavgaya ha- Danyel, yerde bir ıleğnek bul -
Dedi, hasmının üzerine saldırdı. zırlanan iki Hint horozunun tüyleri muş ve onu arkadaşına uzııtarak: 
Yusufu, çift çapraza almış, gü- ni kabartarak mahmuzlarını hazırla - B&k, bu tıpkı bir dinamit fi-

reş meydanının etrafında harman ması gibi bir hal vardı. şeğine benziyor. 
beygiri gibi dolaştırmıştı. Tekrar iki kasırga gibi biribir- Diyor. Bu anda arkadaşiyle genç 

Bir aralık ahalinin üzerine doğ- !erine daldıkları zaman, güreş mey- kadın merakla yaklaşıyorlar. Tam 
ru sürdü. danı harman yerine dönmüştü. bu anda, Danyelin elinıleki fişek 

Halk, iskemlelerini bırakıp çil- Herkes, Mümin hoca.nın artık patlıyor. 
yavrusu gibi dağıldı. . Ortalığı bir feryat, bir inilti 

Yusuf, bu kargaşalıktan istifa- Yusufu bastırıp işini bitireceğıni ü-
kaplıyor. İki delikanlı ile genç ka-

tle ederek kurtulur gibi oldu. Fakat mit ediyordu. dın kumların üzerine seriliyorlar. 
Mümin hoca bırakır mı? Fakat Yusuf, bir ~kzos borusu- Danyelin bir kolu uçtuktan baş-

Yusufu, bu sefer de tek çapra- nun patlamasını andıran. havayı ne ka, başı deliniyor ve lıeyni akıyor. 
za almış, olanca kuv,·etiyle halkın simiyi yırtan bir sesle: Diğer erkekle kadın da yaral-anı -
içine dalmıştı.. - Ohoyda bire! Ohoydaaaa ! ! .... yorlar ve Danyeli, o bitkin halinde 

Kadın, kız, çoluk, çocuk, ciyak Diye narayı atarak. Mümin ho- kano otomobile naklediyorlar ve 
ciyak haykırışarak karıyor, boş san cayı tek çapraza almış, bir anda hareket ediyorlar. 
dalyeler parçalanıyordu. Dan,•el, bı·r ı ."tırap h•mJeoı'yle 

bastırmıştı. , " ·' • 
Sandalyeler üzerinde boğuşan kendini kaldıroığı gibi suya atıyor 

b ·k· d hı· k' Halk, kamilen ayağa fırladı. u ı ı ev azmanı pc ıvanı ımse ve k'ayboluyor. Genç kndın, son sü-
ayıramıyor, ayırmağa cesaret edemi l\fümini harekete getirmek için ratle gölün en yakın liman kasaba-
yordu. neler bağırmıyorlardı. sına gidiyor. İmdad hazırlığı yapı-

Bir aralık- Onların bütün gayretleri, bütün lırken yaralı delikanlı ile kadınca-
- Ohoyda !.... çırpınmaları Yusufun acı kuvveti ğız: 
Diye gökleri titreten bir nara . . . . - Onu kurtarnız, kocamı kur-

yühelirken, Mümin hocanın san - karşısında tesırsız kalıyor, o, gıttık- tarınız ! 
dalyeler üzerinde Yurnfu boğa bo- çe hasmini bastırıyordu. Bir aralık Diye bağırırken hustırneye nak-
ğa bastırdığı görülüyordu. Halk, ikinci bir: !ediliyorlar. ' 
kiimilen ayağa fırlamış, onları ayır- - Ohoydaaa !.. Yaralı delikanlının hayatı teh-
mağa çalışıyor, mabeyne mensup ze Narası duyulduğu zaman, Yusuf, Hkede görülilyor. Genç kadın ise, 
vat da Mümin hocaya bırakmasını kollarında manda kuvveti olan Mü- yüzunden, kollarından ve bacakla-
rica ediyordu. min hocayı, koparıcı bir künte ile rından yaralandı~ı için ameliyata 

Halkın müdahalesi, ve bu zeva- tabi tutulmuştur. 
t · ı .. · MU · h y yerden kapıp havaya kaldırmıştı. 
ın rıca arı uzerıne 'Ilın oca, u K 11 d k ·b- Lorin, ameliyat uykusundan u -

gufu sandalyeler üzerinde bırak _ o arı arasın a çvcu gı ı çır-
yanır uyanmaz: 

mı~. ortaya çıkmıştı. pınmağa başlıyan iri hasmini, ta - _ Kocam nerede? 
Yusuf, kırık sand '.tlyeler üze - raftarlarının küfürlerine, tehditkar Diye sormuştur. 

rinden kalkıp, şaşkın ~aşkın meyda- sözlerine kulak bile asmıyarak bey- Bir taraftan suya at.lmış ol-an 
na gelirken, Mümin hoca: ni üstü yere çakmak üzere idi. Danyel aranır, genç kaclı!'I hasta ha-

- Hoydaaaa !... o anda Müminden fevkalbeser nede tedavi edilirken, noterde bir 
Diye bağırarak en tatlı peşrev- bir hareket bekliyen binlerce ta _ vasiyetname açılıyordu. 

1 · t · t f Vasiyetname, Dany~liıı daha ev erıyle sanatını gös erıyor, ara tar- raftarı, kızgın bir demirin buzlu su-
lenir evlenmez tanzi'll ettiği va«i -

!arını teshir ediyordu. ya girişi gibi yüreklerine işliyen bir yetname idi. Genç koca, 9 milyon 
Halk, tekrar yerl erine oturarak, ses duydular: 400.000 dolar (350 milyon frank) -

bu çetin boğuşmanın sonunu heye - - Pes!.. tan ibaret olan bütün ,en·etini genç 
canla beklemeğe ba~lndılar. (Devamı var) karısına terketmişti. 

Kuin-Meri 
Mavi kordelayı 
niçin reddetti 

• 
1 YURDDA SABAH:J 

• 
lzmit vilayetinin mazı 

ve haline bir nazar 
lngiliz kaptanı Amerik yolunda- Eski bir ta.r. ih .... enk.az. Üze.r. ind:. ~ÜJllbU~ 

ki yarışı izinsiz yapmış 1 • k } ~ -
İngilteren in Kuin Meri tr_ansat - hurıyet hu Umetinln yuce İ"Lıgt• 

!antiği, garpten şark:ı (İngıltere - gu•• zel bı•r mamu"' redtf • 
den Amerikaya) yaptığl seyahati yer; en 

3 gün 20 saat ve 24 d~kikada ik -
mal etti. 

Halbuki, Fransanın Normandi 
vapuru bu rekoru, 1 saat 28 dakika 
fazlasiyle kazanmıştı. 

Rekor, 1936 da yine Kuin Meri
de idi; fakat Normandiye geçti ve 
bugüne kadar onda kaldı. 

Kuin Merinin kaptanı İrving, son 
Amerika seyahatine çıktığı vakit 
rekoru kırmaya azmettiğini, her ta
rafa telsiz telgraflarla bildirdi ve 
zafer alameti olan (llfavi kordela) 
yı hak etti. 

Kuin Meri, 80. 77 4 tonilato hac
mindedir. Makineleri 200.000 bey
gir kuvvetindedir. N orman diye ge -

-· 
lince: 83.423 tonilato hacminde ol- fzmitte .. tmı ;. ,,,.., ... ekiplerinin açlığı büyük bir kanıl 
makin beraber makiııı~lerinin kuv- tiirlii 
veti 160.000 beygirdir. Kocaeli Vilayet merkezi >lan lzmit, jmünbit ve sulak topraklar, h

1
:' yeıir 

Kuin !\feri, bilhassa avdetinde, yüksek bir tepenin yetiHiKJert arasın- :nahsul ve meyvaları bereket buğdııY• 
tamin edilen zamandan 10 saat ev- da, dik dik yamaçlara •erplmiş ve ev- ı tirir. Ye~il çayırları mı•"·-· 

1 
.. 0 ,-a· 

ve! İngiltereye gelmekle muvaffa- !eri sahile kadar sokulmu,tur. Orhan tarlaları, ferik elmaları ile ıu~~ğl•rl• 
tepelerinde görülen kale yıkıntıları, lan zengin ormanlarla kaplı kiyetini arttırmıştır. 

Kuin Meri, 14 ağustost:ı gece 21 şehrin büyük mazisini ve eski d»ıirler çevrilmi~tir. . n<""' k<' 
d Ş b ]. · 1 t t deki ihti•amınr hatırlatır. Adapazarının patatesı, pa "•" • e er urg ımanına muvasa a e - • 

1
.
1 

· n 
. · Tarih • restesi Kandıranın keten ı erı. 3 -mış, 160 Parıs yolcusunu çıkarmış, • h'll rinin ç 

yine ayni saatte Sotamton limanına lzmitin ilk adı Astakosdur. Şehri 
1 

deği~ t_ütünü, körfez sa ı ~. v• çe~t· 
kimler kurmus ~ Nasıl kurmuslar ve VU)l uzum ve fındıkları nefı I r 

yanaşarak kumpanyanın hazırlat- . :. . B h '.. k ı· b ı ki · b' "h t ta"'•· 
.. ,.' . ne vakıt teessus ctmış,) u cnuz te ı a ı arı genış, ır şo re ' klııill• 

tıgı hususı katarlarla Lon<lraya gı- h ıı-· b' d 1 d' y 1 b-ı- 1 K d · ollarının ço t meç u u ır mua e e ır. a nız ı ı- ara ve enız y . f e .. 
decek olan yolcularını çıkarmıştır. . k- b" ·-k 1- k d . d 1 1 d" .. ı···-- t' t h atını ink 1~ 

Fakat Kuin !\ferinin Sotamton rana dog·ru uzanırken, Lisimokos a - tirmiştir. . dit· 
nıyor ı, uyu s en erın or u arı - ı uzgun ugu, ıcare ay 

]. d. • · d · k d ] "' . . . # Aehır ımanına, ıregın e mavı or e a dındaki •general İzmiti zaptetmiştir. İzmıt transıt merkezı hır ~ i~' 
sallanmadan girmesi İngilizlerin Miladdan iki buçuk asır evvel Bit- Anadolu içlerine kadar ithalat v• lı· 
hayretini uyandırmıştır. hinonun ·hükümdarı olan Nikomed 1. racat lzmitten yapılır. Geçen •·~~ v•' 

Bunun sebebini, Kuin l\Ieri vapu Astakos şehrinin yerine, yani lzmite mit limanına 196 Türk, 79 een< ~ıet• 
runun mensup olduğu kumpanya Nikometya denilen yeni bir şehir kur- purile 2494 yük motörü olın_a~ oe· 
şöyle izah etmiştir: muştu. Nikomet il. Romalılann isti - 223.013 toniliito vesait gelınııtır- p • 

"Vapurun kaptanı, bu yarışı, !asına dayanamadı. Şehri bırakıp kaç- nizbanka geçen lzmit iskelesi haratah· 
bize danışmadan yapmıştır. Bu se- tı. lzmit, daha sonraları Diokletien ta- tır. Ayni zamanda körfez hattın• kôh' 
yaıhat de, hiç bir hazırlığa lüzum rafından merkez ittihaz olundu. rik edilen Uğur vapuru da pek 
görülmeden her zamanki gibi yapıl- Şehir, bir zamanlar da Gothlor ta- ne ve yolsuzdur. 
dığı için bir müsabaka mııhiyetinde rafından istilaya uğradı, 358 senesin- Kültür: kleli 
değildir. Bundan dolayı, mavi kor- de büyük zelzelede tamamile harap o- Vilayette kültür hayatı ve ıne or· 
delayı asmak sevdasında değiliz . ., lan lzmit ehemmiyetini kaybetmedi. ihtiyacı sevinilecek bir şekildedir· ok 

Bizans imparaotru Justinyanus tarafın ı ta okul ve ilk okullan ilttiya~ı aı 1~ 1ğı 
dan tekrar kuruldu. 1 karşılamaktadır. lzmit listsı açı ,la• Gr. Vilemin 

Fransız hava ordusu 
erkanı harbiye reisi 
Umumi 
asker, 

harpte rütbesiz bir 
bugün bir general 

Hicri 723 te, Osmanlı Türkleri ta- gün, Vilayette kültür bayramı Y:~rrı• 
rafından alındı ve rumca İzmikmit o- caktır. Diğer taraftan halkın ° 
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lan ismini • Moindese e !Irat , kanu- hevesi ~yani takdirdir. Gündelik ooO 
nuna uyarak c N. K. > harflerini at- zetelerin en azı 10() nüshadan 14,uş 
tılar ve İzmit dediler. nüshaya kadar yalnız zimmette. · )eJİ 

1 k d B k a.hı"e Zengin bir tarih hazinesi olan, z - yapma ta ır. una aza ve n · k.•' 
mit tarihinin ı~ıklı cephesi bu kadar- de ilive edersek derin haz içinde 

dır. lırız. 'bİ • 
Son iki senedir, vilayetin kıymetli Vilayette yerli matbuat yok gı eli 

d. B "d 'k 1 !' Koc• • Valisi Oskay, bu hazineyi Türk kül ır. unu mu rı o an ate~ ı 
11

, 

türüne kazandırmak kararındadır. gencliği lzmitte Körfez ve A_d~P;;f• 

Gri. Villemin 

Sağlık : rında da Alev adlı haftada ık• b • 
t • 

İzmitin havası ağırdır. Şehrin cenu- intişar edecek iki gazete ve rna 
buna yayılan düzlükler. yer yer, ha- tesis etmektedirler. 
taklıklar, durgun sularla doludur. Nüfus : ii• 
P K ]. T k "k••k n oyraz rüzgB.ralrı önü basık bağlar - ocae ı, ür İyenin en yu · ''ftl~ 

dan yol bulamadığı için 'ehrin hava- fus nisbetine sahiptir. 3 3 5. 2 9 2 "~ek· 
sını da bozar. Vilayet te en çok gö- vardır. Buııun, 168.655 er 
rülen sıtmaya karşı amansız bir mü- 166.637 si kadındır. kek· 
cadcle başlamıştır. Vilayette 96. 9 32 bekar . •;k,k' 

937 senesinde 31.449.230 metre 77.592 bekar kız, 68.337 evlı •
1 

~·· 
bataklık kurtulmu~. 32584 metre ka- 67.707 evli kadın ve 20.470 du 
nal açılmış, 1 75.062 kişi muayene ve dm vardır. 
tedavi görmü11, yüzde 2 7 olan sıt - Son : · 

"' J11Ll" malı nisbeti yüzde 6 ya düşürülmüş- Bugün Kocaeli, büyük sına 1 i
1 . gen 

esseseleri, tarihi zenginliklerı. d' tür. 
lktısad : 
Viliyette iki kiğıt ve karton, bir 

selleloz, bir klor, iki çimento, bir san
dalya, 3 kereste. 4 un, 5 ipek fabri
kaları vardır. Tabii zenginlikleri bol 

fve çeşitlidir. Geniş hinterlandı vardır. 
t'iliyetin etrafını çevreleyen çok 

hinterlandı, zirai istihsalB.tındaki l~ll~i· 
-,,, 1 reti ve çalışkan halkı ile en vrrı 

li.yetlerimizden ba,lıcası olmuştu~: el('f 
Cümhuriyetin doğurduğu ve yu' f(t' 

·-· b ·ı· . k" f 1 d• h" tıgı u vı ayet, ın ışa yo un • 

malı bir faaliyet ~ahnesi içinde~ıJ 
C. Y. KöRF 

Mareşal Balbo, Almanyadan ltal-
yaya döner dönmez, Fransız hava or- Vüyömin. hava harplerinde büyük ALMANY ADA MOTEKAff 
du•u Erkanıharbiye Reisi General cesaret göstermi~. en büyük tehlike - ZABiTLER HAKKINDA al~ 
Vüyömin, bir askeri heyetle beraber lerden canını kurtarmış, hatta tek ba- EMiRNAME or• 
Berline gitti. şına beş Alman tayyaresi Üzerine sal- Berlin, 20 (A.A.) _ AJmall il• 
Biz, burada bu ziyaretin resmi şek dırdığı halde hiç bir zarar görmeden ı dusunıın mütekait ve rnezuıı z9 b r· 

!inden değil. General Viyöminin şah- kurtulmıya imkan bulmuştur. !erinin 20 eylül tarihine kadar ııe e-
sından ve onu ikbal mevkiine yük • Vüyömin Umumi Harpten sonra, lin polis.müdüriyetine müracaat 
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selten talihinden bahsedeceğiz. 1923 senesinde, bir hava filosunun derek "Askeri kart,. Iıırını alm 9 le 
General Viyömin, Fran•anın zabit başına geçerek, henüz letkik edilme- rı liizımgelmektedir. Generaller~ 

yetiştiren Politeknik ve Sen-Sir mek- miş olan bir hava yolunu 75 saatte yaşı 65 ten yukarı olan zabitler. br. 
teblerinden çıkmış bir mektebli zabit katederek şimali Afrika ile Fransanın tedbirden müstesna tutu!mu~Jard~,i 
değildir. arasında bir hava irtibatı temin et - Bu emirnameye itaat eılilmeırııır· 

O. her Fransız gibi 21 yaş•nda as - miştir. takdirinde para cezası a!ıııacal< -ı· 
kerliğe ·miş, çalışkanlığı sayesinde Vüyömin, bundan sonra Afrika Emirname yalnız Berlin mıntııkfl:> 
topçu mektebine kabul edi1mi" ve 2 7 çö1leri üzerinde uçuşlarına devam ede· na aittir. 
yaşında ikinci mül8.zim olmu,tur. Pek Fran~ız müstemlikc!erinde hava 

Cenc mülazim, tayyareciliğe merak postaları meydana getirmiş ve 1933 
saldırmış, bo~ vakitlerini uçu~larla ge· senesinde 2 S bin kilometrelik bir uçuş 
çire geçire 191 3 senesinde F ransanın tecrübesi yapmıştır. Vüyömin, bu u
ilk 300 pilotundan biri olmuştur. çu~ tecrlihesini miralaylıkla yapını' ve 

Harbi Umumi t<.ın a!'lında, Viyömin, mükifaten generalliğe terfi ettiril -
19 1 5 senesinden itibat('"1 hava harp • miştir. 

--Kıbrit f J brikasında bir 
amele ya,,rl• dol• 

lerinc işt ; rak etr.ıi' v~ k,.ndisini bom • General 

Büyükdere kibrit fabrik .. ında -ı~ 
ma dair~~indc çalışan Mehmet 

0:ert 
Hasan, k.brit kutularını istif ederi , 

• ı·f yere Vüyömin, Hava Ali ŞUra· eczaların parlamasile muhte ı l 
0 "' a o a bardıman r'W'\İİt ı-ha~ r ı~n lanıttığı için bir !'llna ve 19 38 senesinde de Fransız ha· I rinden yanmıştır. Yaraları agırc da' 

havn fi.1-.:iuna kunıan.-?an tayin edil ... I , .a kU\'Vl'tlerinin başına geçirilmiş- Ha~an ha.•tahanr.ye kaldırılarak te 

mi~-tıı. f',. 1vi allına alınmı.,tır. 

• 
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girmeyen yerler var CUŞIMA DENiZ SAVAŞI 
Bu köylerden birinde zehirli 
oklarla bir ilim hey' eti öldürüldü 

Yazan : Rus Deniz Albayı Semenoff : 14 

Zırhlının manevrası 
Kruvazörlerden müteşekkil fırkanın işareti yanlış 

anlaması zırhlılarımızın ateşine mani oldu 
-5-

Okuyucu mektupları 
" Kalamıı ,, hakkında 

Bir hırs ız 26 ay 10 gün 
hapse mahkum oldu 

Koca Mustafapa~a ve Galata ci
varında müteaddit ederi soyan Ha 
san adında sab>kalı bir hırsız as -
!iye dördüncü ceza nıahkeme•inde 

dün muhakeme edilmiş vP suçları 

•ahit olduğundan 26 <1.1• ve on giln 
hapse mahkum edilm'stir 

• 



Saria: 8 

Haydudlar diyarında 
Çeviren : Leman Bercmen 

YENi SABAH 

4 üncü lzmir fuarı açılırken : 

Seyyar panayırlar 
~ 

Dünyanın her tarafında olduğu gibi 
bizde de seyyar sergiler lazımdır 

'21 \GUSTOS ı9SS 

~ 
Alman ve Amerikan 
takımları karşılaştılar 

üç beş ki~i uzun in~ gecesini gc-'ölen prensin mirasçı,;ı olarak beni Pariste daimi pana~·ır!ar vardır. , gibi insanı avutucu ve emos\.·onlara . . r ı 
., G h E d Al A 1 1 O · 1 B" · · A "k \ 0

' 
çirmek üzere bir araya gelmiş biri- de ortadan kaldırırsa l1ükfımete ka- Katiyen şehirden ve (Sen\ vilaye- uğra.tıcı yüzlerce oyun!ar, eğlence- . eçen. ata .•ÇJn e man_v~ . m_e manıa" ırıncı merı a 
birimize ba•ınıızdan geçen ehemmi- lacak mallardan bir haylis 'ni kolay- tinden ayrılmaz. Şu şart ile ki 1 . nkan mıllı atletızm talı:ımlan ıkıncı bır cot, derece 14, 1. . . 1_ 

, · . ' er. Aynı zamanda da mensucat ve ·ıı- ,_1 d O d ti a· A 
yelli ehemnriyetsiz, gulıinç veya a - cacık kendi kasalarına aktarma et - her dem seyyardır. Bır yerde ınıh- . mı ı temas yapm~ar ır. ç a ım uzun a ama: ırıncı 
• . . • . . . . ·- 1 d . . . ma,nuat fabrıkalaruıı:ı mallan ve B ' ı ı d J b""ru·· K ·'· d ı 4 61 gır bır takım hıkayeler anlatıyor- mek nıyetınde ıdı. D ıger taraftan anıp urmaz. Şehrın ıçınde ma- . u urşı a~ma ar an evve • u n manya otratş=. erece • · 
duk. lı<!n Ko ovi kanunlarına göre as _ halle mahalle dolaşır. Bunlar ade- modellerı. Şekerlemeler. şuruplar. dünya rekorlanna sahip AmerikaJıJa. 1 O bin metre: Birinci Amerika. de· 

Sıra Albere gelince hepimizi kerliğin yalnız on ay sürdüğünü, ta bir :ıergicik mahiyetindedir de! j Şaraplar hep toplu olarak bu pana- rın, Almanları müthiş bir sayı farkı ile rece 32, 11. 2 . 
. 5ôyle bir ağır ağır süzdükten sonra 1hele insan biraz da dünyalı~a sahip Her şeyi, her şeyleri teşh;,. eder, sa- yırlarda manzur ve me~hııd olur. mağlup ed':"e,kleri zan ediliyordu. Fa- Dislc Birinci Alman Schr&der, de-

başlndan geçen vaka•·ı anlatmag"a oldu mu bu müddeti fevkalade ke tar Bir taraftan da her nevi eiYlen- B 1 d' d b d .. t f"t kat zennedılen çıkmadı. Ve Almanlar rece 50, 19. ,, - · ,... · e e ıye · e un an mus e ı o- . 1 ... 
ko~~ldu· yifli geçirdiğini öğre'lıni><tim. Hiç ceyi her türlü alakayı wz ve cezbe- 1 . . .•. Amenkalılara (92) puvana kam 122 4X100 metre bayrak yarııı: Sırın 

. . , ur. Zıra panayıra talws ~ttıgı yer- ı ·ı · ı ı d · · · · kı-
"Size anlatacağım lıikıiye haki- düşünmeden teklifimi kabul ettim. der. Çocuklarla g ençlerk beraber . • . . • puvan a mag up 0 mu1 ar ır. cı Amenka takımı, ilcıncı Alman t• 

ki olduğu için isimleri baştan aşağı Bu yüzden valinin uğradığı boz yaşlı başlılarla da bu pınayır yerle- !erden arzıye re<mını alır.\ e pana- Alman milli takımının aldığı bu şa- j mı, derece 40.0 saniye. 
değ"·tireceğim. Vaka, Avrupanın gunluk ve sukutu hayali görmek ay- rinde güzel ve eğlenceli vakit geçi- yırları kontrol eder. yanı dikkat netice bütün spor efkarı Uzun atlama: Bi,inci Lesum. dere-
d.ığhk bir memleketinde geçiyor ... nca zevkimi arttırdı. Karargah ola- rirler. Ekseriyeti Pari>li cıhn panayırcı umumiyesindc büyült bir hayret uyan- ce 7.61 metre bu atlet he~üz Alın•" 
Ô)·le bir memleket ki halkı ba tan rak Santavivayı ve Fransa ordu•un- Pari:in oyuncaklaı·ı büyükleri lar da bunun fayda<ını gormekte - dırmıştır. Maçtan evci bir Alman spor milli ta.lı:ımma girdiği halde oven•'"" 
.ışağı haydut, çete rei~i . daki rütbem ile yani a•teğmen rüt- bile oyalıyacak kadar :nıısanna ve dirler. Çünkü ev bark dağdağuın- muharriri maçın Almanya aleyhine, sonra 7,61 mem: atlayan ilk aıJ.tıir. 

Ben Fransızım. On :ı-a<ında iken besiyle bu karargihda kalmama mükemmel olduğu için bu panayır- dan ıniinezzehtirler. \'e çi'nkii bun- fakat 92 · 1!2 ola.cağını evvelden lı:es· Yülcselc atlamada, Amerikalı Valk•r 
'- · t k k k d · · k d ·· Ü d 'Jd" A · · ı· p tırmıstır. \ e hakıkaten maçta yukan- ki 7 1ır e ·ız ar eşımı \'il u a soy- m saa e verı ı. mırım, va ı on- Jar da biribirinden güzel ~ocuk o- ların evleri dört tekerlek üzerinde- . · . . . . . i · metre santim atlamı~hr. 
• d· - · d ı t l tal · · h . b d • d S ' dakı netıce ıle nıhayetlenmı tır O 'kalı "' ıgıı_ıı. e".. e e me113up pren e~ - . arının a~ en egamn a~ peg- yuncakları, fevkalade ~üslü cici be- ki barakalardır. Ve nakJ;ve araba- • . .. .. · 4 O metre manialıda da ,\merı ._ 
den hırı begenerek onunla evlenı - ha atlında bır kumandan !dı. b ki ki b .... t··· .. lan d,a bu b•rakaların .. t k t d 1 Evvela Amerılı:alılar onunde bay Paterson 53,3 ile birinci olmu tur. Ci . . . . e er, çocu arın a:;:ına u~u~ ugu ""' us a ı ır. iti ... . 
) ?r. \'e bırlıkte prensın memleketine Ben asker olalı altı ay olmuştu . . atlı karıncalar, salınc~klar. Rus İşleri ve mahalledeki ınüd<letleri bit ra an ol~ugu halde sahaya ç~ı~ar rit atamada Alman Stöck 69. 79 ile bı· 
gıdıyorl_ar. Aradan on iki on ?ç se- B~ m_üddet zu_fı°.da ~aı-:anı kayıt dağlan _ raylar tir.erinde arabalar ti mi derhal toplanır lıir ba ka ma- dır. Amerılı:alıları. Alm~nla~ _tal<ip et- ı rinci olmustur. 200 metrede ı\m<'i ' 
ne gcçtıkten sonra kız kardeşım ve- bıç bır vaka gorulmemı~b. Yalnız d . b" . h 1 . . k t l ha. lleye geçh-erirler' vt'n"d ._ . ı mışlerdır. Sahada 70 bın ~·bulun - k 1 y h 21 5 .1 b" . . 1 • 1;r. 
fat edivor eni.tem de pek az za - bir defa bir dag· Yolunda lııcaklı bi- a ır nevı eyecan 1 ınış "' ış. çe- .· . 

1 
· - ' en ı~e gı. mu~tur. Alınan dereceleri ıurasile ya- a ı e ey ' ı e ırıncı ge ın~ 

' • · · ... t 1 • • ;d d'l ıı<ırer. V b 00 b•Y man sonra karı•ını takip ediyor. rinin hücumuna maruz kalmı. ve rı,ıne 0 uru an ve gu~ a · are e 1 en ' . . nyoruz : e undan sonra yapılan 4X4 
Ancak, pek eksantrik tabiatta olan yumruklarım sayesinde muhakkak otomobillerin müsademe tecrübeleri ! Bız de bır ~ey~·ar p~n=ıyır ihdas 100 metrede birinci Amerikalı John rak yarı~ını da Amerikalılar kaz:ın11t1I 

. . . l • b" _1.. k k S d lla .. d "k kl d b" etmek mecburıvetındeyız Ve bunu j 10 5 · d ·L• . Al 800 ı el v ta b" 1 A eril<•' prensın \·asıyetnamesı neı dıgı za- ır o umden ya amı urt.armı~tım. an a r 1ç1n e yu -:.~ er en ır ı • · son · sanıye t'!, uuncı man. ar ır. e maç oy ece m 
• • .. - .. .. ' . '. . yapaı·;ak her mah"ll el"i Yani her b. · · Al H b" ı ı ı L • -·ı b. · · ma n evladı olmadıgı ıçııı bu tun ma-' Bır başka defa da sık •ık şerefıme lake uçuş oyunları. Daıma \'e !'Ürat- . . . : . , · • · . . metre. ırıncı man ar ıny, derece ı arın ga c.,.,.ı e ıtmıttır. 

lın "lk.. .. b . b kt _ , . f t . b . d t d k . 'emtı kendı alemındo. evlendırmıs ı 5 ı 4 0 .. 1c·· Al .11• ıle • ı mu unu ana m~ra3 ıra Jgı, zıya e verıp enı aYe e en ·u - le dönen bir fıçının i.çerıs1nde yürü- d h 
1 

. . · '. . ·,' ' ' ' · gun u maçta man mı 1 a 
1 1 F k t t ' . d S li . d d .. . . . . . . . a a ucuzca a L• \eı·ı~ ett.•tmı~ Yor Sırıkla atlaına . B". . A 'k t' k b .... k b' 1 k .. ter • an .ışı ıyor. a ili şar .~r garıp, ve,man an peg anın enn e ye ıgım yebılmek endfaelen bır nevı ıskem- k · · '· · mncı men a ızm ta ımı uyu ır vu ı go• 
. ki d l' • 1 k ' ' mamL~ \'e ·arc~tırmam1' oluruz, ka- Vamıerdan derece 4 27 1500 acaıp. yeme er en eve ge uıce anı o ara leler üzerinde oturularak hareketi 1· d . . . . . met· miştir. 
B • Jd d b"I k · "h-·-.- J t k · · .. .. naa m eı,m. re birinic Amerı" ka F k d 3 A ·ı.• J ı b d ba Jıc• u mırası e e c P ı me ıçın ...,.,a anmış m, ço samımı goru.ş- arz sarsıntıları. Yirmi be.q santim 1 · en• e, erece . merııuuı arın ga i iyetin e ~ 

evvela iki sene müddetle prensin~tüğümüz İ·viçreli genç bir doktor kıab"I' d ·ti 1 · b" Ben olaydım, daha doğrtBU ba- 53, 8. iımil zenci atletler olrnu.tur. 
K d b 1 l.k. 1 : hb b h "k .. d h 1 . 1 mu ı ın e ış ra o unan ır nu- na sorsaydılar· Ufak 'llikrasta Pa-

o..;sovo a u unan m·ı ı ane enne a a ımm azı ane mu a a esı o maraya bir tekerlek (ızcrinde dönen . . . · . c • • M İz 
gidip bizzat idare etmem lazım. masardı muhakkak ki ölümden kur- . . . .. .. rıstckı btr seyyar panayır alemı ıh- ' acar güreşçileri bugün geliyor mir fuarı maçları 

. • numaralardan bınnın tesı>.dufu ha- das ve terti d k b t t b 1 1 11' ·· • ·ı · b ·· t 1 · k · Saruyen yı.ne o civarda inşa edi- tulamıyacaktım. . . . P e ere •ınıı s an u - , ,acar gurc~çı erı ııgun saa stanbul muhtelitinin lzmir fuar " 
lecek ve planı inceden iııceye prens Yedinci ayın sabahında kuman- '.ınde kılolarla '.eker •Pva şışele~le da ma_hall~ mahalle d1lastırtırdım .. J o~da Konvansiyo_nel tre'li ~!~şehri: pası maçlarına kuvvetli bir kadro ile 
tarafından hazırlanmı~ bir mabe- danın beni istediğini haber verdi • şar.ap - şampanya kazırnmak bahı~- Me.•ela: kanunu-en·eld~ Mnçk.a Şişli mıze geleceklerdır. Hafta ıçınde gu i~tirak edeceklerini evvelce yazmıştık· 
din, ki - buraya kansı il~ beraber !er. Doğru odasına gitt!m. Yanında ! lerı. Tay,·are veyahut tahtelbahır taraflarında. Kiinııııu«•nide Taksim. reşçilerimizle boyölçü~ecek olan Nihayet takım tesbit edilmi,tir. lzıttir· 
gömülmeyi ı•asiJ·et etmL, _ inşa ve vali Pantalari de bulunuyordu. Ku_. kazalarına uğranıldığı his.<ini veren ve Beyoğlu tarafında ~ubat da Be- Macarlar arasıııda müteaddit şanı- de fChir muhtelitleri arlbında yapıla· 
itmamından evvel bu mirasa kona- mandan se3inde sıkıntılı bir ifade i- şakalar. Tiyatrolar, hokirnbazlar, : yazıtta. Martta Fatihte. Nisanda piyonluklar kazanını~ güreşçiler l cak fuar kupa•ında lstanbulu ~u ta • 
nııyacağım. le: falcılar, ip ve at cambazları, vesaire Sultanahmette ilah gibi! vardır. lum temsil edecektir. 

Yaş yirmi üç. Tam ruanasiyle - Sizi pek nazik bir vazife ile 1 inşası mutasa\•ver daimi sergi --o-- Mehmet Ali, Salim, Adnan. Rifat, 
hürriyet ve serbestliğim vnr. l\Ien - bir tarafa göndermek i-tiJ·oruz .. gidi.,ten memnun ve haheşker gö - ile panaym biribirine karısmaktaki BELEDiYEDE: Esaı, Bülent, Şahop, Haydar, Muhte· 
faat ve meydandan ziyade yaşımın Meşhur haydut Girgonte İngiliz sey rünmiyordu. Bir hayli yol aldıktan çirkinliği dü ·ünürken (. İ· 11 Eminönünde yeni yıkılacak şem, Orhan Bülent. fakat Salim"' 
icabı yeni yeni ufuklar görmek keş- yahlardan birini daga kaldırnuş .. 'onra haydutların tahaggun ettiği . . . ~ _ .. } er 

1 
ma ar Trabzonda bulunm- hosebile bu ••-

fetmek velhasıl maceranın tahas - Pek büyük fidyei necat mukabilin- dağ eteklerine vardık. Sağ tarafta ~ergısınde oldugu gıbı) p"nayırla - . .. .. yerler yahate iı;tirak edebilmesi tüphelidı~". 
sürü beni bir lahza bile tereddüt de salıverecekmiı, şayet bu İngili- bulunan bir ormana gidip pusu kur rın ayrı ve mustakıl \'ı) seyyal olma Emınonu me:danının açılması. mü- Bundan bafka Adnan da İzrnirc gittiJtl 
etmeden oraya gitmeğe sevketıti. zi kurtaramazsak İngiltere hükılme mağı tasarlarken arkamdan atılan sıııı istemek medeni mPmleketlerde nas..betıle bu c.ıvarda bul.unan. bma - için antrenöman vaziyeti itibarile ta· 

Parlak bir bahar S!lbahı, enişte- ti ile aramızda naho~ vakalar geç- bir silah sesi ve onu müteakip vızıl- gördüğüm organizasyonbrdan biri-'lardan. dokuz par~nın ı". t'.ml~k mu- kunda yer alabileceği ~phelidir. 
· lik' 1 · · b l d • K · "hti ali M d k" d k k l • '· d amelesı tamamlanmıştır. <tımlik mu- =::::::===========:::::=~ nıın nıa ane ennın u un ugu o- me.sı ı m var. a em ı mah- ayara u agtmın ar-asın an ge- ni daha btemek demektir ki zanııe- . . _ -

v:nera ismindeki k8.'!11ba~a vasıl pusun lisanını da biliyorsunuz. Sizi çen kur:<un ile basımı arkava çevir- . . . amelesı tamamlanan bınolardan mus- Fatih halkevinde yenib arfli 
. ~ • • · dırorum muhterem karıle··m de bu · ı · k · d k d kJ d b 

oldum. Şunu da ilave edeyim ki bir müfreze asker ile <"DU kurtarma dim ve neferlerime lrnva parçala - .. • · ' tecır en va tın e çı ma 1 arın an u gazeteler sergisi 
memleketin lisanını ana lisanım ka ğa memur ediyoruz. rını siper alarak orada~1 ateş etme- arzuda. lıana lutfen refal<at ede - gibil~ri icra marifetile tabliye edilecek Fatih Halkevi binasında önümüz -
dar İfi biliyorum. Bulunduğum yer- - Peki efendim. İngiliz mahpus !erini söyledim. Her iki taraf bır ceklerdır. Memlekette - İstqnbul gi- lerdır. 
!erin vahşi manzaraları beni pek ile beraber haydudu da size teslim müddet ateş açtıktan 'onra silah ses bi dünyada emsali olmı.'·an bir şe - bebek· lstinye yolunda 
me.stetti. Merkezi hükı.1met olan edeceğimi ümit ediyorum. !eri kesildi. Bunun ::zerine ormana hirde Taksim ve Tepelıaşı gibi bah- istimlakler 

deki ayın birinden itibaren memtr-ke .. 

timizde on scneden~ri yeni harflerle 

S 
.... çıkan gazeteleri te~hir edecek bir se-r~ 

antaviva şehrindeki i~lm dolayısile Dedim. girmek üzere müfrezeyi önüme kat çeleri içki «erleri halin.; ko,,·maktan Bebek ile lstinye arasında yapıla 
' gİ atılacaktır. 

h_ükut·.mdet er1kda~iyle yapmak mecbu- Vali müstehziyana gülümsiye tı;n. Henüz yüz a~ım gitmemiştik ise pana; ırlarla şehrııı her tarafın- cak asfalt yol üzerinde istimlak edile-
rıye ııı e o ugum temaslardan va- rek: kı nerelerden çıktıgı belli olmıyan d k. 

1 
• cek binaların tutan üçyüz on be~ bin 

k . b ld k . .. .. . . - a ar ı ve zararsız e"leııceler ve d d"I k Hlk b ın 

bir aydanb~ıi Sergi hazırlıklarına 

ıt U u ça av avlayor ve uzun u- - Pek oralara çıkmayın. Mah- bır suru dışınden tırnngına kadarı • liradır. Bebek ile Rumeli hisarı arasın evam e ı me te ve ·evi inasın 
zun civarlara gezintiler yapıyor - pus ne ise ne amma hıtydııdu yaka- silahlı insan etrafımızı sardlar. As- alış verişler temin ~tmek elbette daki yol faaliyeti ilerlemektedir. Ya- , üst kısmındaki aalonlorında afi;Jerin 
dum .. Geldiğimden bir hafta sonra lıyacağınız şüphelidir. dedi. kerler dehşet ve korku ile haykra-

1 
daha çok ~alim ı·e sa-~' anı bir hiz- kında Balta limanında da aynı ameliye yapılması bitmek üzeredir. Fatih Halk 

~ok garip bir ziyaretçi karşısında Bu ifade \"e alay s'lbrımı tüket- rak her biri bir tarafa dağıldı. Yal- met olur. ba~layacaktır. evi başkanl,ğı bütün vilayetlere birer 
kaldım. İki jandarma beni askere ti: nız muavinimle onba~ım beni bı - tamim göndererek 'imdiye kadar yeo• 
daı'et ediyordu. l\Iemleketin kanun - Bir Fransızın nelere mukte- rakmadılar. Lüzumsuz yere uğraş- harflerle çıkan gazetelerin birer nüm'' 
lanna göre topraklarında iki ~ene dir olduğunu size gösteririm. Bir tık. Arkada•larımın iki•i de vurul- nelerini istemiştir. Memleketim;zdeki 
müddetle kalacak bir şahıs vatan,.'saata kadar hareket edceeğim \"e du. Beni de ortalarına 11lan haydut- bütün vilayetlerden cevap gelmi~tir· 
daş addedileceği için yirmi üç ya - avdetimde s,ag gelirs7. ha;·dudun 1 ıar dağı tırmaıımağa başladılar. Sergide 400 kadar gazetenin ıc~hir e· 

şmdaki ben de bu kanuna tabiiyet- da ya ölü•ü veya dirisi beraberim-' Şefleri olduğu anlruıılan birine riya- dileceii umulmaktadır . 
• e a kerliğimi yapmalı imişim .. Ak- de olacaktır. diye sert cevap ı·er - kaı· birer alçaktan lıa~ka bir şey ol- j Kartal-Maltepe yolu yapılıyor 

takdirde reddeder$em prensin dim. madıklarını söyledim. Cevaben: 'afia tarafından yapılan Kartal ile 
vııri>i olamadıktan Pıaada bir de Kumandan: - Hahız<rnız zabitim, dedi... Maltepe arasındaki yolun inşaatı de• 
lıudut harici edilecekmişim. Bu söz - Müfrezeniz hazır dDğil, ya - Biz hücum kar~ısında kenJimizi mil vam etmektedir. Bu yol altı kilomet· 
!erden lıana müşkilat çıkarıldığını rın sabahtan evvel hareket edemez- dafaadan başka bir şe,v yapmıyo - reden ibarettir. iki kilometresi ikırı•l 
ıınladtm. Vali ile temaoını şüphele- sini:r:. dedi. ruz. Dökülen kanların günahı sizi ile sah h ög" l Ve akşam edilen yolun diğer kı.,mları da yakıo 
rimi büsbütün kuVYetlendirdi. He - Boyun iğmekten ba~ka çare yok- buraya gönderen vali ile kumanda- (1 t e zamanda tamamlanacaktır. 
rif böyle bir teklifi kabul edeceğimi tu. Ertesi sabah şafakla beraber nın boynuna olsun. nedi. her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalayıntz, Yakında Paşobahçe ile Beykoı ar• 
ııklından geçirmediği ;~in biliıvaris yola düzüldük. Müfreze efradı bu 1 ( Devamı var ) -1 sındaki yolun inşasına geçile<:ektir. 

"Bu da ne demek? diye mırıl- derin nefes aldıracak kadar mü -
dandı. Ölen Şeridarun adamların - himdi .. 
da biı·i.. Peki Şeridana ne oldu? Ertesi sabah saat altıda Lord 
Şu kapıdan çıktığındanberi onun Milton yine telefon sesiyle uyandı. 
hakkında hiç bir haber alamadım. Altı buçukta otomobiline binerek 
Acaba o da mı yakalandı? Bu uzun Glender ailesinin Eyt.'>nda bulunan 
sükütun sebebi nedir? Eğer sağ ise yazlık malikanelerine doğru hare
neden bana miisbet, menfi ·bir ce- ket etti. 
vap vermiyor?.,. 

Tam bu sırada telefon çalındı. 

Fakat bu, numarasını pek az kimse
nin bildiği, Lordun hu1usi telefonu 
idi. 

Tam ayni saatte de Harper a-

ilesinin sert hakışh, karanlık yüz

lü, uzun boylu gündelikçi hizmetçi
leri, Mort Londondaki küçücük vil
lanın kapısı önünde arzı endam et
ti. 

• •• 

Ahizeyi kulağına ırötürdü; ve 
sadece bir tek kelime söyledi. Karfi 
taraf.tan gelen sesi duyunca birden
canlandı ve sandalyesi'lden doğrul- Treyner Rekor gazetesi eb'ad 
du. ve sayıfa itibariyle pek J;üçük ol -

Bu muhavere iki Yeya üç keli - makla beraber, hatırı . ayılır derece 
meden ibaretti. Fakat !ihizeyi elin- de yüksek bir tiraja sahipti. Ayni 

den bırakan Lord Miitona bir iki zamanda yarış sahalarından uzakta 

ve yarışlarla alakadar kimseler 
rasında da çok satılırdı . 

a- !anlar, garip değil mi, ki en yoksul 
takımdan l<.mselerdi. Run'ıırdan bir 

Bu gazete haddi zatiıır!e okun- tanesi Hamer Snıitde !itiçük bir hır
duğu zaman bir yarış ve spor gaze- davatçı idi. Bir tanesi de Bromley

çok muhafazakarların şüpheli na
zarlarına maruz bir müe,seseydi.. 

.. 
Bu dispan>erin kuruluşı•nda dev· 

lesinden b~ka bir ~ey olmadığı de oturan bir ev dellıl.lı idi. 
, Jetin hiç bir maddi c~ m'\nevi yar-

görülürdü. Hem, kal"İleriı~e, yarı.;:_- ! Bir üçüncüsü daha vardır ki bu dımı dokunmamıştı. Doktor Leon 
lar hakkında gayet. _genış ta~sılat da Meri! Bondda, bir garajda işçi Zei•s, adında İsviçreli meşhur bir 
vermekle beraber, gırı.,eceklerı bah idi. Treyner Rekorun lıu üç abonesi hekim tarafından, Londrıının fuka-
simüsterekle'r için de işe ynrıyan ve d k k ·· k . ve sa ı arıı, o cumaı·tesi çı an ra mahallerinden biri olan bu mm-

kında ufacık kötü bir laf dahi sltf• 
liyene hücum ediliyordu. 

Bu fakir halk dokt.,ru nasıl se\'· 

mesindi? İane kutu'1tna attık Jarı 

bir kuruş mukabilindD h~m teda'1 

olunuyor, hem ilüçları veriliyor ,·e 
hem de gıda'1 temin ediliyordu· 

Sonra da bu bir kuru~ ianeyi kutu· 
gayet isabetli nolı:tai nazarlar da f k ı · d ·· h d b" t ı ev a a e ııus a an ıreı· anc a. takada yaşıyan fakir balkı bedava ya atmak mecbw·iyeti rle yoktu. 
söylüyordu. dıl~r. Gazetede bulunan yeni şif- tedavi, bilha. a kansızlık ve gıda • Gecenin ve gündü7ün her saa· 

Halbuki, hakikat ha_lde_, bu ga- renın anahtarı bıı sefer pe khu • sızlıktan dog"aıı za«ıflıklarla mu"ca-
t 1 t d C , tinde arık olan bu müt<~se•eye gir;P ze e, casus ann gaze e"1y ı. asus- susi olarak dikkat nazıırbrını çek • . ' 

lar orada havadisleri malüm şifre- miati. dele etmek ve ıcabında yaı·dımda bu çıkan çeşit çeşit adamlar nazar dik· 
!eriyle karşılaştırarak olup biten - ·1 . d h h t d'I k t f lunmak üzere açılmıştı. kati celp etmiyordu. Doktor Le<>11 

d h b d 1 1 d şın a a ayre e ı Pce ara ı z . b""t·· 1 · d ra· en a er ar o uyor or ı. _ . . . Bu müegaesenin, ilk kurulduğu eıss günün u un saat erın e o 
Bir de bu gazetenı'I abone def- bu u~ kışının, ayrı ayrı yerlerde ol- .. - da bulunmamakla berab<'r, yanın • · . . . gun etrafta uyandırdıgı dedikodu · 

terlerine şöyle gizlice bir göz gez- dukları halde, bu şıfreyı okur o - düzineyi geçen asistanlarından bir• 
dirilirse, beş İngiliz lirası verip de kurnaz ayni dakikada \'e süratle, ve fena atmosfer, zanan geçip bu mutlaka müessesede nöbet bekliyor 
abone kayıt olanların birtakım ga _ üzerlerinden iş elbbelerini bile çı- yerden bir hayli fakirin hakikaten ve hangi saatte olur'1l olsun gele~ 
rip ve acaip isimli kimseler olduk- karmadan işlerini bırakarak her ti- istifade ettiği keyfiyeti m.ıydana çı hastaları muayene edip tedavisini 
Jarı görülürdü. çü de, Klerkenvel Rot'a doğru yol- kar çıkmaz, birden d~ğılıvermişti. yapıyordu. 

Pek yakında girecek olan eylül landılar. Ve pek az bir müddet sonra da bu Lord :Miltonun ve Şeridanın ada· 
ayının ilk hafta; ında yapılacak "3- Bu üç kb,·inin, ayrı a,·rı yollar- mı olup esrarengı·z, bir s,ekilde öldü-, , teda\'i yuvasının şöhre•i afaka yayıl 
rışlar münasebetiyle Treyner Rekor dan gelip birleştikleri hina, kurulalı rülen kimsenin, bu müessese müda-

mL\'tı. gazetesi fevkalade alılkalı bir şifre iiç dört aydan fazla olmadığı halde . .. . .. vimlerinden birisi olduğu ve bir ge· 
ne.~retmi.~ti. . Londranın şarkına dü~en bu mınta- Doktor Zeıss ve mues:ıesı bu - ce, saat onu vururken kö~e başın · 

Senede be~ İngiliz lirası verip kada bulunan fakir hıılkı'l hastalık yük bir feragat ve fodakarlıkla ça- da öldürüldüğünü bilmek faydadan 
"bahsi müşterek., anahtarlarını el- anında iltica edip ~ifa ve yardım lışmış ve ora halkını kendisine delı- hali değildir. 
de edebilmek kaygmiyle abone o - 1 umduğu ve tıp alemin~ m~nsup bir- ııetıi surette baglamı~tı. Onun hak- (0" ·, " var) 

t 
l 
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J 1 Ba '-.!l c 1 Al B flflfllllll EdiıWt a P 0 0 a r ŞVelU. eı·a Q)IQT (Baştarafı ı nci savtada) 

r i c 'a t t e İzmir fuarını açh ;,~~h~~~~:~~n :~~~~':::,v:'::~~~~:~ 
Yeni kitaplar 
'\:. • IV\V'ıl'V\ 

Kuttuluş Edebiyah Tarihi 
Jrankov, 20 (A.A.) - Şekiai a- (Başta.rafı ı nci sayfada) YENi VE MOHfM. TEDBIRI.ER l Cünlerdenberi Edirneye civar-

Enve~ Bellnan Şapolyo : htanbul 1938 jansmdan: <: h(llN VE~LIN NUTKU ALINIYOR dan gelen halk kütlc5i, mebuslar, 
nı. ' ı!~'"" Ed"1.c.:1• AL--·· d"" •• F .Japonlar.m Kiukiang - Nanşangı "Sa.vın vatandaşlarım, Bu çok işler mevanında sanayi-' komutanlar, genel ispektörlük erkı1 ._, g .... nıi•i her zaman göz önünde - ıuuar. ..,....un uzam « atına- .J 

L - ..... T demiryolu boyunca yapmakta ol - Beledive reisimizin nutkunu ben de.ld terakki hamlesini ayni hızla nı şehrin kapısında orduyu karşıla-"111-.tlunnak. mecburiye..:nde olan bir cıjın da ltir aÖ&Ü nr, diyor ki> bat:. . ~ n·ı~ . d b . 
lh:ı :- duklan ileri hare.keti tevkif edıl - de sizin rribi dik!kat'" dinledim. tz • yürütmek \ !lrdır. Hliltumetimiz bu mışi<a:r. ı averbey çeşmesın en erı """'letiz. Asırlarca türlü felaketlere uğ- lılrh fU cüsel yu11ını buraya aynen P- ~· 
ı.... • miş olduğundan harekatın merkezi, mirde her • ene medeni bir varlık vü hususta çok mühim tedbir] er al - askerlerimize refakat eden atlı köy--·1•n, asırlarca bütün bir dü,man dün- çirmekten kendini alamıyorum : b" l ı·k 
""- k b b · h hali hazırda Kiukiang

1
m gar ınde cude getir.ip takdim eden yüksek he mıştır. Bunu yakında nünik mille - illerle vilayet ve müfottiş ı tara -..... 1\a karsı döğüşmek zorunda kalan «Yüz ere yüz ahardan en er kl f ·ı d 

liirlc rnille'ti için, mazi, daimi bir ib- yıl bir evlit yeriftirdim, ve her yıl bir kain ,Juişang şehri yakmına na e- yetin eseri üzerinde tevazu ile dur- timize bildirmek imk:inım bulaca- mdan seçı en heyetler . or. umu~u 
t... ___.~... d ..... • . · • ol dilmiş bulunmaktadır. Japonlar duU.unu gördüm. U-ız ve 0 zaman göreeeksiniz ki mil- şehre kadar beraber getirmışlerdır. 
""l lcyhaatdır. Maziyi hiç unutmama- CYmE" ıöm üm. Sma all'ICIİI ·~ am "' ~ d 
...._ u:.._ d-.:1:_ .1 -- garba doğru acilen takviye kıtaab A k rl.-. .. 1 Ji ekonominin feyizdar olması iç.in Askeriimze şehrin methalin e 
""«. •--i• vak"alarden daima dersler «na·ede .lUdı ?» ..... mı ye; cu- r a.......,, ar, Jk kk il ,_ı. d h 
~-... •• T göndermektedirler. Çin ku\'\'etleri n... • 

1 
f . 

1 
ıazımgelen bütün tedhir alınmışbr. ha ve teşe ü er t.ar-iilln :ın a-

• lZ. go·· .. u··mu··...;; ona 00··re açmamız zar ta.ı var mı» diye ıordum mu ? h '"L t . t• ı.zmır enternasvona Ui8n "a - l b ··rtü·ı·· l d 
L:._. - .. ·~ • -"T ise bu mmtakada ta a~şu,_; e mıc;. ır. l . . . · 1 kt ,J k Bu ve ile ile bir hakiJc:ıti tebarüz et. zır anan eyaz o u :na a ar a ay 
..,._ İçin çok lüzumludur. Halbuki M.a.-.ler yaialiılıia ip ezan ıesi . d . ld 11 . mz zmıre aıt bır eser o ma an ço . . k ile d"I · . • IJ 
..._, . - d-.:1· d ı..:,__ 1 eli . . BınaenaJeyh yakın a ŞH e ı mu - İ . 1 ft tirmek isterim İç sanayi hamles.ını ran ve arpuz ram P 1 mış, ) ı ar ~-.İtini en çabuk unutan millcdcr _ duymmı.J70r e.• e, -va ı enmı b ki .1 ktecli ı uzakhr. zmır cnternnız:yona ıarı · dı M h f.,.· - h t b 

1 
E 

.ıe. ~ ve belki de birincisi Türk mil· ıöklere kaldanp Allaha yalvarır ahun harebelc.ı: vukuu. e. ~~ı mel b r. bize vatam;ümui iktıs~di:ıtatımızm yapmak istediğimiz ')traJar-da bazı .J:fJ -J~I me~kıg~l ~sr~. u bunan -
ı.. .. ~ ı_L.1._ı • __ .ı Çin kU\·vetlerı, demıryo u o - .. . · . • k ,.. kimselerde bir pan ve bulutlu fikir- ud'nmı en as er erımızın oynuna ""~. Asırlarca bizi can evimizden fV __..., san~ı mı? Htı.tahane . . b d kA her gun bıraz daıha ılerleme te Oı.- ı1 k l . ..k ] 

elilriad e1-·-• el bakan yuuda ve Kıukıangın cenu uıı a a _ . . . kt a· ler belirmisti. Acab:ı. diyorJardı sar ara on ar.ı mınnet ve şu ran a \ııı...__ • • • - milletl-.:n bu pemcer en m Uı m UI . ,.. d d dugunun eserlermı gost.erme e ır. \ ., ku ki 
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d ~ ıçın ugraşan .... __ :_L.!_ '--·· ~.ı.ı..ı · ·· • ın olan Şano ve •'langşaııpu a m a. . d sanavi hareket.:ne hız vermekle mıl ea amış <ftı!' ır. ~\in rı_,__J_ . . tt - ,___._ -J"aa ~eme ıurm-z . 1 . t' 1 t t . Ru fuar aynı zam1ln n \'atanın · · · • 
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...._ ııunenRı, tamamen uDU ugu- .. _1_...:._:_ _ı_ 1 dan . .1 • kJ miihım nokta arı ıs ırc .t e mış- ., . k 

1 
li ekonomimiz, zıraati:niz \'e tica _ r u mun azam ;\'tıruyuş e ç~ 

~ za ı_ l s· .. 1 go.--rllDUI llC- Y•f aran ancı ennı . . . . d"k' h k t .. dışına ç.ıkaı .ık dostlarımızın e .o- ~r-ı· d d h I +-r.· 
L.! • man .. r o ayor. ır gun evvc . 1 ed" ., lel'di. ÇınlılerJ11 şım ; ·ı ar.e e us- . .

1 
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1 1 
.. b . :retimiz bundan mütc.e~n olur mu 'l .şer.w ı mey anın a az1r anan w:r.a--

"lli öldü k . . 1 . bi .. ıt em ım · y r . t nomtk ve kil tür.e eser erını ura) a b.. d v .
1 1 

. trib .. de 
... toy rlme ıstıyenl erıkn kardgun sof n- Tak o""ku···u- olan kagn· unm bot ka • leri, meşhur -..u ıng 1'3 asyonunun 1 ı· 1 . . b" 1 . t le Bugün sana\·i plfrnımtz realize ol - une ()gru ı er em1ş, un yer 
•• 

0 ~ ... • d • d ge ırmc crıııı ve ız err> gns erme - · 1 1 • üf t" r. 
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K -.ı:ı un anna sarı aca ar sa - 1 b d _ ı._ . • . . kain bulundugu Lushnı1lu agı ır. . . . . . "b 
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mağa yiiz tuttuğu sırac!ıa görüyoruz a an umumı nı et ış uenera a-'llılilt .. • r _ il an oyun uru,_.... .-ndımı geçırdı - . K. . ı • • ti rıııı tenıın etm c ktedıı·. Bu ıtı ar a n· "kl V ı. Jc t l b gosterıyoruz. ~ son acı yı an- •. . .. .. • . . Japon kuvvetlerı, ıu.nang-ıs - . .. .. . , b ki ziraatimiz daha mtitekiimil, dn- z1m ırı e aıı, omu an ar ve e-illıtın a h.d. 1 .. ı:.,1 gım vakıt, onmndekı dıreğın böğrümü . . d • k"l kt eserı kuran buyuten be'iete, -.:e u 
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d. kA .... d . 
~ cı a ıae erını w e unutmus va- dedDn kametinde ı:ıımale ogr•ı çıı ı me e .. . · ha modern u ullecle iiltihsalıltta bu e ıye er anı onun en merasını ge-
til ttteyiz. Halbuki boynumuu ~i- acıtıyor ."'"

1 
•• Kalayaız çorba dirler. Ja~onbr, orada alelacele h~yet.le beraber gu~ıde ~e~a·~~ını ıunmak lüzumunu du)~ıvor. çişiyle geçmiş komutanları sefümla-

ı,:, llıek istenilen esaret halkasını bü - tekncerenuh aland ba~ıldarma, kap. alta.u: t hk' t ,··clıde U""tİrmektedirler bıze ıbzal eden vah Fazı u eçe D • k ttı·· 'b" b" . mıstır 
"' t hfıf edim ., a ıma 'u o'° · b kkil 1 • • h auna te rar e gım gı ı ızım . · _,.rı.~llctçe gökı:eyip de kıralı daha e d:n~ım:...:... •• bü"tü~~n ,.i.,.Lıenm~. Maksatları her ne pahasına olursa muhab e~ ve teşe : erı~ı uzu- memleketimizde ziraatimiz ve sana Geçit resminde nsonra ordumuz 

-=f yıl k ld ~ 7""__.... ~- h f t k runuzda. ızhıa.r etmek ıstcrım . d- S . . ·tm· b 
anca 
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• nçlan:ndan olarak bainm olsun bu mevzuu mu t aza e me - • . yii ayrı ayrı mut.aHla ct.mı>k mahza goruca arayıç.ıne gı ış ve ura-

lıa llötü lttıyumuzu gidermek ve koparar k ~I ve ed" d~ tir. . .Kıyme~h do~tlar~nn:ı'l meşhc - hatadır. Bunlar ekonominin bir kül da bir müddet istirahat etmiş, as -
~i~ günlerin hatıralarını, acılarını v_•numda _, __ '!0 arına sermd unll ~· Dö~ binden fazla varıllı Japon rımızcle gostcrdıkJerı l'Uksc.k eserle h ı· d ı ı ı· el tek kerlerimiz burada bir müddet din 
"f ne,, -ı yavrumu ~" • •· · ' . .. .. . ·kl a ın e e e a mma ·ı azımg en -•larımızda ve go .. nlümüzdc daimi · · k _ ya ~ er ıçm askerinin Yanutse nehri boyunca ka rı buvuk memnunıyetle ve ZC\ e ·a· A k ·· b.. lenmişler, bir saat sonra belediye ta-~ • • • • •• • A , emzınr en sırtıma y 4 gan zaptıye tek _ "' - d k b 1 d tJ k manzuınesı ır. nca sana~n u -
d~ Y•f<ttmak ıçın eski gunknn ba- melerin f ded" d raya çıkarılmış olma:.51 keyfiyeU .Ja- temaşa c. ece . ve ~nıarıa 05 u - tün ileri teknig:ini rantabilitesiyle rfamdan niimune fid1ınlığıncla ordu 
~lerini, vak·alannı sık sık g<i:ıleri • ma e ;., ;.u ? B °; v; ~~n en; - ponlarm bu mıntakad~ uğrnmış ol - la:ıı~n ~ır<'r nışanesı olar~k ço~ sa- memlekette kurduğumuz zaman mu mlimessillcri şerefine verilen ziyafe-

'

in Önüne koyacak ••erlere ihti"ya - _::_ :• .. 
1 
eKaı:'~-- e unb ~ 1 

unutban- dukları zavı"at.ın ehemmivP.tini i:;bat mımı hı:slcrle akışlıyaragiz. Kıy - d t• ı· · t · ı te is.tirak etmiştir . ._ .. _.,. ... -- ·- • • .:- • · • , . . . . . . ra ımız Ye 1care 1mız nmanııy e l:ıüy .. ktü B . l • k cep esme cep e edcı· metlı belcclıye reısımızm dostları - t ı.:-. ill t ·, b 1 kt tk· . Bu vaziyet karşısında kontıkse-ttlt u r. u cına eser enn 51 ta,arken oldu diye kat 1nu attım · . . . ~ e-ıuım e mı;; u un,ıca ır. ıncı 
._.~e. Çok çok n~ridir ki bizleri daima r_--1..1-.ıe --hlannı tasırkç an -·~~ Yangtse nehrinin şimal sahilinde mız ve mısafıdel!lnJZ lıakkmda SO)r- b rk •· nı bu ver Edirneliler binlerce kişiyi evle-
~ h l d f ...---- ,,__ ~ asan vazı"vet Çı"nlı0l'"'1·11 lehine olarak in- edi(.ri bütün tnkdir kelimelerine ben :ş ıs.enle 1

• skankn) 
1 ~1~

0t~amh 1 
- rine almışlar ve barındırmışlardır. 9' .. ~ u un urur. ~te Gazi Liıesi ta- kaalan plinlilr duvağmu bozdu diye ,J ..... • • • • • k d gun ere c ~ u e mı .e ın uzuruna 

w._ogretmeni 1. B. Ş.palyonun cKur- d..ıakmı büktim ? kişaf etmektedir. Çünkü Çinliler d.e kemal~ c:amımıyl'tl: Jgtıra. e e- arzetmeklc ı>ayan -ız uir 7.evk duya- Bu gece şehirde muazzam bir 

~ .... -, Edehiyab Tarihi> adlı eseri bu Y-L--- L-•d-11~ • _,_1• ı.:....zı Kuangmc.inin şarkında ve Anhvinin rım. Sergıye e erlen gond~ren dost- - fener.alayı yapılacak bu alaya ordu 
a L --' -.:ı ..ı en:TJn •P~ ı aı an, l b d h"·k· t t cagız. 

~ cınuzı ıtarpayacak eaerlerden - mermer saraylaıwnam ıınnalı __ L..._. garbincle kiıin Tıaihu ve Susung şe- arıı~.ıza. e~. e u um~ namına e Sanayi kun·cttir . .Milli ekonomi da iştirak edecektir. 
~ MMTill h" 1 · · · · d t t · • d' H sek.kurerımı ıfaclc ede1·ım 1 Ed" · k , · tıe laranda tavualar &ihi do~ırken bas ır erını ıstır a e mış1er ır. uang .. - hayattır. Türk milleti her şeye ve ırncnın co, un 'e ıç n ge-
~-~Uf Edeeiyah Tarihi> milli lame aerecek dö,.eiim, bapm. örte • mei ch·arında kalmı~ olan Japon ! Sayın vatandaşlarım. her şeyine rağmen ynşıyacaktır. Ve len tezahüratla bnyramlaş_an bu 
~e yıllannda eöylenmit bazı hi- cek bö;ıüm yolc: demedim. müfrezesi ihata edilmiş olup akibe- Sergilerin, milletlerin iktısadi şerefle payi ar olacaktır. b~yü~ me ~t günü muazzam bir se-
-._ fdede gene o yıllara ait bir takım Aydında ağlamıyor, İstanbulda tit- ti ümit.sizdir. Japonlar. Yangtse neh hayatındaki rollel'inden bahsetmek 1 Vatandaşlarun, vmç ıfadesıyle kutlulamaktadır. Ge 
~.ve nazım parçalarının bir araya remiyor ve Edimecle beldemi)"or mu rinin şimal sahili boyunca garp isti- eJ.oettc fazla oluı·. Bi.~. 1t.mir meş- Mah ul senemizin nihayetinde ce de ordu mümessilleri şerefine bir 
~-...ıınıeaile vücude sdnait bir kitap- idim? Ne olur? Bu seEer ve bir ae1 .. _ k•ametinde ilerlemeık ümidin tama-

1 
herindc yalnız dekora. yon görmek veyahut mepteinde bulunuyoruz. balo ve lıir ziyafet vcrild;. 

~ .. Yazıcı. ki~na alchiı parçalan cik de beni dinlenniain? Kurban ola- mile terketmemiş olmakla beraber zevkiyle iktifa etmek istemiyoruz .. Yani ölü mevsim kapanmış. iktısa- T k f d'' 
~:; Mill~t. Meclisi kütüphanesinde yun, sana ıene aülle tafll'ml, siperlere tuğyanlar yüzünden l:ıu mıııtakada lzmri meşherinde lıize Kemalist re- di faaliyet başlamak iizcre bulun- Una 0 n e ra n S 1 Un 
"1, an lıtiJdal savafJ ydlannda çık- aaııe ıu, pekaimet, fitek ıötürürüm, hadis olan vaziyet dolayısiyle pek jimiııiıı ekonomi saha~ında asli bii- muştur. Böyle bir and~ bu senenin 

1 
d 

.._.~nı.ete vey mecmua koleksiyonla- yaraldan ıene kucağımda kaya dibi - fazla ileri:re giclecekjcrini zannet- yük ve enerjik adımları bariz bir bütün memlekete şam;J ekonomisini t o p an 1 

._ ... n topladıgını, belki daha görme- ne yatannm ve illenek evdeon ..... L~. mcmektedirler. şekilde her sene gö1ierdifri işin ay- naaıl mutaıaa ettiğimi öy!emck iste 
ti '" 1 Jd •. -r un: JAPONLAR BÜYÜK ı.._ d B (Baştarofı 1 nci sayf aD..a) L..-: ,,.azı ar 0 uğuna söylüyor. Şüp - mİf, lıı.aa. yiiaii Körmemit Mehmediıni rıc.a oir zevk uyuyoruz. en sure- rim. Siz de bunu ben.den istersiniz 
~ o k .. 1 . . . d h b ENDiŞEDE tı" kntı·~·ede eminim ki İzmir enter - zanneder1"n1. Cltmhurı'vet hu"'kfımeti- ları ve devamlı hayati menfaatleri-~ ara gun erımıze aıt a a ir tealiın ederim. Yalnaa lau aeEer ve ..,;;. .J .J l '"b t h 1· d b l 
~. Yazılar vardır. Fakat cKurtuluş 1'e.re ]'Üz bahanlaa aenra ilk aefet" ~ Şanghay, 20 (A.A.) - Japonla- nasyo0nal fuarı, mütevazı surette nin harici siyaset politikasının esas e mu ayene a ın c u unmıyan 
~tı Tan"hi > nde bize sunulan ni dinle : rın Yangçe vadisinde kain Hanko- ifade edilen bu güzel eser, bize bil- tarını biliyorsunuz; bu iyasetten bu talepleri kabul etmiştir. Bu yapıcı 
~r, milletin o günlerdeki asabi _ Ne olur? İzmir . dikten L daki Çin müdafaa hatlarını yarmak yUk sürprizler hazırlamıştır. Eser, sene de inhiraf ctmiyecei{iz. Mem- eser, Tuna munsaplarındrı. enternas 
'-c,~i, ruhunu v_e imanını bize Köste _ na ili,Me: ~.:: aldı~n:m': için yapmış oldukları tcşı>bbüslerin yerindedir. Ve her sene tekamiil et- leketin umumi istihsaıatı üzerinde .}"ona} iş ?irliğinin mes~t bir un ·u-

~ :kudretteclir. lıeni d- - E~· temadi eden ifla r dolayısi~rle Japon mektedir. mütehas ·ıs büroların bana verdiği runu teşkıl eylemektedır. Bu anlaş-
8.. ı.:... __ • • Uf111Une ve uarneye vanr var- h fT ı bü .. k b" d" h.. manın aslı Rumanya arşivlerinde 

"fe .~~.~an okuyup ta es- maz beni uaut "yakam, bınkf Son- ma a ı ıııc e yu ır en ışe u - Asıl ehemmiyeti de her seneki rakamlar tam rnanasiyle müsbet - h f 
1 

k 
..___cı gunlerımızın acılarını duyup tit- ra -yet ıaz- oJ .. -a, ıen ben·ı de~"l küm siirmektodir. Japonlar, bu va- tekamül safhasına ait bizim karşı- tir. Karadeııizcle kurakhktaın müte- ı zedi ece ve Rumanya, bunun 
.... d rnek, heyce. anlanmamak imkan - gene ben ıeni ·-M bul dide_ ·hı ian_g m.rntn ·a~nda mü e-

1 
mıza yeni bir varlıkla çıkmasıdır. cssir olan fındık ve diğer bir iki yaz •

111
" 7'"" -.. _., •° K k k t ı musaddftk. bir suretini İtalya hükfı-

-.ıc: ır B ·· J h l -- uranı. » d -1 b t - kt metine de bildirecektir. Antaşma, ... ·· ugun ıtan u un müttefikler İtte hu sözler yalla d ki ma ıyen mag u ıye e ugrama a -·Eser, güzeldir. Fakat içinde teş - mahsuHimllz istisna edilirse bu se - t 
~tlfınd · ı· h.d. • . -'d L·_ r ar çocu a-rını d ı 1 talyanın illihakına açık bulundu • ~ .. an 1fi~ 1 a ısesanı "" a oir toprak için toprağa veren saçları k. ır ar. hiı: olunacak mahsul bulunmazsa nenin mahsul noktasından geç,en 
>0..,~- foyle ~ _-IdMNlla ya ~ fal:at 'bahtı ltara Fatmaların, Ayşe!: • Japonwrın hali hazırda icra et- m~her kıymetsiz kalır. seneye nazaran daha feyizli bir se rumuş.tur. 
~-- Ya ~·~ Zaier --. - ftia .ö.Jeridir. mekte oldukları harekatın Çin mü- ' Vatandaşlar, Kemalist rejiminin ne olduğunu kabul etmek zaruridir. -<>-
~yerel& 1.ta.ı,..ı ... Tirk kaldı • ı lnönü zaferini müt.calti B .. ü1' Mil dafaa hatlarınm zayıf n'lktalarını milli ekonomi sahasında mühim bir BU SENEK llSTIHSALA TiMiZ iramvaya k~~~kea ayağı 
el.~-· ı'ismb 'ıriM. c·ı .. •:ıP .. WM OP- ~Jet Mecliıinde yapılan ~r t:lantıd~ keşfe mBatufük olduğu zannolunmak- ~ubesi olan sanayimi~ ne dereeeye 1stihsaliitmnzın bu sene ~en Sifeırmanijııedt Deve oğlu ıı;oku • 
~ atan uldıaki Tüd. .......,,...__ At tiir"" lr ~=- L_ tadır. üy.. mikyasta b:r taarruz kadar iler:lemiştir. MiktaT. ve :Kalite seneye nazaran vüzdtt 15 Ha 20 a- ~.._ . . . . . 
"'il ~ f _ a auuıuye Çl!Qrak büyük Vatan h k-'lh • • • kA h l 1 • _ • • • • fUnd& otualJl VllW~ imüuda. hır ihtıyaf 

,,.
8
Ph1tlan tezahürah dü ü...-yo • • - adre a.w ı.cr1.aJsına ımk.ıtaatıan as.ı f o - ıı:llari~·e milli ısthsalntımızın ele - rasında fnzla oacagmı tahmin edbo Karako··yd- ._ ___ L.·a- _ L :....erken ~ l:ıil s· _ı ; __ ,.:_ f • • _ lf'en'er Namık Kemalın me~hur beyi- ,J "'" -.- • ...,._ m na..: -

~ •··· ır we .,.__ enea sUai tini: ma an eV\ e apon · nın ev- ğeri nedir? Bunu her. sene zevkle ~ı:uz ve bunları satacağunım ümit Ö 
....,-ey k 1 • d k · .J:ı · ı · ı 1 cliiterek eol aJll!il lunlmlftlL m,.r. 1... : rnan Nazifin «Kara llis sin> - a a e ta \'l~e ew mtı.sı azımııe - o-örüyor ve anlıyoruz ki her sen• ediyoruz. 'f.ecrlibeli bir zemin iiza-~·,;. il d w _ı__ __1 V•taımı &ıqjrı114 dürna" dcı11a•m h'""'erini 1 r. ~u belediye h~ne kaldı• ~- ..... e yaz ı•ı l"Uluaa pı .. t ... mı ıw .__ -, mekte o duğundan ittifıak vardır.. istihsalatımız artmakta ve l'a.ayonel rinde yiirüyoı:uz. ::Wuva.ffak omcağı-
-.qy•J·- •. ım11r onırtaTIK"ak bahtı siyah maurin~ B' t J I k . b. . . nlualc. lıiecılavi altına altmnıfbr.: 

.... ızza apon ar, en er enı ırıncı- bir şekilde lealitesi yiikse1mekte ve mma eminim. Bugünhıü şerait fev-
~ ~ranaaz aeneralinin dün tehrimize ta;"d~ı:kum~ttu.k Bu heyecanla sah- teşrin ortasmdan &\"ve-1 Hankovun maliyeti normalize olmakta.dır. kal8de tedbil'lerle bozıılmadıfı tak- 1''111' M laulunan caet 
-~u •Ülluebetila Wr "- Wılmıır ne en ı am a ara <Biılunur kurta ... zaptı muhtemel olmadiğını kabul et HER !ENE ARTAN dirde bu seııe irin ivi bir senedir. ~lir. lradımn imif 
...... ~- ' t fm...11- • 1 .. racab batlığı ile yazılan •u •ı''ır bu11u··n :ı .J S it t-~~ lo.- L,_ _ı 2S ~ı:a ara uan ıcra o anan nu- çocuklarım b"I d .... T T mek.tedirler. lsTAHSALA'.rIMIZ hükmüne \•armak hatalı bir iş ol - u an cpcuc "-T mr ausaıma 
• ~ Türkün ve talim ı.••5nc1e .... . . ızı~ 1 ~e. 'iP fakat o dev- Tokyo, 20 (A.A.) _ Yüz bin Bir ihtisas şubemiz.in şefi bana maz. metre derinlik..m euRZ hir kuyu için• 
...._~!'" _·e müeb" bed- L ••• ,.-'- lııir rm nnamnı gosterır bır örnektir: Çin askerinin Honanın ~imalinde b" k d. B ak"m "Udur 1 S .. 1 kb 1 ı· . . den fena bir koku:çılun .. üzm:iae ku· ~ - ---- ~ K tt V• b ı· :r . ır ra am ver ı. u r • ~ . on soz o ara e cc ıyc reısı ar-

~-..._açb. Aradan asırlar aeçae ve bu- o:= tiğ~ k::: ~:1C .. e~~ıılni elleriııi. • toplanmakta oJdtti'U!!U bildiren Ja- Memleketimizde teş\·iki sanayi kadaşım milletin çok yükc:ek ve ne- yuya bir ad~m indin1mİf buradan bir 
L" •• idb _ _ı_ !f_ gognmuıı n,ıan 11ennı l .. p t kadın c:.escdi -·La~l-·-•· Yapılan tah 

L - QUZUn ve armuz ,eva ve ... A dölcae d« . pon rapor anna gore. uşıw mm a-, kbnunundan istifade Pden sana~i cip bir duygu un1l tercüman old\ı - . . . ~~ 
~ •n • iL.. _.__ • ._ L!_ 1.'7'1'Jlıll Mhıllere rıep J.-L-'11i kasıncla sarı 11ehı"r ~ahı"ller: boyundaı . l ... t"h ı~t "t b. 1 \ ' h ... b"" .. k Ş f .... . kıkat netıcesınde cesedın Sultantepede ~ -- ..., _. 71119 uu acıya DD· .. ,......... ' " • ' müessese erımız ısı ~a a ına aı ır ar. e epımızın uy:.ı . e e ı.azım . .. 
..,...ec-'- - L __ ~ t • . ...ı~ Ordıımu.ı Jcaııh blru guffen eder her yerini pek ,.ak1ndn bt·ı....:;k bı"r muh..,rebe . B . . d l .. h bb tl . . ·11· . Camı sokagında balıkçı llisanın kansı 
..... q( ....... - - Ye ..... e"- •e . ·'' ' ·' u " raKam... unun ıçın e e sannyıı e- ve mu a c. er1nın \'e. mı ı se.vııı- • . • ~"el-·- n-~•d iJ il b" Vcrtıımm bağrına cfüıman dayuın hançerini ··uktıa gel"'cek+:1• l kt n··t·· ,.. .. k" d 927 l . . b d . d"l B 7 aylık hamıle 25 yatfannda Emmeye 11ıııı:... ......... - en nes e a ıyan ar l • • .. '"' · s<'r eri yo ur. u uıı Tur ıye e erının aı·zını eıı en ıste ı er. u . .. 
.._.. edec: .... Bu unur kurtaracak bahtı ai11ah maderini ____ _ ___ • d . b l . d 
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1 

b . . . k b"" H''" k aıt oldıqıu ve anada dol&fukcn kaza-
eau. ha bir çoklan var. Bunların bir kısmı ~enes~n e s~n~yı r~ e trm te l;~~ e;~~~. ıçın ~fo d" uŞy~~ ~·e :ol.k şe - en kuyuya dü,erek yaralanıp öldüği ll..~ya ordulara 1871 MneSİnde Varı"ken bizde çelikten. daha. •ag·lam iman. hiç bir sanat k1ymeti taşımayan par - yon lıralık ıstıhsn ıt o mnş ur. I re ı ır vazı e ır. e ımız a ın ru nl--ı tı 

-~dahil olarak ı.::..w.. Napol•onan y ld • d 105 'I ktı- ·· h d kt d 18 ·ı a ~m•f r. ıııı.._,. • •• :-"- • ,, • ı ırım yıldıramaz azmini bir ferdin inaıı çalar .. Faknt bunların asıl kıymetleri, senesm e mı yona Çl gını gor un a yaşama, a 1r. m1 yun n· t h dah 
~eı aıütıebaccereı rnuaff-eti o • o d M- h l J 11" lk T k dii:l-ümüz bu rakıaımm l <)36 senesin Türk kadmı erkegvi biiv.üü-ü ve kü uıı apaı: ıman ırsızı a ~ 6-•----" --... • vamız an gogcdek kahr ile fıgkırsa da kan i ti a in, mi 1 savaşın Ü Wıünü; ür e. ' • - ' ' ~ c - ka ı d" 
k... --er altmc:la ~en Wle G di d- . milletinin yenilmez.liğini manını de 237 Iiıil'yona baliğ olduğunu mü çüğü ile tek bir kalp haline gelmiş ı.:f yad dyı eb.e. vd~.r 1 

1
. b" 

.- • ...._. biz. L_ ..J__ ene n Uff11aıuna bız oluruz afeti can • h d '. 193- . . h Atat•• k H •• • d . . ti Aıu a ın a ırı un as ıye ı-
~ti veu'b~ ~~L~ conne-d·~._ __ O iliJtirnıecle dur.run arada neıteriııi ..• gösterecek yazılar oluşunda.. Kıuna - ~a al e hecıı~.orul ~t· .' t~cııüe~ını~ de ·11· uhr un u~erıti~ .... e sakmtımd~yeB? .ve ı:inci ceza. ma.bıkemcsindc> dört ay 
._- - .. - - - ~ leddin Karninin 0 zaman bütün mual- s:ıp arı enuz >ı memış 1r. zerm e mı ıı eyec-anıa ı.ı'eme e ır. ızım . . .. -nl..kı:.-

1 
şt ~ on L• k _ı __ L!... _ __.. ••• • • Bulunur kurtaracak bahu Biyalı maderini • l F' k b d 

2
• _ . . .

11
• k d t . d k _ yırmı gun hapse uua.u wıı o mu u.r • 

...._ uıre auar -tıs-ıs yma ve lim mekteplerinde okunan şu cdtJa:ı>SJ ugııaşı ıyor. a at unun a 00 ıçm mı 1 u re ve: ıra e aynagı .. ş· ı· . da "l\,f" a· 

.,..,, d•- t ç·· k"" F Engerektcn daha vahf« bilinen bir ka1.'flliıı 1 .1 I l • .f d d"l ) b .. .. k h h d h .. A kıfı ış ı cıvarın m;a ınonun a-~ - ...... amıf ı. un u ranaız na- ne Itadar güzt:I : mı yona vası o acagı ı a c e ı - o nn uyu şa sın uıurun a ur - . 'k . k 
1 

.
1 ~ lafıyan her fert, çünkü yalma lııa- Avrupa hendesi, bazicendir zar-ü enin_ Sarnıtf matem yuı·aları mektedir. Memleketin i~tira kıabi - metle iğilirim. partmanma gırmık, ıs arpe a 

1 
1 e 

~ defil, Yalıudi Framazlarla M'ii.ıümcnı Türk kanını hırı ile mas etmek Saz &.,.illi oıuıLın.. liyeti hakkında öaşka l.>ir rakam da 1 Belediye reisimizin ifadesi dai- bodrum -~~~ısınkı 1ırıp eşya ça mış 
~ .. ~ ......u...ı....___~-- • millA f"'n h - . B ti b" k 1 • d k d"J . -.J - . ve kaça.l.!Aelı ya a anm1ştır. L.._ ~ ........ ._._.._. o mlll•ı• r ~· Boynu bukuk yuvalan a verecegız. u sure e ır mu a- resın e en ı erme anıı:ueceiıme e-
~llaıda QIU tebHif,,. hicap ile aj Canavarlar gibi i.!ldm olcn.a B4ldıraın Sen himııye ~ yarabbi yese yapmalt imkamnı füıacaıtınnız. 1 mn olmamzı rica ederim. IremaliBt !etin .Atatiirke -0Jan sevgisi ve ona o 
~ •e ~ Korkumuz yok difimi.ıle boğarız her blriıU Ne ses ı·eren aeRiml:e 1932 ele Tilrkiyey.e 86 milyonluk it-ı rejim, Atatür.kün ilhamı ve iradesi lan sarsılmaz bağlılığı bunun zıma-
. lia İNy m~ milli7e Te -.. Bulunur kurtaracıık bahtı .si11ah maderiıü Ne bir •vazık> dlynı. bize halat olmuştur. 1937 de l>u rakam dahilinde yaş~racakfır. Kemalist nıdır. 
~ biUn uhiic•ahm .. raecl- - Huzunuıda geldik cli:e 114 miJyo111lli yükselmi~tir. Btmun !rejim bu milJetin refahını temin e - Yaşasın büyük Tück miıteti ..• 
,__ o&.n bir 1r .... ......_ 1ıı1ıy '" m. Topragındaıı vetifir Türk fliııiıı firi veycı Sen.den.. i"4yet v&rabbil bence ifade ettiği man:ı: M'emleket decek ve ilelebet korıı,racaktır. Mil- Yaşasın Büyük Şefimiz ... 
111.... .• ~ • • • Yurdumuz dopdorudur bir nice arılanla.dahct ==============================;:::=== 
lıı..ı--u • . . d Hepsinın aavletıne secde ed.r berkı b.eld Os I Zi t Ti•__)_• i.~ ....... =n n =e ea ac1 • . Bize milli acılarımızı, kara günleri- te istihsaUt yiiseiiyor. Hariçten eş- iş 
~enn bir tokat tekJin e at.ı.. _ mizi unutturmayacak veya hatırlatacak ya itnalitı çoğal~yor. 'Fakatl Tilrki- · man f, traa VC U[]\JYC 
~ ıörclük. Bw mi t••lr dıejilıdik N_e bela oym.agıJllı aıılamamıpcı üdeba... böyle bir kitap verdiği için tarih ö~ yede sa1iılmam1ş istok knlmıs mal 
~--.. ·az. Mua"' "-1.....'- o'----d-'- bu Bilmeınff gl:lı kalan. Türk öıüniıı cevherini b l dı.. - d ·ıı. A t d ktu B a n '- a 1 a .. 1 n da n : r....:--'... - ~ 1& nıtmeni E.B. Şapolyoyu tebrik etmek u un ug'Ull an şı1taye ~ yo r.. A ~· 
·~ete diçar ohnazdık. Her ka'YDÜn BıalulUU" 1a&rtanıce1c b-'ıcwiva1ı maderini lirımdır. Yalnız sözlerimizi bitirme. Şu halde istihsal ediyoruz, satın a-
~fi bayatmda ı.:......a.. !ILL-9 - ~----- Hazreti «Na""1n ' tcıh.rir edemem, desti kaza ı k 11 B ·11 1 1A1 nas "h d "b f h 1 t tb"k dil -~ - .... __. den küçük bir noktaya işaret edeceğiz: ıyonız ve u amyoruz. u mı e - ey u ., tart. ın en itı aren tasarru -esap arına a ı e -
~eleri vardır. Franaıa Kralı Birinci En. nihayet onun fsmileb izi etti raha. bu değerli kitap maalesef pek tin ekonomi saha~ında kalkınması - mektc oJan :faiz hadlerinin aşağıdaki ~kilde tadil edildiğini sayın 
........ ~ Şarllıenin mahpuaundan Ani 7'd l>fzdeJd lymcn fle •erıııe.S'ti gaza çok imla hatalarile dolu, sonra forma- nın en bariz delilidir. ÇünY:ü iştira müşterilere bildiririz. 
ı.~ .,,. •oca Viyana tchrini r,,ıedl ıarkı Kcmaliler fle ıale fezcı lann bir kısmı iyi, bir kısmı lcötü ka. kabiliy.eti kül halind~ yükselmiştir. Ta .. rruf Te9diatı ._,.._t il L. •• t" d ft • Bulunur kurtaracak bııhtı siyah mederlni B h e 
llııı...t. _ :e sannlf aD' umme m e en ğıt üzerine batıılnntı Gönül böyle ki - tı areRet bize sadece ktısadı sa -
~eratına böyle ıatın elem de Manzu~ par~!ar kısmında Süley - taplann daha temiz, daha jtinalı olma- hadıaıki yüheliş endeksini göster -
--.... İanİf- > man Nazıfm «Dlueaala::aı sı ile cson ne- sını istiyor. miş olmakla kalmıyor . .A~ ni zaman 

O günleri bilmiyen. o aünlere ye - Parlatıp gökte Kemalin. o sönük. tluerini... cKurtuluş edebiyata tarihi> ni bütün da iktısadi sahadaı sanayi şubelerin 
~en Türk çocuklarınm _b~ s~tır - f':'~mle .~asbuhab fii.rleri Mehmet A- Türklere tavsiye etmıok isteriz. O gün- de aftaıe.ağımız daha çok ad1mlar ol

dan -1acakları dersler buyuktur. kıfın, Suleyman Nazafe cevabı. cBül- leri idrak edenler de etmiyenler de bu duj'uııu g6steriyor. Yapaeaık daha 
~ f6tur parçalar kıarnmda en büb ve cleylb manı.wnderi gibi luy kitabı okumalıdırlar. çok işlerimia olduğunu si2'e' söyfe -
,_ olanlar Akagündib ile Ha·, metli yazılardan batka irili ufaklı da- ' • mek istewimı. 

İbrazında küçük cari hesap{ar: 
(Kumbaralı ve .kumbarasız)' 
3 ay vadeJ; veya preavili 
6 ,, " ,. ,, 
Biz sene ,, ,, 
İki sene ve daha fazla vadeli ve-

Liraya kadar 
2 l /2 

3 
3 1/2 

4 1/2 

Liradan fazla 
2 

2 1/2 
3 
4 



Sayıfaı 8 YEN 1 

Aile saadeti, sıhhatle kaimdir. Sağlık en büyük zenginliktir. 
- y --

~· 

FOSFA RSOL 
Kan, kuvvet ve iştiha şurubudur 

(FOSFARSOL) )luhterem doktorlarımız tarafından bilyük kıymet ve emniyet verip beğenilen ve yüz 
binlerce vatandaş tarafından itimat ve memnuniyetle ktıll•nılan ve azami bir hafta içinde kan, kuvvet. 
iştiha temin eden en birind hayat ik,iridir. Sıhhatin ~n büvük devlet olduğunu takdir eden her insan 
mevsim deği~melerinde be~emehal (FOSFARSOL) kull:.nır. - \ - - . ' ~~ '' . 

ıf ALiilMllii % ILii lllLEU 
KARSI 

CllLiill l>iiPEA 

SABAH 

1938 senesı ıçın 

Çocuk arabalarının 
Son partisi gelmiştir 

BAKER Mağazasında 

1

1 ·35· Tü;k·ıı;;;:· 
ıııım .. :ı:ıııııı ........ -= .... 
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Beyhude ıztırab çekmeyiniz ! 

Bütün ağrıların panzehiridir. 

Dr. Nihad Tözge )BİR TEK KAŞE 
babıali cad_ No. 11_ saat 15- 18 N E v R o z ı N 

Tel. 21942 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Dr. Hayrı Omer 
ÔA-leden sonra BeyoA-lu AA-acaml 
karşısında No 33 Telefon 41358 

Doktor Feyzi Ahmed 
Denız hastahanesi Cilt ve 

Zührevi hastalıkları mutahassu 
Ankara Caddesinde: Her gün 

ÖA-leden sonra TelPfon: n899 

Bu muannid baş ve diş ağrıla
rını sür'atle izaleye kafidir_ Ro 
ma tizma evcaı, sinir, mafsal ve 
adale ıztırabları NEVROZIN'le 

tedavi edilir. 

--
Nezle, grip ve bronşite karşı en ~ , 
müessir ilaç NEVROZIN dir. 

N EVROZI N'i tercih ediniz 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

ismine· dikkat, taklidlerinden sakınınız ve Nevrozin yerine 
bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

.... ESKİ 

Yatılı BOCAZİÇİ LİSELERİ Yat ı sız 
Arnavutköy Cifte Saraylar . 

Ana &ınıfı ile ilk kısım en yeni ve modern tesisaliie Debekte eski Fransız Senjozer mektebi binasınd3 · 
Orta ve Lıse sınıfları ArnııvutköyUnde Tramvay ı·aclbesinde çifte saraylarda kız ve erkekler için ııyrı 
dairel~rde : Her gün uat 10 dan J7 ye kadar Yeni Talebe kaydı icin Çifte Saraylarda ın ekteP 

il İdaresine müracaat edilebilir. -
.. lstiyenlere tarifname gönderilir. telefon 36-210 ~ 

o o ~ 

n~ır L4\INl~UJJl6 &IMlrn:~n~~INI ~@lbın:J! 
~ I"" K 1 S H 'F='I ·Ame rikan ~ız Koleji ıı Robert Kolej 15 ... 1 
~ Ar : Arnavalkily. lel. 36.160 1 Bebek. Tel. 36 ... 3 : ERKEK K r~ 

l\fokte.p, İngilizceyi en iyi öğrelen bir mües"e;;edir. Almanca veya fransızca ihtiyari olarak müteha t 
<ıs nıuallımler tarafrnclan öğretilir. l\lilli terbiye ve kültüre son derece ehemmiyet verilir. Aile hıı>"36 
ı·a~atılır Kıituııhanelni mühmmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekeJll!TI 

1 lilnll lerrıiıı Pdcr. Li."!.E! kı~mı df~rsJerine munzam olarak l'icar~t dersleri gösterilir. :.::.::.:.:~.::.::.;:__ _____ I 
MÜHENDiS KISMI Anır,ıi ve nazari usullerle elektrik, makine ve Nafia mlihend::is:.:,i:.y.:e,:ti::::,şl:,:i:,:ri,:.r·:._,. _ __ ~I 

KA YiT GÜNLERi: !Cız kısmı çarşamba ve cuma günleri .;a:lt 9 dan 12 yeı;;;dar. 
Erkek kısmı salı ve cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 

7 eylül<len sonra lwrgün. 

Fazla malfımat için ınektubla VPY·'' bizzat müracaat edilir. 

ERTUCRUL 
SADi TEK 

(T<tk.<tm Altınte 

µe) tıyatro<unda 

(pala rı esı) ak~a

rrı ı (Çamurda b ir 
Zambak ı vvdvil 3perde. 

Dr. Haf ı z Cemal 
H;ı~lalarını sual (2,fl lan G yu) 

kadar l>ivanyolıında No. ıoı 
kabin - ~inde kalıul eder. Mıı.ı

yenehııne ve ev telefoıı 
22398 - 2 LOH. 

I 

lı .. _.;I;st;a;n~b;.;u~l..;i;n~h;;;.;is;;a~rııllamri-ıılMmu;." d;.;ü;.;rl~üjjğiiü;.;.n;d;eiin-: -.~"·i!i 
1 - Şartname ve nümunesi mucibince 500 metre tek katlı ince ~ 1 

kayış açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır bil" 
II - Muhammen bedeli siflstanbul beher metresi 149 kuruş he'8 

· 

le '145 lira ve muvakkat teminat 55.87 liradır. .. <81t 
III - Eksiltme ~1 Vlll 938 tarihine rasthyan çarşamha günU . ıd• 

10 da Kabalaşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyon"' 
yapılacaktır. 

Iv Ş t 1 1 k h .. .. .. b Jen aııııı· - . ar name eı· para"1z o ara . er gun sozu geçen şn e 
bilir. ' 

V - İstPklilerin ek•iltme için tayin edilen gün ve saatte yüıde 1~~; 
güvenme p:.ralarıylc lıirlikte yukanda adı geçen komisyona geııne 
ılan olunur. (5281) 

Istanbul Belediyesi İlanları Bir doktor isteniyor 
Makina Ressamı Aranıyor 

Zongulc!akta lııivvk bir maden müessesesi için tesisat projeleriııi 
detay re"imlerini .gayet iyi yapan, mukavemet hesaplarını bilen. te~· 
noloji hakkında yer.iş bilgi sahibi makine, alelümum mekanik :e 
madeni inşaat işleri için iyi bir ressam alınacaktır. Atelyelerde '~ 
ya montaj işlerinde bil fiil çalışmış olmak şayanı tercihtir. Kendi. e. 
yazısiyle yazılmış muhtasar tercümei hal, iki kıta fotoğraf ve tasdı~ 
name kopyalariyle birlikte ve talep edilecek ücret tasrih edilmek 811

; 

retiyle (Tophaııe po~ta kutusu 8 ) adresine mektuph mürac8 a 
edilmesi. 

Beykoz Umur yerinde neft sanayi anor>im şirketınin bele-
diyeye olan vergi ve ı·esimler borcundan dolayı Umuryerinde tahtı hac
ze alınmış olan 24322 kılo motorinin 30-8-938 tarihine müsadif salı 

günü saat 14 te Umuryer!nde satılacaktır. Fazla izahat ıılmak istiyen
lerin Beykoz belediye tahakkuk ve tah;il şube•i baş menıurltığuna mll 
racaatları ilan olunur. (B.) (5674) 

Yüksek mühendis mektebi satın 
alma komisyonundan 

lllııııakasaya konan Mi~tarı Muhammen Pey akresi Ek1iltnıeııin 

ınevadduı ciıı.si Bedelt Tarilı Saati Şekli 

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

Kaşar peyniri 600 K. 71.50 
Silivri yoğurdu 5500 K. 18.00 71.25 31 - 8 - 938 9.45 

" Toz şeker 8000 K. 27.00 162.00 31 - 8 - 938 10.00 
" Yumurta 53000 adet 1.75 

Soğan 5200 K. 6.00 141.75 31 - 8 - 938 10.15 
" Patates 10000 K. 6.50 

1 - l\Iektebin 938 mali senesi zarfındaki yiyecek ihtiyaçları açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu .iıtiyaçların cins ve mik tadarile muhammen bedelleri ve ilk 
teminatları eksiltmen:n tarih vt )"killeri hizalarında gösterilmiştir. 

3 - İstekliler 938 mali senesine ait ticaret odası vesikalarını göste
receklerdir. 

4 - Şartnamelerini görmek is tiyenlerin her gün ve eksiltmeye &'i
receklerin belli gtin v~ saatte Gümüşsuyunda mektep binası dahilindeki 
komis)ona müracaatları ilan olunur. (5295) 

İnhi!arlar Umum Müdürlüğünden: 
Teşkilatımızdan Çamaltı tuzla.;ında vazife görmek \"e burada ika

met etmek uzere lıir doklııra ihtiyaç vardır. ikametgah, ;u ve elektrik 
ihtıyacı temin edildikten maada ayda 150 lira da ücret verilecektir. 
Taliplerin ve.-aiki ile birlikte memurin.şubesine müraca~•.ları. (5485) 

Ev soyguncuları yakalarını 
ele verdiler 

Beyoğlunda evvelki gece koltu-ı 
ğunda bir demirle gezerken Kazım 
adında bir adam yaka!anıyıış ve bu j 
nun yaman bir hırsız vlduğu anla -
şılmıştır. Kazım, elindPki demirle 
kilitler kırmak suretiyle Elmadağın 
da lıir kunduracı dulikan:, Beyoğ 
lunda bir bakkaliye mağazası, Fi - · 
ruzağa civarında bir dükkan, lıir 

boya fabrikası ve bir hayli ev soy
mu~tur. Bu işlerde kendisine göz -
cülük yapan Mehmet ele yakalan -
mış ve adliyeye verilmişlerdir. 

Hırsızlar dün üçüncü ceza mah
kemesinde muhakeme edilmişler ve 
suçlarını inkar etmişlerdir. Kazım 

mevkuf olarak muhakeme edilmek 
tedir. Duruşma gelmiyen şahitlerin 
celbi için başka güne kalmıştır. 

Sahibi : A. Cemalettin Saraçoğlu 
Nefrİyat müdürü : Macit Çetin 
Basıldığı yer : Matba ai Ebüzz iya 

Doktor Şükrü Fazıl 

İlkel 

Kadın Hastalıkları Mütehassuı 

Sirkeci: Muradiye caddesi 
No: 35 

Her gliıı hastalarını kahul eder 

Telefon: 21503 

Sabanca tenezzüh tirenleri 
kaldırıldı 

Her hafta pazar günleri Sapancaya 

gitmekte olan tenzilatlı tenezzüh tren

leri. İzmır fuarının açılması dolayısile 

kaldırılmıştır. 

Fuar kapandıktan sonra da mevsim 

geçeceği için tenezziih trenleri ancak 

gelecek Sf"ne ilkh ... hardd yeniden bu\'lı

var •kt· 

s:yasa\ bilgiler okulu talebe kayıt şe.raiti l. 
ı:" ~ Siyasal Bilgiler Qkuluna olgunluk imtihanını vermiş ,i~e ınez "' 

rı müsalıaka ile alınır. Namzet kaydı İstanbulda Yüksek ı\Iırnllim Me~.1~ 
bi binasınrla, Ankaraıla Siyasal Bilgiler Okulu binasında 2'1 ap-w.tos. , 
den 25 eyliıl 938 e kMar pazartesi ve Per~embe günleri yapılır. ]ll~.,; 1 
baka imtihanına 26 eylül n:Js pazartesi günü başlanacaktır. Difrcr ~art"!:
öğrenmek istiv~lerin hu iki müesseseye ve Vilavetlcrde Kültür ve lı 3",1 ı 

.. • r,:r;Lı 

rektörlüklerine müra~aatları lazımdır. (.ıo ;, 
-== 

İstanbul, Bursa, İzmir, Adana Ziraat 
Mekteplerine talebe alınacak 

rl" 
11 Eylülde açılacak olan bu mekteplerden birine girmek istiyeıı 0 t· 

mektep mezunlarının ,iıayet ve mektep Jllürlürlüklerinc ~cele ıııüraca:ı 
l~rı liizımclır. (3151) (551·1) -: 

Yüksek Mühendis Mektebi O.rektörlüğünden: 
"ıiıl· 

938-939 ders sene"i için alınacak talebenin kayıt muamelesi 1 e. 
den 22 eylül 938 akşamına kadar yapılacaktır. .. ıerı 

Kayıt olmak ve daha fazla malümat almak btiyenlerin t:ıt 1 gU'\,.t· 
hariç 0lmak üzere her t.-iln saat.9-12 ve 13-16 ya kadar meklebe ınur8c' 
brı. ıs;ı2") 


