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1 Cumartesi 
~=~~~~-------------, 

Her Pazar gündüzleri 
ÇUBUKLU 

BAHÇESiNDE 
Yüksek san'atkir 

A Bayan M U A L L A 
Mükemmel bir saz birliği ile 
seanslarına devam ediyor 

-

Tarihimizin unudulmıyacak TEHLİKELİ GÜNLERDEYİZI 
olan çok şanlı bir sahifesi Almanyaya karşı 

İngiltere ve Fransa '' 27 Ağustosta 
edildi, düşman 

taarruza devam 
şimale atıldı ,, 

Eğer Çekoslovakyaya karşı 
Almanya tehlikeye maruz 

müdahale vaki olursa 
kalacağından emin olacak 

Başvekil bugün 
istanbula hareket 

ediyor 

Asıl mesele Alman askeri 
hazırhklarmdan doğuyor ı 

Elazig, 26 <A.A.) - Dün gece 
Başbakan, F.Jaziğde umumi müfettiş 
tarafından misafir edilmiştir. Şere

fine verilen ziyafetle, Mareşal Fev
zi Çakmak, milli Müdafaa vekili Ka
zım Özalp, Orgeneral Fahrettin Al
tay, Korgeneral İzzettin, Umumi mü
fettiş Abidin Özmen ve civar valiler 
hazır bulunmuşlardır. 

Bu sabah Başbakan. manevra sa
hasına gitmiş ve pek muvaffakiyctle 
devam eden manevra ~afhalarını ta -
kip etmiştir. Öğleden sonra şehir için 
de muhtelif ziyaret ve tetkiklerde bu-

16 sene evvel bnynk taarruzdan pek az önce bllyük kumandan cephede kıt'aları teftiş ederlerken... lunmuş ve akşam ordu tarafından ve-
Bugün 2 7 Ağustostur. Türk ordusu manı; mağlup ederek cihan harp tari- rilen ziyafette hazır bulunmuştur. 

Kl'tap meselası' 16 yıl önce, bundan bir sabah evvel hinin unutulmaz bir sayfa!lınt yarat-, Başvekil, milli Müdafaa vekili ile 
Afyonkarahisarı cephesinden taarruza mışlardır. beraber yarın 11 treniyle Ankara ü-

~vvvvvvvv~ geçerek, Türk vatanını düşman istila- Her Türkün en büyük sevinç ve ifti- zerinden 1stanbula avdet edecektir. 

K•t •th 1 "f t sındnn kurtarmış. güzel yurdumuzu harla andığı bu büyük zafer askerlik Elaziğde pek eskiden kalmış 0 _ 1 a p 1 a a 1n1 ama- yabancı çizmelerden temizlemiştir. tarihinin şimdiye kadar kaydetmedıği lan hastahane yerine 200 yataklı yem, 

men Serbest tutmak İstiklal ve hürriyet için mücadele e- büyük bir süratle inkişaf etmiş: bütün bir hastahanenin ynpılmasına karar L d ~L (AA) 1 .
1
. d. 

d k h M h kı B . . . . • on ra, av . • - ngı ız ıp· 
en a ramnn e metçi erimiz; Ü· taarruzu 4 gün ıçınde muvaffokiyetle verılmı~tır. Başbakan kendısı, tra - 1 t'k hfell . d .. I d""'' 

Henleln ve arkadaşları berlinde 
bir resmi geçidde ve Çeko Iovak

yada Snctetler ... 

k B k UI Ö b . .. . oma ı · ma enn e soy en ıgıne 

h yü aş umandan u nderin fevka- ıı;mrılmıştır. bom ılc mucadele ed~ek bır hasta - .. B C tk' •· p h"'--"' .. 
1 1 k • t• gore va ı ı rag 11.u t neticesine varmamaktadır. Her iki ta-e men Yapı aca Is lr =li=d=e~~=v=k~v=e=i=d=a=re=s=i=a=lt=ın=d=a=;=f=a=ili~d=~=·~=·~~~~~~'=S=o=a=u=7~?=7r=ı=s=a~ı'/=f=ud=a=)= h · · ~00001' dt •t• ' · n n u meııe ..- ane ıçın <> • ıra vaa e mış ır. Südetler arasındaki görüşmeler hak - [ Deaamı 7 inci sayfada] 

kındaki raporu herhangi bir anlaşma
nın tamamiyle imkansız bulunduğu 

hzan:H~~~HtTn~ıN F J 40 tl•k ~~~~~~~K~a=, =İ=J.~}~M~~k~~~~.~~ 
,,"1~~~~~·ı::~1:i~L:·t~~;:::~~ ran~aaa l saa ı Belgrat kabinesinde a sut yı ne 
tiın. Bazı İngiliz kitapları için kitap- mesaı arttırı amıvor yeni deg"i~yiklikler v 
Çının islediği fiyatı ffıhiş bularak, -- a g z 1 n ı a ç m a y o r 
bunları doğrudan doğruya Londraya 

Sipariş etmeyi .. düşünmüş ve ~ferkez Parlamentonun içtimaı isteniyor. Harbiye, bahriye, ticarat ve Üç giin evvel Tarlaba~ında Altın 
:Bankasına muracaatln İngıltereye beden terbiyesi nazırları bakkal sokağmda meslektaşı Saidi 

~bia para yollnr_nı.ştıro. Bu para_ 1~- Amele· hı· r protesto teblı•gv •. neşrettı• 1 değişti . tabanca ile \'Urup öldüren sebzeci Ar-
~nlterede ancak ıkı sene sonra tabıa ' B 1 d 26 ( ) U - navut Maksudun meşhut suçlar kanu . . . 1 e gra , A.A. -- mumı er-
tediye edileceği için; onun bu şartı Paris. 26 (AA.) - Daha dün öğ- tınden evvel toplattmlma~ını ıstıhdaf kanıharbiye reisi Gener-ıl l\lilan ~fa- nu hiikümlerine göre ynpılmakta olan 
kabul ile iki sene beklemeğe razı o- le üzeri sükuna doğru ilerlediği sezilen eden teklif kalmıştır. 

1 

riç. general Iliuhomir Mariçin yerine muhakemesi, kendisinin iddiası gibi 
lup olmıyacnğında şlipheli idim. Si- politik vaziyetteki seliih, dün akşam Bu mesele, bugün Sollar temsil he- harbiye ve bahriye nazırlıklarına ta- h~ticvabına mani bir hastalığı olup 
l>ariş ettiğim kitaplar geldi; demek daha ziyade tezahür etmiştir. yetinde müzakere olunacaktır. Bugün yin edilmiştir. olmadığının te.:b~ti iç.in tabi.bi adli-
oluyor ki tabi iki sene beklemeyi gö-

1 
Dün öğleden sonra içtima eden Pari'e gelecek olan B. Blum, pek muh Mebuslardan B. Niirnln Kabalin, ye muayene ettırılme~ı kararıy!e. kal

ze aldı. Yahut, İngilterede bu kabil halkçı toplantı komitesindeki görüş - temel olarak daha evvel B. Daladiye B. Milan Verbasiçin ,·erine ticaret ~uştı. :Maznun evvclkı gec:, t~bıbı ~d-
ll1evcluatı iskonto edecek müesseseler meler, tanıarniyle hadisc•siz geçmiştir. tarafından kabul edilecektir. nazırlığına tayin edilmiştir. lı tarafından muayene cdı rnış ve ge-
\'ar da onlar.a mür.acaat ederek mat- B. Daladiye, knk saatlik hafta kanu- Splı·t bcledı''-·e ı·eı·., 1- B. l\"ı'rkoı·uı·ç. ce celse tekrar açılarak muhakemeye 
l ~ Politik mahfillerin nolctainazarınca, J - , ı u 
ubunu kırdırdı ve tahsil elti. nunu deği,tirmek mevzuu bahsolma- B. Nivekoslav Milctiçin '.·erine be • de\·am olunmuş. tu. r. . 

d halkçı toplantı komitesinin tebliği, bu- J dl d 
Kitap getirtmekteki bu zorluğu ığını bildirdiğinden bu toplantıda i- deni terbiye nazırlığına tayin edil • Okunan tubıbı a 1 ~aporun a .suç-

anlntan makalem bu sütunlarda inti- leri sürülen fikirler nihayet B. Daladi- gün Sollnr temsil heyetinin kabul ede- tunun sorguva çekilebılecek vazıvet-
miştir. J " 

Şar ettikten sonrıf, kitapçı bana mü - yenin beyanatının tekrarından başka c~ği karar suretinin ne tarzda olacağı te olduğu bildirildiğiııd~n \'C kendisi 
t"acaat ederek istediği fiyatın fahiş bir tarzda tecelli etmemiştir. B. Dala- hakkında tam bir fikir vermektedir. ı - --- yine hadise hakkında bir şey söyle -
acklcclilenıiyeceğinc dair izahat verdi. diye, Cumartesi günü, halkçı toplantı Bu sebepten dolayı, parlamentonun H ER S A B A H memekte israr gösterdiğinden maz-
Onun izahatı neticesiııclc anladım ki komitesinin mümessillerini kabul ede· miadından evvel toplantıya çağırılma- uut ifadeleri okunarak duruşmaya 
bugün inkılapçı Türk cumhuriyeti rek kendileri ile görü,ecektir. Si teklıfınin kabul edilmesi pek müs - yeknesaklık devam edilmiştir. 
terçekten bir kitap mesPlesi karşısın- Bunun neticesinden olarak, halen, teb"attır. Dostonuzun evinde dinlediğiniz Karısı Ervehe, türkce bilmediğin- Katil Makıud 
da bulunuyor. sosyalitsler ve komünistler tarafından Paris, 26 (A.A.) - Pans mıntaka- radyoyu pek beieniyorsunuz, fakat den muhakemede hnzır bulunan Ar - Ervehe, Mnksutla altı sene evvel 

Kitapçı kendisini mağdur göster- ileri siirülen ve parlamentonun vak · (Sonu 7 nci sayfacla) radyoda, tecrübeniz yoksa hemen bir navutlarclan Ji'erhat terciiman tayin Arnavutlukta evlendiğini, Maksudun 
ll'ıek için, aşağı yukarı. şu sözleri küçük tecrübeye istinat ederek ayni edilmiş ve bıı \'a<>ıtn ile Ş3hit olarak kendiıdni lıir sene sonra orada bıra-
SÖylecli: M )( J B • • • markayı elde eıtneye kallanayınız. dinlenmistıı (Sonu 7 nci sayfada) 

- Siz bizi çok kazanmak istiyor ua im erin ursa gezıntısı 1oostunuz onu birkaç sene evvel almıt· M . f db 1 1 ıd· 
Zaıınecliyorsunuz. Halb11ki aldığımız tır ve bu birkaç sene içinde dinlediği- ISlr şampıyon U 0 CU arJ ge } 
fıızla paradan ne biz h;tifnde ediyo- niz radyodan çok daha mükemmelleri 
l'uz, ne f ngilteredeki tfıbı. Burada çıkmıttır. 
Aferkez Bankasına yatırılan para İn- Avrupanın veya Amerikanın yeni 
giltered<:'ki tiıbia iki st:>ne sonra tesvi- gördüğümüz her eserini hemen alma· 
l'e edilecektir. Bu m liucletin daha u- ya teşebbüs etmemeliyiz. Bunların ço-
Ztımasmdan bile korkulabilir. Bu şe- ğu eskimi,tir. Avrupa veya Amerika 
l'ait dairesinde, bazı kitapçılar Tür- hala bu eserlerden istifade ediyorsa 
kiye ile hiç iş yapmamavı tercih edi- bu, değiftinneğe vakti ve nakdi mü-
l'?rlar ve kitap göndermiyorlar. Eğeri sait olmadığı içindir. 
81Ziıı miiracnnt ettiğıniz tabı bekle-! Şu sırada memleketin her lcöfeiÜni 
lııc·k şartını kabul eclt•r de kitapları- güz.elleştirmek, yenileftİrmek hevesi 
llızı yollarsa talihiniz vaı· demektir. var. Caddeler, bulvarlar açmak, yeni 
Sipariş kabul etmcğc r:ızı olan kitap- yapılacak evlere bir nizam vermek he 
Çılar ise iki senelik faizi h<'sap ediyor- vesi. Bu yapıcılıkta, Avrupanın eski 
lar ve bizden bunu istiyorlar; yani, fehirlerinden ders almamaya dikkat 
bizler için yaptıkları tenzilattan bir edelim. Göz görebildiğine uzayan, in-
ll'ıiktar tevkif ediyorlar. Rinaenaleyh, binasız caddelerin, inhirafsız, düpedüz 
atada nuişterinin verdiği fnzla para bulvarlann pek de zevkli ve faydalı 
f?iz bedeli olarak gidıyor, burada bi-1 olmadıktan sabit oldu. Hatta psiko -
Zıın yahut Londrnda kitapçının cebi- loğların bir iddiasına göre böyle ufuk· 
lle bir şey girmiyor. Pahalılığın hik- Dün otuzu ukek, ellisi kadın olmak üzere 80 ' ~ilik bir muallim lara doğru uzayıp giden yollar ve cad 
ll'ıetj işt~ budur. kafilesi Trak vapurile Bursaya gitmişlerdir Muallimler Bursada deler intihar sebepleri arasındadır. 

(Deramı 2 nci sayfada) tetkikatta bulurrcak ve gezecekl:!rdir. bu res imiz muallimlerden Yeknesaklığın melal verdiği mu-
Hüaeyin C•hit YALÇIN bir kısmını h reketlerind, n l iraz evvel gösterırek edir. hakkaktır. - B. S. 

Festival mOnasebctnc şehrlml7.d<ı ve lzmircle bır kaç maç y:--ı,mnk 

fizere davet edilen Mı ır şampiyon fudhol takımı don şehrimize gel
nıi~tir. Bugün Galatıısarav-Glinc~ mııhteliti ile ilk mtt~·Jnrım yıtparııklardır 
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Sayfa : 2 Y E N l SABAH 27 AÔUSTOS 1938 

Kitap meselesi (ısTANBULDA .. VE MEMLEKETTE ·sA&AH 1 

Madam Rolan' ı n 
muhakeme ve idamı 

(Baştarafı 1 ncı sayfada.) 
Kitapçının bu izahahnın hakika

te ne dereceye kadar tevafuk ettiği
ni kati surette kestiremem. Yalnız, 
bu !Akırdılar bana pek makCıl görün
lüler. Bir tabı iki sene bPklemeğe mu
vafakat etmek için elbette bunun acı
sını, ziyanını başka bir taraftan çı

karmağa ç.al~caktır. 

Kitapçı b~ka izahat da verdi ve 

B~yram günü 
rozet yerine 

biletlere zam 
Önümüzdeki 30 ağusto.sta 

biletlere zam yapılacak 
me~lenin ilk zannettiğimden çok da-

M k fi t k•ı d J d J ha va•i ve mühim olduğunu bana an- Bayramlarda kutularla ve rozet daeV U an eş l e en ası za e er, !attı. Bugün, dedi. Amerikadan' ki- ğıtmak suretiyle iane toplamak yasak 

kadınlar Ve Papaslar O··ıdu··rw· du•• tap getirtmek imkanı ,toktur. Çünkü ed~~tir. ~u münasebetle önümüz • 
Amerikan tabıları mevcut Rartları dekı 30 Agu.tos Zafer bayramında 

Ya zan : H anri ROBERT kabul etmiyorlar ve Tiirkiyey~ kitap rozet dağıtan_ çocuklara ıastlanmıya-. · ı · · · · ' il · ] ' caktır. 30 Agustos Zafer bayramın -Artık madam "Rolan,. ın fıkrıne da "Konvansyon,, mecJıgı ıçın mebus yo amıyor ar· . . . 
B · b t ..... · ·· - dan ıbbarcn ayn1 umanda Tayyare gôre ihtilal nihayet bulma,tu. Lakin intihabatı yapılıyordu. Neticei inti- enım ayre ettı:,'lmı gorunce, j . 

taf ·ı "ta · · t' '- · ed B 1 'k haftası da baslamakta oldugundan o-henüz mevkii iktidara gelmemiş olan 1 habat, kommunun ferınanferma " a gırış ı. 1.0vıçr en, e çı a- .. '. .. 
• ·· • • • 1 da d k•t t'rtnı k · k" 1 gun toplanan ıaneler Turk Hava Ku -"Jakoben,, !erle, Parıs kommunı ve bulundugu Paris •ehri müstesna ol- n a ı ap ge ı e ım ansız ı- . . .. 

· · · · . • d b h. tt' D'"kk" f rumuna aıttır. Turk Hava kurumunun Parıs kommünının fermanferma re-ı mak üzere, Jironden_IPr lehıne te- gın en a se ı. u an ransızca . . • .. .. . . . 
· · · · • · · · . . . . ı.:·ta l 1 d 1 ld - · · h ıanelerı 30 Agustos gunu v .... ıtı naklı ıs "Robspıyer,, bu fıkırde degıl ıdı- zahür ettı. ı 792 eylülünün yırmı bı- ı Para o u o ugu ıçın, emen . . . 

t . . .. . . . . d . ye bıletlerı fıyatlarına 20 ser ve 40 ar 
ler. Hayır, hayır! hlıhl hen uz nıha- rıncı günü ılk içtimaını akdeden sor um· .

1
• le k. 

1 · .. y F· k"" l ? O 1 para ıave etme ve me tup ve te ~ yet bulmamı tı ve bunu ıkj eylul kat- (Konvanı;yon) meclisi riyasete Paris - a ıan•ız ı....,p arı. nar .. . . 
·· • • · · · b 1 bol ı· l d·•' raflar uzerıne pul yapı•tırmak suretıle 
hamı var ve agyara kafı derecede ıs- beledıye reisi "Petvon u kitabete de o ge ıyor ar, "'um. 1 • 

• • .. x·t d'". . ,_ top anını, olacaktır. 
bat edecekti. "Briso,, "Verniyo,, uLasures,, "Kon- ı apçını~ ve: ı~ ızahaı.a naza- ----o--

Bir gece zarfında nezaretin ve nazı durse,, yi intihap eyliyordu ki bu ze- (an: F~nsa ıle Turk.iye :ırruıında hu- • . 
rın haberi olmakı;ızın l-ımam beş bin vatın hepsi de Jironden idiler. ~u" bır anlaşma yapılmış. Fransız MUTEFERRIK. 
kişi "şüphelidirler,. diye tahtı tevki- Kabinede de "Danton,, elan maada tabıları gönderdikleri kitapların be- Avrupa şimendifer hattında 
Ce alınarak hapgedilmişlerdi. Bu key- bütün nazırlar J ironden erkanından delini bir kaç ay içinde alabiliyorlar- tenzilatlı tarife 
fi ve karakuşi tevkifata sebep de idi. : mll'. Binaenaleyh, oradan istenilen İzmir fuarı münaoebetiyle Devlet 
dü~manların "Verdun,, a zaptetmiş Ferdanın hakimi fermaııferması kitabı kolayca celbe imkan bulunu- Demiryollan umum müdürlüğü tara _ 
olmaları idi. olacak olan "Robspiyer., e gelince yor. fından kabul edılen tenzilatlı tarife· 

Asilzadegan, papaslar ve kadınlar- meclisin küşat gününde hazır bulun- ! Almanya kitapları hakkında ne nin Anadolu hattından baska Avrupa 
dan mürekkep olan mPvkuflar zali- muş olan bir şahidin rivayetine gö- yapıldığını da anlamak istedim. Ki- hattına da te,mili lcararlas;ınlmıstır. 
mane ve gaddarane bir sı•rette katlijre kü~at günü "Robspiyer,, sessiz, tapçt bunlara dair de lıu~usi bir mua- Ecnebi memleket yolc~lanna · mah
am edildiler. Paris sokaklarında dere sedasız. bilahareket ayakta duruyor meleden bah•etti. Fakat bu muamele- •us bir aylık halk ticaret bileti muame 

iktisad vekilinin 
Şehrimizde 
Tedkikleri --

Şakir Kesebir bu akşam 

Tekmil tramvay 
arabaları esaslı 

muayene edilecek - 1 

Nlfıa Vekaletinin emri üzerine 
bir komisyon teşkil edildi 

Tramvay arabaları her sabah seferi 

barlerken muayene edilmekte ve vat-

Ankar Aya gidecek mana ondan' sonra ıeolirn olunmakta· 
lktısat Vekili Şakir Kesebir şeh- dır. Buna raimen tramvay arabaları· 

rimizdeki tetkik1erine dün de devam nın yine arıza yaptığı ve bazı zaman
etmiş, öğle üzeri uyuşhırucu madde- larda kazalara sebebiyet verdiği gö · 
ler inhisannda meşgul olmuştur. rülmüf. meşhur Şi~hane tramvay kaza 

Şakir Kesebir üç saate yakin u • 11 da bu yüzden olmu~tur. 
yuşturucu maddeler inhisarında ka- Nafia Vekileti, tramvay arabaları
larak toprak mahsulleri ofis umum nın her sabah yapılan kontrolların ın 
müdürü Hamrn Osmanc!an ofisin İs- daha 11kı surette yapılmasını şirketten 
tanbul şubesi teşkilatı hazırlıkları et- istemi,tir. Tramvay şirketi uzun müd· 
rafında izahat almıştır. det evvel getirdiği arabaları hala bat· 

lktısat Vekili beraberinde toprak larında çalıştırmaktadır. 
mahsulleri ofis umum müdürü oldu _ Vekalet tramvay arabalarının yeni
ğu halde uyuşturucu maddeler inhisa den mütehasoıo bir heyet tarafından 
rından ayrılmış ve öğlffien sonra da muayenelerine ve çürük arabaların 
tetkiklerine devam ederek saat 17 de teıbit edilip katiyyen sefere çıkarıl· 
Deniz ticaret müdürlüğüne gitmiştir. mamalarına karar vermİl ve bu kara· 
Vekil geç vakte kadar muhtelif iktı- nnı lıtanbul belediy.,,ine bildirmiştir. 
sadi işler üzerinde m~g-ul olmuştur. lstanbul .bel.ediyesi. fen .~eyeti tarafın: 

Şakir Kesebir bugün Ankaraya dan t~şkıl edılen hır mutehass11 komıs 
gidecektir. yon tnrkete ait bütün tramvay araba

larını tetkik edecek, hurda bulunanla• 
--o-

imar birlikleri 
·'~ nn imhasını ietiyecek.tir. 

--o--
!er gibi kan akıyor ve tabiri amiyane' ve etrafında kimse lıulunmuyordu. nin ne olduğu aklımcla kalmadı. lesi yalnız Edirne. Uzunköprü ve Sir- Bazı şark viliıyetlerimi?:de olduğu 
Rile kan gövdeyi götüriivorriu. Müstek 'Riyaset için ancak altı veyahut yedi Şimdi kar~ıla.~tığımız mesele şu- keci istaoyonlarında yapılacaktır. Av- gibi, imara muhtaç nııntakalarda i
reh )fara'nın "Halk dostu,, isminde- rey alabilmişti ki bu reylerden birisi dur: Amerikı<dan ve daha sair bazı rupa hattında katedilecek mesafelerin mar birlikleri kurulması ve bu birlik 
ki \'arakparesiyle, iğrenç "Heber,, in de hiç şüphesiz kendisininki idi.,, memleketlerden kı"tap g t'r'- . ücreti, cari tarifeler üzerinden hesap !erin planlı ve modern r.alışmalariyle 

y eni meyva istasyonları 
Meyvacılığın mütPkisif bulundu

ğu meyva mıntakalarımızda yeni me)' 
va ista.syonlan ve meyvacılık kurs -
lan açılması kararlaşlınlmıştır. Bun 
lardan ilki olan Malatya meyva istas
yonunun inşa~ı 46000 liradan fazla
ya mal olacaktır. İnşaata ~ok yakındıı 
başlanacak ve istasyon derhal faali • 

"D" b b dl - '-h D k l ki "K e ı ...,mıyo- d·ı· h' 1 uşen a a,, a ı paçavrası mus..., eme o uyor , onvansyon.. l iJ•- d d k 
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k' e ı ıp eklenmek ııartiyle Avrupa hat- şe ır erin planlı, güzel ve modern bir 
ak 1 1 1 h ile b ld 1 k b 'd t'- k . . . . hi .. ruz. ng ...,re en e o ay ... o ay ı- d • . . I h 1 .. cen m a e ere a a, a ın çıp a ı aye ..., e serıyet ıtıbarıle ç şup- . . .. . . . . ' tın an oergı ıçin zmire sevkedilecek a e getırılnıesi faydalı görülmüştür. 

g~uhuna yağma ve ki tal tavsiye e- hes~z "Jironden., yani ekseriyet iti- t~p getır~=~ıl~ıgım'.zı iddta cdeme- 1 ve lzmirden Avrupa hattına iade olu- Erzurumda kurulmuş olan imar birli
dıyorlardı. barıle münevver, nazik ve çelebi yız. İstedıgımız kıtaııların bazıları- nacak efyaya da ayni tenzilatlı tarife ği, bu birliklerin ne kadar faydalı o-

.. Jironden,, ler tatlı ihtilal hulya- adamlardan mürekkep idi nı zorlukla elde etmeğe ancak imkan 1 tatbik olunacaktır. lacağı hakkında çok mü~bet bir fikir 
!arından korku içinde uyan - Dağların oturdukları Aksayı Ve- vardır. Bu takdirde bile fazla bir fi- Haydarpaşa geçidinde bir vermiş bulunmaktadır. Erzurum i -
mı,lar, ~imdi hakikatin bütün çıplak- ııarda ise, ancak Paris kummoni ta- yat ödemeğe mecbur oluyoruz. Bu fi- köprü a ılı r mar birliği, şimdi de şehrin ihtiyacını 
lığı, gaddarlığı ile karşılaşmışlardı. rafından intihap edilmiş birkaç müf- yat ister bir ihtikar mevzuu teşkil et- y p yo karşılayacak biiyük ve modern bir si-
Onlar zannetmişlerdi ki kendileri rit bulunuyordu. Zaten bu adamların sin, ister fertlerden kimsenin cebine Haydarpaşada hat iizerinden geç , nema binası yaptırmağa karar ver • 
mevkıi iktidara geçer geçmez her ta- kendilerini cebren intihap ettirmiş, girmiyerek ara yerde faiz karşılığı mek üzere yapılacak köprünün inşa- ı miştir. 25000 liraya yapılacak olan 
r~f gü!Man olacak, akım göz yaşları olduklarını söyliyerek mebusluk maz h~linde uçup gitsin, bıırası bizi yani l atına b~şlan_ılmak. üzer.e bur~~a. m~l- bu sinema binası çok muhteşem ola
dınccck, kargaşalıklar, iğtişaşlar ni- hatalarının kabulünden bileistinkiif kıtaba ihtiyacı olan Türk vatandaş- z:melerın gonderılmesıne gırışılmış- caktır. 

yete geçerek meyva cin.•lerirıin ıslii· 
hı üzerinde meşgul olmay11. başlaya -
caktır. 

Meyva müstnhsillerine mahsu~ ol-

mak üzere bir de kurs açılacak, bu 
kursta, meyvacılara, meyrn cinsle • 
rinin ıslahı, bakımı vesaire hakkınd:ı 
liizımgelen malilmat verilecektir. 

h~yete. eriver_cc:kti. Onla~ ke~dileri- 1 edil~e~ .istenınil}ti. Halbuki aradan l~rını o kada.r alakad~r. etmez. Bi- tır. . . , • . I Diğer umumi müfettişlik mınta
nı vazıyete bakım tahayyu! edıyorlar henüz ıkı ay geçmeden vaziyet tama- zım ehemmıyet wrdığ-ımiz nokta Beledıye ve Nafıa \ ekaletı tara- ı kalarında da kurulacak olan bu ne-
dı. mile berakis olmuş ve "Montanyar- muhtaç olduğumuz kitapları bula- fından ayrılan müşterek tahsisatla viden imar birlikleri faaliyete geç - GÜMROKLE~--

Halbuki vakayi zaaflarını, biçare- !ar,, gün geçtikçe nüfuz ve ekseriyet mamak ve bulduğumuzu da bin zor- yapılacak olan bu köprü, Haydarpa~ tikten sonra, birç.ok şehirlerimiz, da-ı-------
liklerini bütün vuzuh ve üryanlığilc • kazanarak meclisin miitereddit ek • lukla pahalıya elde etmektir. emrazı entaniye hastahanesi önünden ha modern bir çehre nlmağa b.;ıslıya- İhracat emtiamız ve Letonya 
ortaya atmı~tı. Artık Jirondenler de seriyetine meydan okumaya ba•.la-• Niçin bu? Anuııalıla.•,mavı en müs.takim. olarak, bu yıılu rıhtım cad caktır. L 

1 ' d 1 etonya hükumeti tarafından ne~ • tıpkı on altıncı Luinin ııon zamanlar- mıştı. I birinci prensip di"e k8 bul eden inkı- e8ıy e bırleştirecektir. d 1 ' --o-- re i en yeni gümrük tarifesinde meın .. 
daki hükumeti gibi lafzi icrayı bükü- "Konvaıı.syon., henüz müzakeratı- lap TUrkiye~inin vat~.nd~•.ları için . Haydarpaşayla Kadıköy arasında 1 k 

1 k h e etimizi alakadar eden birçok mad· 
met ediyorlardı. Esasen hangi kuv- na başlarken "Jirondenlerle J\fontan- garp eserlerini okumak en birinci ih- ı rı tım caddesi de g~nişletilecek, POLISTEı d 1 • t e er vardır. Letonya ile aramızda ti· 
vete istinat ederek icrayı hükumet yarlar arasında mücadele ba•lamış tiyaç değil midir? Kitaıı okunmayor- ram.vay geçebilecek bir hale getirile K al 

" kt B p para caret anlaşması aktedilmi• olduğun • 
edebileceklerdi? Ellerinde bir nüfuz oluyordu. diye, sırası gelince, avaz avaz •ika- ce ır. u yolun deniz tarafına mun G 

1 
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k · . . . ·ı laza b · ht 1 k y .a a..., a oturan utuncu ustafa dan ihracat mallarımıza Letonyad• 
ve uvvet yoktu kıl.. Konvansyon meclısi meşhur lfıye- yet ederız. Fakat, bırçıık fedakarlığı ! 'm ır rı ım yapı aca tır. olun d" 1 h' 1 ld . t b . asaari tarife ıatbi'- edı"lecektı'r. 

O d k.k · .. - . genişlet'! .· · · 1 .. • d k' un n ısar ar aresı sa tş şu esme • " a ı Hya kadar el ele vererek mut şaır "Lamartin .. in t2.rifi veçhi- goze alarak, kılap oku'!lak istiyenle- 1 mesı ıçın yo un uzerın e ı 't . t'T' . 
1 

k d' Letonyan ı k ti · d · t 
müttefikan idarei sabıka baltalan- le: "Her celsede "Jironıien ve "!\fon rin önüne türlü türlü engeller çıkar- bina ve dükkanlardan lıir kısmını is -1 ~ mış, 
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mış ve yıkılmıştı; Hikin yıkılanın ye- tani,, nin biribirile boğ~ştuğu bir maktan da işte geri kalmıyoruz. timlak etmek lazımgelmektedir. İs • ~tar~da~ ıçın. ~-ı ır. f:m~ 1ıra1~n bakla mercim:k e ::r::r 1"· k asu ~:'. 
rine bir şey yapılamamı' idi. (gladyatör) meydanı halini almış Bugün okumak ihth•acını duyan- timlak edilecek olan dükkanlar tes- D P hao ugu ~ordu ~luş. r. batap tırha cir t~ze üzüm k~ru .. .. a [ dukru ka· 

D h b. ka haf 'di la · • bit edilmiş mal h' 1 • '·bl. arp neve gon erı mış, za ı a • • ' uzum, ın ı , a a ır ç ta evvel işlerin pek ı . ., r zengın vııtanda.,l2r değildirler. • sa ıp ~nne "" ıgat k'k ta b ·1 t vun buğday çavda ı f k y• 
yava• gittiğinden, kralın biran evvel * Onlar en hayati ihtiyarlarından kı- yapılmıştır. Bu binaların istimlfilc iş- 1 a aş amı~ ır. 
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devrilmesi lüzumundan bahseden Meclisin birisi sağında, diğeri 80• ~arak pahalı pahalı Avrupa kitapla- erı ıttıkten sonra derhal yolun a - a e e ır aza telif içkiler tütün si hı l'f de-
d Çılma . f 1· t• Fat"hte At d v=: • • ' gara, mu e ı ma am "Rolan bu sefer de işle~in Jü- l~nda a~zı _m_evki etmiş ve bu iki ha-ı rını getirtm~ğe .. ~lı~ıyorlar. Koca . \'e ınşası a ıye ıne geçilecek- ı pazarın a nanının ma rüer ve tiftiktir. 

zumundan pek fazla süratle gıtmek- şın ve bırbırınln kanıM susamış düş / memlekette bır kutuphane yok ki o- tır. rangoz dükkanında çalışan Halil, 
te olduğunu kemali dPhşetle görüp man arasında program3ız ve kati ka-(aya ~üracaat ederek istedikleri e- --o-- dükkanın üst katında tutkal çanağı -o--
anlamı~tı. - rardan. mahrum. bir silrü bitaraflar se.rler~ ~uıs.un.lar ve tPtkik ve teteb-j • taşıp parladığı bir sırada makineye Bakı rkö .. . . 

o aralık yazmış oldugu mektupta zllmresı vardı kı aralarında ittihat- bua gırı,,ebılsınler. İnkılap Türkiyesi Kavaflar· kundura ımal kalas koyarken telaşla elini destereye yun ıyı su 
madam "Rolan,. vaziyetten acı acı tan, tesanüdü efkardan zerre bulun- böyle vatand~lar bulursa, onlara f uzatmış ve ağır yaralanmıştır. Yara- d d • h 11 d · ı d • 
si~~yet edere~ der le!: . !!1ayan bu kafile kjl.h "Jebrond,. a kah p:im v~rmeyi, onlara ynrdtm etmeyi edem ·ı yecekl . 'J h hastahaneye kaldırılmışhr. er 1 a e 1 1 

Şayet eylul, katlıamı bır kere da- llfontanyar,. lara tabi olarak sağdan bır vazıfe addedecek .vcı·de istedikleri ' er mı • bir sandalcı boğuldu 
ha tekerrür ederse milleti düşmanlar sola, soldan sağa mütemadiyen boca- eserlerden kendilerini )'a tamamen --o-- Büyükderede Buzhane caddesinde -o-
dan ziyade Parisliler bitirmiş olacak !ayıp duruyorlardı. Bıı bitaraflara mahrum bırakırsa yahLrt fiihi• bir fi- bu hu9USta İktisat Vekaleti oturan 55 yaşlarında sandalcı Kazım, Arteziyen kuyulan b ir aya 
lar. Ben elyevm ''Robspiyer., ile "Ma ! "Ovalılar,. ismi verilmi5ti. Hakikat yat öd emeğe mecbur ederse. büyük dün sandalına yüklediği saksı ve des kadar faaliyete geçmiş olaca 1' 
ra,. nın bıçağı altında bulunuyoruz. halde bunlara "Korkanlı:r fırkası,, bir günah işlemiş olur. nezdinde teşebbüslere geçildi tilerle Büyükderedcn lstanbula gelir-

P 1 k ki Bakırköyün su ihtiyacını giderıne1' "Marn .. her gün ya meclis veyahut demek daha muvafık olur. 1 Zaten memlekette l)ktıyan kaç ki- azarı •ız satı' şe inin kundura ken Tarabya önünde sandal devrilmiş 
da kabine aleyhinde bin bir iftirada şi ki? Bunların zaruret ve ihti•·aç i- lara da te'm·i·I edileceğini ve kundura- için Çırpıcı çayırında belediye sulor 

( De ) , ı b b 1 1 sandalcı Ye saksılar denize dökülmüş 'd . fı d u Lı.:Junuyor göreceksiniz hem meclis, vamı var çinde celbedecekleri kitanlar SP.nede cı arın u munaııııe ete top antılar yap ı aresı tara n an arteziyen kuyu' 
hem de kabine bu herifin iftiralarına kaç para tutar ki ticaret muvazenesi- makta olduğunu yazmıştık. tür. Bütün araştırmalara rağmen kazdırılmıştı. lnpat biT aya kadar ta· 
kur?an olacaklar .. ,. Şimdi "Danton,, MAHKEMELERDi'! ni ve para formunu mııhafaza ted _ Alakadarlar b~. iş yapılırken çü_rük sandalcı Kazım denizde buluna • mamlanacak, o müddet zarfında haf-
vazıyete hakim bulumıvor. "Robspi- bıçalcla tehdidin birleri arasında . kundura meselesını de halletmek ıçın mamıştır. riyal da bitirilmiş olacaktır. 
yer., "Danton,. un elin.le bir kukla- cezası · . garp kıtaplarını faaliyete geçmİltir. Kavafların kundu- iki amelenin kavgası Belediye sular idaresi arteziyen k~· 
dan başka bir şey değildir. "llfara,. . Bebekt.e berabe.r yaş'ldığı Nadire 1 men ve teh.dıt. e:mek tedhiri de bu- ra imalinin yaoak edilmesi için temas- Beşiktaşta Tramvay caddesindeki y~sundan çıkan suyun kimyevi tadlılı~ 
ise elinde tuttuğu canlı bir kama. ile evvelkı gece bır kavgaya tutu - lun~yor? Fıkrımızce kil~ptar üzerin- lara geçilmiştir. Kunduracılar cemiye- kahvede oturan Ahmet Tekin ile Maç nı yaptıracaktır. Buradan çıkan su ~u 
Bizler hepimiz kurban edilmek •aati- şan Arnavut Şaban bir aralık fazla 

1 dekı bu kayıtları derhal kaldırmak ve ti, kunduralara mukavva konmaması kacla oturan Rıvacı Osman kavga et- be ve kullanılmağa salih görülürse B• 
mizin hulülüne intizar ediyoruz. Bu- kızmış ve bıçağını çekerek: . kitap ithalini her me:nleke~ için ta- içi_n -~ed.~i.r alın"'.asını san~yi umum mişler ve neticede Osman bıçakla Ah kırköyüne verilecektir. Eski Terko• i-
radaki kanlı vakanın •·ferruatına - Artık çok oluyorsun. Bıraz da- mamen serbest tutmak vakıt kavbet- mudurlugunden ıstemektedır. , d' 'k· k·· • . d _ daresi bundan evvel B k k"yünÜP 

"" • h .. 1 k . . ı d . · j me ı ı ı uregı arasın an agır yara- a ır o 
bir vakıf olsanız!.. Kadınlar bu cana- a s~y ersı;n. anını ı~<>rım ha! .. diye me en yapılacak bır i~tir. Pazarlık.,z satıf ba•ladıktan sonra lamıstır. Yaralı Beyoğlu hastahanesi su ihtyiacını gidermek için tetkik•! 
\'arlar tarafından p:ırçalanmadan tehdıt etm_ışbr. .. . 1 Hüseyin CAHIT y ALÇIN her kundu~anın içine kunduranın ev • ne k~ldırılmıs, Osman vakalanmıştır. yaptırmıftı· 
eV\·el gaddaren bir surette payimal Dün dorduncu a•lıye cezada ya - 1 • safını ve fıyatını ıa,ıyan bir kart kona İk ' k' . . · Tetkikat sonunda Terkos tesi•aıı • 
ediliyorlar, ırzları tecavüzP. uğrayor pılan muhakeme sonunda Şabanın •u cak ve kundura imal eden firmanın .. .. ı ışını!l kavgası B k .. .. .. d· 
İnsan barsakları zafer k d 1 1 ' çu sabir görülmüş ve 3 gün hapse Buraa belediyesi bir «festival• adresi yazılackatır. Kuçukçekmecede Mu8tafanın kum nın a ırkoyune su gonderecek ku 
gl.bı' mı•rakl d d 1 orhe la arı mahküm edilmiştir hazırlıyor Halk, iyi evsafta kundura ve çakıllarını taşıyan kavıkçı Yalo- rette olmadığı ve Bakırköye kadat '· ar ucun ?. o aş rı ıyor . arayaca· 1 11 • • .. . . • 
hatta bazılan çiy, çiy kanlı kanlı in- Evleneoek iken kadının İstanbul festival ğından çürüklerine rağbet etmiyecek, va ı fehmet ıle Çekmecede oturan 66 dofenecek su boruları ıçın çok par 
snn eti yiyorlar. parasıoı aldı 'h ti .· . ~~ıencelerinin böylece çürük kundura imali kendi yaşında Hüseyin kavga etmjşler ve sarfed ileceği anlafılmış, arteziyen ku• 

. . . • nı aye enme•ını mtiteakıp Bursa vi- k d' d k ika k M · · ·· • · Benım ıhtılııl hakkındaki kanaati- Aksarayda Abdullah•avuş soka • r . . d en ıne orta an a ca tır. ehmet Hüseynı kayık kuregıyle a- yusu açılmaoına bu tetkikattan sont• 
mi ve müfrit iptilamı tabii bilirsiniz. ğında oturan Nazmiye dul ve 3 ÇO· ayetı e bade'.'.1a _her se~e clev~m ede- Kartta yazılı evsafta. bulunmayan ğır yaralamıştır. Hiidi•eden sonra ka- karar verilmişti. Yeni arteziyen kuyu• 
Böyle olduğu halde bugünku·· vazı'yet cuklu bı'r kad d Ak b d cek olan 15 gunluk festıval eglence • kunduraları alanlar cemıyete veya be- çan Mehmet aranmaktadır d k 1 fık .. ··J"r • - ın ır. ra asın an I d. . ... · sun an çı arı an su muva goru u 
ten utanıyorum. İhtilal bu kanlı ve kunduracı Mustafa ile evlenmeleri ka !eri tertip edecektir. Bu münasebetle e ıyey~ 'ıkayette bulunacaklar, bu su iki sabık lı hırsız yakalandı mezse Bakırköyün su ihtiyacını gider• 
sefil herifler tarafından lekelendi.,, rarlaştırılmıştır. Bu müne«ebetle eve Btırsada hazırlıklar ba•lamış ve gü. retle hıleye sapan kunduracıl~rın ,id- Ahmet Aki ve Dursun Ali adında mek için yeni çarelere ha• vurulacak' 

:\faahaza şurasını ta 'h tınek ]il . . 1 detle cezalandırılmasına sebebıyet ve- , 
• srı e - gehp gıden Mustafa zaman geçtikçe ze Bursa namı altında resimli bir ki d. iki :<abıkalı hırsız zabıtaca yakalan- tır. 

zımdır ki ''Rolan,, dahiliye naz1n sı- Nazmiye ile ihtilafa düsmeğe ve ni- rehber yapılmıştır. Turinır klüp Bur- rec~ .. er ır. f •
1 

k d • 
fa tiyle bu katliamların hudusuna ma- hayet kavgaya bal}lamı~tır Mustafa . . . . ı ıger tara tan aag am un ura •aJJ· mıştır. Yapılan tahkikata göre, bu -o-
l'i olacak tcdabire tevessül tın' d d- b h d • ' · · sa ıçın yenı afışler ha~ırlamaktadır. lam malzemeden yapılacaliından deri iki hır.sız sahillerimizd~ ~ağlı bu.lu _ Rakı ba•ında kavga 

. e ış e- un sa a a yatagın altında bulu - .. ı · · · · · ·· ' 
ğildi Belki .. hsen bo··vıe ifrat! an N . . 100 1• 1 Bu cumlcden olmak üzere Bursa erın de saglam olarak ımol r<l•lm"'ı· nan bırçok kayık ve mntorlere gıre • C • 1 •1 d f tık Şill< · .,..,, . arın n azmıyenın ırasını a mış ve . _ . . . . . . 1 1 k k . aga og un a seyyar ıs çı 
aleyhinde idi Lıikin bunlara mani evden çıkıp gitmistir. Nazmi,·e po • vılayetı, şehrımıze J!'elecek olan tu- nın temınıne ça ı~ı a~a ~r. . .. re muhtclıf esya çalmı~lardır. Muh- j( ıı 
ol k . . • 'dd .. . ' , . ·t 1 'I d • Kundura<ılar cemıyetı den sanayıı telif zamanlarda islePen ondan fazla rü arkadaşı Şinası ile rakı içerler e_ 

ma ıçın azım ve 'ı et gosterme- Jıse müracaat etmiş, Mustafa yakala- rıo vapur arının n u anyaya da ug- . . . · · k t · 1 d' ş· ş k ··"tı 
m· t' . . ıle ıştuıal edenlerle temas edecek ve hırsızlık ~uçunun failleri oldukları avga e mış er ır. ına~i ü ru, 

ıBş ı. """ t f d b" .. narak dün üçüncü sulh ceza mahke • ramaları ıçın teşebbüslerde bulun -. hem •ağlam deri v• hem sağlam kun- anlaşılan bu sabıkalılar hakkındaki başına bardak vurarak ağır yarala • 
u m 0 zar ın a utun Fransa mesine verilmiştir. maktarı.,. d 
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· ura emın o unaca tır. tahkikat dcrinleştirilnı~ktedir. n1ıstır. 
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~kçılık davası karşısın
da Amerikada bir fikir 

YEN( SABAH 

KUVVET Arsıulusal etnoloji 
Kongresinin ilim Adına 

H ü r r i y e t i n H i z m e t i n d e Türkiy~ teşekkürü 
Yazan •. Sabık lngı· iz Hariciye Nazırı EDEN Kongre; l942 içtimaım 

Nevyork, 25 (Hususi) - Müttehi- memle.kcti.mjzde yapacak ! 
d~ A __ cn"kasında bir,.ok büvük gaze· Um • ha b · · "dd d b d "h bı"r dclı"l degv•ıl "h ~ .. .r umı rp, cşcnyet içuı fi et- ete mec: ur e en sarı İstanbul, 26 (A.A.) - Türk tarı ~in sıhibi olan gazetecı1er laalı d" 
li li bir ıstırap, maddi bir fakr ve ahlaki mi ır? kurumundan: 
İirst, mühim bir makale yazmış, Av- b" __ ı __ d . d Bö l ·L F • k r· t . de muv---'e 

u 1WA.ut evrem i i. -~ c aen on - ennı c~ ıya sayesın il!l4I • Ağı.ıstos ba,.ından o:ıuna kadar ~daki ır'--ılık. cereyanlarına tiddet- 1 • k l 1 • f• f 1 
~ ...._ elan bir ideal doğdu. Bu idea e göre, mn o ay aşması ve cogra 1 mesa e e- de\"ant eden Kopenhag beynelmilel I 

hücum etmiştir. dünyanın bütün milletleri müttefikan, rin azalması ve bu suretle milletlerin pol ·· tr I ·· k · 

S.:rfa: 3 

"SON·. HABERLE:R. 
· • - . ' • • :.. ·· "' • ' I! ' ,4 

Antakyada Tayfur 
Gökmenin bir ziyareti 
Fransız hükumet mümessili bu 

• • Ji k antro OJl \"e en o "Jt ongresıne l 
Örst diyor i: istikbalde., milJi politikanın icabettir - birbirine daha çok kaynaşması ve di- Kültür Bakanlığı ve Türk tan1ı kuru-

. «Ari ırkının. diğer ırkların rekabe- eliği harplerden sakınmaya. ihtilafları- ğer amiller beynelmilel bir. kanunun mu namına iştirak eden Clelegeleıi _ Antakya. 26 (A.A.) Tayfur 
~ Öniinde kendisini müdafaa edeme- o.ı muslihane vasıtalarla tesviye etme- mevcudiyetine. Claha fazla bır "kıymet miz dönmuş bulunmaktadır. Ankara Kök.men. ~~n sabah .. Hata:a gitmiş ve 
llıtsi daha kıymetsiz bir rrk olmruıın - ye karar vermişler ve h.e.r: hültıimet; verdirmektedir. tarih, dil, coğrafya fakültesi antro- Payastan ~~ı~aren guzcrga~ • üstün~.e 
darıdır; ve böyle bir tezahür karşısm- her millet beynelmild kaidelere riayet 

1 

Bu ve bunun gibi mülahazalar, poloji enstitü Ü direktörü ve Türk bulunan butun halk.ın samımı te:ahu
~ kendisini korumaya çalışması abes- edecelderini vnadctrnişlerdi. harpte_n sonra düşünülebilirdi; bugün. tarih kurumu üyesi profesor Şevket ratı arnsındn Antalcyaya muvasalat et 

zıyaretı hemen iade etti 
mcssili ziyaret edilm"!ltir. Hemen aka
binde bu ziyaret Fransız mümessili ta
rafından iade olunmuştur. 

Hatay balkı ve 1-lalk Partisi Tayfur 

ljr. Sulh davet edildiği zaman, millt'.'!tler, bunlarla uğraşılacak ı:aman değildir. Aziz Kansu ile Kültür Bakanlığı ar- ı miştir. 
4 E.vet, o. rekabetinden korktuğu. ~e- hu ideali tahakkuk ettirmeye büyük fngiliz demokrasisi. her şeyden evvel, keloğu \'e Türk tarih Jrnı-umu ilye:ıi _Öğled~n- sonra Halk pa.~t~ine gid ~~-

ca, tahammül ve azimce k.cndısıne bir gayretle sarıldılar. Bunlar, mede _ kar.şılaştığı hakikate göre harek~t et- Remzi Oğuz Arıktan te C!kkül eden mı-;; ve bıluhare Fransız hukumet mu- yan etmi tir. 
r•ik unsurları arasından atmalc:la ken- niyetten ayakta kalmıs olan kısmı da rnek mechuriyetindedir. Bir elden ida- Türk delegasyonu, 40 milletin ve bine 
diaini müdafaa edemiyecektir; çünkü tahripten ba~ka bir n~tice vermiyecek re edilen mill~tlcrde .• h~la, eski iman- yakın filimin iştirak ey!E'diği bu kon- , 
~~ar, .kuvııetl~i ayni kanclan oluş- olan ailahlanmn yerine. herkesçe ka - lnrına karşı bır meclubıyet ve ~~rbu- grede, antropoloji, prei hı\?ar ve pro-

Kökmcn'e çok samimi ve candan hüs
nükabul yapm~ar. Albay Kolo ile te
mas, çok gi.izel bir hava içinde ecre • 

rıyJe temin edemezler. bul cdilmi,. olan beynelmilel nizamı tiyet vardır. Biz, bunlnrdan ıstıfade toi tuvara ait bes tebU-rrle bulunmu -
A T 'h °' ' 

Amerika Meksikaya 
Bir nota verdi ıncriluı. niçan dünyanın en kuv- korumanın lüzumuna kanaat getirmiş- ede'rek beynelmilel kaılunun 1 yasını l tur. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu, 1 

~t~li, en zengin ve en müterakki mil - lcrdi. temin edebiliriz. Türk tarih kurumunun Anadoludaki 

lidir} Halbuki. bugijn. o id alin büsbütün • • ı preisturnr araştırmala!"I hakkında 1 ihtilaflı noktalar bitaraf bir ş d d L• f b k deg~iJiz. 
Ç· un an ır. IQ sa ir ır zevalini olmasa bile onun tehlikeye . .. . . bir tebliğ yapmış ve buluna n yeni mal hakeme verileeek 
lltıkü biz. ayni kandan olmak daYa- girdiğini, tecavüz doktrinlerinin a- lngıltere, bugun, polıtıkada 'e tat- , zemeyi göst.ernılı tir. Türk taı·ih ku - V . 

26 
( A ) H · · . 

--
lı}I b"k - k h" "d ali lecelli et- . aıııngton . . . - arıcıye 
d• c azalmadık ve yüzde yüz ari veya çıktan açığa harekete ge<:tiğini ·ıte bu 1 atta, muştere ır 1 e rumuııun yapltğı Kara,,frlan hafriva- . . A 'k s· 1 "k d l 1 ·-
ı~ tirccek ekil de milli bir vahdet gös - . . . v j nezare tı , merı cı ır eŞl ev et erı 

er ırktan değiliz. doktrinlerin her muvaffakiyctinde ye- ş ' 
1 

d .d tının ılk nelıcelen de n.rkeolog Rem- · 
7

, •\ w •toıı tarihinde Meksika hü-B t e · ı: d Bazı ver er e ı ca- nın -- r \,"U~ iz, karışık ve tabii ıııtıfnnın fenni ni yeni tecavüz ~mpiyonlarının türe- erm sı az.ım ır. J zi Oğuz Arik tarafından biı· tebliğ A • • •• 

~ten . 1 • - kA -ı . ı lizmin manası kalmadığı hnlde bazı ·ı k ı , "ld . ·ı . t " . kum~tıne, Meksıkada Amenkalılara 
~ sıp ennc gore te amu etrnış o - diğini görüyoruz. ı e ongrC'\'e ul ırı mış ır. . . . . . . 

1
.k. h kk d 

• ~ ""' diktatörler hu id e.ııliz:mi kendi arwla- B 0•1 . • 1 1 h l ait zıraat arazısının ıstım a ı a • m a \Unuz için canlı ve dinç bir ırk u te ıg er mura ı. as arımıza ve . 

Cekoslovakya'da 
Yeni görüşmeler --

Hükümet südetlerin fikrini 
göz önilnde tutuyor 

~}"dana getirdilc. Büyük Am,.rika, rı dahilinde istismar ediyorlar. Bu va- mevzularına olduğu kadar Türkiye verildiği notanın metnini neşretmış -
h harpt~n sonra. ziyette, Avrupnnın gnrbindt"ki demok tir tar. 

~ 0~ ırkJardan minele.kep bir kitle - Frnnsanın emniyetini tekeffül etmek de\'leti namına da takdir. sempati ve · Saluhiyeunr mahfdlerden le)-it 
0 

_ 

Prag, 26 (A.A) - Dün toplanan 
politik nazırlar komitesi, bir Çeko lo
vak gazetesinin bildirdiği gibi muhte
lif askeri tedbirler üzerinde görüşnıe
miş. yalnız aüdctlerle olan müzakere
lerde yeni bir esas bulmaia çallffllı~ 

ı rasiler. kendi imanlarını canlandıra - B ı_ ı il b b" t da Meksi J~: terlcibimizde bir halitanın fevkin- hususunda İngiltereye yardım edemi· hürmet dolu ifadele.re ve çok kıy - · n u ' u ceva 1 00 asın ' lunduğuna göre, nazırların üzerinde 
•ıe bı"r sala· bAt vardır. madıkları müddetçe. dahilde milli metli mütalealtıra imkan vermi ... tir. ka notasında ileri sürülen fikirleri. ge-~ yecck vaziyette olduğunu ihsas ettiği k . ki .,- ittifak ettikleri yeni görüşme prensip· B. vahdetlerini tnhakku ettire!11ıyece e Bilhas~a Oksfort 'Cnhı>rsilesi ın·ofe- rek enterna'"-•onal hulcuk ve gerek a-·~. diğer birçok büyük. ırkların me zaman. bunu, İngilterenin kendi başı- b f I . d ~~ leri Südeı1erin noktai nazarını dikk;ı. 
~ ti I ri gi i muvaf akiyet erini temın e e · söri.i G • .L . .Myre , Edimburg üniver- d let bakımından ce rhetmekte ve bilD. te almaktadır. c erini mas, temsil ve nak ettiğimiz na deruhte etmesi lazımdı. cek bir cüret ve kararla noktai nazar· 
~ a· A '~ - f .k. ı· ngı"ltere bo""yle hareket etseydı". sitesi profesörü G. Child( • profe ör hara, verilecek tazminatın muhtelit bir rı ır~m11 mute evvı ız. larını müdafaa eyliyemiyeceklerdir. 

fl· l Fransa. o zamanlar, tek ba~ına, kendi • ıı: Burket, Mısır delegesi <loktor Hasan komisyon tarafından te bit edilmesini 
'-it tt, diğer ırkların tem~ü c müs ~ Tiirkiye devletinin bPynelmilel ilim teklif eylemektedir. ı,._ olan en iyi ruhlarını, en iyi vücut- mukadderatiyle karşı karşıya kalarak Avrupada. bugünkü şahsi hürriyete . b k . 
~ mesaısine üyü bır tıiirat ve kesa - 1htı"la· n. kararlar, Londra muahe -tıı, en cüretlcir ve müterakki un- ümitsizlik buhranları geçirmiyecekti , vurulan darbenin emsaline bin senelik 1 
~I b fetle iştirak ederek. lıircok meselr>le- desi mucibince bitaraf bir hakeme ha-t.:.. arınrn meziyetlt"rini almasını bildi- ve bu sayede daha sağlam ir Avrupa tarihte tesadüf etmek güçtür. Bu ha- rin hallini kolaylaştırclığıı'ıı ortaya vale edilecektir. 
""ili~ sah"JI · "z "le caklan politikası meydana gelecekti. kika.t. insanı bedbin edecelc bir hal ol 
il\ • ı erımı e, aı o - sürmüş \'e dclcgelerinıiıdetı, Türkiye ~ . 1 . J k" . o·w b' h t rl "1illetlcr cemi- LI b b b. b \k d l b" l ' a~ınmış sıstem erıy e es ımış ve ıger ır a a ıı. " ma11; a era er ır mu ar: e o a ı- cl<n-letine ilmin tc-.ckkfirlc.rini gütür-
~11\-v t ı A yetini sulh muahedelerine bağlamak lir. Artık kaybedecek zaman kalma- 1 Nümunelik demir cevheri 
L, «- ten düşmüş o an vrupa mem- melerini - alkıslar nra ındn - rica ey.

1 
D" • w d 

~etlerini terketmemesini ve bizim oldu. O zaman, böyle hareket etmek mıştır. Milli bir vahdet hamlesi. milli I . I d" ' • S:ımsun. 26 (A.A.) - ıvrıg en 
emış er ır. .. . . . >tııi t ki d h- · "d ı· · 1·rı"n makul sebepler vardı. Halbuki bir imanı arhsından sürükliyebilir. Bu K bil - k b" ff k" t gelen numunelık demır cevherı, hura· L -. opra - nrımız a urrıyet ı ea ını .. ongre yu ır muva a ıye . . 

"'ttıı b 1 ld k · ı· Milletler Cemı"veti. içinde bulunduk - maksada. irademizi ba,.kalarına kabul ·y b- - d I l . . d y""kletilerek ihraç edılmııı. 1 rnscmeııini i en o u ça azımı. .r .,. ı e utun e ege erm ~·un memnum- an vapura u T 

'd k l 1 v h k bulan magw ettirmekle deöif, dakiki denıokraseı" - 1 · Li "k•·- d. h L tı'ru" ar iti 11
• ı;;a mütc.-:ebbis ve açık fikirli kim an "1rt arı agır ve a sız • e yeti ile bitmiştir. Gelcccl< 1942 top- tır. manımwn ı ·....,a ı aru.e 

trı getirdik. lup milletlerle m~sai tefriki yüzünden. nin ilham ettiği hürriyetle. müsamaha lantısını memleketimizde yapmasına tıracak olan bu hadise sevinçle kal'fl-
b. ideal cihetinden zarar gördü. Bu mağ ile ve sulhperverlikle varabiliriz. T"" k" d l · · d . . I i.,.01ı.. Amerika ıçın. mevcut olan en ur ıye ev ctının müc:an c.sını dile- anmıştır. 

'?I lup milletler, Milletler Ccmiyteinde, k · · T '" k d 1 J ' kl'f ~i intihap ettik; gerisini Avrupa- "" ,. me ıçın ur e ege t!rmc te ı ve
1 

f rankocularm tebligıw • 
ı._ ihtilıiflann müzakerelerle ve hakem · 1 b 1 ı 
'tcrkcylcdik. Avrupa. ari ırkını. ari uıuliyle hal şeklini g(;recekleri yerde. Beynelmild •vaziyetin umumi hatla rıcac a. u unulmuştm·. Del~as~·onu- Salamanka, 26 (A.A.) - Umumi 

•fc.l~r· · k tıl 1 trüka · muz bır 1.araftan son prehı torık bu- k • h hı · ~· 

--

• --
ltalyanın yeni 
Ankara elçisi 

Dün Hariciye Vekilimiz tara
fından kabul edildi 

Ankara, 26 (A.A.) - Yeni İtal
ya büyük t>lçi i B. Ottovio Pepoyu 

bugiin hariciye Vekili Dr. Rüştü Aras 
Hariciye Vekiiletinde kabul etmiştir. 

beri.in gazetelerinin Çekos'o
nkyaya hücumu 

Berlin, 26 (A.A.) - Alman gaae-

'll A.vrupa ırb. maziye. yeisli ve ka -
~ tılık mnziye racidir. Amerika ırkı 

' • • uıı. ırın ann ve mc - sulh muahedr~nııınelerinin birtakım n kafi derecede vazıhtır. Beynelmilel ·~ ı ararga ın te ıgı: 
.,. __ ııırılik hesabına muhafa:ı:a ede dur- b k luntulardan, ciıger tarnfun hafrh·at-

1
_ al 

"'! maddelerinin şiddetle müdafaa edil - ir anun teessüs etmedikçe. milletle· ta çıkan .reni çanak çlimlck parç~\la- . ~astcll~~ . ~cp~e!!i~de . '"t arımız , harbe hazırlıyor,. gibi baslıklar ne.ş-
diğine ffthit oldular. rin emniyet ve saadetleri tahakkuk e- rından nuir~kkep birct· ufak kollek _; vazıyetlerını ıyıleştırmışlr.rdır. I retmekte ve Henlayn tarafla.darına 

teleri, Çekoslovakyayn karşı yeniden 
şiddetle mücadeleye Laslam1ştır. Ga

zeteJer, "Komintern.. Prağı dahili 

~tJ~L _ 1• • •LL_,. d" 
"'il: ve nc,'IClı tsbıu>a ın ır. 

~ 8a_fiy~t. bir fik.lr mcsdesidir; yalnız 
~ -- ====::.:::::========= 

lstanbul - Londra 
asfalt yolu inşaatı 
l'uristik cepheden tetkikler 

• • demiyecektir. ko ıg l t h" t Ebrc mıntakasında dü,.man, tahkim megru rnOdafaa haklarını istimal tav ı:;ıyonu ı re ~ııasınc n eş ır e - T • 

Bu hallere rıı<Ymcn, tn ... iliz milleti _ Reynelmilel kanım. hehemehBI. vü- • t" edi!mi~ olan mevzilerinden çıkarılmış siyesinde bulunmaktadırlar. • ., d _, k mı.ş ır. 
nın. tezahüratı Milletler Cemiyeti Pak- cu a geı,..ce tir. Ya hunu, biz meyda- tar. 

tında ve Briyand . Kellog misakında 1 na getireceğiz: yahut o, aradan nesil- Petrol ve benzin ıçın yeni Macar ck.alliyetleri 
tecelli eden idealine iman etmediğine tler geçtikten ııonra medeniyetimizin fiyatlar tesbit edildi Prag. 26 (A.A.) - Macar muhta-
kimse .üiphe etmemeliydi. harabeleri Üzerinde tecelli edecektir. · t fi · b" ı·w · ı· ento gru-

...- 25 - 8 - n3 tarihinden itibaren rıye par 1 erı ır ıgı, par am 
Bütün hayal sukutlanna rağmen, -<>- t b l k ~ 

1
_ _ • pu hüklımetin mi1lhretler statüsü pro-

mu e er o ma uzere ~117.ın \'e pet-İngaizlerin büyük bir kısmı. beyncl- Türkiye _ lrlanda tica eti .. • . - jesi hakkında müzakerdcrdc bulun -
milel bir kanun kabul edilmedikçe. rolun toı>tan azamı · ııtr:- fıyntları tes muş ve kendi mukıı bil tekliflerini tet-
çocuklarının ve torunlarının emniyetle Türkiye - lrlnnda şl"rhe-;t ticaret bit e<lilmi .. tir. Gerek benzinde, gerek kik eylem~tir. 

Tinm kredi kooperatiflerinin 
damga resmi maafiyeti 

Tarım kredi kooperatifleri kanu
nunun damga resmi muafiyetine mü 
tcallik hükmünün başka suretlerde 

bulunmıyacağına kanidiıler. ve tediye anlaşmasının rneriyeti hrık- petrolde tenzilat yapılrıı<:tır. Macarların mukabil teklifleri. Ma -
Yapmak üzere Londradan Milletler Cemiyeti. nüfuzunu ve kındn piyasada tercddtit edildiği du- Petroli.ııı Ankarad çift tenekesi car akaliyyeti için muhtariyet istemek 

khrimize bir heyet geliyor şöhretini kaybetmemekle beraber rulmuştur. Bunun üzerine iktısat Ve 610. tek kiıçi.ık tenekesi c 4. benzinin tir. 

tatbik edildiği görülmü~Ulr. Bunun 
üzerine alakadarlara bir tamim gön
derilerek icabına göre hareket edil -
mesi bildirilmiştir: 

. İstanbul _ Londra bürosunun tran - tatbik \jekillt"ri ne olursa olsun bir - '"k d .f b k 
6 

k"J 
'it kfiteli rua a arlara bit· tamim gönde- ç.ı t üyü teneke ·i 50. ı osu 17.70 

Tarım kredi kooperatifleri birlik 

Yolunun Balk.mlara ait olan kısmı- beynelmilel mesai teşriki olmadıiı 
'il 1 d h k rerek İrlanda aıılaşma<:ınuı meriyeti lsUınbuldn sıra ile pC'trol 500 - 79, 

lngiliz manevr::tları }erinin ödiinç alma ve \'erme işleriyle 

~ letk'k k ·· ·· .. .. dek' mü detçe - Hizurnunu i sas etme -ı ctnıe · uzcre onumuz ı 

ftllla · · d l d d eh · · tedir. Etrafımızda hüküm süren şart- hakkında izahat vermi ,le.rdir. benzin 570 - 1.J.20 kurustur. L. r ıçın e ~on ra an ş nmıze 

"it h . lar, bugün, bu hakikati kabul etmemi- Ttirldye - İrlanda ;;erbest ticaret S::ımsuncla petrol çift teneke 525, eyet gelecektn. · 
B zc yardım edıyorlar. ve tediye anlaşması 1 - ] O - 936 ta- tek küçlik te.neke 82. b0 nzin çift bü-ll heyet yolu teknik ve turistik 

Londra, 26 (A.A.) - Eylül ve ilk para yatırma \' C diğer hütün işlerin
te~rin nylnrı 'Zarfında bkoçya- sahilleri de yapılacak., senet, rnpor, mukn\ e
açıklannda y pılac k olan sonbahar lenameler resmi dairelere verecek -
c-Bnhri gezinti> lerine bütün nnavatan leri dilekçeler damga re~minden mu-
filosu iştirak edecektir. af olduğuna göre. bu bi:-liklerin ken-~cl~rden tetkik edecektir. Nafia 

'iııtki.lcti yollar genci dir~ktörü Ali Ca 

Cüran Edirne - lstanbul "falt 

Bugün her memle_kettc hayat ~ra
itini ağırlaştıran silahlanma yarışı ve 
herkesi bir harp korkma içinde ya~
tan cndifc, bu beynelmilel kanufıun 

zayıfladığını gösteren ve bu yüzden 
bazı devletleri kuvvet politikasına av-

rihinde meriyet mevkiine konmuştur. yük teneke 5 O, ~ers.inde sıra ile 520 

Bu anlaşma mevcut meriyet şeraiti- 82 - 570 ve İz.mirde petrolün çift bü

ne nazaran 15 - 4 - 9:39 buihine ka- yük tenekesi 510, kiJo-;tJ 15, benzinin 

bir Rus muharriri öldü di teşekküllerinin mahiyeti icabı o -

~ inşaatiyle mqgul olmak üzere 
~eye gitmiştir. 

dar meriyet mevkiinde ka~caktır. 1 çift bü.rilk tenekesi 5'i0 ve kilosu 15, 
Keyfi.ret tacirlere bildirilmiştir. 20 kuruştur. 

Moskova, 26 (A.A.) - Tanınmıf larak yaptıkları bütiin muameleler 
Rus muharriri Alek ndr Kuprin, 68 dolayısiyle tanzimi 18.zımgelen e\•ra
yaşında olduğu haldfe dün Leningrad kın da damga resmindPn muaf tutul-

-= 
da vefal etmiştir. ması ic~n etmektedir. 

Sonrn, o geldiğindcnlıeri oturdu- cıdan d:ıha fazla bir boksore benzi- •sinde ma · la_rı çok knfabalıklaşmışj Diye hitap ediyor ve böyle hitap 
ğu yerden kalkıp ayakta l>ckliyen zen yordu. Teni şukula renginde \"e goz- (,.'Ok geni\lemişti. Durm:ıdan şampan- l edişini Mehlika çok "züppe., bula-
ciyi elinden tutarak fr:ınsızl'a: !erinin içi çok ışıklı \"":? t.2tlı bir ba- :ra, viski içiyordu. Ya1ifeı::i bittikten rak sinirleniyordu. 
den kalkıp ayakta bcklh·en zenciyi kışla dolu idi. Bu kadife gözlerle sa- sonra i~tifa edip İsbmbulda kı\lmış Belki de bu samirniw~tini kıskanı-
elinden tutarak Fransızca: ı·ışın res~amına bakıyor Fransızca- ihtiyar bir ecnebi diplomat kendisin- yordu. 
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- 1'~n İ) i dostum ( ımı- yı Amerikalı şivesile konu._uyordu. den on beş yirmi yaş btiyük b:r be- Behiye, l\1ehlikanm kc·ıdisinc ~·a-

Diye Mehlikaya tanıttırmıştı. Bu Ressam Behiye onun methini yaJ>- yaz Rus kndınla evli genç bir Türk bancı duru._unu farketmiyor gibi 
zenci delikanlısını (l\lontprarnasse) makla doymuyordu. Ralonun ilerle- edibi de bu masaya mi afir olmuştu. hep Osmana sokuluyor: 

Ve \'ilcudile tezad te~kil eden bü-Jve çok zeki olduğu için etrafındaki- ~ keşfettiğini söylüyoı·du. Onun miş bir saatinde birdenhire: Herkes biran evvel res am Behi- - Osso!. Muhakkak gelecek ... in bu 
~- şi.'mlall bir yüzü vardı. Kaşları- lerin onun mevcudiyetinden hoşlan- ıçın: - Öyle bir ses var .. Ö)\le bir es yenin evine gitmesini i avordu. akşam .. Bu güzel kadımnla bernber_ 
~ tıra., etmiş yerine kına rengi bir dıklan aşikardı. - Bir musiki harikssı diyordu. var ki kara böceğin demi.. ti. 1\!uhak- Mehlika buradaki insanlarrn hep. Gelip benim siyahcığımı rlinle_:t~k-
b· ~a ile incecik ve acaip bir şekilde Ressam kadın masalarına dönen Böyle bir ses .. Böyle ilahi bir se ben kak bir kere işitmenizi istedim. Hay- sine yabancı idi. Onları i"'"rat dt!rece- sin. 

~r çift kaş çizmişti. lnce dudakları- Mehlikayı görünce: hiçbir yerde işit.m~i~. .. • d~ bu_rada ~ıkıhyoruz. ~i~~ ately~ye de e~ ufak şe~·le a!ak~dar ~örü~·or- Güzel bir sesi var •• 
kalın göstermek için boyasını ta- - Dcmindenberi uzaktan size ha'-'- 1staubula gelmesını o soylemış, ken gıdelım .. Sıze onun sesıııı dınlet~·ım. du. En ehemmıyetsız bu· şey1 muba- . . . . Sana bir 

gibi gele-tlı-.... J • • • b · t 'k t · B d So - ı · · k k t ti l ·ı ı t ı d o ı ı. · ışkenr.e odasında ımı ın "''llŞ. Dudaklarile. burnunun arası ran hayran bakıyordum demişti. Çiz- ısını u ışe o eşvı e :mış. ura a nra goz erını apayıp ço a ı aga ı e an a ıyor ar ı. n arı uıra~ ", 
~le kısa olduğu için dudakları bur- gileri bu kadar temiz ve mükemmel değerli sanatlar az olduğu için mü- bir hatırayı uyandırmak ister gibi cali \'e biraz ~ahte bııltı,\•or, hakiki ee~ .. fztı~ap veren yaırnn bir ses ~·e--
ıtıılla pek yaklaşmıştı. üstünde ince bir vücut lstanbulda nadir görülü- kemmel iş yapar zannetmiş: bir mana alan yüzünii tam gfuitere- hayatı yaşama:rıp istedikfP.ri aeaip mm ederım .. 
~unun güzellilderini gösteren yor_ - Radyo onu angaJe eder, b:ırlar cek lıir şekilde başını arkaya atı- bir hayatı sahnede oynar gibı oyna-

•'racık siyah sirc bir elbise vardı. Sonra ili ve etmişti: onu ~·~~şırlar zannettim. 1:_a!bu~i yor: .. . . . • _ yan bir takım acaip manluk!ar ola- O geceyi Behiyenin Şi !ide eski 
ı...~t bu elbisenin yak:\ tarafı pudra - Yalnız lstanl>ulda mı ya!. Bü- geleh dort buçu~ aJ~ oldu. Hfila hır - Öyle muthış bır ~e-ıı \'arkı dıye rak telakki ediyordu. bir konağın en üst katında kiralamış * 
~eriyle kirlernişti. Saf elinin şe - tün Avrupada da böyle.. iş b~~~~~dı. ~enım hatam yüzilnden t~kra~lıy?~u. Öyle. müthiş, öyle z~- Gitmek j ~temiyordu. s·kıhyordu. atelyesinde bitirdiler. 

t parmağında kocaman bir yü- Ve OsmaRa dönmüş: geJdıaı ıçın vıcdan azabı duyuyorum. hm yuregı oyle yerınden koparan hır Ressam Behh-e bü\·ük bir tl·klif- Bu atelye geniş bir tarasayn açı-
' \"ard - Karını hemen atelyeye yollava- Burada ben olmasaydım ne yapacak- Bu sesi biran evvel dinlemek iste- izl"kl k 

1 
·k 

1 
· .. , . 

... 

1

• • tı · k" s ı e o unu, o una ~eçırı\ or · lan bir tavan arası idi. Mu\\al·kak e~-"' "e siyah elbisesini1t :venne ziyne-,cabın bir portresini yapacag-ım.. • sesı var ·ı.. · 
'( • ~- S tatı t tl ·· ı ~ O d"v. . . t k b b"t . "b" b' - Geleceksiniz değil mi?. ki zamanda bu konağnı sandık oda-~· r K 1 A 1 , onra, ı a ı gu uyor snıana ıgı ıçın ar ı sa rı 1 mış gı 1 ır 
~"da ısyen -~f~ k~~n '· . aş arı ve n ıyo~. ~usu~··· . . . Mehlikırnın nazarJarından kaçmayan hali \'ardı. Diye ı rar edi.rordu. So11ra Osma- sı olacaktı. 
~ kl~rı yuzüne goriilmesıne ~ham - Buyilk hır memnunıyet ve ıftı- gizli bir göz kırpmasile bakarak: - Gidelim haydi gidelim di\'e ıs- na dönüyordu. Büyfik !>ir teklifsizlik Duvarları bütün le\·halarla ôrtül

' edıJemiyen bir acaiplik venyor- harla.. . - Benim misafirim diye ilave edi- rar ediyordu. le ona sokuluyor. Osmaııla aralan lmüştü. Kenarda bir .,reniş sediri var-
lı... - Bu elbıselerle olacak .• Bir firu- yordu. Baloya girdikleri ı~1andan saba- pek samimiye benaiyordu. Ona: dı. 
~uki çok konutu~ cok neşeli ze :renci ne kadar güıel.. iri yarı zenci delikanlısı bir şarkı- hın iki!\i ara~ında ge~n \'akıt kn- _ Q,,;;;
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KOCA VUSUFu" 
AVRUPA ·GÜRE LERf ~ 

Soğuk kanlılık· 
------

Yusuf bu yabancı halkı temenna 
ederek yerden selamladı 

YENi SABAK 

Taçsız Arap kralı 
alan • • • 

ısmını 

casusun icadı 

Torpil atan kano saatte 
200 mil gidiyor 

Selanikte tarihi 
ev yenileşiyor 

Atatürkün doğduğu 
evin etrafında beş ev 

istimlak edildi 
Selilnikten Vradini gazetesine ya

zılıyor: 

-11-

"'Yeni Türkiyenin yarahcısı Ata
türkün doğduğu tarihi evin etrafını 
açmak ve "Apostolos Pavlos,, cadde
sini genişletmek maksadile, Selilııik 

belediyesi beş evi istimUik ederek Yanındaki bütün pehivanlar, ta- yıkmaya karar vermiştir. Keza bu 
raftarlarmı, halkı, birçok numara- civa:(Ja büyük mikyasta güzelleştir-

Küçük sikletteki pehlivanlar lar yaparak selamlıyor.. kendileri me işleri vücuda getirilecektir. Bun-
ringe çıkmış halka takdim olunuyor- namına zorla alkış toplamağa çalı- !ara ilaveten Türkiye hüktlmeti !ara-
lardı. Onların güreşleri de çok ente- •ıyorlardı. fmdan satın alınmış olan evlerle 
resan olduğu için ahali, büyük ala- ' Yusuf ise, dim dik duruyor, bun- dükkanların hedmi devanı etmekte-
ka ile takip ediyordu. !arın hiç birine lüzum görmüyor • dir. Türkiye bu emlaki 3,000,000 Birçok milletlere mensup pehli • du. 

·k drahmiye satın almışhr. Bu arsa ü-vanlar bu küçük güreşlere iştira Bu sırada güreş yerinin dibin-
zerine inşa edilecek olan Türk konso-etmişti. de duran filiz: Joshanesinin temeli on gün sonra atı-Onları sırasiyle uzun uzun yaz- -Abe Yusuf! Diye seslendi. 
lacaktır. mağa lüzum görmiyorum. Yalnız Halka selam ver! 

Bu bina tam bir Türk stili olacak halk bunları alaka ile takip ederken Yusuf, filizin bu sözlerini duyar 
ve 3 milyon drahmiye çıkacaktır. heyecanlarının en büyiik kısmını a- duymaz, hemen yerden temennalar Ankara Bayındırlık Bakanlığı proje 

ğır siklet şampiyonluğu için yapıla- alarak Türk usulü halkı selamla-ı Ca.suı LiVl'enı 
ve planını tasdik etmi~tir. cak boğuşmalara saklıyor. sabırsız - mağa başladı. "Taçsız Arap kralı,. diye şöhret Atatürkün evine gelince, eski şekli 

YURDDA SABAH 

ve İzmir Fuarı, neşeli 
kalabalık oluyor 

Fuarda bilhassa geceler; çok zevkli 
ve eğlenceli olmakta on binlerce 

kişi eğlenmektedjr 

.. 

!ıkla onu bekliyordu. Ecnebiler onun bu selamını çok bulan ve umumi harpte Osmanlı bozulmadan tamir edile<-ek ve bu işe 
Birkaç saat süren güreşlerde• beg"nmiş olacaklar ki: ı hilktlmetine karşı Arapları isyan 

· yakında başlanacaktır. sonra sıra ağır siklet cihan şampı- _ Viv Türk! Viv Türk! ettiren İngiliz casusu Lavrensin, ölü bir •· "I 
Yukarıda bahsedilen beş ev ve fzmir fuarıoın muhteıem ırece manzuuı ve ıun ı ıro yonluğuna geldi. Seslerile sağdan soldan bağrış- münden evvel, çekildiği gösterişsiz rel 

Salonda 'her zamankinden daha mağa başladılar. evinde münzevi yaşarken ıorpil mağazap nı~ ha~~in~e~ so~r·~· A~~~- İzmir 25 (Yeni Sab:ıh) - İzmir Fuarımızı dördüncü gün z!trw 
başka bir hava esm2ğe, herkeste Bu sırada birkaç sene dünya atan bir kano otomobil proje<1i ha- ~los _av 08 ca e~ının enı 1 ı mıs ı- fuar münasebetile en zevkli ve coş- edenlerin sayısı 18615 kişidir. "'6

0

\e-h d b
. f k ı·d kil h. d"I t . . . nı yanı 23 metreyı bulacaktır. . d te f ımızı görmek üzere gele er şey e ır ev a a e ısse ı • güreş •ampiyonlug-unu muhafaza 1.1rladıg"ını ve bugün, ngılız bahrı- B 

1 
d d 

1 
k 

1 
kun günlerim yaşam::1<ta ır. n uar , ~r· 

., un ar an maa a açı aca o an · ı d b .. ··k b" tma ,. meğe başladı. etmiş olan 150 kilo sikletindekı ve nezaretince bu projenin tııhak-
1 

k h 
1
. k k b "Basmahane ye gelen trenlerle, rın sayı arın a uyu ır ar 1 k . . .. . . .. .. .. arsa ar par a ıne onaca ve e- " .. . d Hakemlerin surat arında ren "Loran" ringe çıktı kuk ettırıldıgını dunku nushamızda . . . . d . limana giren vapurlar her gun bın- ır. 

k · • , ledıye bütçesınden 3 mılvon rahmı- • • d almamıştı. • . 1'.~alı1m ya kadim adettir: "Eka- yazmıştık._ . . .. ye yakın bir para sarf~dilecektir... !erce yurddaşı ve ?u~ların ~rasında Fuar gazın osun a Dünyanın en uzak köşelerınden bir, davete en son gelir." Lavrensın bu ıcadına aıt tesaduf __ ecnebileri de şehrımıze getırmekte- '} A • fet\ef 
gelmiş, aslan parçası gibi pehlivan- Halk, "Loran" ı görür görmez Lavrensin bu icadına ait tesadüf -o dir. ven en resmı zıya .. 

00 !arın, damarlarında boğa kanı ta- dakikalarca bitmiyen çılgın bir al • ettiğimiz tafsilatı aşağıda bildiriyo- 9 3 derecede Bütün bu insanların 1oplandığı yer İzmir fua~ında ~i.iz~l ?ir P:~ki· 
şıyan insan azmanlarının biraz son- kuı tufanı kopardı. ruz: i•te "fuar .. dır. Fuarda bilhassa ge-

1 

meydana getıren Fılıstınlı!er T ,,ıı 
ra güreş minderi üzerinde birbirle- Arkasından 1900 senesi cihan Lavrens, ömrünün sonuna doğru, ölen mahpuslar c~ler; cidden müstesna hir hava için- ye gazete ve gazetecilerile tanı~n 

1
,. 

rine saldırarak boğuşacaklarını, şampiyonu olan 130 kilo sikletinde- bütün vaktini, son derl'Ce süratli bir de geçmektedir. . maksadile fuarda bir '1avı;t hn~~ıJı 
gözlerinin önüne getirnek heyecan- ki meşhur "Pol Pons" mindere çık- kano otomobil vücuda getirmeye has- --o-- Fuarın her köşesinde başka bır mışlardır. Bu davette vah B. tJı. 
lan anların adedi sayıl:ımıyacak ka- tı. retmişti. Bu kano otomobil, süratte Filadelfiyada 4 mahkumun hususiyet, çok daha ba~ka bir neşe Güleç, belediye reisi Dr. Behçet teei· 
dar çoktu. / Halk, aynı "Loran" a yaptığı eşsiz bulunacak bu sayede düşman ölümile alakalı 8 kişi tevkif havası hakimdir. J İzmir, İstanbul ve Ankara ga:\,io 

Aradan on, onbeş dakika kadar tezahüratı, ona da tekrarladı. harp gemilerine kolaylıkla sokulacak, edildi Geceleri on binlerce ziyaretçi'. ~u- !eri ~a~ır bulunarak 'wı:ı•u. F11 \,.ıc 
bir zaman geçtiği halde hilla baş· O da birçok şımarıklıklar yapa. haiz olduğu tertibatla onları pek ya- F"l d lf" 

26 
(A !\ ) _ Fila- arın başka bir köşesinde kendısıne ülke.~ının çalışmaları ve ınkış~fı Jllil 

pehlivanların meydana 'çıkmadıg"ı rak onların bu tezahiiratına mu • kından torpilleyecekti. Bu kano oto- d lf" 
1 

ahe ~yha, . d · 
1
• .. i h göre eğlenecek bir kös~ bulmakta ve kında verilen dolgun izahatı dınle 

. . . . . e ıya apıs anesın e c or ma pu - . . . : . . görülüyordu ' kabelede bulunuyor kurum kurum mobıl, İngılız hava kuvvetlerının f'k . b h .. 
1 1 

t• ruhça kendısını tatmııı etmektedır. lerdır. . ·rr 
· . • • sun as ı sı ve u ar _,anı< arı ne ı - • .. ... .. "b .. FT t" pn' ı Halk, bu uzıyan sıkıcı fasıl ayı, ı kurulıyo_rdu. . . . elin~e müthiş bir silah olacaktı: cesinde ölmesi hadisesi ;izerine tahki- F_uarın e~ ziyade rag~et gordugu ı ç_<ık ra~ ~t ~oren_ ı ı• ın ~0~1ıı büvük tezahüratlarla protesto edi- Pchlıvanlar, kendılerını halka Lavrens, bu tasavvururıu, dun de k t . r "dürü ve müddeiu- pavıyonlar ıse şunlardır. Evkaf pa- nu cıdden ıyı bır şekılde hazır! ıi· 

' · · · d - "b" "h d" S ü 1 a ~apan po ıs mu · · · d ı t · t · FT t• "!kesi hakkıııdıı yor, ıslıklar çalarak ~al onu ini eti- ıyıce gö"terdıkten _sonra, beyaz pan- Y?Z. ıgımız gı ı, m~ en ıs p re mum!, gardiyanı istic\•ap etmişler _ viyonu, Fılıstın . eve pavıyonu, z- ve ye~ı . ı ıs ın. u_ . . ·ııı~'t 
"ordu Hakem heyetinin uzıyan bir tolonlu hakem mındere çıktı. bırlıkte tahakkuk ettırmeye çalışıyor d" G d" a "fades· g·zıı· tutul _ mir vilayeti pavıyonu, dost Elen pa- yaretçılerıne musaıt şekılde '. ıe~• 
, . ır. ar ıy nın ı ı ı • ·ı · f FT f <l ·ık ı< münakaşanın neticsini almak için Elindeki megafonıı ağzına gö- du. maktadır. Polis müdürü ile müddeiu- viyonu. .. verı_ mı~ ır. ı ıs ın e . sa~ ı i' ~6t 
uğraştığına bakılacak olursa, her türdü: . Llvrens ölünce, evinde mühendis muminin söylediklerine göre, tahki- Fuarın e~ muht~~~m vP m~stesna y~nıd~n k~:uı_an yahudı ~oyl:rklŞ~fl 
halde aralarında bir ihtilaf mevcut- - Allo ! Allo ! Dedı. Spüre yazıp da tamamlayamadığı kat neticesinde asgari sekiz kişi tev- müessese\erınden b_ırı o~an Evk~f zı.:a~tı, Fılı•tınde san~y~ ın ılJll'' 
tu Biraz evvel uğultudan durulmı- mektubun bulunmasile me~ele İngiliz k"f 1 kt T k"' 

0
.
1 

ki . paviyonu kazandıgı mustesna ala- kulturel hareketler çok ıyı anlat ı;. 
. • ı o unaca ır. ev -ı .... e ı ece erın " d b"vük B. b t 1 1 yan salonda, şimdi bir çıt duyulmı- bahriye nezaretine aksetti. Nezaret, -~· 1 d k h . h kayı çok güzel hazırlanmasına ve ve turizm propagan asına u. ıraz sonra eyaz pan a on u . ga .. uıyan ar an mı yo ~a apı8 ane- . bo 

1 zat güreş yerine çıktı. Elindeki ma. yordu. ~yn~ 8~8 d~vam ettı:. Lavrensin mesai arkada~ını b~ldur- nin yüksek memurlarından mı oldu. düşünenlere hitap etmesı.M __ rç_u_ - nem verilmiştir. • 
deni megafonu tekrar ağzına götür. _ -:-. Şımdı ~ıze _cıhan şampıyonulu- du; ona yardım ederek ~av:ensın ta- ğu tasrih edilmemektedir. Mamafih dur. Yalnız bu pavyonu dort g~n _ıçın Davetliler, Filistin pavyonu ~~~! 
dü. gu ıçın birbırlerıyle karşılaşacak, savvur~unu ~hakkuk ettırdı. . müddeiumumi, gar<liyanın ifare.~ini~ de 80 bin kişi ziyaret ederek .'.kışe:, miserinin izahatını dir.ledikten ve :ır 

pehlivanları takdim edeceğim. Bu torpıl atan kano otomobıl,, h . h d. kt" .. .. it d üçer saat meşgul olmu~lar, mustefıt ülke arasındaki ticari müna•ebet !· Herkes kulak kabartmak salo apıs ane ıre orunu zan a ın a . • 
1 

h k ti k . . ıılı• ı 
. . • ' - Evvela "Pol Pons" ın omuzla- yalnız madende~ yapılmıştır. Saatte bıraktığını kaydetmiştir. Polis müdü- olmak ımkanlarını bulmuşlarır. Fu- kültilre are e er ço ıyı a ·ıeJI 

nu derın bır sükut kaplamL~tı. d t t k ü ·· ·· h Ik d • 200 mil sürattedır. Bu kano otomobil .... ded·-· .. h sl .. 
1 

arın bı·rçok köşelerinde neselenen ve ten sonra fuar gazinosunda verı · O k 1 b. 1 . rın an u ara ' Y zunu a a og- runun ıgıne gore, nıa pu arın o - . . . . .... ı· 
• a ın ır sese: · d" d d 1 · · k k"ld k tatm d 1 evka · f tt b 1 1 d Ç k '

3
"' _ Ali A 

1 
• _ ru çevır ı: e, su ve a ga gırmıyece şe ı e dükleri hücrelerde hararet 93 dere- eğlence zev mı ın e en er, . : zıya e e u unmuş ar ır. o · '1J' 

o, 
110

· Dıye bagırdı. - 1900 senesi cihıın güreş şam- tek bir kişilik yer vardır. Makinesi, . b im ktad fın tarihi eserlerini sanat eserlerını mi intibalar içinde geçen ziyafet ·ti 
muhetrem seyirciler, hakem heyeti piyonu, 130 kilo siklc•inJeki "Pol- bir buçuk litreliktir ve 106 beygir ceyı u a ır. tetkik için bu pavyonun mütalea sa- nunda Filistin harici ticaret işlral" 
arasında çıkan küçük bir ihtilaf do- p " kuvvetindedir. ]onunda uzun müddet kalıyorlar.. mümessili bir nutuk söyii,·erek 'f •• r · ·ı o b k ı d k"k t ons · C h '--- · • ' ·~· ~

1

~
1 

e "2 sa a a ar on a 
1 

a e- Mösyö Garabi'nin lafı biter bit- Mühendis, Spür, gerek Llvrensle um uriyetin on ~ıncı Pavyonda, evkafın hugünkü var- kiye • ~ili~tin aras_ında~i. iyi m~~,. 
e ure ugramıştır. Bundan dolayı mez seyircilerin alkıgları etrafı birlikte, gerek sonra 300 model yaP- yılına hazırlık lığını belirten çok güzel fotoğraf al- sebetlerın ılerlemesı ve ık; nıeml ,) 

affınızı rica ederim. kapiadı. ' mış, bu modellere 801) İngiliz lirası Cumhuriyetin on be,inci yıl dönü • bümleri ve tarihi antikite kitapları tin birbirind~n daha fazla mal a!a~-
Birkaç dakika sonra cihan peh- Binlerce insan: sarfetmiştir. münün yurdun etrafında büyük mera· da vardır. satmasının hayırlı neticelerıJI ıJ• 

livanlığının ağır siklet şampiyonlu- - Viv Pol Pons! diye bağrıyor, Bu kano otomobilin, Llvrensin ar- sim ve parlak tezahüratla kutlulanma Filistin pavyonunun da rağbet ü~itle .bah~etmiş_tir. Ayni zat fıfş~ ğu güreşlerine başlanacaktır. hl\Yktrıyordu. zusu dahilinde, "Empire Day,, yani sı için hazırlıklar yapılırken, diğer ta- gördüğünden bahsetmiştik. Hakikat- rın güzel bır şehır, fuarın muvaf 
Halk, bu sesi, coşkun bir teza. Yavaş yavaş alkış şak•rtıları, ya. "İmparatorluk günü,. ismi verilmiş- raftan da, bu vesileyle, köylünün te • te bu pavyona gösterilen r:;ğbetin bir bir eser olduğunu söylp.mistir c~ 

hüratla alkısladı. O v. ine megafonu ı ı ··k ı - ıt ı t" ı d d Şeh · · d k" k n 11' 
· an yan ış yu se en ses ugu u arı ır. nevvürü. eii ence ihtiyacı vesaire e manası var ır. rımız ~ ı muse - Filistin pavyonu komfae,ri ı~ .,. ağzına götürerek devam etti: susmağa başladı. Mühendis Spür, şimdi, Londrada gözönünde tutulmaktadır. viler, Filistinden zengin bir vitrin tabesinde misafirleri selilmlamı•. )el' 

- Hakem heyetinin kararların Hakem, tekrar megafonu ağzı- Vesministerde "beynelmilel araştır- Bunun için, halkevleri temsil kolla· getiren bu pavyonda ~'ilistindeki in- ni Tiirkiyenin başarılaru:ıdan b~lıS'1J 
da adilane hareket etmesini isti- na götürdü.: ma laboratuvarı .. şefidir. "· Cumhuriyet bayramında köylere gi kişaf hamlelerini takip ediyorlar. miş ve kadehini Büyük Sefimizııı · yorsanı~, .. çok rica eder_in_ı p~hlivan- 1 Ve bir eliyle de "Loran" ın O· Bu kano otomobil, ayni zamanda derek temsiller verecek. köycülük kol ~listinde kültür, sağlık. ziraat ve hatine kaldırmıştır. _ dVI 
!arın butun hareketlerını hıçbir te- muzunu tuttu: kano otomobilleri dünya yarışını da lan tarafından köy seyahatleri, spor sanayi işlerine verilen ehemmiyeti te- · Buna vali B. Fazlı Güle~ aşalf' 
zahürat yapmadan takip ediniz. - Allo ! Allo ! Dedi.' 150 kilo kırmıştır. kolları tarafından maç ve müsabaka • barüz ettiren rakamları ve grafikleri nutukla mukabelede bulunmuştur:6t Bu sözleri müteAkkip, pehli- sikletinde ve dört sene üst üste ci- Rekor, ilk evvel, İtalyanların yap- lar tertip olunacaktır. inceden inceye tetkik ediyorlar. Te- "- Memleketimiz hakkında "ııl 
vanların birer birer rinğı andıran han şampiyonu olmuş "Loran". tığı 400 kilogramlık kanoda idi. Sir Ayrıca. inkılabımızın mahiyet ve e- laviv Filistinini hakikaten çok güzel lediğiniz güzel kelimeler hepin~ 
yere çıkmağa başladıkları görüldü. Halk onu da alkışladı. Malkolm Kampel Cenevre gölünde, hemmiyeti hakkında köy gençlerini belirten ve temsil eden hu pavyon, mahzuz ve memnun etmiştir. Bıı ~ 

Bütün pehlivanlar milli kiyafet- Fransızca, İngilizce, İspanyolca saatte 129 mil katetmekle İtalyan re- fUurlandırmak. muhtelif işler üzerin · iki memleketin ticari münasebetlerin !erin bilhassa samimi olması ve Ftl' 
]eriyle güreş minderine çıktıkları her dilden sesler yükseliyor, her korunu kırmıştı. de bilgilerini arttırmak üzere de kon· de yeni devrin açılması için kuvvetli lünüzün derinliklerind~n çıkması oııl' 
için Yusuf da ayağında poturları kafadan bir laf çıkıyordu. Lavrensin Empire Day ismindeki feranslar verilecektir. bir adım olacaktır. !ara daha büyük bir kıymet izafe 
üzerinde camedanı ve başında bü- Hakem, tekrar megafonu ağzı- bu kano otomibili ise ~aatte 180-200 Ayrıca, seyyar sinemalar da, Cum· Eğer pavyonlar arasında güzel teş- mektedir. ,> 
yük şalı sarılı olduğu halde onların na götürerek: mil yapmaktadır. huriyet bayramında köyelri dolaşarak hir bakımından bir müsabaka açıla- Biz Türkler vatanımızı kurtar~'.0, arasında bulunuyordu. Kıyafetinin -Allo ! Allo ! Mühendis Spürün bu kanoya 950 köylülere bedava sinema seyrettire - cak olursa, İzmir vilayeti pavyonu- istiklalimizi korumak için büy~k :ır 
kabadayı tavırlariyle son derece Dedi. beygir kuvvetinde bir makine koya- cektir. nun mutlaka en baştaki yeri alaca- vet •arfetmiş bir milletiz. Bizırıı 
armonize oluşu Yusufon bütün di- Herkes yina "çıt!" çıkarmadan cağı, bu "deniz torpil atma aleti., ne Seyyar sinemaların göstereceği ğından şüphe etmiyoruz. İzmir vila- rımız vatanperverliktir. ,~· 
ğer pehlivanlar arasında nazarı nefes almadan ona kıılak verdiler. daha büyük bir inkişaf vereceği söy- filmler. milli, terbiyevi, ahlaki ve öğ- yeli pavyonu, ilk önce mimari bakım Vatanperverlik bir meslektir. dİ~ 
dikkatı celbetmesine vesile oluyor- Mösyö Garabi, elini Yusufun omu- lenmektedir. retici mahiyette filmelr olacak, köylü- dan mükemmel bir egerdir. Profesör tanperverlik mesleğinin şiarı k~n 4' 
du. k k d !erimiz bir taraftan sinema seyreder • B. İsmail Hakkının çok çalışarak ı"çı·n ı·,.i buldug-unu bas.kalıırı içil! zuna oyara , evam etti: J 

Herkesin gözü, onun üzerinde idi. (Sonu var) B Ak ken, diğer taraftan da iyi ve faydalı meydana getirdiği bu e.•er İzm'.rddvi- iyi bulmaktır. ,,fi 
idi U Şam bilgiler edinmis. olacaklardır. !ayetini turistik bakı!lldan cı en t ıer• 

· j Biz pavyonunuzu ziynre e< ~ Ilalk çıluıncasına onları al kıs B R CEVAP: y· K t d güzel bir şekilde tem•il etmektedir. Filistinde ,-apmak istediö;iniz işle .ı. • " .. - lcadiye, Müneccimbası sokak, No. ıyana onserva uvarın an lstan'-ul M"u"ftüJ;;;;u··.,-'--- •• . d .. .. .. .. , •-e" 1 lı 
.. 'k t h.. ti o .... aen Pavyonun iç tezyınatı, ı~ gorunuşu kd" t "k 

0 1 
k d" Jeı' ~~-or, uyu eza ura ar yapıyor- 4 de mütekait B. Rercv. Ilakverir'e: Meşhur Muganniye Ağustosun 2 7 sine müsadif Cumar- turistik köşeleri mükemmeldir. Eser ta ır e tı . narı en ı mem ~pi' 

mizde yaptığımız işlere göre B 1 b. .. d 1 h 
1 

- Çok mufassal ve vakıfane Marothy Szantho lesi günü Receb 0 in biri olduğundan !er çok iyi bir şekilde tar.zim edil-oyde ır gunl e ?n a_rın dda Ee. yazılmış mektubuzunzı lezzetle oku- önümüzdeki Perşembe gunu k dük. tY 
yecan uymama arı ımkansız ı. - .. . a ş~mı miştir. Memleketimizle memleketiniz ''.ır h . . .. 1 . d d . b" dum. Koca Yusuf., tcfrıkama karşı BAKEA (Cuma gecesi) Leylei Regaib olduğu Ben .·,ah". en Elen pav.vonunu en çok h ~~ sagen epsının goz erın e erın ır .. . • . . .. Yunan Operası Tenoru ' ·' - sında ticari rabıtalar tPsiHi :ı 0ı 
endisenin izleri okunmakta, kanı gosterdıuınız alakaya teşekkur ede- YUNKA' ilan olunur. beg"enenler arasındayım. Elen pavyo- 8"' 

• ve Bariton nın daki arzularınız bizim irin de ö ·ıl' çekilmiş yüzlerinde büyük bir heye- rinı. iştirakile Y!NI nu, dost ~ilke•indeki. ~üze! 5alışmal~- kabuldür. Kitekim sal:ihi»ettar •. ~ 
canın fark edilir al:'.kaları bulun- 1"8!45 d-e AAdlaiçlıail1e!Jg80u··redşe~edsoı·ıgı-emıumştkua·r,ı. ı' N Q V Q T N ı• 1::;[,,.,~.::ISA BA H [f'jf'l'TI rı, s~nayı~e el~e ecl_ııe.n mu~b~t neb- Jet makamı İktısat Veki imiz ılc ~'. .• r 
makta idi. "' .,, · - ~ . celerı ve Uen ulkesının tıırıstık ko~e b 

1 1
.. .. t 

1 
... k. JıtII" 

. ı u arzu arınızı lU~nu P a'\ ı · Halbuki, onların bütün bu hal- yoktuı·. Okuyucu mektupları !erini cok manalı olarek lemsıl et-i 
· ı ı k Yu · • 

1 1 
.. t d b 1 muslardır. .1 erme rağmen as an yapı ı oca - Söylediğiniz doğrudur. Bizden ev- Bahçesinde § Bursada Setbaşında Topuz Alc _ mekteclir. Do't). unan ı :ır. o e en e-

1 
· . . 1 ııııP" f k dıır bir heye . .. . .· ,. ,. Bu arzularınız hızım ele arzı >İ' su um uzun zerre a .' . . - ve! bu mevzu üzerinde ııazı yazanlar •eanslarına başlıyacaktır. man apartımanı bırinci kat - Mek- rı fuarımızın ırosterdıkleı ı a.aka. 1 I . _. .. L 

1 11 

p9 Can du,·madıg· ı kendıne emın hır ı İ . . . .. •d tetabuk ettıgıne gorc ·ı•ın an ' ' ' b ·· 1 
1

· • h t d - ·· 1 b ·z · 1 TEPE BAŞI _ DA RE tubu bı"ze deg"il (Toka'..,,n) pudrası ad bu sene •laımı bır P:l\) on meı al\a 

1 

.. .el t 1 h k 1 .b. d' d.k d oy e vır a aya ıışnws o a ı ır er. k ıe" 
avır a ey e gı ı ım ı uran . . . . .. d k ' . M kt b d 1 getirmek suretilc daha bariz bir şe- kat sahasına çı mawıı gun n . 

vücudundan, gül-ır yüzünden oku • Fakat bu hususta benmı b;ı- şey yaz- N•fiı y•mrklcr, resme .ııo~ •dr~c- ' ı.z. ' e u u o a kilde c :ı •»rmişlerdir. Qcldetmek lazımdır. 
nuyordu. ınanı doğru olan1az.. T. P. ~ rı-se g.->n°er 1 · · ' 
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Hey 1 Kaçakçının yumurcak kı-1 
zı, kaçakçının kızı T unaya bakının 

•• 

YENi SABAH Sayfa ı 1 · 

Buhar kuvveti 
Birçoklan için buhar ehemmiyetsiz, 

suyun çıkardığı ve parmağı yakan sı

cak bir şeydir. 
Buhann büyük bir kuvvet olduğunu 

herkes pek bilmez. Fakat siz çocuklar, 
her halde buharın ne kadar büyük ve 
muazzam bir kuvvet olduğunu biliyor 
sunuzdur. 

Bugünkü dünyada bulunan birçok 
medeniyet vasıtalan buharla işler; işte 
vapurlar, trenler, ilah ... 

Buharın büyük bir tazyıka malik ol 
duğunu ilk defa bulan adam J eymes 
Vat adında bir fizikçidir. Fakat bu a
dam buhann nerelerde kullanılacağını 
bulamamıştı. 

Bugün buhar sayesinde pek müthiş 
bir kuvvet elde edilmektedir. Birçok 
fabrikalar, türbinler buharla işler. 

Bir santimetr~ murabbalık saha üze 

~Bil i~T;Mkiv.~·m~~ 
~>M.V\MMN>NNWWV'N'>N~.MN\MMll'l'f'l'NNI',.,,,_~ 

Tapir ismindeki hayvan 
Tapir ismindeki hayvan Cenubi ve 

Merkezi Amerika ile Malaya adala-

rında kesretle bulunur. 
Tapir, kesif ormanlıklarda yaşar ve 

bilhassa içinden ırmaklar geçen ve
yohut göllere, bataklıklara yakın o
lan ormanlıkları tercih eder. Bu ter
cihin sebebi de Tapir'in çamura gö-
mülmekten pek çok hazzetmesi, hoş

lanmasıdır. 

Şayet bu hayvanın çamura gömül
meyi sevmesinin sebebini de merak 

ediyorsanız size haber verelim ki, 
Amerika'nın merkezinde ve cenubun
daki balta girmemiş ormanlarda her 

iki arkadaş haşhaşa cins ve nevi sinek pek çoktur. An 

======================================================= büyüklüğünde sivrisineklerden tutu· 

Haftada bir ders: nuz da tatarcıkların ve yakarcaların 
Siyah kıvırcık saçlı, bacaklan iğri 

kız diye bağıran balıkçı çocuklarının 
bu sözlerine fena halde hiddetlenerek 
arkasına döndü. Onlara laf yetiştir· 
rneğe başladı. 

Ali çavuş sakalını sıvazlıyarak mı- rinde 500 kilogramlık bir tazyik elde 
rıldana mırıldana küçücük vince gitti ediliyor. 

ÖRÜMCEK 
binbir çeşidi vardır. 

İşte bu orman sinekleri, Tapir'e 
daima musallat olurlar, onu mütema

diyen rahatsız ederler. Tapir de bu 

küçük, fakat müz'iç düşmanlarının 

ve onu çevirmeğe başladı. Meydana Biraz düşünürseniz bunun ne kadar 
çıkan bir İp her çevirişte biraz daha büyük bir kuvvet olduğunu kestirebi

- Biz kaçakçı değiliz. Eğer Kor
calı' da kaçakçılar varsa onlar da sizin 
babalarınız, benim babam değil... 

gerile gerile evin olduğu ıetle sanda- ılinıini:d 

lın arasında bulunan kum bataklığının =================== 
üzerinde bir nevi cambaz İpi meyda-

Çocuklar, siz de belki anneleriniz· cekler insanlann tükrüğüne benzer iki iğnelerinden vücudünü koruyabilmek 

den işitmişsinizdir: Gece gelen örüm- şey çıkarırlar. Biri, gıdasına lazım o- için vaktinin büyük bir kısmını ça· 
ceğe iyi haber getirici, sabah gelene lan böcekleri öldürmeğe yarayan ze- murlara gömülmüş bir halde suda ge

de: cFena haber getirici> derler. Ne hir, öteki de nğız.larındırn çıktığı gibi çirir. 

Yaramazlar böyle mukabeleden a
lınacak taklmdan değildi .. Zavallı Tu
nayı takip etmekte devam ediyorlar· 
dı. Tek başına bunlarla başa kıçamı -
yacağım analyan Tuna tabanları yağ

layarak bir hamlede setten aşağı atı
larak önünde bulunan kum çamuruna 
daldı. Kulübeleri biraz ötede idi. 

Tuna kendini kovalıyan çocukların 
kum tarlasını geçcmiyeceğini biliyor
du. Çünkü o taraflarda dolaşmağa alı 
şık olmıynnların her attıkları adım ya
rı bellerine hatta hazan da başlarına 
kadar çamura batıp boğulmalarına 
sebep olur. Halbuki Tuna oraya gele
li üç dört sene zarfında kum sahasını 
adım adım bellemişti. 

na çıktı. 

Ali çavuş bu ipin adını can ipi koy· 
muştu. Çünkü bu ip olmasa gece ka
ranlığında tehlikesizce İp merdivenle· 

ri İnmenin imkanı yoktu. Hele hazan 
sular yükselir de Ali çavuşun kurak 

bildiği yerleri de bataklık kaplarsa en 
zifiri karanlıkta bile dizlerine kadar 
çamura batsa bu gergin ipi yakalamak 
suretiyle büsbütün boğulmaktan kur
tulurdu. 

-Tuna kızım, bıktım ben artık 
böyle uğraşmaktan, gidip birinin ka -
yığına tayfa olacağım geliyor. 

piye Ali çavuş kızının önüne koy

duğu çorbayı hem üfliyor, hem de ha
linden şikayet ediyordu. 

Tuna çekine çekine cevap verdi: 
Küçük kız sağ salim kumu geçip 

karşı tarafa geçince arkasından yeti-
~emiyecelderini anlayan çocuklar ha- - Amma babacığım, şimdi sen es-
ğıra bağıra geri döndüler. kiden yanında çalıştırdığın insanların 

Tun anın kulübeleri kum setinden yanına tayfa olarak nasıl girersin. 

biraz aşağıda olduğu için buraya bir - Tuna, Ali çavuş evini barkını 
İp merdivenle iniliyordu. Tuna merdi- dağıtıp bu kulübeye çekildiğindenbe
Ven başına geldiği zaman babası ku- ri gurur ne olduiunu unuttu. Fakal 

Jübeden çıkarak bu gürültünün ne ol- ne yapalım ki ... Aman şimdi bıraka -
duğunu sordu. lım bu şikayetleri kızım. Şu istakoz 

- Hiç baba, kasabanın çocukları, sepetlerini ver de onları tamir edeyim. 
bana kaçakçının kızı diye bağırdılar, Bu gece sular çok yüksek. Denize çık-
kovaladılar. mıyacağım. 

Namuslu bir adam olan Ali çavu- Ali çavuşun oturduğu balıkçı kulü-
fUn hiddetten yüzü kızardı. Kaşları besi sahilden denize doğru yapılmış· 
çatıldı. tı. Bazan lüzumu halinde denizden 

- Kasabadaki bazı ahlaksız adam- sandalla gelerek Ali çavup. seslendik
lar, bir zamandır burada türeyen ka- leri zaman baba, kız hiç taaccüp gös
çakçılık işleriyle uğraşıyor diye adımı termeden cevap verirlerdi. 
etrafa yaymıtlar. Bu defa da yine: 

- Zarar yok babacığım. Sen üzül- - Hey, Ail çavuş neredesin} diye 
rne öyle. Varsınlar, söylesinler. Hay- kendilerine seslenen sese, baba, kız 
di sen git vinci kur ben de yemeği ha- , kulübeden dışarı fırladılar. 
zırlayayım. (Sonu gelecek hafta) 

RESİM DERSİ: 
.:2 

-. 

Bu hafta size kangurunun muhtelif 
Pozlarda resmini nasıl kolaylıkla ya- İkinci ve üçüncü pozları da dikkat-

Pacağınızı gösteriyoruz. 
En üstte üç şekille mükt-ınrncl 

kanguru elde edeceksiniz 1 

le kopya ederseniz az zamanda kendi 

bir kendinize mükemmel bir kanguru res

mi yapabilecek hale gelirsiniz! 

Atın utangaçlığı 

Bana sattığın atın nesi var bil
miyorum: hiç başını kaldırdığı yok: 
mütemadiyen başı eğik duruyor. 

- Bunun sebebini anlamıyacak ne 
var) Utancından başını kaldırmıyor; 

sen onun parasını bana ödemedikçe 
o, başını kaldırmıyacak 1 

Çekirdek yutmadan 

olursa olsun, kimselere pek zararı do- ı~=::;::S~~~~~~~~~~'::F.:'7'! havada kuruyan ve ağlarını, yuval.uı-
kunmıyan, fakat her şeye de burnunu 
sokup cesareti! cesaretli ortaya çıka

rak topuk altınrla ezilebilen bu hay
vanı siz hiç tetkik ettiniz mi? Bu hay-

vancık kocaman karnı, hareketsiz göz 

leri ve bir alay hazan da zehirli ayaklı 

nı ve yumurtalarını sakladıkları koza 

yı yapmaya yarayan tükrükleridri. 

Örümceklerin zehiri İnsanlarla çok 
büyük hayvanlara zararlı değildir. 

Örümceğin ağ kurmağa mahsus ale
ti dört veya altı tanedir. Bunlar kar-

gözümüze çok çirkin görünen bir za· nın arka kısmında bulunur ve uçların 
vallıdır. işe yaramamakla beraber kur da yumuşak gı~a yani zarlar ve bu zar 

Özcan, Ayfere: 
- Çekirdeklerini 

yemi~ yiyebiliyorum: 
öğrendim, dedi. 

duğu ağlar oldukça zarif işlemeli ve !arın üzerinde ufak ufak hesapsız de- Tapir, zararsız bir hayvandır. Yük-
yutmadan artık örümcegv e göre bir sanat eseridir. Çün lı'k d G dd . . b kl sekliği bir metreye yakındır. Şeklen 
bunun usulünü var ır. u enın yanı tor acı a- k 'F.· 

kü büyük bir sabır ve çalışkanlık ol - rın çıkardığı usareler be deliklerden dömuzu andırır. Boynuzları çı tı5I 

- Aman bu usulü bize de öğret 
kuzum; nasıl yapıyorsun) 

- Ne olacak) Söyliyeyim: Muz -
dan başka hiç bir şey yemiyorum. E. 
biliyorsun ki onun da çekirdeği yok· 
tur. 

mazsa örümcek A,ğını meydana getire

mez. Örümcek çalışkan ve sabırlı hem 
de çok müşfik bir annedir. 

E.beriya, örümceklerin sekiz hazan 

da altı tane gözleri vardır. Hem de 

miyoptur. Yani düşmanını olsun, avı-

zaman bir hücuma maruz kalırsa a-
ak ve 'ağın ipliği ince olmakla d' . .. d'' r 1 

.. .. .. 1 nudane ôği.ışur, uşmanına ne es a . 
b~· '- -.- ""7.e ayrı ayrı gorunmeyen dırmadan saldırır ve hücum eder. 
liflerin ' · ı ,. ... mesinden meydana çıkar Hulfısa, hayatını pahalıya satar ve 

ve her bir lifin ucu da ufacık deliklerin mağlübiyeti kolay kolay kabul etmez. 
içindedir. 

Tapir yeşillik yiyen hayvanlardan-

bilmeceler nı olsun pek yakına gelmeden göre -

Örümceğin hiç durmadan çıkar

dığı bu usareler hem müdafaa hem de 
dır. Başlıca gıdası, körpe ağaç filizle
ri, yeşil fidanlar, ağaç yaprakları ve 

- Bir tane rafadan yumurta pışır- mez. Örümcek pusuda iken herhangi 

mek için üç dakika lazım olunıa dört bir tehlikeden ancak Üzerinde bulun -
hücum silahlarıdır. Hayvan düz ve ka ağaçlardan yeıe düşmüş meyvalardır. 
yan bir yerde yürüyebilmek, inmek, 

çıJcmak ve buna benzer birçok hare -
ketlerde ağının yardımına ko~r. Sı • 

Başka şey yemez. Vücutça pek çevik 
yumurtayı bir arada pişirmek için kaç duğu ağın titremesinden, haberdar o
dakika lazımdır) lur. Diğer bütün böceklerin aksine 

- Bu da sual mi"> Bunu bilmiye
cek ne var) Dört kere Üç on iki e~er. 
Dört yumurtayı bir arada pi,irmek i

olmadığı için meyva ai{açlarına tır
manıp meyva koparmaktan acizdir. 

örümceğin antenleri yoktur. Buna mu cak, soğuk ve yağmurdan müteessir Bu itibarla cArmut piş, ağzıma düş!> 

kabil kıskaçları vardır ki bu kısa bir olduğu vekit kendine kabuk yapar ve kabilinden geçinir. Gündüzlerini ba

çin on iki dakika lazım. parçadan ibarettir ve üzerinde keskin İçine saklanır. Sinekleri ve başka bö -

===============::::======== ve hareketsiz bir iğne bulunur. Bu kıs cekleri yem diye avlamak için akıllı 

taklıklarda, göllerde çamura gömül-

müş bir halde geçiren Tapir, ancak 
~eceleri karnını doyurmak için or
malnarda dolaşır. 
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Kurşunkaleminizi iyice sivriletin 1 
Sonra noktalı yerleri güzelce doldu· 
run 1 Bakın gayet hoş bir manzarayla 
karşılaşacaksınız 1 

1. den 35. e kadar olan sayıları 
birleştirin 1 Hem manzarayı tamamla
mış olur ve hem de tatlı bir vakit ge
çirmiş bulunacaksınız 1 

Gizli resimler: 

kaçlarda bir ufacık kanalcık bulunur. ve kurnaz tuzakları bu \Jsarelerle ku

Kıskaç altındaki bir guddeden çı- rar. 
Gördünüz mü çocuklar, hepinizin kan zehir hayvanın ısırdığı yere akar. 

hatta hepimizin ehemmiyetsiz ve basit 
Zehirli yılanların zehirli kıskaçları da 

gördüğümüz örümceğin vücudu da ha 
yatı kadar karı,ık ve ne de akla aca

bedene 

tıpkı böyle çalı~ır. · 

Örümceğin bir dericikle 
bağlı sekiz tane ayağı vardır. 

ip gelen işler yapan bir makine değil 
istirahat mi} 

zamanında öndeki iki çifti öne doğru L. B . 

Sonra Tapir, kolayca insana alışan 

bir hayvandır. Amerika'nın pek çok 
şehirlerinde $lileşmiş bir halde sa

hiplerinin yanında dolaşan Tapirlere 
rast gelmek mümkündür. Tıpkı mu

ni.s bir karaca gibi sahibinin yanında 
gezer, dolaşır. Yalnız bir bataklık ve

ya su birikintisi gördü mü, ormanda-uzatır. Üçüncüsü nmut bir vaziyette -

dir. En sonuncusu da geriye doğru Vermiş 
Sülcymanın iki ya .. ındaki durur. Yürürken beden yukarı kalkık, T 

ki müziç sinekleri hatırhyarak hemc11 
kardeşi çamura gömülmek ister. Tapir besli-

ağlıyordu. 

1 

nyaklar çabuk çabuk kımıldamakla be Annesi: 

raber kendi sallanmadan gider. _ Süleyman, kardeşini ağlatma) 
Örümceklerin nğ kurmıyan cinsleri diye çıkıştı. Ne istiyorsa ver de sus • 

vardır. Bunlara Likos yani kaya ö - sun 1 

• venler, bu hayvanın insanla ünsiyet 

peyaa ettikten sonra sahiplerine pek 
sadık kaldıklarını söylüyorlar" 

İşte küçük okuyucular, Tapir'in na
sıl bir hayvan olduğunu öğrenmiş ol
dunuz. Gelecek hafta yine bu sütun-rümceği derler. Bunlar atlaya atlaya Bira7 sonra susacağı yerde ağlama· 

yürürler. Ba•ka bir nevi küçücük ö- "mı büsbiitiin arttıran küçüğün ferya-
T !arda sizlere başka 

rümcekler de vardır ki bunlar hayret dını duyan anne yine Süleymana çı - bahsedeceğiz. 
bir hayvandan 

edilecek kadar çabuk ve ekseriya gü- kı~tı. 

neşe maruz duvarlar üzerinde Ötekile-ı - Süleyman, kardeşinin istediği 
rin aksine olarak yan yan yürürler. Bu şeyi vermedin mi? 

yürüyüşlerinden dolayı bu n~vi örüm 1 - Verdim, anne. Elbisemi ütüler· 
ceklerc yengeç örümcek denir. Örüm- ken ütüyü istedi: ben de verdim. 

ÖGRETMEN 

Bilmece 

Orhan deniz kenarına midye top

lama.ğa gitti. Fakat giderken küçük 
kardeşleri Sevim ile Aysele haber ver

memişti. Onlar ağnbeylerinin deniz' 
gittiğini gördüler; Yt" hemen ona gö-

rÜtlmeden çıkarak arkasından koştu· 
lnr. 

Kı Şiarın düşmanı olan kedi, ağaçları 1 arasına giz 1enmiş duru}or; kuşlar onu görmüyorlcır; 
dkkat ediniz, ara~tırınız, hak,Jım ked:} i b lab'lecek miaini7. 

Orhan onları görmedi; siz arayın, 
Siz bakalım Sevim ile Ayseli bulabilecek 

misiniz~ 
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T ER EDDÜ T ! 
; Yazan: Ferdi Fikret 

Pariste beynelmi
lel atletizm 

Yeni evliydiler; evlenmeleri sevi~e- ~ larını bir araya toplayacak: ııülüne - ' sa da.• 
rek olmu~tu: bii.1i. da bütün hıziyle bu f cek, eğlenilecek; maj:azalar dolatda llcri altmcje ne hacel; ortak, ortak 

temasları 

Güreşcilerimiz 
Macarları dün gece 

tekrar yendiler! devam ediyordu. Faltal Kamran Tek: cak, istenilen alJfVent edilecek:: aonra Iıiın taallük ettiii hadiselerde hile, ar Fransız milli atletizm takımı Eylü -
yine de töyle dü,ünnıeltten kendini a· bol bol sinema ... B>raz da. gel~i güzel lı:ada~nın gAybubetinden bilistifade, lün 3 ünde. '4 ünde Pari.ste Kolomp 
lamıyordu: cBir kadın, bahu.us hem tesadüfler için müuit zaman ... SU.hey- "ZArar ve k&r haneleri Ü•tünde kalem stadında büyüle. bir atletizm teması ya 

geoç, hem ııiizel. hem de yapayalmz li.nın aaıl ehemmiyet verdiği huydu. yurütmelı::ten çelr.inmiyen bir adamdı. pacaktu. İstanbul belediyeoi festival komite- İlk devrede Ahmet ııfizel ııüre~me
kalmı' ol~nca, bu fırsat~an bil istifa.de, rO hekl~nmJ.ycn zanunlard.a, bek.lenmi ! Onun içi:n, hiç bir kaydü,-rt aJtına alı Bu vesile ile 1 1 Eylülde Bclııradda sinin memleketimize aetlıdiji Macar sine rağmen Macar oran orta hakemi
kocasma ihanet eder mı. etmez mı? yen tekilelrle k.arp.eına çıkan te.aduf- namıyacak böyle bir Mha üze.rinde, ba.tlıyacalt olan Balkan müsabakala - muhtelit aüref talumı üçüncü kI,ı1a, nin haksız karariyle güre"!; berabere 

Tren bir vadiden kıvnlıyordu. Et- lere bayılırdı. Bu. adeta bir piyango - haksız bir t .. arrufa lr.alkı,ması biç de rına daha iyi bir fekilde hazırlanmak masını dün ak .. m İstanbul muhtelit bitti. 
rafta inu.n, ağaç ... Ne varsa, süratten nun İHbeti gib~ iManda ani heyecan- gayrimümkün değildi. Zaten iki taraf için Yunan takımı da Pari.ste yapıla- takımiyle yaptı. Mü!abak.alara evvel- ikinci devrede Ahmet bep üstte gü

t..aybolan tekilleri içinde, ba~lannı sal lar yaratan. yüreii. keyiften bayıltan da buna kendilerini ha.ltlı buluyorlar- ca.k olan bu beynelmilel müsabakala- ki gÜre,lere nazaran daha. büyük bir rCflyordu ve biraz sonra Ahmet. güzel 
layor gjbi idiler. bir şurup r:ibi idi: tesadüfün eliyle ha- dı. Ortada_ muvakkaten de olsa_ ra iştirak edecektir. halk kitlesini stadyuma doldurmuf- gürefmesinin semeresini gördü; Ma .. 

Bir hafta sonra dönmek üzere, ace- zırlanmış hır eaadet ek.tiri. Bu aralr.k rerkedilmİf bir kadın. ve pahalı cinsin Bu müsabakalara Yunanlılardan tu. i carı kafakolla altına aldı. Bu suretle 
le bir yolculuğa çıkmı,tı. l,Ierinin son kocasını dü,ünmiyordu hile. DüfUne - den. iyi baiilanmı' bir demet Orkidey- başka, Polonya. ı\Jmanya, lngiltere, İlk mÜ•abaka 56 kilo olarak yapıl- 12 dakika on altı saniyede tu,Ia ııalip 
zamanlardaki genişlemeleri bunu icap miyordu. Ona ait '~veisi ve hürmeti, Je. bir .k.acl.nın zayıf noktaalrı üstüne ve lsviçre takımları İftira1c: edecektir. dı. &eldi!.. 
ediyordu. Sık sık icabedecek gibi idi zamanı gelince kullarunak Üzere, raf - baoan bir erkek vardı; üstelik, bu er. ŞEREF STADINDA YARINKİ Kenan - Zöke (Creko Romen) 67 KİLODA: 
de. Bütün bu fedakirlılı:lara kana İçin lara yerleştirilmit C?Y" gibi. yerli ye- kek, lı::oca." tarafından da cvekilet> i KARŞILAŞMALAR ilk devre zevlr..iz ve hareketsiz geç- 6 7 kiloda evvelce Mustafanın gü -
katlanıyordu: Hem de seve seve ... rinde duruyordu. Fa.la.t. İfte, o 1cadar. haiz bulunuyordu. Geriye ne kalır? l. Federe olmıyan takımlardan Bar - ti. rczme l lr.ararlattırılmı,tı. Fakat l\1us-
Çünkü ona bağlılığının ııittilr.çe arttığı Tekmil hazırlıklarını lamafrulldı. ve 1 • • J kohba takımı yarın Şeref stadında Or- ı ikinci devre nihayetinde Macar peh talanın bir elr.zcrsizde ka'ı çatladığın-
nı görüyor ve hiç eksilmiyeceğini sanı tam bir gün, telefon şebekesini bo'u - Süheyla tam bir hafta, beklenmiyen taköy takımiyle karşıla~acaktır. livan eberiyctle Kenanı yenmeie mu- dan bu kiloya 72 kilodan Sadık çık.a-
yordu. Onun. her gün biraz daha ar- na İ!gal etti durdu. fır.allar ıeriııinden kana kana istifade 1 3 le o::>rı.ıköy - Beylerbeyi. vaffak oldu. rıldı. Fakat Macarlar Sadığı kabul et· 
tan taleplerini yerine ııetirebilmek üze Kamran Tek i,ten ziyade kamını etti; halbuki zavallı kocası, bir kadı _ 15 te Feshane ile Ciomel'in A ta 61 KiLO: mediler. Ve böylece 67 kilo müaaba-
re, esir.isinden daha fazla kazann:>.ık i- dü~nüyordu. Yorucu bir yolculuktan .. .. b'I b km • k Ik kımlan. Fobyan - Halil (Creko Romen) ka yapılmıyarak ağıra geçildi. 

b k b 
nın yuzune L e a aga a ı~mış 

cabettiğini dü,ünerek. son zamanlar· sonra it in ir halde otele geldiğ i ge t S"t .. h I . 1 .. d . 17 de Orı .. köy - Barkohba takım- Fohyan iki gece evvel yapılan gü- AClR: 
ı . « u verac.ı ayvan ar> mısa ını aı I k 

da yeni birtakım kombinezonlara gi- ce, gözüne bir damla uyku girmemis:- h I d Ol arı arfJiatacaklardır. reşlerde 66 kilo olarak gür~•mis. idi. Çoban - Polatat (Cr~ko Romen) 
rİl"l'ifti. Fabrikasını gen'-letmek üze- ti. Erıesi günü dayanamıyarak telgraf St d k Bu mü.abakaya daha evvdce Yas.. - Çoban altta güre•en Macara güzel 

· ma atır 1yor u: t ar arasında dola- ı -, 
... ~an ba,lann gizli birtakım hareketlere a yum upası ' 

re l'dı' · onun ı' çı'n ta·zımgelen mu"zake haneye ko*'u, io ort~<>ına .,, '-berı· u- ı ç '-- ıla • .. l d'"' bald Y bı'r burgu taktı Ve bo"ylece· 4 dakı'ka • ' - r , - T- na kalkı,mama!lı için berikilerin de onları Her se-ne Taksim stadyumunda pa~ r n ı...ar cagı soy en ıgı e a- · • 
relerde bulunmak üzere, deniz a,ırı çurdu: Jı:ııkırtmaması lazımgelcUiine kanidi: lzar günü !labahlan yapılan (Stadyum şar 64 kilo geJdi~nden bu müsabaka- yirmi saniyede tuşla gallp &'eldi. 
bir yere gidiyordu... . i,Ierimizin •elimeti namına sen - onun için, _ sadece mantıki bir İstid- kupası) likleri l 1 eylülden itibaren !ara iştirak etmedi. Bu vaziyet balka 5 6 kiloda Emin ile Horvat karşıl....-

Tren. fİmdi zümrüt ııibi yemye,il den 1u ricada bulunacağım: A\'detime h·-'-v. acakıır. bildirildi ve itirazları mucip oldu. İ?te tılar. 13 dakika 12 saniyede Horvat 
lal ile değil - gönlünün bütün ta1kın ...- • 

bir sahadan ıı•çİyordu. Etraf, alabildi kad
1

ar. kanınla meşgul t>I. • lığryle, hep, karısını dü
1
ünüyordu. Av Şehrimizin birinci ıtnıf federe olma bu vaziyette Fobyan: Halil ile gÜı'Cf' tuşla ııalip geldi. 

ğıne güzelliklerle örtülü idi: Sağda sol 1 ortağı bu !latırları okur okumaz k 1 k b meğe basladı Ve ilk devrede Macar Son müsabaka olan müsabaka hari-detinin biraz daha gccikmeğe t3.bi o- yan ta ım arının İftira ettikleri u -. · 
da, gür dereler, hol ve neşeli ağaçlar, 
füsunkar çiçekler, yaşamak ~tiya.lunı 

kuvvetlendiriyordu. Bahardı. Süt ve
rıci hayvanlar, tembel tembel krrlarda 
otlıyorlardı. 

KLnran Tek, pencereden u· 
zanaro.lr. dikkat etti. hunlardan hiç bi· 
rı, yalnız değildi; hepııi de öhelc öbek 
bir araya toplanmı,lar, daha doğrwıu 
çifter çift~r bllfbap vermi,Iercli; ara
da bir, bu intizam ihlal edilecek olur-
sa, böğüımeler oluyor. boynuzlar ça

tışıyordu. Boynuzsuz ba.flar, sadece ot 
!ar aruından, birtakun ııizli hareket -
ferle bu ıürültüyü çoğaltıyorlardı ..• 
Dem'"k ki, difi s~bebiyet veriyor, er
kek harekete geçiyordu. cAralarında
lı:ıskançlık hakim I • diye dütiindü. ve 
sonra. keneli kendine acıdL Bir fÜp
he, hayır bir tereddüt, katil bir ok gibi 
içini kemirmeğe ba,lamıştı: Karısını 

yalnız bırakmak doğru muydu? Bunu 
bir türlü kestiremiyordu: fakat sıkın • 
tıdan da kurtulamıyordu. 

• • 
~""heyli bütün •evgıaıni kocasına 

bağlam11 görünen bir kadındı. F alı:at, 
İ'fle. bir icadın 1. •• O da, tekmil hem -
cinsleri gibi, ckuvvetin fitretİJ ne bağ 
l ıyd ı. Kadınlığın bütün cazib .. ini bun 
da. buluyoTdu. Kenditıini bayiiilta ve er 
keiin bir içki kadar keyif verici teh • 
ditlere bağlı kalmaktan uuk bulun-

ca, ihtimal o da gev1eyebilirdi; tek • 
mil otlar aras1nda gizlenen ba,lar gibi, 
o da bir çat"maya ıehebiyet verebilir 
di.. lıter iı1temez . • Bu ihtimalı dümin • 

' mek bile ne tatlı geliyordu oııa ... 

Kocası ~yahatte olan bir kadının 

kaybedecek valcti yoktur; böyleleri i

çin, dakikal•rı yıllar kadar kıymetli -
dir. O da. derhal harekete geçmek li
zımgeldiğini d~erelc. tedbirli dav -
randı; fırsatın her san.İye•inden i9tjfa .. 
de edebilmek üzere. günlerini protTa 
ma bağladı: Tekmil çocukluk arkad .. 

do•tuna hak verdi: cf~lerin selam•tle turnuvaya ar't fı'ksto"r bu hafta ı'çı'nde , galip geldi. ci Faik Proka (Creko Romen) 72 
l~u onu yeni yeni endİfelere sev ketti: 

cereyanı, ph•İ endi1elerin yokluğuna k 1 gelecektir. Federe olınıyan lı:lüplerin İkinci on dakikada Macarın arz\19u kiloluk müsabakada ; Faile, Macar 
b l d «.Karısının parasız hıra t maması 
ağ 1Y ı; dü~n<'eli bir k~e menfaat lı: d lik maçları bı'ttı'kten lr. ile süre- ayakta devam olundrL Ha- rakibine plip ııeldil... 

1 ve kendisiyle meğgul olunma ta e• sonra upa maç- .,-
erini müdrik olamazdı, olsa hile kuv- b I farına başlanacaktır. lil kendisinden a,,..iı yukarı sekiz kilo Bu suzetle dün ııeceki b.r,ıla"'1a • 

Velle rnu .• d,.f•• edcmezdı· .•. Sonra dos vam edilme&i > ıicasiyle , yeni it te .. I - farklı olan Macar tampiyonuna f"Ya- arda da tanlı pehlivanlarımrz, Macar 
d • lr. graf daha çekti; ortağ~ bu telırafı bir --<>--

tunun iate iııi de ço bir fCY dejildi. nı hayret bir soğukkanlJıkla muluıbe- ral.iplerini tllfla yenerek gür~ tarihi-
Nihayet, cbir kadınla• mesgul olun - müdafaaname ııihi doııyasına yerle,ti- IZMIR FUARJNDA FUTBOL le ediyordu. Bir aralık Ma- mize yeni bir zafer daha ilave etrnİf 
masını istıy· ordu·, bunun ke~·ye do .. u- rerek, bildiği gibi harekette devam e- TURNUV' ~ı k k d ld la 1 ~ " ~ carın aşı ana ıiı için pansıman y~- o u r ..• 
nur bir tarafı yoktu· f k t f k 1 diyordu. f l • u a e e mu .. .. ... . . zmir enternasyonal fuarı münase- pı dı. Maça tekrar haşlandı. BV-az HALİL NUSRET 
raflar, olsa o1sa, nezaket icaplarından Suheylayı sık .. sık zıyaretlerınde, o.- betiyle İzmir Fuar komitesi tarafın - 90nra Macar ittifakla galip ilan olun· 
1 d k 1 - b k ki Fuar kupası maçları yarın i eriye ııeçemezdi. bu da tahsi ~reli- ra a arşı O?hııı ya ancı er e erı, d . d'I f b I d 

• .,- . .. ·~ . . an tertıp e ı en ut o turnuvasına u. başlıyor 
ne taallük eder bir meseleydi • Hiç dostunun hukukunun bır mudafıı gıbı 

1
. . k k .. ~ 1- bul 66 KIL. O .. 

···· ıştıra etme uzere seçııen stan İzmir Enternasyonal fuarı münase-
tereddüt etmedi, bir demet Orkide i- değil. kendi hakkının mütecavizleri I muhteliti hu~•n aaat 16 da Bandırma Yusuf Aslan _ Zendi. 
1 b .. - betiyle tertip edilen Fuar kupası maç-
e irlikte dostunun karısını zyiarete gibi nefretle süzüyordu. Süheyla bü - yolu ile lzmire hareket edecektir. Fut ilk devre berabere bitti. ikinci ilk f 
· · b h 1 lannda stanbul mulıtelitini temsil e-

gıttı. tün u a !ere, gülmekten Te zeTkle bolcular Sus vapuru ile gidecek ve üç dakikada Yusuf Aslan üstte çok den oyuncular dün oabah aaat 6 de 
Süheyll. eilence ile geçen bir ııece· j katlanmkatan ha~ bir fCY yaprnı- kafileye bölge aoba,kanı Muhtar ri - güzel güre~ti. Macar boyuna minder T rak vapuriyle ve Bandırma tarikiyle 

nin tonunda~ ertnıl günün h.azırhkla ~ yordu. yaset edecektir. t dı~ına ka~ıyordu. Biraz sonra Maca.r İzmire gİtmİf1erdir. 
rYile meffuldü: ııüzeUilı:: oatıcıSJ bır sü- Bir gün. lı:abalı: tadı verdiiiaden. Beykozlu Kelle lbrahim de takımla iistte güreşıneğe başladı. Muhtelit taknnda yalnız Calatasa-
rü inan. onun yorsun UZ.Yİyeti Ü•tun- Orkideli adamı kovdu.; tam yerine bir antrenör olarak İzmire gidecektir. Is- Güre• ayag"'a intikal etmi~.ken Yusuf 

T raylı Hiı?im kafileye i'tirak etmemi,-
deki tahribatı ailmeğe uğraşıyorlardı. ba kasını peyliyeceği sırada, kocasın - tanhul Muhteliıi ilk maçını yann Trak A•lan güzel bir kafa kolla Macan altı- tir. İstanbul muhteliti ilk maçını bu-
Bu i11 biter bitmez misafirini kabul etti. dan cgeliyorum t diye bir telgraf aldı. muhteliti ı'le oynayacaktır. na aldı ve 16 dakikada ~1acarın sırtı- T k 1 ya gün ra ya muhteliti ile, yarın da z-
Kocasının iı ortağını pek az ıı:örmeğe Sevinmedi değil; çünkü bu karmaka - nı yere getirdi. Ve tu,Ia aalip aeldı'. · h 1 1 • • mır mu te iti i e yapacaktır. 
fırsat bulabilmişti; bu, hemen her ita- n~ık süren hayattan, çarçabuk bıkmı' 72 KlLO: 

OKSPORUN YILDÖNÜMÜ Ankara bölgesi, lzmirde karşıl"f"n 
dının lıO?Una gidebilecek tarzda güzel tı. Artık günahlarının azabını kocası· Celal - Madaras. (Serbest) h b 1 

Kurumumuzca düzenilen ve her ha.f er Ögeye Fuar hi.tıraıı birer k.upa 
ııiyimli, yakı~klı bir erkekti. Dikkat nın temiz ııöisiinde dinlendirmek isti- Kurada altta gu"r-mek auası Celi~ •. k rl 

ta Cumartesi günleri saat 1 s de oı.. - -T - vcmrıegı ara &ftırmıştır. 
etti: Kocumdan çok daha İyi kıra vat yorda. iaabet tı' C 1 '( ltt .. · • T meydanında yapılmakta olan ok allf· e L e '" a a gureşmeoıne rag akımlara verilecek kupalar, fstan· 
bağlamumı bilıyordıı; üstelik. bir öi- Fakat, ah fU kadınlar! ... Bilm~ler !arı 3018 938 Salı günü kurumumu- mm Macar pehlivan üstte bir fey ya- buldan Jzmire giden takımla yollan 
le üatii ziyaretinde, Or!Ude getirecek: ki. .. Kim bilir, belki de yıne bır ıı:un ... 1 . d . . I k h b' I pamadıl... mı..,r ., ... zun seneyı evrıyeıı o ma ue ıy e yu · 
kadar cöme1t ve nazik davran~ hl- 'T' 'T' ı V t' d C ı·ı 'k' · l !' O O .. ' h . I hr ki yapJacak olan ok atı,Iarı tehir edil- e ne ıce e e a 1 ıncı tu.' a ga 1- Y Z CULER DÜN GELDi 
riydi. c.Böyksi can sailığı I • diyerek, E.kspre111. olanca ızıy e şe e ya a- miştİr biyeli 1 2 da.kik.ada. kazanmıs- oldu. Bugün ve yann yapılacak olan bey-
balı:ıtlarıRı tatlıla,ıırdı. Kar,ıoında du- ayordu. Etraf, yine göz alabildiğine · 79 KiLO: ' ( '(el ·· · b lı: l .,. ne mı yuzme musa a a arına iştirak 
ran adamın yegin.e manii kocasının gÜLeldi. Her taraf sürülerle doluydu. Mer.sinli Ahmet - Kovaç (H!r- edecek olan Bulgar }·üzücüleri dün 
ortağı olmasıydı. clyi ya ..• > dıyerelr.. Faka!. bu sefer, aralarına yenileri de Yugoslavyaya hayvan ihracatımız best). l"'hrimize gelmi

1
lerdir. 

düşündü: cOrtaklık olsa olsa bır •e - lı::atılm,.tı. Bunlar, biçilmit otlar ara - fktısat Vckfüetindeıı alakadarlara ::::::::::=:===:::::::::========================== 
hep teşkil edebilir; bir mani değil. • ıında güçlükle farkedJebilen minimi· yapılan bir tamime ıtiire Türkiye - -
sonra, lı.ııdınlık silahlarının en dayanıl- nilerdi. Ortalıkta sulh ve sükun hikim mevridli hayvanların Yuvoslavyaya 
maziyle hücuma geçerek, konufmağa di. Kimse kimseye yan bakmıyordu. 
h..,Iadı. 

Bu aralık. if ortalı da ,<;yle d1J,,i -
nüyordu: cEnfes bir kadın!. .. Dostum 
sık sılı: 5eyahatlere çıkmalıdır. O yok

Sade bir melemedir gidiyordu .... Er -
kek cinsinden olanlar, vazifeleri bit-
mi~ gibi lakayt uzanmn~:lardı. Sıra di
filerdeydi: Onlar. ııelecek bahann fi. 

ken, karısiyle yakından m~gul olmak. güranlarını yetİftİrmek üzere, otların 

ithaline dair memnuiyet kaldırılmış
tır. Yalnız her ithal edilerek parti i
çin Yugo,;lavrn Zıraat \'ekaletinden 
bir ithal mii<ruıdesi almak icap etmek 
tedir. 

zevkle yüklenebileceğim hır vazife. en iyi.sini .i~tahaba uğra~ıyor _aibi idi -
1 

Tren tar!alann hududunu geride hı: 1 

Aramızdaki oıı.ıkhk, benim güzel bir fer. Şimdilık her J<Y, bır cmıde mese· rakırken. Kamran Tek hail tereddüt 
~adın kar~ısında heyecana kapılmam lesi.> halindeydi; bir mide meselesi. ve içinde kıvranıyordu: Acaba, karısını 
hakkını benden nez' edemez elbette ... ıonra, sıra sıra daha birçok mesele • jbıraktığı gibi bulacak mı diye! ... 

. ' Velev kı bu. dO'flumun karı., ol- fer... Tereddüdünde hak11z değildi. 

~ 

- • 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
N evralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derbal 

- - icabında ıünde 3 kaşe alınabilir. 
keser, 

••• ••••• • ••••••·---••• •••:ikinci bir odaya geçerek gözden ve ne rle diğer ve•aiti nakliyeye ehem•karnnlık içindeydi. l\fi•ter Harper !anan ki.ı·t k k d 

ı k b ld 1 • ı pc o a ~,. mukavemet 

C 1 Ş 
• k t • ay 

0 
u.. . .. . . . . miyet vermiyordu. Hatta bir aralık bermutat yarım saat t":vel evinden gii!\termedi. Lakin kaımun arkasında 

ı as Us ar 1 r e 1 • Bu odanın c~;ası, ıkı laııe portatıf bağıra çaii:ıra rn düdiik çala çala onu çıkmı<tı. llfadam Harp.er de onu kö'e k ı d · ... d ç · 
k~ . ı b' ı · ı · 'b ·- · b' ı ' · o emıı ı v.ır ı. akt ıle bunu onıat-

ı 
• no a, ır egen, nr •u 1 rıgı ve ır durdurmak i"tiveıı bir hareket memu başına kadar geçirmi• evine dönüp t · d , " • 

iki sandalyeden ibaret! i Bu odaya . · . . 1 · · · 1 1"e e açmaga muv~ffak olamadı. 
Macara romanı : 13 Çeviren : L. BERCMEN giren delikanlı iızerinc kalın bir ce- r~ına acaip ı~aret çakarak_ geçıp gı- ge nııştı. . . Tekrar bahçenin etrafım kolaçan 

.,. ••-•• • ••••• ••••••••••• •• . ~ ' . dınce polıs korkudan o)dugu yerde Kadının cvıııe avde1ınden yarım etmeğe ooşladı. Bir aralık ikinci kat-
ket, ayaklarına da bır motosıklet durakladı kaldı. saat sonra uzun boylu karanlık yüz- t b' .. .. . . . 

-Ah, buldum! dedi. Şifreyi ilk halleden saatine bir t ı · d' C · ' a ır~nceregozune ıT"tı. Pencereve 
İkincisi cevap verdi: ıöz aarak davrandı VP • • • p.an ~on~ geçır ': ebı?e de otoma- Edmenten de bir lahza durarak işçi lü hizmetçi bahçe kapısından çıka- tırmanarak camı elmas.trasla k~ip 

tik hır rovolver yerle tırch. kılıklı birile bir iki dakika konu•tu rak her vakitki yolunu takip ederek · · . • d'. ' 
- Emin mi•in? _ Kaybedı-cek vaktimız }·ok'. T k d.. od . . . ' · .. ıçerı)e aır ı, ve tekrar camt çerçeve-
- Tabii! Sen de •el bak! e. r~r . ıger a~ a geçıp arkada- Ondan sonra şuna( istikametinde yol ıowen kaybolmuştu. ye yapıştırdı. 

,, dedi. Epeyce i,,ıimiz çok olacak .. şırıa ikıncı hır Allaha ımıMladılr de- alıp Vin.•bvde top etti Burada da Biitün komsularııı kıınaati •u idi· G' d·-· b . . 
Arkadaşı yerinden kalkıp geldi; Bazılann t ı f ı ı · b T · d.k . · · · · · ' · ır ıgı u yer ufak bır aralık ı-

t . a e e on a ye ışe ı ırım ı t~n ".°nra çıtırdayan merdıvenler- yine i~çi kıyafetinde birisile bir iki Kocası gider gitmez madgm Harper di .. Buradan da kolaı·lı"I . . . 
ıaze en:n önüne eğilerek, gizli şif- ama, diğerlerine bizzat kendim git den ındı . . h _ . . • " a evın ıçıne 
reııin iki taraflı okundu!Tu hakkın- meliyim. Sen nöbet·.·ııı· burada bı'tı·r '. B b'. dalukalık bır konu~mayı mtüeakip emen yalaga gmrordu. Çünkü, dalamadı.. Çünkü kıını kilitlil'di 

u ınaııııı karşısında karanlık bir tekrar yola dtizüldil mister gittikten sonra varım saat da 'f . - · · ·· .. 
daki arkadaşının izahatına kulak A 1 Id d ev vard k' b . .. t .. d 1 h · • "a) muncugunuıı yardımıl'le kapı ko-
kabarttı. Şifrenin anahtarı "At,, ke. - n aşı ı; allarından düseıı . ·ı. ~; u ~vın us. tın e, ş~ ev a Bu yo.lculuk devam ettiği müddet- ~i .. o.l.urmayıp e.ıe.ktrikleri söndürdü- laycacık açıldı. Tak•imat; pek acaiı> 

armutlan biz toplayarafız ! P~ki asılı ıdı Fakırler dı~'>anserı ı - h k b ı / lime iydi. Halbuki ikinci Qekilde 
0

_ · • ·•• çe sırası e Henden, Kingsburi, Vimb- gunu er es ı ıyordu. olan bu evin her nedcn ,,e b'. k k . 

t • .
1 

f k birbirimizi bir daha nerede gorece- Genç adam sokağa çıkınca sola ley, Elinge uğrayarak •n nihauet Çiz Evinde nasıl oturwn? Kimseyle 

1 

dorlaı·ı vardı Şı"mdı' · . ·d;
11 ?0

• ordı-
kunuşu birincisinden amamı ar ;· , <ıa t k" d .. l" • d 1 b' . b . . , _ .. . . . . gıı .gı yer e 
lı ve apayrı idi.. ız · du~ ı. oşe e usu eş}~ 0 ~ ır aıa a vıkte durdu. Hamersmıt yolunu ta- konuşmadıgına ııore enn ıçıııde şey- mutfak ile yemek oda~Pu birleştiren 

_ Bir çektim, bir daha çektim; - :rr v~kit~i yerde! Gece yarw uyordu. Arabacı '.le bıraz konuş- k'.ben. şe~r~ ııirdi; ve KlenkPnvelde- tanlarla mı m.u~ahabe ed:cekti? .E.1- kısa bir koı·idordu. YPmek odasına 
bu çıkıt. Vakıa pek vazıh değilse na dogru bır ugrarım. tuktan ~onra ~otosıklete atlayar~k ~ı evııı onundcn geçerken. ış.'kla bir b~tte kocası gıdı.~c~ .yatagına gırıp ı dalarak buradaki kapın açtı. Hele 
de şimdi ujraşalım da bunun mana- __ - Bu ııece ne işleı- yapacağını t>lev Brıç sokagındakı ?~sta~anenın ı,ard verer~k kaybold~ gı~tı: uy uma~ı ~e.k tabıı ıdı. . . . şükür evin ant resini lıulabilmişti .. 
sını sökelim. Sandalyeni bu tarafa o~renmek ömrilmün yarısını verir- onunde durdu. 1çerıye gırıp Gıngston Harperlerın mutevazı vıllalarının Bu. '~zı}ett~, ~ışarulan ıçerı gır- Kaçamak hareketlerle arada sırada 
çek de yanıma otur!. dım. da_n ba~lamak üzere Londrayı dairen bulunduğu Hamerı;mit~ geldiği valdt mek ıstıyen bır ıns~nın biraz olsun yaktığı cep lambasının ziyası açık bir 

Bir a d . . k b' - Bu kadar fcdakarlıg" a !" mıi.dar ıhata eden yolnn bütün mer- saat ve<li buçuğu birkaç dakika geçi- korku, heyecan eserı p:östermesi pek kapt gösterdi ki bura<ı oturma oda.<ı 
Y n an aıgara ı~ere ır saa uzum kezi . . t 1 f tt' 1 - garip olmas kt' F k t b'I. . . • 

daha bu =k'ld 1 t 1 . t ld ıyolc ojilum. kim b'I' . d eıeıne e e on e ı. yordu. a gere ı. a a ı iikis, idi. Sokakta yanan t<ıklara rağmen 
'T" ı e ça 1' ı ar, no a ı- • ı ır senın e ba- B . . . . . . . . .. . . . bahçeden eve "'rm ğe . 1 .. 1 _ · . 

lar; çizdiler. Ta, ki her ikisinin ağ- şıııa neler gelecek. Ha d. . u .ışı bıtırınce tekı .ıı motosıkele- 1 ırmı dakık-ı sonra aynı villanın '" e · ç.ı ışan go ge bu odanın karanlıgı, pPrdelerın sım-
. . . Y 1

' gece ya- tıne bıııerek Londranın şark cihetine 1 arka<ında bi. ..1 bu korku ve teli~an •ızaktı. Yalnız sıkı kapalı olduğunu go~terivordu. Bu 
z.ndım muzafterıyet nıduı Ç'llı:ınca- rı•ına kadar .. Alla~a ısmarladık. dojiru olanca süratile yol aldı. Ni-' itina. ile ve ~i~~:ı~c rı~::'.~~~~~~~ ~~~ular. tarafından ı-öriilmemek vaziyette tered.:Iütsüz ~lekl~ik düğ -

Bu oon cumleyı söyTiyen ıı:~nç, zamsız bir hızla gidiynr ne düdüklere' atlayıp i<;erİl'P daldı. P.v •imsi, h b' ıçın azamı .ga!·ret Rarferlıyordu. mesini çevirdi. 
· ;a ırı Kapt esk ı s1<temde ,nıpılml'tı. Zor 

cn~,·a mı var) 
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27 AGUSTOS 1938 

Katil Maksut yine 
..., 

agzını 

YENi SABAH 

Tarihimiz unutulmı
yacak olan cok şanlı 

bir sahifesi 

flt:.::~.,:;;~l! .. ::' r~1W' ~. ~~- ·::···.. . --~ 
\! ___::__-:. ..-- - - ~ 

fstanbul radyosu 
ôCLE NEŞRİYAT!: 
12,80 plakla türk musi'<isi 12,50 hava-

(Baştaruf ı 1 nci sayfada) dis 13,QS plakla türk musıkisi 13,30 muh-

Sayıfa: 7 

Tehlikeli günlerdeyiz 
Almanyaya karşı İngiltere 

ve Fransa 
Maksut maktul Sait için : Ona 

söyleyin, benim karımla alakasını 
Altın satırlarla kaydedilen bu ha- telıf ne~riyatı l4,00 SOr\. (Baştarafı 1 nci sayfada) hissini vermemektedir. 

d b k h d AKŞAM NEŞRİYAT!: •• •• . .. • 
maset estanımızı: üyü tari imiz e 18130 hafif mlir.ik: Tepebaoı belediye ~af ta hus.nunıyet gostenrse, anla~a İngiliz zimamdarlarınca, yeni bir 
okuyalım: bahçesinden naklen 19,15 konferans: Pro unkam dauna mevcuttur. kati angajman almak mevzuubahs d~ 

c:26 Ağustos 1922 sabahı: Başku - fesör Snlih Murad (fen mı•snhabelcri) Fakat fngiliz diplomatik mahfellc· ğildir. Yalnız o suretle hareket edile· 
kessin' diye haber göndermiş mandan, Büyük Erkanıharbiye Reisi 19,56 .borsa habcrl~ri 20,ı:ıo • snnt. ayan: rinin fikrince vaziyeti endife verici bir cektir ki, Almanya, eğer Çekoslovak-

• ve cephe kumandanı: taarruz sahasın-,Gı·eımç ra~athaııcsmdcn nakaen Necmet- mahiyette gösteren keyfiyet mevcu • k b' .. d hal 1c" ] 
(Ba.ştarafı 1 nci sayfada) 1 tan boşandıktan sonra F.rveheyi al - da c:Kocatepe> ye, yani muharebeyi tin ~~z~ ve nrkadaşlaı, U.raf•ndan t ürk diyetlerine rağmen, mescle~in teknik yaya ar~ ır mu a e va 1 0 ursa 

karak lstanbula geldıgını, o zaman • mak ıçm kızın baba!lı .. şr e ı- ı are e cc en mev ıye ge ı er.. 
3 

ö R n • d güçlükleri değildir Asıl mesele ımdur · · · · 1 · · E ef 200 l · 'd d eki · k" ld"I musıkısı ve halk ~aı kıları 20.40 hava nı- gerek lngıltere tarafından, gerek f ran 
. ~. . _ . • . . poru 20,4 mer ıaz egrul tarafın an · r sa tarafından tdılikelcre maruz bulu-

danberi arayıp sormadığını, be:5 al- ra verdıgmı gormedım, şundan bun- Saat 5,5 te gıttikçe f1ddetlenen ke- anıbca sövlcv 21,00 saat ayaı·ı OREKSTRA ki, Alman gazetelerinin fiddetli neşri- w d . l k 
t t l ld·-· · k d d d "f • 1 b"" ··k b · nacaıım an emın o aca tır. ı ay evvel stanbu a. ge ıgını, O- an uy um. •1 topçu alCfıy e uyu taarruz a1 • 1 - Morat ll:\bcyef: Potpuri dö Kaime yatta bulunmalara en ufak hadiselerin f .. l l . 

• J k · · ı..1. •• ·v· ··a f h".J' Cemal ·'e 1 d AL.-- ,._ d d d 'd 2 Sk • b" p 1• d . .1 _._ NG L Z SEFARETHANE-casıylc ayrıma ıçın m:ııuCemeye mu .ı mc mu a aa şa ını u a 1• ~ma .ııı;a ar evam e en şı - - nn ın: re ü • ızam edı mCAte olması, Alman askeri l . J "l ı 
•v• • • t' b b' · b'l b"ld'kl · · ·· l l tt · d-·ı· · t l 3 Artidi Val L 1 k . S NDEK Ml.:L.nKAT racaat ettıgını emaye ın sc e ını ı - ı ı erını şoy e an a 1. .a 1 ve aman vennıyen aarruz an - - : a. nazır ıklan ha kındaki haberlerin te- -

hlediğini söylemiştir. - Saidin Erveheyi almak için ha- mızla düşmanın bir senedir takviye ve 2l,30 Rı:_difc Nc:~ik ve aı-J{;ldaşları ta. vali etmekte bulunması ve nihyaet Prağ, 26 (A.A.) - Lord Runci -
~ . · htel"f b E f 200 ı· _,ı•v• • d LL· 'ki · ·ık k ı· rafından tuık musıkısl Vf' halk '8rkıları .1 B St.aif ·~ d 1 Bundan sonra hadısenın mu ı 1 ası ... şre e ıra veı.,ııgını şun an ta~ım ettı erı ı ve en uvvet ı mev 22 10 h lk ü kül ., ı::ı b B Henelin delegeleriyle nazi zimamdar- man ı e . or, ölS.e en sonra, n-

. . ·ı ] B 1.., r· d M k . ·1 . b" .. d . l d k . n t r ('M. .,,n ırn ve ayan ·ı· ef th • 'd k f" safhalarını gören bekçi, polıs ve sıvı bundan < uydum. en r.şre ı e a • zı en ı~ gun e zapt~.tmı~ o uyor u . Soyak 22,50 son haberler ve "' tesi gliniln !arı aruında daimi temas bulunması, gı ız s are anesme gı ere se ır 
13 ~ahit dinlen?1iştir. ,Bunlar ~.r:sın-ısudu da tanırım. Maksud. ~:nav~_t - 27 Aırustosta .. (bugun~ taarruza de- progmmı 23,00 uat ayuı SO?:. yapılmakta olan müzakerelerin ser - B. Gcvton ile görilşmüslerdir. Bu gö-
Ja maktul Saidı hastan'lneye goturen luktan gelen karısının kendısıne gon- vam olunarak du~man \Jımale atıldı. Ankara kadyosu bcst mahiyette müzakereler olduğu rüşme, bir saat devam etmiştir. 
lak~mme~simürcl~babndanp~derilm~ii~nb~~çde~ka~nbab~ 30 A~~to~kadard"ameden~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lis memuru İbrahim şıınllm söyle -ısı Eşrefe haber yolladı. Rir defasında kip muharebeleriyle: dü~an ordusu 27 Ağustos Cumartesi 1938 1 fstanbul belediyesi İlanlanları 1 
mistir: b~igönd~di,~dipE~ric~y~dim. 1 p~~n.ve cenup~n 2 ~ci ve J ~ci ÖÖLENEŞR~ATI: ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· · d 1 13,30 karı"ık plak n~ıiyatı 13,50 plak-

- Sait vurulduktan sonra kara-,Eşref: "Artık ben ona kızımı gön - or u arımız şimal ve garpten süvari la türk musiki i ve halk ı,,arkıları 14,16 Kilo 
kola getirildi. Kendisini otomobille dermem,, diyerek beni geri çevirdi. kolordularımızla cAslıhanlaumıntaka ajans haberleri. ----

d h d ld 232 Kurşun iistübeci Beyoğlu hastahanesine görürdük. O - Maksut karısına bakmnk istiyordu .. sın a tamamen i ata e i i ve garbe: AKŞAM NEŞRİYATI: 
rada kendisine hadisenin sebebini sor Fakat Ervehe Maksudun yanına gel- lzmire doğru kaçmasına meydan ve - 18,30 plükln neşriyat (Jans) 19,15 Türk 50 Ağrıboz Nafti 
dum. Şöyle dedi: "Ben Esrcf ile (Eş- nı göndermiyordu. rilmedi.> musikisi (Hikmet Rıza) 20,00 saat ayar: 8 Foma 

__ \"C aı-abca neşriynt 20,15 Türk musikisi 10 Sikatif 
ref Maksudun kayınbabası Ervehe - Şahitlerin hepsi dinlenmiş, mah- (Haluk Recai) 2ı,oo şan pliıklan 21,15 lOO İngiliz bt'ziri 

nin babasıdır} iyi konuşuyorum. A- kemenin tahkikat safhası bitmişti. Yafada bı'r bomba· stüdyo salon orkestrası: Temizlik vesaiti için lüzumu olan ve hepsine 200 lira 1>erie1 tahmin e-
ramızda bir kadın rnt'ı;elesi vardı. Suçlu yine hiç bir şey söylememek ı - I':'-ıhnr Dona~legcnden dilen yukarda miktarları yazılı malzeme pazarlığa konulmuştur. Liste-
Maksut bundan muğber olarak beni hususundaki inndında israr etmiş, 2 - Dwx 

k b" .. r a - Bogorclon Mnzurl:a siyle şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 16 Jirahk 
\'urdu.,, Bundan baş a ır şey soy ı- yalnız şahitlerin ifadelerine bir <li - pati ad 1 3 o A rabı 4 - Rust Trilncn ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 29 - 8 - 938 pazartesi günü 
Yemedi. Bayıldı. yeceği olup olmadığı sorulunca bir i- 22,00 ajans haberleri saat 11 de Daimi Encilmende bulunmalıdırlar. (5896) <B.) 

Müteakiben müdafaa şahitleri din tirazı olmadığını söylemiştir. 22,ıı; SON. 

lendi. Bunlardan ŞehrPmininde otu- Maksut vekil tutacağını bunun i - o" ı d u" rd u" 
ran AJiMşunları söy~edi: _ 

1 
çin mühlet ,.rerilmesini istf'mişti. He-

Memleket albümü 
* 

- aksut buncıan on gun evve 
bana geldi ve: "Saide sö~·le benim ka yeti hakime vekil tutması ve müda - Yafa, 26 (A.A.) _Bu sabah Ya- Nafıa Vckületi, memleketimizde
rtmla alakasını kessin, benim karımı faasını hazırlaması ve mütalaa için fada çarşıya bir bomba atılmış ve bu ki bütün vilfıyetterde mevcut güzel 
almasın,, dedi ben hem Saidi hem muhakemeyi pazartesi gününe bırak infilak neticesinde 30 Arap ölmü'; manzaraları tesbit ederek kartpostal-
ldaksudu tanırdım. Saidin, Maksut- b. 60 kişi de yaralanmıttır. !arını ynptırmağa karnr vermiş ve 

Kadıköy Kaymakamlığı ve B. Ş. Müdürlüğünden: Cadclebostam pla -
jı sahibi Salamon oğlu Srımi Fırancının plajdaki Belediye tenbih ve ya
saklarına muhalif hareketinden dolayı 14 - 7 - 938 tarihinde pl8jın 3 gün 
müddetle seddine karar verilmiş ve bu kararda 15 - 8 - 938 tarihinde 
Kadıköy Sulh Ceza Hakimliğince tastik edilmiştir. 

Fransada 40 saatlik 
HALK, iNGİLİZ _ FiLİSTİN bunu bir komisyona h:ıvale etmiştir. 

Binaenaleyh plajın 27 - 8 - 938 cumartesi günü sabahındmı 29-8-938 
pazartesi günü akşnrnına kadar cezaen knpnh kalacağı ilfm olunur. 

BANKASINA ATEŞ VERDİ Diğer taraftan memleketin bu gü 
Yafa, 26 (A.A.) _ Bu sabahki 

1 
zel man1 .. aralarını havi posta pulları 

suikast. şehirde, büyük bir heyecan yapılması için hükumete bir teklif ya 
uyandırmıştır. Umumi grev ilan edil- 1 pılmıştır. 

(5898) 
Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haci1 altına alınan 

Doç markalı ve 1953 pl1ka sayılı takse otomobili Osmanbey<le Osmanbey 
garajında l - !> - 938 pPrşembe günü saat 11 de satılacağı Han olunur. 

(5893) 

• 
miştir. Birçok tezahürler olmuş ve ez- Gazete kağıdından kesekağıdı 
cümle İngiliz - Filistin Bankasının yapmak yasak değil 

arttırılıyor mesaı 
Yafa şubesi önündeki tezahür esnasın
da halk bankaya ateş vermiştir. Parlamentonun içtimaı isteniyo. 

Amale; bir protesto tebliği neşretti 
İngiliz askerleri zamanında yetişe

rek bankayı ön tarafı yanmış bir vazi
yette kurtarmıştır. lngiliz bankasının 

(Ba~tarafı 1 nci aayfada) Paris, 26 <A.A.) - Mebu an mcc direktörünün otomobiline hücum edil-

Matbuadan kesekağıdı yapmak ya
saktır. Gazete kfığıdı bu kayıttan ha
riç tutulduğu halde bel~diye şubeleri
nin gazete kağıdından kesekiığıdı yap 
mağı da menetmekte oldukları görül-

~ 
Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciı altına alınan 

Buik markalı ve 2525 r>laka sayılı ta kse otomobili Kurtulu~tn Tepeüstfin
de Büyük garajda 6 - 9 - 938 pazartesi günü saat 15 de satılacağı ilan olu-
nur. (5889) 

* 
sı amele sendikaları birliği, öğleden lisi sosyalist grupu birliğ'inin toplan- miş ve otomobil parçalanmıştır. Bütün müştür. Vesaiti nakliye resminden dolayı haciz altına alman Eskez markalı 
ıonra bir tebliğ nei\'rederek 40 saatlik tısında tahassıil eden inti ıba, her - bankalar kapalıdır. Solc.aklar, asker Belediye şubelere yaptığı tamimde ve 2486 plaka snyılı takse otomobili Samatyada I kırıklı ~Qkak 2 numa-
haf ta kanununa ve 1936 Haziranın- kesin huzur ve usükCınıl arzu etmekte işgali altındadır. gazete kağıdından yapılan kesekağıt- ı ralı evin önünde arsada 31 - 8 - 938 çarşamba günü saat ll de satılacağı 
da ıoıyal sahada elde edilmi~ olan olduğudur, hiç kimse, milli müdafaa CENİN ŞEHRİNE HARİÇTEN farına müsaade edilmesini bildinnit'- ilan olunur. (5890) 
fütühata kar~ yapılması muhtemel te- ihtiyaçları iç.in 40 saatlik hafta kanu- DÜl IUL MEMNU tir. I 
cavüzleri protesto etmittir. nu imkanının ihliil edilmesi prensi- Kudüs, 26 (AA.) - Mıntaka ko- •••••••••••••• .. Emlak ve Eytam bankası Istanbul şubesinden: 

B. BLUM HARICl TEHLiKELERE pine muhalefet etmemiştir. miseri, Moffat'ın kntli üzerine. İngiliz 
İŞARET TEDIYOR Buna mukabil, fırka bürosu amele makamları, Ceninde. şehri bütün \JÜP- 1 

Paris, 26 (A.A.) - Soııyalist fır- sınıfına alenen huzur ve sukran bah- heli kimselerden temizlemek üzere 
kasının parlamento grubunda B. Blum şedeeek tahrifatın hükum'et tarafın • tedbirler almağa mecbur olmuştur. 
aiyasi vaziyeti izah ve tefrlh etmiftir. dan verilmesine medar olmak Üzere l lalk, başka taraflara nakledilmiş -
llilhaua harici tehlikeye ifaret eden ayan ve mebusan meclislerinin vak • tir. Tedhitçilere kartı sempati besli
hatip, fimdiki ahval ve ,erait dahilin- tinden evvel içtimaı için yapılan tek- yen unsurlara ait birçok evler yı~ılmı~ • 
de. fırkanın .osyal kanunların tama - lifin sol cenah fırkaları delegasyonu- tır. Duhül memnudur. 
tnile keyfiyetini kontrol etmekle bera- na havale edilmesi .kabul edilmiştir. -f'... -

her hükWııetin icraatını ifkal etmeme Bilakis parJamentoııun içtimaa Kasaplar ve ekmek yapıcılan 
ai lazım olduiunu .öylcmittir. daveti teklifi mes'elesinde cumhuri - dün toplandılar 

Diğer taraftan Cumhuriyetçi sosya· yetçi sosyalist birliği. öğleden sonra r:o _ f C . 
1 

. . 
ı . ·· b tek · . ı:.ana emlyet erının partmaya ıat birliğinin Parlamento crubu. mua- u lıf aleyhınde karli'I' vermiş ve b .. 1 .. b . 

1 
f 

w b l ag anması munase etıv ... esna te -

1 

tafi nazırlarla mütesanit olducunu e- 80 cenah fırkaları delegasyonu nez- kk""ll · · .k ~ ld .. 
1 ,_ 1 del d' d k" . fe u erının yapma ta o ugu top an 

hn etmif ve sol cenah fırıı;.a an e- ın e ı milmessillerini bu kabilden tıJ d t k d' 
0

.. ..ğl d 1 . . ar evam e me te ır. un o e en 
tasyonundalci mümcaaillenne amele yapılacak bır teklife muhalefet etme- . 1 k 1 .... 

1 
d k k ı .. .. ev'\e asap ar, og e en sonra e me 

tcı1kilatları ile hemfikir oldugunu be - ge memur etmiştir. 
1 

. . h . 
• . yapıcı an ccmıyetı eyetı umumiyesi 

l'an etmeleri için vekalet venniştır. f b' l"kl · b' d -o-- esna ır ı en ınasın a toplanmış· 
Mebusan meclisi komünist grubu, 1 ·· ·· ·· 1 d" ar ve goruşmuş er ır. 

«sosyal> kanunları müdafan etmek i· Sünnet düğünü 
1 

c;in her feyi harekete getirmek> az • ı 
Jııinde olduğuu beyan etmiş ve sol ce- Kızılay Kcıdtköy şubes;n•len: KÜLTÜR iŞLERi: 
rıah fırkaları deelgasyonundaki mü • 3 EyHil cumartesi glinü Kızılay Ankara polis kollejinin geniş- i 
Jlıcmcssillerini c:B. Daladiye tarafın - Kadıköy kaza şubesine b~ğlı nahiye I k : 
dan iradedilmiş olan nutkun amele ve semt şubeleri tarafından, Kızıl- Jeti m~si ararlaştırıldı i 

1-itleleri arasında tevlit t-tmif olduğu tiprakta (49) uncu mektep bahçesin- Ankaracla açılan polis kolJejine iş- r 
endişeleri~ bildirmeğe ve hukumetin de, zengin bir.programla bir siinnet tirak fazla olduğu için teşkilatın ge- ~ 
tıe yapmak tasavvurunda olduğu hak- düğiJnii tertip edilmiştir. Talip olan nişlctilmesine karar vcr:Jmiştir. Mek 

1 

kında sarih izahat talep etmeğe me _ ların Kadıköy Kızılay nıel'ke:zile di- tep görmemiş polislerimiz burada 
Olur etmiştir. ğer şubelere müracaatla kayıt olun- ders görecekleri gibi, hariçten de lfı-

Paris, 26 .A.A.) _ Suriye Baş _ maları. zım olan e\·snfı haiz talc.>bt• alınacak, ~ 
\'ekili öğleden sonra B. Bonneyi ziya- mektepli polis olarak y.;tiştirilecek - · 
ret etmiştir. Görüşme, bir saat sür- BEL Dİ tir. , 
lnüştür. E YEDE: Kollejdc, atlı polisler için de ayrı 

Paris, 26 <A.A.) - Sol cenah fır- Lokantaların temizliği bir sınıf açılacak, bedenen eh•erişli 1 
lcaları delegasyonunun saat 17 de ve süvariliğe mü tait olnn polisler at-
başlnmış olan içtimaları esnasında Beyoğlu cihetinde lokantacıların lı polis olmak üzere ayrılarak bu sı -
ayan ve mebusan meclislerinin içti _ kontrolüne başlanmıştır. Lokantalar nıfta okuyacaklar ve binici olarak ye
lnaa daveti hakkındaki teklif üzerin _ da yapılan yemekler, temizlik ve pis- tiştirileceklcrdir. 
de itiffak hasıl olmamış olduğundan 1ik kontrol edildiği gibi, çalışanların 
l:ı. Daladiye ile bir görüşme yapıl • muayene cfizdanları da aranmakta -
bıasının talep edilmesi hususunda i- dır. Halkın sıhhatiyle doğrudan doğ-

DARÜŞŞAF AKALILARIN 
CEZINTiSI 

tilaf edilmiştir. ruya alakadar olan lokantalarda has- Darunafaka MeaWllan Kurumwa-
Bu arzudan telefonla haberdar e- talıklı ve çalışmaması lazımgelen dan: 

dilen B. DaJadiye, sant 19 da dele • kimseler çıılıştırılmıyacak, böyle olan- Kurumumuzun 29/8/936 Pazarte
Rasyonun her grupunun mümessille- ları çalıştıranlar şiddtlle <'czalandırı- si ~ünü. saat _ı 5 teki deniz gezintisi, 
l'ini kabul etmeğe amRde olduğunu lacaklardır. daırelerın tatıl olmaması dolayısile, 
bildirmiştir. Loknntalarm camekanlarında ye- ayn~ gün saat 16.30 ~a Şirketi Hayri-

Bu mümessiller, yanacakları gö - mek teşhir edilmesi de, ~ıhht bakım _ yenın 65 sayılı vapurıyle yapılacaktır. 
l'lişınc esnasında kırk ~atlik iş müd dan mahzurlu görünlüdüğOnden, me- Türk milletinin yepyeni ideallerle, 

~~ 
NURKALEM 
Kurıun Kalem Fft'brikaaında 

her nevi kalem İmal edilmekte
dir. 

Mümaaili ecnebi kalemlerine 
çok faiktir. 
Fiyatlar ecnelti )u,lemlerinden 

o/o 50 ucuzdur. 

Kurşun kalemler: 
Süperyör 
Timsahlı 

301 - 2 Mcktebli 
1205 
Not 
lOll 

99 

Altı derı>ce 2ertlikte 

.Marangoz kalemi 
Taşçı kalemi 

En iyi cina 
Oağddcn 6 derectl cıtlikte 

Kopya kalemleri:. 
299 Ulus 
701 - A Yumuşak 
701 - B Orta sert. 
701 - C . Sert 

71 - A.B.C. En iyi cins 
Üç derer.eli 

702 - A.B.C.D.E. Reş renkli 
702 - A.B. Mavi • Kırmızı 

72 - P. B.C.D.E. Beş renkli 

1315 
1325 
1301 

901 

iyi cins 

PasteJler 
6 renkli 

12 renkli 
12 renkli iyi cins 
24 renkli iyi cins 
Kırmızı - Mavi 

Stabilli 12 renkli iyi cins 
,, 24 renkJi iyi cins 

Dermetograf Oç renkli kalem 
311 Grafit ve renkli Min-

len. 
231 - 232 Kırmızı ve Mavi te

beşir 

ÇeJitlerimizi her 'kırtaaiyedden 

isteyiniz. 

~eti kanununda yapılacak tadilat nedilecekt_ir. Yemek pi~irilen yerler taze bir hava içinde beslenen yeni nes 
aklonda B. Daladiyenin beslemekte lokanta bınasından ayrı olncak, ye - Ji yeni bir alem olan c:Göh le temasa 

~lduğu niyetlerden haberdar olacak- mekler burada bulunacaktır. başlandığı gündenberi müsbet ve be - il•••••••••••••llıi 
arı ve sonbaharda parJAment:onun İstanbul tarafında lokantaların ğenilmeğe değer eıa••l.v meydana ge-

Nurkalem Ltd. Şirketi 
latanbul, Sirkeci 

Mühürdar zade Han No. 1 • 2 

~?ngi tarihte içtimaa davet edilece- kontroJlerine <le bugünlerde başla _ tirmi~tir. 
ıılli öğreneceklerdir. nacaktır. Türk Hava Kurumu 

Sahibi. A. Cemalettin Saraçoğlu 
NCfl'İyat müdürü: Macit Çetin 
Basıldığı yer: Matbaai Ebü:uiya 

Mütekait, dul ve yetim maaşları 
, hakkında: 
1 

1 1 - Birincikanun> ikincikfınun, şubat 1938 üç aylıklarının iskontosuna 
eylülün birinci günü başlanacaktır. 

ii 
' I 

2 - İlk iki gün Harp ma1üllerine tah ·is edilmiştir. Bu gOnlerde müra
caat eden malililerin iskonto muameleleri ayni günde :rapıhr. Eylü
lün üçünden itibaren malüller de umumi sıraya girerler. 

3 - Cfizdanlarını Bankaya vererek numara, fiş alanlara ancak bu fişler 
iizerinde gösterilP.n gün ve .saatlerde tediyat yapılacağından bu ta
rihlerin deiiştirHmesi için vaki olacak müracaatlar kabul edilmiye
cektir. 

4 - i'.\fal müdlirlüklerinrfo vizelerini yaptırmadan muamele snhiplerinin 
Bankamıza cüzdanlarını getirmemeleri rica olunur. 

5 - Maaş sahiplerinin soyadlı olarak tebdil edilen mOhürlerinden ma
ada Noterden rnusadclak eski mühilrlerini de beraber getirmeleri 
sayın müşterilerimize ilan olunur. (5840) 

BEYOCLU - TONELBAŞI - YENIYOL 
Kız ve 

Erkek 

Tam devreli Lise, 

Alman Lisesi ve Ticaret 
okulu 

Ticaret mektebi, almanca öğretmek için ihzari 
l nıflar. 

Derslere 16 eylül Cuma günü b~lanacaktır. Kayıt muamelesi 9 
1 eylülden itibaren her gün saat 8 den 12 ye kadar: Nilfus tezkeresi 

veya ikamet tezkP.re~i; mahalli hükOmet doktorluğunca tasdikli 
' sıhhat raporu Çiçek aşısı kağıdn·e tifo aşısı kağıdır, !ılb fotoğraf 
' ve mektep tasdiknamesi veya dil)lomasile yapılır. Fnzla malfimat 

için 49486 ya telefon edilmesi. Kayıtlar 15 eylill perşembe günü 
1 

saat 12 ye kadar devam edecektir. ........................................... 
lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

2 - 9 - 938 cuma glinü saat 15 de 1stanbulda Nafia mOdQrlüğünde ek
siltme komisyonu odasında (1401.96} lira keşif bedelli 'Başvekalet arşiv 
dairesi yanındaki tasnif heyeti çalışma binası ikmali inşaatı açık eksilt
meye konulmuştur. 

.Mukayele, eksiltme, Bayındırlık işleri gtmeJ, hususi ve fenni şartna
meleri, proje, keşif hulfısasiyle buna müteferri diğer cvr&k dairesinde 
görülecektir. 

.Muvakkat teminat (106) liradır. -
İsteklilerin en az (1000) lirahk bu işe benzer iş yaptığına dnir ek

siltme tarihinden bir hafta evvel Nafıa müdiirlilğiJnden almı~ olduğu m\l-
teahhillik ve ticaret odnsı vesikalarile gelmeleri. (5370) 

YüksekMühendis Mektebi Di
rektörlüğünden : 

938-939 ders senesi için alınacak talebenin kayıt muamelesi 1 eyJOl
den 22 eylUl 938 akşamına kadar yapılacaktır. 

Kayıt olmnk ve dalın fazla mahlmat almak istiyenlertn tatil günleri 
hariç olmak üzere b"r gün snat 9-12 ve 13-16 ya kadar mektebe müracaat-

hırı. (5323) 



• 

Sayıfa: il 

Hazımsızlık, Barsak Ataleti, inkıbaz 
Sade dahili eihazlarınızı bozmamakla kalmaz. 
aynizamandaderi ve teninizibozar, çirkinleştirir. 

Yalnız buna karşı 

Sıcaklar sizi bunaltıyor .. iyi yapılmamış don
durmaların, pis şerbetlerin sizi hasta etmesin
den korkuyorsunuz. HASAN DEPOSU bu 
meselenin de çaresini bulmuştur. HASAN 
GAZOZ ÖZÜ en sıhhi şekilde yapılmış bir 
müstahzardır. 

Limon, portakal , çilek, nıandalin!l, ağaç çileği, ananas, frenk 
zllnıll, sinalko, şeftali, muz, kayısı, armut nevilerinden olup toz 
halincle ve şekerlidir. Bu nıcyvaların özlerinden yapılan Haıan 

Gazoz Özü gııyet lf'Zzelii ve kullanışlı olduğundan evlerde, 
1.ırclıı ve mesire yerlerinde kolaylıkla kullanılmaktadır. 

1 - Döküm Ustası Aranıyor 

Diş Doktoru 
--o--

Kısa bir müddet "RADYOLIN,, 
kullandıktan sonra dişleriniz 

inci gibi parladıktan başka 

mikrobların kimilen mahvol
duğunu; zararlı salya v6 ifra
zatın kesildiğini, diş etlerin
deki iltibabların durduğunu 
ve nihayet ağzınızda lı\tif bir 
rayiha başladığını duyaC'aksıııız 

Gayet temiz 
Gayet - sıhhi -
Gayet ucuz 

Her gün sabah, öyle ve ak~aıu 
yemeklerinden sonru di~le•' 

diyor ki: 

ile fırçalayınız 

r Şirketi Hayriyeden: 
Bugün IIoparlörliı ,.e Elektrikli 

71 ve 74 numaralı vapurlarımız mutad Liiks Tcııc:zi;J. Sefcr/r
riuı yapacaklardır. 

14.30 da kalkan 7 ı de mükemmel alaturka Saz Hı,ıırti, H..l~ ele 
kalkan 71 de müh"ımel Suloıı ı-e Caz Orkestrası vardır. Büfeler Lo
kantacı maruf Panılcli ve Beyrığlu muhitinde taııınmış Glorya past:ı

ne><i tarafından deruhte edilmiştir. 

2'/AôUSTOS 193!! 

S GUN ZARFINDA 
GÜZELLEŞMİŞ 

Buruşukluklar gaib oldu. 
Yumuşak Cild Cazib Ten 

Sen riroruıda ol11rrt11 nayon Dro11et; bu usul, beni "8 giin Z(trfındfl 
h11/iilwlrıı cn.:ip lıit fntzrlo giizcllrşlitdi,. eliyor ve bıınn ı1!rnıl mııl'<lfjul• 

I ol<lll!İllilil on/alon a.;; ıi 1H f' ktul11uı11 okunıau1z1 rica ediyor: 

"8 - 10 gün kadar evvel çektir- cevheri vardır. 
digim bu iki fotoğrafımı görünce, Gece, yatmazclan ev\el pembe 
kendim bile lanımaktıt güçlük çek- renkteki, Tokalon kremini sürüniiı .. 
tını. Alnımda, gözlerim ''C ağzım Siz uyurken cildinizi bPsleyip yıı· 

etrafında çizgiler ve lıuru~uklukhı- ı muşalır ve güzelleştiriı· ve buru~uk· 
rım vardı. Tenim e,;nıer ve sertli.. luklan giderir. Gündüz için ele bC
Bugün ise bütün dostlarımın gıpta. yaz renkteki Tokalon ><remini kullw 
ve takdirini çeken ı,craz, yumuşak 1 nınız Cildinizle siyah l>enluini rritir 
ve burufiuksuz bir cildim vardır. Bu- ve açık mesameleri sıkhı.lırır. 
nu temi~ eden ve hakiki bir cild 

1 Pamııın ladesiııde Gata11ti 
unsuru olan gece için pembe ve Bu usulü bilen ve tatbik eden heT 

ller taraftan gö«/etilen rağlıct ı·e arzu üzerine 1: de ılaııs gündüz için beyaz renkteki Toka- kadın "günde 30 dakika., bir genç kı· 
!on kremini herkese hararetle tav- zın yumuşak cild ve sevimli, taze 

yeri sureti nıahsıısada biiyiitülmiişf!ır. siye ederim. İçlerinden birçokları bir ten elde edilir. Binlerce defa tc· 

Bilet ücretleri her iki vapur için 75 kuruştur. lecrübelerini yapıncı.va kadar adeta I min edilen şayanı hayret semereler 

r.•ıaı••••••••••••••••••••••lli•m•JI benimle alay ederlerdi. Fakat tecrü- size parayı iade etmek garantisiııi 

Darphane ve Damga Matbaası müdürlüğünden: 
1 - İdare muhasebesine 25 lira maaşlı iki kiitip alın:ılıık~ır. Lise 

mezunu ve askerliğinı yapmış \'e memurin kanununun 4 ıinciı maddesin
de yazılı r:-nrtları haiz Lııılunup yaşı otuzdan yukarı olmıyanlar arasında 

, 27-8-938 saat dokuzda mii.'abaka yapılacaktır. Taliplerin imtih:ın esasla
rını anlamak için vesaikiyle mi.ıiürlüğe müracaatleri. 

(Teşrinieani 9:l8 cı-.• teı·his edileceklerden müsabakaya girip kaz:ınanla 
rın o vakit tayinleri yapılmak üzere kabulleri caizdir.) 

1 - Yerli malı !iO ton külçe kurşun kapalı zarf usuliyle. 
2 - 115 ton somikok Jçık eksiltme ile. 
3 - llOOO o meş6' ı.; ·,ırııırii ve 80 ~eki kesilmemiş gürsıen pazarlıkla 

"atın alınacalitıı. 
·1 - Tamminen G ton m~hlclif pik ve JO ton kırpıntı matbaa kağıdı ve 

hurda birer aılet kalorifa kazanı ve sa~ soba pazarlıkla satılacaktır. 
5 - Kur~unun mulıomıncn bedeli 1:!2~0 lira ve muva'<kal teminatı 

993 lira 75 kuruştur. 
G - Sömikokun nıııh~m·1wıı hPdl'li 2.157 lira 50 kuruş ve muvakkat te 

minatı 177 Jıradır. 

be edip şayanı hayret neticeler el-ı vermeğe sevkediyor. Hemen lıugün· 
de edince, onlar da benim gilıi şaşa- den her iki Tokalan kreminden bi -
laclılar ve son derece memnun kal- rer vazo alınız. Tarif Pdilen tarzda 
rlılar.,. C:ild unsuru olan pembe on gün kadar tatlıik ve tecrübe edi· 
renkteki Tokalon kromi~in terki- niz. Elde edeceğiniz .pyaııı hayret 
binde Viyana üniversitesinin meş- semeresinden memnun kalmam1'sa • 
hur bir profc:ıörii tarafından keşfe- nız, rnzoyu iade ediniz, paranız 'der· 
ılileı > ve Riocel titlıiı· rılilrn rrençlik hal geri verilecektir. 

1 
Hali\'ıle, Karaail;aı·taki :\ladeni eş~«ı fahrikası döknnıhane>;i için bilim
lihan ııiiKC:.ıcn CSTASI alııı:ıcııktır. Talib olanlar, şimdiye kııclıır ça
lışlıklıırı yerlerden alılıkları vesikalarla Fabı;.ika Mllllüriyetiııc nıü

ra('ualları. 7 -'Kurşunun eksi"mesi 1 eyl·il 938 per~rmbe vr sönııkokun eksiltme
si de 2 eylUI !l:l8 cuma gun.i saat H te yapılacaktır. 

==================-============= 8 - Meşe kömurü ve gurgenin pazarlığı 6 eylül !J:l8 salı gliııli saal 14 ·[ Devlet Demiryolları İlanları 1 
HiLKAT 

Daima kanunlarına sadıktır. 
Yaratan ku\'\'(•t, her insana sıhhat ve saadet içinde yaşnmak hak 

kını \'ermiştir. Ifor Hirlll suiistimal ve tabiat kanunlarııı.t avkırı hare
ketin cezası ôlümdtlr. 

Yurddaş ! Ilcr ıanıan kendi kendinin doktoru ol! Cliitün uzviye
tini gözden geçir \'P !"Ô!'düğün en Ufak bir firıza üzerine derhal faa
liyete geç. Kendinde dü~künlük, halsizlik, i~tahsızlık, k:ınsızlık, kuv
vetsizlik, tcmbellık, korkaklık mıhissediyorsun? Bunlar uzviyetin im
dat işaretidir. Çabul< yetiş ve hayat cksiri olan 

içmiye ba~la F O :3 FAR S O L sayın doktorlarımız tarafından tak 
dir edilen emsalsiz bir kuvvet şurubudur. 

Kanı tazeler ve çoğaltır, iştihayı açar, hafıza \'e zekiİ,1'1 ~·ükseltir. 
Sinirleri, ndeleleri s~ğlamla~tırır. Azim ve faaliyeti yükseltir. Ve bü
tün. kudı:efüri uzviyette toplıyarark. ö'."'rü tabiiy~ .bütün neşelerle ge- ı 
çırtır. F O S F A R S O L gune~ gıbıdır. Gırdıgı yere sa~lık. dinc
lik ve gençlik saçar, hcı ecz:uıede bulunur. 

~-=-======================--===== 
· Urfa gümrük muhafaza ikinci tabur satınalma komisyonundan; 

Cinsi Mikıarı Muhammen ilk 
kilo bedeli teminatl Eksiltmenin 

Lira K. Lira K. Tarihı Günü Saati 
Arpa 549552 16486 00 1237 00 13 ' 9 / 938 Salı 9 kapalı zarf 
Un 299748 17468 00 2810 00 14, 91 938 Çar,amba 11 kapalı zarf 
Kuruot 361236 18061 001355 00 15 19 / 938 Per~cmbc 10 kapalı zarf 

1 - Urfa Gümrük ~1uhafaza taburu ihtiyacı için cins, mikdar, tahmi· 
ni bedel ve ilk teıninatı ve ek,iltmenin gün ve saatleri yukarda yazılt üç 

kalem iaşe maddesı kap:ııh zarf usulü ile ek!iiltmeye konulmu9tur. 
2 - Şartnameleri komisyondadır. Görülebilir. ' 
3 - İ9tekliler ilk teminatlarını Gümrük l\.tüdürlüğü veznesine yatır .. 

dıklarına ait vesikalarını ve tekli( mektuplarını havi kapah zarfların eksiltme 
saatlerinden bir t1aat evvelıne kadar Urfada köprü batında Tabur karargi. ... 
hın;Jaki komis),.ona tevdi etmi' olmaları ve muayyen saatte de komisyon• 

da bulunmaları. 
4 - Po~ta ile gönd ırilecek 

göre olmaşı ilin olunur. 
teklif tn•ktuplarının 2490 ıayılı kanuna 

(5531) 

te yapılacaktır 
!J - Yukarıda ııöstPrileıı eşyanın parnrlıkla satı~ına 8 C?ılül !J:ı8 per

şembe günü saat 1 ı ,,. haslanacaktır. 

10 -· Teklıf mektu!'lıırı eksiltmeden bir saat evvel mtıc!iriyetimizdeki 
komisrrına vcrilecektır. Fl,'1ltme ve arttırma gosterilen saatlerıle bu ko
misyonda yapılacaktır 

1 11 ·- hteklıler *"rtnamPlcrı almak ve satılacak eşya,1·1 g0rmek için 

13 ağustos 938 tıırıhioden itilıaren her gün saat 14-16 da idareye müra 
"aat ec!Plıilirler (fi~22) 

.,,.. ESKi FEYZİATİ 

Muhammen bedeli 17.732.50 lira olan 865 ton süperçimento 
12 - 9 - 938 pazartesi ~ünü saat 11 de kapalı zarf usulü ile A!lkarada İda
re binasında Mıtın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1329. 94 liralık muvakkat temiııat ile ka
nunun tayin ettiğ'i ve,ikaları ve tekliflerini ayni gUn saat 10 a kadar ko
misyon Reisligine \'ermeleri lazımdır. 

Şartnameler parası7. rılarak Ankarada Malzeme daire~inden, Haydar-
paşada Teselllını ve Sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (5852) 

Yatılı BOGAZİÇİ LİSELERİ Yatısız 

Emsali arasında en güzel ve şık 
Mobilyalar satan 

(Eski IIA YDEN) Yeni 

BAKER Mağazaları 
. . Arnavutköy Çifte Saraylar 

Ana sınırı ıle ılk kısıııı en yeni ve moclerıı tesisatile Bebekte eski f'rıınsız s~ııjozer nwktPbi lıiııasında: 
Ziyaret ediniz. SALON; YEMEK 
ve YA TAK ODASI takımlarının 
zengin çeşicllerini her yerden eyi 
şarllar ve ucuz fiatlarla bulur· 
sun uz. 

Orta ve Lise sınıfları ArııavulköyUııde Tramvay cadbcsinde çirte saraylarda kil: ve erkekler i('irı ayrı 

dairelcrcle : Her gün ıaat 10 dan 17 ye kadar Yeni Talebe kaydı icin Çifte Sanylarda mektep 
il İdaresine müracaat edilebilir. 
all lstiyenlere hrifname gönderilir. telefon : 36-210 
ı=====-: 

1 FERTEK 
RAKISI 

Üzüm ve Çeşme anasonundan çekil
miştir. 45 derece olmakla beraber baş 

w • • 
agrısı vermez ve su ıçırmez. 

inhisarlar İdaresİ!lİn Ko:>trol ve Mühürü altında 
fıçılarda dinlendirilmiş memleketimizin 

EN NEFİS RAKISIDIR 
fabrikası: Galata, Kaval sokak No. 5 - 9 

Tel. 49688 her yerde arayınız, 

fstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
2 - 9 - 938 cuma günü saat 11 de açık eksiltme suretiyle ihalesi mıı• 

karrer bulunan (1401,!Hl) lira ke~if lıedelli olan Başvekalet Arşiv Daire· 
si yanındaki tasnif heyeti çalı~ma binası ikmali inşaatının 15, 19, 2:1 
ve 27 - 8 - 9:18 tarihlerinJe Son Telgraf, Cumhuriyet, Akş,.m ve Yeni Sıı 
balı gazetelerinde inti~:ır eden ilan varakasının son fıkrıısında müteah
hitlerin "Nafıa Müdür:iiğiinden ehil tme tarihinden bir haft:ı evvel alını~ 
olduğu müteahhitlik ve,ikaeı., yerine ayni ~craitle ehliyet ·;e,ikası veri· 
leceği tashihen ilan olıınur. (:\80:1) 

lstanbul C. Müddeiumumiliğinden : 
İstanbul Ceza ve Tevkif evleri için alınacak 40.000 kih Rumeli 

mangal kömürile 27500 kilo solıalık me~e ve 80.000 kilo mu•.bak için ince 
gürgen ve 30.000 kilo hamam için kalın gürgen (gülük) o•uııu ayrı ay• 
rı açık eksiltmeye kon~1uştur. Kömürün muhammen bed,•li lSOO li\·a o• 
hıp muvakkat temina. ı 1:15 liradır. Odunun muhammen Ledeli 192;; Iirıı 

olup muvakkat teminatı 114 lira 38 kuruştur. Eksiltmesi .3 - 9 - !l:ıs ctı• 

martesi günü kömürün ~aat 11 de \'e odunun 12 ele Sirkecirlc Aşır Efen
di sokağında 13 numarad:ı Adli,ı·e Levazım dairesinde eksiltml' komisyonu 
tarafından yapılacaktır. Şartname;;i ni görmek bti.renler tatil ı: iir.lerindeıı 
manda her gün Adliye Lcrnzım Dairesinde görebilirler. <5588) 
=iiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiriiiiiiiiif=======- ;;;;;;:;:; Betiktaf Tapu Sicil Muhafızlığın- tevfikan Eylül ayının 3 üncü Cumar- !!!il 

Dr. Hafız Cemal ıılan: ıesi günü saat 1 l de yerinde tahkikat 
831 No.lı Sular kanunu mucibince yapılacağından bu gayri menkul üze· 

belediyeye intikal eden ve Halil Erçe- rinde bir hak iddia eden varsa bu 
tine satılan Be,ikta~ Kılınç Ali mahal- müddet zarfında tapu sicil muhafızlı

lesinin Fıstıklı sokağında kain fıstıklı ğına ve yahut o gün mahallinde bulu
. çcıpmcsi arsaaının kaydı bulunamad1- nacak memura evrakı müsbitelerile 

1 ğından senetsiz tasarruf at ahkamına birlikte müracaatları ilin olunur. 

Dr. Nihad Tözge 
babıali cad. No. 11. saat 15- 1 

Tel. 21942 

Hastalarını saat (2,ı; tun fj ya) 
kadar Divan yolunda Na: 104 
kabinesinde kahul eder. Mua· 

yenehane ve ev telefon 
22:39s - 2 ı o.ı..ı 
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