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KURUŞ 

16 sene evvel bugün .. Dün manevralardan dönen Başvekilin mühim beyanatı 

Başkumandanlık 
harbi-Yıldönümü 

''Yapılan tedip hareketi kat'i ve 
müsbet n'etice vermeğe başlamış 

ve son safhasına gelmiştir ,, 

oKını/ı t 

'•Türkler 

--~ Yunanlılar 

Doğu manevralarında bulunmak 
üzere Elfizığa gitmiş bulunan Başve
kilimiz Celili Bayar, dün öğleden ev
vel, Milli .Müdafaa Vekili Kazım Öz
alp ve diğer zevatla birlikte Ankara
dan şehrimize gclmişitr. Başvekil, is
tasyonda, Reisicumhur ıamına Riya
scticumhur umumi katibi Hasan Rı
za, Başyaver CeJal; Üçüncü umumi 
müfettiş Tahsin, vali \'e belediye re
isi, İstanbul Merkez Komutanı, 
Emniyet direktörü vesnir zevat ta -
rafından karşılanmıştır. Başvekili -
miz, kendisini karşılnmn[rn gelenlere 
ayrı ayrı iltifat ettikten ı;onra bir 
müddet Riyaseticumhur umumi kati
bi vesair zevatla görüşmüş; Haydar
paşa rıhtımından Acar nıotörüne bi
nerek doğruca ))olmabnhçe sarayına 
gitmiş, Atatürk farafından kabul 
buyrularnk doğu manevraları hakkın 
da izahat vermiştir. Öğleden sonra 
Perapalas oteline giden Başvekilimiz 
bir müddet de hariciye, Adliye ve l\fa 
!iye Vekillerimizle görtlsmilş ve is
tirahat etmiştir. 

Başvekilimiz, bir müddet şehri
mizde kalacaktır. 

BAŞ VEKİLİMİZİN 
BEYANATI 

İstanbul, 29 (A.A.) - P.aşvekil 

Celal Bayar, Tunceli sE>yahati hakkın-ı 
da ihtisaslarını soran hir muhabiri -
mize, aşağıdaki lıeyaıı·ıtta bulunmuş
tur: 

" Elazığda ordu mıınevralarının 

Büyük kumandan, büyük Türk Batkumandanlık harbinde cephe Te iki tarafın kuvvetleri 

on altı sene eyvel j B 11 k •• • 
•ğer taraftan da oğüne kadar eğilmez o il k k " unun u merası m 

İstiklal mücadele.inin en fADh :ayı- zannedilen düşman bafları pnlı Türk un ÇI an as erı -~~~· 
fası 'Ba,kumandanlık ınuharebesıdir. 1 v v v v 

süngüleri kar~ısında öne dü~tü. B d 
16 yıl evci Büyük Kurtarıcı Atatürkün rf eya 
hiuat idare ederek yalnız Türk tari - Dünya askerlik tarihini tetkik eden· te ı• ı ı• st es ı• Z•J Ve 
hine değil dünya askerlik tarihine lei böyle kati neticeli bir harp pek az T a k s 1 m d e 
tanlı bir sayıfa ilave eden baAkuman· görmüt ve okumuşlardır. Fakat Ata· 

T Orduda terfi eden iinıera, er-
danlık muharebesi. kati netice ile bi - türkün büyük dehası ile idare edilen kan ve zabitanın terfi listesi dün T o P l a n t ı I a r 
terken bir taraf tan yepyeni bir dev - bu harp bir bakımdan da dünya as - ali tasdike arzedilmiştir. Dün 
let; büyük Türk devleti yükseldi. Di- kerlerine en büyük bir ders olmuştur. tasdikten çıkan tPrfi listesine --o-

Belediyeye ait 
bir teklif 
.................................. 

münasebeti le 

Türk namını yükselten bu büyük göre, orduda terfi edenler şun- bu gece büyük bir fener alayı 
zaferi Tarih aynen 'öyle nakledJ- lardır: t f d·ı k 
yor: er ıp e ı ece 

Tümgeneral M. KemAI Doğan 30 A~ z f b b ·· 
Büyük Taarnu ve Batkumandan 

Muharebesi 

gustos a er ayramı, ugun, 

umgenertt ıı6ına, . . .. .. . · Zkoekrgı· enEerroakllaığya t Tuğgenerlal,. M. ! yurdun her tarafında olduğu gibi, seh-

Tu~general Kurt Cebe Novan rımızde de buyuk merasımle kutlula-
Garp cephesi kumandanı, Başku- tOmgenerallığa, Tü~amiral • M. nacaktır. Bu sabah. İstanbul komuta· 

mandan Mustafa Kemal Paşanın emir Ali Klllllk tUmamirıtllığa, Kemal nı. sabahleyin saat sekiz buçuktan do
ve talimatı dahilinde taarruz için son Erman Barem dördllncn derece-~ buza kadar ziyaret v~ tebrikleri kabul 
h ı ki k l den barem UçOncl\ dereceyf>, edecektir. Dokuzda Universite meyda 
azır ı arı i ma etti ve 6 Ağustos I 

(Devamı 4 ·iincü sayfada) 
1 

Devamı 6 ıncı sayfada nında aııkeri kıtaat. esnaf t~ekkülleri, 
Yazan: Hüaeyia CAHIT YALÇIN vvvJ talebeler ve halk toplanacak, burada, 

Celal· Bayar dün Atatürk tarafından 
kabul olunarak manevraları izah etti 

.Haşvekil ElAzık istasyonunda karşılayıcılar arasında 

son sahfalarını takip ettim. Biliyor- süvari tümeni iştirak etti. 
sunuz ki bu manevralara tekmil mo- " Büyük kumanda heyetimiz, ye-
dern teçhizatlariyle ilç kolordu ve ilç (Devamı S inci say/ ada) 

F ranko galip gelirse 
eski kralı getirecek 
Sabık kral Alf ons 

tekliflerini kabul 
Franko, gönüllüler 

meselesinden bahsediyor 
Londra, 29 (A.A.) - Deyli He

rald gazetesinin Bal muhabiri bildiri· 
yor: 

Franko, Frankist orduları muzaffer 
olduğu zaman İspanya kralını tekrar 
tahta çıkmjığa davet etmiştir. Bu da
vetnamenin metninden de anlaşıldığı

na göre Franko 13 ürcü Alfons"u bir 
ckorkuluk> olmak üzere kabul ede
cektir. 

Söylendiğine göre Kral, Franko ta
rafından ilerr. ııürülen sartlar altında 
ispanyaya dönmek istediğini cevaben 
bildinniftir. 

generalın 
etmiş! 

FRANKONUN BEYANATI 
Burgos, 29 (A.A.) - Burgos hü

(Devamı 5 inci sayfada) Eaki l91>anya kralı Alfons 
.... ..,. • .,.:Jo.v. NNw\MMJI.'""' :N ,........ ~ Al 1 evvela en kıdemsiz subay tarafından, 

içi!e~~!~~dii~e~~~ilr~ltın;umk::r~~~I man man~vra arı ve sonra da lstanbul komutanı tarafından ~ b~er~0evveril~ekti~ SH0e~eri ~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
gazetesinde çıkan .dikkut'l Hlyık me-

B 1 
e k h d d kiben askeri kıtalar ve meydanda top-

kalesini okudum. Mubrrir, iptida, d e Ç 1 a U U U n a !anan teşekküller tramvay yolu tari -
belediye işlerinden şiki'iyetini zarif kiyle Taksim Cumhuriyet meydanına 
Ve dolambaçlı bir surette anlatıyor: Al gidecek. abide yanında. İstiklal mar -

''Sabahleyin çok daha erken olma- man hazırlıkları şiyle beraber bayrak çekilecek. abide-
Yan bir saat evinizden çıktıfjımz ye çelenkler konacaktır. Merasime, as 
vakit, kapınızm öniind" ~iip tenekesi! keri bando ile şehir bandosu da iştirak 
görseniz, yaua kaldırımı olmayan, 2570 k•ı d • ı· • d edecektir. 
hatta asfalt yolda bile 1-ıf,<Jir.:letten, ara,' 1 o metre erın ıgv ın e tel 1 . o Gece; stanbul ve sküdar tarafın-

balardan yilrilyemiyecek veya <lelik hatları Ve tanklara karşı • toplar da fener alayları yapılacak, Taksim &-
deşik bir yolda bacağınnt ku·mak teh 1 bideııi yanında toplanan fener alayı 
likcsine maruz kalmış olsrınız ve ni-' <D ,.,,..,!' 7 nri sayfada) 
lıayct he1· ye1;.de bir n~ul dafre.<rinde 
aıra ile bi11ilebüen trar.ıva1ıa binmek
te sıkıntı çeksrrıfa kimi hatırlarsı

ttız ?. 
Kasap dükkanında resmi et fiya

tını tutmak için etin 11arısını kemik 
tJe kiiçiik, kuyruk ve 'h'>yun vermeğe 
kalkan kasaba boyun frimeğe nıecbur 
olsanız, eve döndüğünüzde sintkler
den rahat yemek yilfip uyu11a.mara
cak olsanız yine kimi hııttmzrsınız?,, 

Muharririn Tilrkiyedeki belediye 
derdine çare olmak il1ere teklif etti
ği tedbirin psikolojik kaynaklarını 
anlamak için belediye hizmetlerinin 
ifa edilememesini görmekten ne ka
dar müteessir olduğunu ifade eden 
bu satırları okumağa lüzum vardır. "' • ..- -

İnsanın hazan bir şeye canı yanar. Hitler ve erkinıharbiye 1 bu defald manuralarda 
~Uştü!il .bir d~r~ten nasıl haliis ola- Brüksel, 29 (A.A.) _ Cazet Lib:. . ·~· .. 
hıiecegını kendısı de kestiremez. Bu ral' da çıkan bir makalede bildirildiği· Haber verıldıgıne gore 25 70 kilomet-
l!ırad.a akl.ına ba.zı çareler gelir. O ça.I ne göre hiçbir zaman hatta büyük har re derinliğinde bir sahada üç dört di
l'elerı derm derın tahlile kalkmadan, ı bin son yıllarında bile Almanyanın bu kenli tel hattı tesis edilmi,tir. Bunların 

(Devamı ! nci sayfada) 1 ıırada Belçika hududuna koyduğu arasına da tanklara kar'ı kullanıl
H~in Cahit YALÇIN 1niktarda dikenli tel kullanılmam1ttır. maia mahaus toplar konulmuttur. 

Cek meselesinin 
muslihane halli 

İngiltere bunun için son care
lere baş vuruyor 

Londra, 29 (A.A.) - Reuter Ajan 
sı, B. Henderson°un Berline avd,ti 
hakkında fimdiyc kadar hiçbir karar 
ittihaz edilmemi' olduğunu istihbara
tına atfen bildirmektedir. 

B. Hrnderson·nuh hiç olmazsa ya
rınki nazırlar içtimaının sonuna kadar 
Londrada kalması muhtemeldir. 

Reuter Ajansı, timdilik Berlin hü
kumeti nezdinde diplomasi tarikiyle 
hiç bir teşebbüste bulunmıyacağını da 
keza istihbaratına atfen yazmaktadır. 
lngilterc hükumeti bütün alakadarla
rın Çekeslovak buhranının muıılihane 

bir surette halledilmesine imkan dahi
linde yardım edeceklerini ümit etmek 
le berdevamdır. 

Japonlara bakılırsa 
taarruzlar ilerliyor 

Fakat Çinliler de onları her tarafta 
mağlup ettiklerini bildiriyorlar 

Hankov ıehrinin bombardımaolardan aonra hali 
T .. kyo, 29 <A.A.) -- Çinden gelen 1 mm Hankeuya 200 kilometre mesa -

telgraflara göre Japon kıtaatı, Şark fede kain Liuanı zaptetrnis oldukları 
t 

. \ 
an ve ı;;ımalden Hank~uya doğru i- söylenmektedir. Diğer bir Japon müf 

leri hareketlerine devam etmektedir- rezesi halihazırda Hu.ş~n·ı 200 kilo-
Ier. metreden daha az bir mesafede bu -

Şupei eyaletinde bir Japon kolu- (Devamı & inci 841/ftıda) 
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(ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SABAH) 

Prost planında Pazarlıksız satış 
Kadıköy civarı öbür günden 
ihya edilecek itibaren başlıyor 

Karısını öldüren 
Muiz mahkemede 

hesap • 
verıyor Madam Rolan'ın 

muhakeme ve idamı 
(Baştnrllfı 1 nci sayfada) __ 

0
__ --~ 

ıçını b~altma kabilinden, faydasına kadıköy ve Mühürdar mahalle M • • k 1 kontrol Hadiseye sebep dini nikah 
kendi•i de pek kani olmadan, onları agaza çıgırt an an kıydırmamaları 

ı 1 olarak kalacak edilecek söyler. şte kıymetli muharrir böy e Beyoğlunda Kule dibinde Saiihı>" 
ruhi bir hlet içinde kalar.ık ilk düşün- Şehircilik mütehassı•ı Prost, Pa- Pazarlık.ız satı' kanununun tatbi - f8- apartımanında nikahhsı Korıni bı• 

Meclisteki gürültüleri işitiyor musu
nuz? Bu sırada size ağız açtırırlarmı? 

düğü tedbiri hemen yazıvermi~tir. risten döndükten sonr-ı Kadıköy ve katına öbürgünden itibaren geı;ilmek- çaklayıp öldürmekten •uçlu Moııin 
B t db . k d civarının imar p!Anı ile iştigal ede - tedir. Kanunun tatbikatı ;rin, bir taraf a 

U e ı r pe sa e: ~ muhakemesine dün sabah a(rırceı 
Bugün memleketimi7.de 550 ye ya- cektir. Buranın imar i~lerine de bil- tan belediye, diğer taraftan esnaf, ha- mahkemesinde ba,lanmı,ıır. . 

kın belediye reisi ile ~000 kadar be- yük ehemmiyet verilmektedir. Bu zırlıklarını tamamlamışlardır. 
1 

. Ceza kanununun 
4

45 inci maddew 
ledi»e meclisi azaları varmrn,. Buna plana göre Kadıköy f.<tanbulun en Esnaf, fiyatları gÖ9teren etiket en 1 .. la d 1 . "I J\'o•zi 

J ne gore ceza n ın ması ııtegı e · ı 
Yazan : Hanri ROBERT 3000 umumi meclis azalarını da ila- mutena yeri olacakhr. bazırlıyarak daha fimdiden •attıkları, ağırcezaya •evl:etti. Kararnameye gô· 

ve edebilirmişiz. İşte bu zatları hep Mühürdar, Kadıkl)y fakeleı<i ve mallar üzerine koym~ardır. Ayın be- re hadise fÖy]e cereyan etmiştir: 
Mayısın otuz birinci günü ak~amın çok sadık bir karagün dostun.un ya- toplayıp ve hepsini bir•Jen Avrupa.va civarı mahalle olarak kalacak, bura- finden itibaren, pazarlıksız satıf kon- Moiz, Korinle sevi,erek nil"'nlan • 

saat altısına doğru "kommün., komi- nına koştu. Heyhat! 1Love) evinde ve Balkan memleketlerine mektebe !arda, yeni açtlacak caddelerin iki ta- troluna 'iddetle b~layacaktır. mıf ve nilr.ihlanmıftır. Moiz Salihp•I" 
serleri madam "Rolan .. ın nezdine değildi. . gönderiyor; yani, bir lE'tkik seyaha- rafına .evler dizilecektiı. M~da, Kala- / Pazarlıksız satış kanununun kontrol apartımanında Korinin ailesi ile b«''. 
gelmi~ler ve zeYci "Rc!an., ın tevki- Artık adamakıllı ~.ece de oım_uştu. tine! Bu "tam mana~Je ~hircililrle mı:~• ~ıfa, Fe~ıerbahçe, ~ogurtç~ı ve- /Jariyle beraber, belediye,. kapalı çar • her oturmaktadır. Fakat evlenmeltr• 
fini müşir emirnameyi kendisine kı- Madam (Rolan) o gun yemek ~eme- aiakadar bir tetkik se)·ahati olacak- saıre ımar planında mP•ıı·e yerı ola- fıda, Mahmutpaşada, Bahçekapı ve için medeni nikahı kafi görmemııJ•r· 
raat etmi~lerdi. Bu tevkif "Kommün,. mi~ idi, kendini çok yorgun ve bitkin ı tır . ., rak ayrılmıştır. Mesire yerlerinde in- Yenicami civariyle bunlara benzer ka- bir de dini nikah yaptırmak i•temi• • 
namına yapılacaktı. ''Rolan,, meta- hissediyordu. Ayni zamanda ate~i de Muharrir "ekmeğin nı..•ıl pi?irildi- şa edilecek binaların şekli ile diğer !abalık semtlerdeki ma.ğ.zalardan dı- !erdir. Halbuki Moizin dini nilti.h )iP 

net ve sukfınetlne halel gelmeden der vardı. Bir kere yatağa yatsa herhal- 'ğini görmek, bağlı oldu~u buğday yerlerde yapılacak bin:ı!3rın şekilleri tarı çıkarak halkı izaç eden mağaza tırmal< İçin parası yoktur. Bunun ,çııı 
ha: •u ceYabı verdi: de birkaç gün hastalanarak evinden Ye un meselesini öğrenmek, oüt satış 1 

ba, ka ba,,-ka olacaktır. çığırtkanlarını da kontrol edecek, bu dini nikah merasimi geçikmekudir 
- Ben ko~mün namı altında ka- çıkmayacağında şüphe yoktu. . teşkilatına ,.e kontrolüne yakından --~ 

1 
nevıdon çığırtkanlık yapanlar da ceza-, Bu bekleme devre inden sinirlen Lo • 

nuni bir te~kilat tanımıyorum. Bina- J\Iadam (Rolan) yor,.un. argın evı- vakıf olmak bir beleJiye rei•i için 1 MAHKEMELERDP! landırılacaklardır. Son zamanda, bazı ozulmut olan karı_ koca gün geçtık~• 
enaleyh kommünlin o Prnrine inkiya- ne avdet ettiği zamaıı kocası artık son derecede ehemmi;•etli ,, olduğu- . katil ••n•fın mü~terilere ters ve kötü mua- ı münaka,..Iara ba•lamı•lar, .. k 

51

k ı,.-
da mazurum. Şayet rebir istimal evinde bulunmuyordu. <Rolan) kapı- nu düşünüyor. 17 ya~ındakı mele ellikleri görülmektedir. ga ettikleri görül.;,ü,tü.r. 
ederseniz tabii yaşlı bir adam olmak daki muhafızların elinden yakasını Bunların ehemmiyetJi •evler oldu- Bund~n ~ir müdd,~t e\"Ve~ V:ı~de Belediye. bunlarla da mücadele .ı- Moizin iddia.ına göre, Korin 8,ııi 
lığını dolayıslle size m.ıkavemet ede- ku.rtar~r~k ahb~pl~rından birisinin f ğunda kimsenin şüphc,i yoksa da be- ha~ı~dakı ~rl·a~'.ııa dşa:~t ed~ı e~ l~ _- mek üzere tedbirelr alacaktır. Çar'' evde kiracı olarak oturan Enver .dın• 
mem. Ancak sonuna kııdar bu keyfi evıne ıltıca etmıştı. pediyelerimize bu ehemmiyetli vazife- ı<a u etme ıs ıyen u ru a ınt a ı- içi. Yenicami ve Mahmutpa,ada bazı da bir gençle müna•ebete giri•ll'İftır. 
ve zecri muameleye itiraz ederim... Madam (Rolan) kocasının iltic~ ~t: !erini öğretmenin ynlunu bulmak riııi yaral~yıp ?Idüren 17 ~aş.'.nd~ki seyyar esnaf da yolların ortuına i'por Moiz, nipnlısını ikaz etmi~. !.kat !(o· 

Bu metinane tavır ve vaziy~t kar- 1 miş olduğu haney~ ~o~.tu'._ Kendl!<ıııı ! gerçekten zor bir i~tir. Avrupayı Şeh~emınlı .. c~hı~-~akkıı~d~kı dordu~- ta koyarak gelişe ve geçişe mani ol- rin bu ihtarlara hiç ehemmiyet ,errı:• 
şmnda icabında kuvvei cebrıye is- kucaklayarak kalbının ustune bastır- görmek, Avrupada kı. 'l bir tetkik se- cu •o~~- ha~ı~lıgınc~ }apıla~- tahkı- maktadır. Belediye zabıtasına, bunlar· miştir, Yaka günü akşamı iki nıkahlı 
ti mali emrini hamil bı.ılunmayan me-ı dı ve o gün~ü- ıı:ayri miismir t.eşebbü- yahali yapmak Alaeddin Cemil naza- k~~ ~üırılr~ı~~ır. Cahı~, .tttavuz key- la ~a fidd.tle '."ücadel~ ~di.lme•i için yine ayni bahio üzerinde münokopı • 
mur durakladı. Ve nıhavct kapıda sattan kendısını haberdar etb. rında "ega·ne o"z ""re teıa-kki fııelı ıle ıaşı hııfıfletıcı sebep ola • katı ve sıkı emırler verilm ... tır. k 

, - ba,Iamıtlardır. İfl• bu sıralarda pt adamlardan bırkaçını muhafız hıra- Madam (Rolan) SO!l bir teşebbüste ediliyor. Onu bu Ümide sevk- rak gözününde bulu~lıı.rulmak ~zere Sabahları sekizden evvel bazı semt- fazla hiddetlıenen Moiz bıçağını ç•k· 
karak çekilip gitti. daha bulanmak, (kom•ansyon) mec- eclım de galiba İzmir belediye rei i- ceza kanununun 448 ıueı maddeııı huk !erde bazı esnafın bağırarak u- miş, ni,..nlmna saplayarak yor•larıı•f 

Madam "Rolan,. ise bu keyfi hare- !isinde behemehal kocası lehine bir nin muvaffakiyetidir. Herkesten müne göre cezalandırılması talebiyle 11, yaptıkları görülmektedir. Eylulün ve Korin de biraz sonra ölmüttilr. 
keti meclise haber vermek için derhal cereyan uyandırmak istiyordu. :Mec- methini i•itmekle müftehir ve mem- ağır ce1~~ mahkeme"ine verilmi~tir. birinden itibaren, pazarlıksız •atıf tat- K . 

· · ı· d"" dil G k ] ot " ı· b' · '-' k ~ hak · ba 1 k .. d . • ı· h Ik · ararnamenın okunmasından forra yola çıktı ve bır arabaya bınerek ıse on : eç a mı., ı. ıuec ıs ır nun olduğumuz İzmir belediyesinin La ınua mu emesıne ş anaea • bıkatı kontrolu, cad • ~sa ı, a ı ız· 1 . • • . .. • 
· · · k d k"k · ] ] · · t t"l t · t • '1! .. . b b k b' suçu Moız hadıaeyı 'oyle anlaırr.ı,ıır. "Tuıleri., sarayına gıttı. aç a ı a e~ve ce sesını a ı e mış muktedir reisi evvelki 8ene Avrupa ır. '>' ı a.ı; mucadelelerıylo era er "' ı ır K . 

1 
. • ıı 

'1 (R 1 ) ec1· b" b 1 d • l ştı Ba'ırmaktan M 1. d uh k · .. -ı .. .. d 1 · d b 1 k c - orın e nıkahland:m. Para• "' adanı o an m L~ ınasına me u ar agı mı · g şehirlerini mühendi~l•rile beraber aı<su un m a emesı ıruru ıu muca e esme e a' anaca • 
gird,ği ıaman, binanın etrafını bir &esi kIBılmı~, naradan sarhoş olmuş dola~mış ve müstefit olmuş. Bu da Birkaç gün evvel Beyoğlunda Tar- tır. !ık yüzünden dini nikah geçikti. :'\i an 

çok baldırı çıplaklar sarmıştı. Bunlar kesif bir halk donann11, caddelerden doğru. Fakat Avrupaya bir değil beş lalıaşında me"lekta~ı sebzeci Saidi ' Bundan böyle, esnafın, ••naflığa lımın komfumuz Enverle sık .,k kon"' 
ölüm avazeleri içinde ulur gibi bağ- bir seli huruşan gibi clerin bir uğul- 1 on seyahat yapan bele;Jiye reislerini tabanca ile vurup öldüren Arnavut uymayan hiç bir harekette bulunma • masından 'üpheleniyordum. '.'lih•r•t 
rıyorlar, birçok kimselerin idamını tu içinde taşıyor (Jironden) ]erin Alaeddin Cemil de p~k iyi tanır ki Maksudun me~hut ~uçlar kanunu ma., için lsıanbul belediye zabıtası se- Enverle münasebette buulnduğunu ;,·i 
talep ediyorlardı. sukutunu alkışlıyordu. işte kendisini makal•nin başında çerçevesi içinde yapılm•kta olan mu- ferber edilecektir. ce anladım. Çok büyük bir yeise diif• 

(;\!adam <Rolan) bu r.enıi gafir or- Daha bir ay evvel <Rolan) ı alkı~- naklettiğimiz fıkralar,ıa olduğu gibi hakeme~ine diin ağır cezada devam -- müftüm. Yüksekkaldırımdaki •inerr.•• 
tasından araba ile geçemiyeceğini '.!ayan, liikin şimdi muhasım oluveren acı acı şikayete sevkertiyorlar. Ya edilmiştir. Dünkü eebede Maksudun MÜTEFERRiK: nın kartısındaki bıçakçıdan büvük L,r 

anladı koca arabanın hu kesif kala- -bu halk içinde madam <Rolan) ken- böylelerine ne demeli? Heı·halde bun- vekili müıla!a~nnı yapacıı.ktı. Fakat çakı aldım. Yaka günü eve gitti.'11. 'i· 
balığı sökmesine imkih ve ihtimal dini belli etmiyerek .ilerliyordu. )~a- ı lann gönderilecekleri yer Anupa l\Iahut mahkemeye bir istida vere - 1 _Turizm propagandası fanlımla annesi yoktu; •onra geldıl«· 
olamazdı. Biçare kadın arabadan in- dam <Rolan) daha bır hafta evvelıne olamaz. rak vekilinin Beyoğlu halkevi tara -1 Turızm propagandası bakımınd_a? Kolini kolundan bir kenara çekeıtk 
d Ye ıl le kakıla halk arasından kcn- gelinciye kadar Jironcle'nin ferman- Belediye isleri de ayrıca bir ihtisas fından Dumlupınardaki merasime radyo konferan•larının memleket ıçın Enverle münaocbetine çok müıees••r 
dine yol a;arak bin.ıy.ı dahil olabil-

1 

ferma melikesi olarak alkış, takdir şubesidir. Bİz ise heı· idare adamını I gönderildiğini bildirmi~ ve 0011 defa faydalı olacaiı dü~ünülüyor. Fakat Is- olduğumu söyledim. Eğer bu müna"" 
di. İlk salonda biraz nefe.; alabilen toplamaya alı.'.'J?lış bu kadın, bu ide- buna ehil telakki ederiz ve iptida bu mühlet verilmesini ist~.miştir. Mah - tanbul radyosu her taraftan d~yulm~- bette devam edecekse beni öldün::•· 
madam (Rolan) aleli\cp]e bir mektup alist cumhuriyetçi, şimdi münsi Ye noktada hata ederiz. Bahriye nıekte- keme bu isteği kabul ~derek muha • dığı için bu ko~feran•ların.' ~sıs ed~l- sini •öyledim ve aldığım çaıkyı crl>im· 
y:ızarak meclis reisine gönderdi ve ~etrıik,_ m~~ul ve muhak~ar tıpkı bi talebelerini Avrupa inşaat tez- lcemeyi eylüliin iiçüncii rumartesi gü- mekıe olan yenı ~adyo Dıffuzy~n ıs· den çıkardım. Korin bıçağı elimci'tn 
beklemeğe ba~ladı. bır canı gıbı saklanarak, gızlenerek gahlarını görmek üzPre bir iki ay nüne bırakmıştır. tasyonunun faalıyete geçmesınden kaparak beni vurmak istedi. 

Zavallı kadın bu salonda tamam yürü~o~du: Madam (Rolan) şanını, için Avrupaya gönderPrek sonra on-! bir katilin muhakemesi sonra v.rilme•i daha münaoip görül- Nişanlımın Enverle ayrılmakıar.<• 
bir saat, beher dakikası asırlar kadar şerefını bır kenara bırakrnıs, koca- !ara gemi yapmak vazife<ini tevdi .B t ~ b' 

1 
k 

1 
mü,tür. beni öldürmeği tercih edi1ine '""'"'"k 

k t k . t· k lb: • · · os ancıua ır a aca mese esın - 1 f r t"kt uzun gelen altmı' dakika bekledi. sını ur arma ıs ıyen a 1 yaralı edebilir miyiz? Nasıl i4ersiniz ki bi ıd k H" .. t b .
1 

.. 
1 

•ta.,·on aa ıyete geç 1 en sonra la beraber ellerini tuttum. Fakat bu 
b . 1 . ı· z 1 k d • · · • en asap useyını a anca ı e o - .1 k k 1 1 1 

b't d'J k Reı•. celse pek güritltillü olduğun ır zevce o uvermış ı. azal ı a ın zim beledh·e rei,Jeri azaları vesaire; d.. 
1 

! 
1 
• h k . verı ece on erans ar es 1 • 1 ece • esnada nasıl oldu bilmiyorum, Korin 

. . • .. . - , · . uren ce ep samın mu a em"ıne . K r ı h n d"ll ı 
dan mektubu açıp okuyacak vakit derın bır sukutu hayalP ugramış, bu- vesaire bir iki ay kadar l>ir müddetld" - d d d'I . t• tır. on eranı> ar mu te' ı ere ve- yaralanm•fb ... Bildiğim bu kadardır,, 

tü eli . ü 'ti . . . b 1 ı un agır ceza a evam e ı mış ır. .1 kı· B bile balamamı§tı. MadRm "Rolan., ı n em erı, mı erı 7ıruze er o - Avrupada sinema seyreder gibi bazı . . rı ece ır. tından •onra maktul Korinin anr.e 
t 1 Bır alacak meselesınden araları S · "'d"' )"-" F h 1 k d yavaş yavaş derin bir yeia istilaya muş a. Yesleri dolasmakla bel~dh·e islerini anayı umum mu ur ugu si ortini şa it o ara dinlendi. K. ırı 

batlamıştı. Reisten ümidini kesince Nereye gidecekti? Nihayet evine
1
ldareye ehli;·et peyda -.. t~inler? Ne açık ol~n Hüse.y'.n. ile İ•liim 0 akşam Bir müddetenberi 1ehrimizde bulu- ~unları söyledi: 

gidip hiç olmazsa "Vernyo,. yu gör - avdete karar \•erdi ve kO<'asına uzun kendilerine söyleneni anlayacaklar, ~ah~ bırkaç kışı. ıle ~trabe~ce rakı nan lktısat Vekaleti aanayi umum mü - Moiz bir •enedenberi kız1mfa 
mek iatedi ve bir hademe ile bu do,._ bir mektup yazdı. Tamam gece yarı - ne gördüklerine akıl erdirecekler. ıçmışler ve evlerıne gıtnıek uzere ay- dürü Re~at Ankaraya ıritmi,ıir. Yarın beraber ya,ıyorlardı. Bir ııün kendi,i
tuna bir haber göndE'rdi. 8ında Kommün'ün bir heyeti murah- Demir imalathanelerinden ba•laya- rılmışlardır. Hüseyin bir müddet son saat 15 ıe Ticaret oda

91
nda birçok es- ni •olı:akta gördüm. Zati e~yasını al · 

"Vernyo,. madam Rolana ebediyet hassası gelerek (Rolan) ın nerede ol- rak ter~aneleri, cam v» parsele~ fab- ra istasyonun arka•ından geçerken' naf ıe,ekkülleri mümessilleri ve t•hri- mı~ ııidiyordu. Böyle habersizce giıtıiiİ 
kadar uzun gelen bir mllddet sonra duğunu sordu; rikalarını, hasılı her rlurumdan bir tekrar İslamla kar~ılnşmı~ ve yine 1 mizd.ki bütün sanayi erbabının İftira- için tekrar ııelirse eve almıı-aca&ıro• 
kapıdan göründü. <Vernyo) her za.- - Henüz avdet. ~tmedi. 'ubeyi bana gezdirdiler. Fakat hiçbi- münakaşaya girişmişlerdir, bu sırada kile bir toplantı yapılacaktır. söylemi. Bana: •Kızını öldüreceİiim '> 
Jnankinden ziyade meyu~. hüzünlü ve - Nerede olabıhr, bu saatte? ri~inin ba~ına gelip de idare edebile- HüsE'yin 1sliima küfür etmiş, İslilm Sanayi umum müdürü bu toplantı- dedi. Kızım da korkuyordu. Bir ai< • 
yori'Un görünüyordu. - Ş.ayet bilmiş olsam da size söy- cek kabiliyette değilim. Çünkü hepsi 

1 
da tabancasıııı çekerek arkası dö _ ya riyaset etmek üzere yarın •abah fam kızını la beraber bir gazinoya vıt· 

Kocasının bu sadık dostuna başın- lemez~ım. • htmı"i bir ehliyete ihtiyaç gösterir. nük bir vaziyette bulunan Hüsevine Ankaradan şehrimize gelecek ve bu- miştik. Dönüfte Moizi evde bizi brk· 
dan geçenleri hikaye !'!ti ve kendisi- Herıfler apartımanı baştan aşagı- Bizim enle Anadolulu bir hizmetçi ı t d k .. 

1
d.. .. t" S · d rada birkaç gün kaldıktan sonra tek- !erken bulduk. Kızım evvela korkru. 

· · · · · d J h' b' b ı a es e ere o urmu• ur. onra a . nın meclıse gırme~ıne delalet etme- ya ara 
1 

ar ve ıç ır şey U amayın- kadın vardı. Bu kadın, b~zı medeni k · k 1• 'd k t 
1
: 

1 
rar avdet rdecektır. Fakat sonra yukarı çıktı. Beraberce "" 

· · · d' ca defolup itfl ara o :ı gı ere e" ım o nıustur. f sf aını rıca eyle ı. g ı er. icatların hi~bir,ine hayret etmiyordu. Dil k"' ,1 d d' 1 h"t B stanbul - Edirne a alt yolu daya girdik. Bu mada Moiz c.Lindeı '-" d' • M da <R ı ) ·· ·· "t k' • n u C< •r e ın enen sa ı os-ı e ı eylul celsesindeki hitabesinin . a '.11 ° an ° ıı:unun mu ea ıp Yeni ne giir.e hepsini 11'ayet tabii bir tancı k r· kolu m··r tt b t 'd F h- lstarbul - - l:dirne asfalt yolunda bir ~ey çıkardı. Kızım korkup dı•arı 
parlak tesırinden cesa~et almış olan mütevalı heyecanlarından, yorgunluk halde• kar~ılıyor ,·e sal.in sakin sey. r· İ'Frnı~ taban:.~ _

1
e : ın ka7 a çalışmalara ehemmiyetle devam edil

maılam Rolan meclise hil:;p ederek lanndan bitmiş bir halde uyumaya redi,·ord •. Londrada hafifçe ök•ü- .1 
" a . ' • c sı) .~ ar~ 0 a ge - k d' ı 7 39 648 ı· 'h ı d' 

• • • • • • .... • • • • a - ,, • • • • • ~ lıp te:-;Jın1 oldugunu soyJemış ve mu. mC" tıe ır . • ıraya 1 a e e Ja Ze\cı lehınde hır har~ket uyandır- karar verdı. \ e ~atagına gııdı. Lakın ren bırının rndvodnk• sesı konser h k , · h" . . . len Lu'lebnur~azdan Ed. viia·yeti 
· · k d C b hakk · · • · · · ' a ·eme ge ınıyen şa ıtı~rın celbı içın • ırne mak ve Rolanı tevkıf edilmekten kur- a er ena 1 ın en ganısınden aralığında kü~iik bir fMltı sıkı bir b k il b k 

1 
hududuna kadar takriben 40 kilomet-

tarmak istiyordu. en fakirine kadar siyanen ihsan bu- n•r- .·ıhın du,~ııma-.·ı ontı' ha,·ı·ette a~ a il ne ıra ·ı mıştır . 
... ~~ ·' _, o rclık: )"olun iki tarafına ~imdiye kadar )fa·'a!!I Rolanın ricasını.> cevap ol- yurı_uı~~ olduğu uyku ve istirahat ni- bırakmıy~rdu. Onun hal; heni hayre- -- -- 25,000 ağaç dikilmi~ıir. Bu ••ne 25 

mak tız~re "\·ernyq,, salondan taşan metını de daha düniin kahramanı o- tc du,iir!ıyı rılu, Sanrı rlii~'foe düşü- Esnaf hastahanesi bin ağaç daha dikilecektir. 
gllrülttileri madam Rolana dinletti lan bu kadına çok gör'llü• olamlı ki ne merakım zail oklu. Za\allı kadın- bugün açılıyor Bir taraftan da sulama İfİne devam 
ve: saat ikide madam (Rolan) yeni bir 1 cağız bu gibi icatları!: mahiyetini, edilmektedir. Bu sene alınması mu-B 1 heyeti mur hh ta f d Esnaf cemiy,.tl•ri müşterek yardım - u ırtırü tüleri i~itiyor masa- a asa ra ın an uyan • zorluğunu, harikuladeliğini anlamak- karrer müteaddit su tankları bulunan 
nuz? R eırada size ağız açtırmaları- dırıldı. Bu sefer kendisini tevkife tan aclzdi. Onun için, ilmin vasıl ol- teşkilatı tarafından Cağaloğlunda Mol kamyonlar sipari' edilmi,ıir. Yapıaln 
na imkıin ve ihtimal tasaV1·ur edemi- gelmişlerdi. du)1u murnUııkiyetin biiyüklüğünü lafenari cadde•nide tesis edilen tam tetkikler •onunda büyük karı,tıran 
yorıım. dedi. <Devamı var)- bile bilmiyordu ki buııa şaş ın. İşte lefkilitlı ha•tahanenin kü,at merasimi movkiindeki membadan istifade edi-

Kapılann kapalı olrn'lSına rağmen Em. lıizim Avrupaya gidenlerimiz de, esa- bu ak.,,M aa.ıL on altıda hastahane bi- !erek \iç kilometre mesafeden yol ke-ıoöıünde altı bina ,-:r.ıazakere salonunun ~ııhne olduğu . .. . • sen görecekleri şeyleri anlamağa ha- nasında yapılacaktır. narın;ı bol •u getirilmesi temi~ edil • 
şamata, mtınakap]ar, k!tfürler, ö!Om Emınonü~d: yı~ılan. 'Valde ha~ı • zırlanal\18lllaışlar~a. a9;nları açık do- Bir müddetrenberi ha.ta da kabul mı,tır. 

kaçtı. Moiz de pe1inden ko1tu '• •c• 
fada kızımı vurdu. Bildiğim bu kadar 
dır.> 

Bundan ~onra Korinle müna~el eti 
olduğu iddia edilen Enver dinlenmit 

ve maktul Korinle iddia olundui;u e• 
kilde bir münaseheti olmadığını •öyl•· 
dikten sonra hadiseyi yukarıdakı r • 

kilde antalmıftır. 

Muhakeme, gelmiyen ,..hiıler;n eri 
bi için bafka ııüne bırakıldL 

-o
BELEDiYEDE: 

Delilerle dilenciler 
avazeleri madam Rolana kadar geli- nın yanında ıstımlak edılen altı bına- la~maktan başka bir ~Jrnere elde et- • b 

1 
h 

1 
... ı Turizm bakımından çok elıemmi-

'"O r · h · · nın yıkılmasına yarından itibaren ı . etme~e n~lıyon .asta anenııı rnlon ka 
, r, mec IJ!lll ancınde toplanmı' o- meden donerler. Alelar~le A \Tupa se- . , 

1 
. yetli olan bu yol 1940 ••n•ıine kadar 

lan avam gOrühunun feryatları, şl- başlanacaktır. yahatleriııden yani bizim şu meşhur levazımı vb~ .'.'""0 · 1 il'• ~rek yerl~rın_• I ikmal edilecektir. gelen deliler ve dilenr.ilcr toplıınıp 

Şehir dahilinde yakalanan Ye i;.'{· 
vilayetlerle kazalardan İRtanbııla 

ka
·vetl rl hldd t K d" k" ki • • h 't k'k . . . konmu~. ulun nevakısı ıkmal edılmı' h t ki' h "'"! d' t , e • e naraları ara sıra co- e ı ve ope enn ım ası . • et ı 'eyahatlcrı., nıılen bır fayda -<>--- as a na ıne ma sus '"' e ıye o omo-

şan bir fırtına gibi kulakları parça- Kedi ve köpeklerin öldürülmesine çıksa idi bugün en müterakki mem- tir. Hasıa_hane.<:!e, bugünden itibaren, Çocuk bahçeleri ve kütüphaneler 
billeri ile taşınmakta idi. lıyordu. (Vernyo) hııtimei maka! devam edilmektedir. Son yedi ay i- leket haline gelirdik. F.n ufak baha- daha genıf mıkyasta hasta muayene Ç k b h l . . k k!l 

olarak• 1 . b 1 1 f 1 d . . ·ı kt' ocu a çe erının ve çocu -
• çinde şehir hudutları içinde 509 kedi ne erı u an ar masra ını hükfimet ve • avısıne geçı ece ır. ı .. . . . . . . ci nakledecek kadar r.olc olmadığın • 

- Maalesef yapacak bir şey yok. 11220 köpek öldürülmü•tür. Köpek~ hazinesine ylikliyerek ;oluğu Avru- ileride, bina satın alınırsa, bahçede ~uphanelerını~ J erlerın'. tayı~ etme - dan bundan sonra b; i•ler poli;: Vl· 
dPı!i ve kadının iki ellerini sıktıktan lerı'n bı"lhao•a ' pada almadılar mı? bir iki pnvyon daha in~a edile,.k ha•· !gr. memur edılen beledıye reıs mua- 'ti .

1 1 
kt ' 

Belediyenin vesaiti deF Ye dJrıı· 

ıkt • d d h civar kazalara köyler- İ \'İni R·ıufun riya•etindeki heyet ya saı ı e yapı aca ır. sonra Ç ıgın an a a bitken meyus den indiği görillmüş k.. k . h t şi biraz umumi bir ,•eıue ~okmak tahanen"' .>>'ıtk adedi arttırılacaktır. 1 ' ' · f t• ~ b k I 
meclis salonuna avdet t>tti. I .1• ' ope . ım a. eş- istersek, muhterem Alfıcrtrlin Cemilin rından itibaren kazaları gezmeğe baş 5 ınye - e e yo u 

* ki atı buralarda daha genı• şekılde . . . . . . . . 1 · - k , ·ı b' t j 1 . kt .... B , 'kt 1stinye ile Bebek arasındaki as • ' • tcklıfınde bıraz tadılat rnpmalı. İz- bılıyetsız erı - eger a ... ı se - ır a- ı~ aca ır. ı arın e~ı aşa, perşem-
Fakat madam (Rolan) kendini çalıştırılmıştır. Sokak kedileri çok a- nıir belediye reisi gibi ·kabiliyet ve rafa çekmeli ve yalnı« ehliyet ve li- lıe giinü t'•küdara, gidilecek; kayma- falt yol faaliyeti ilerlemektedir. B • 

kadere karşı mıığlOp teliıkki etmeyi zalmışhr. nıuvaffakiyctlerile temayü7 etmiş bir yakate nıe,·ki vererek bunların üs· kamları (•rrııi~ olduklart yerler gö- bekten sonra Baltalimamnda da iıı • 
ilr sayan mucadeleci r )ıJu. ateşin mi- Çöp arabaları iki zatı Awupaya göııılermeli. Bele- ttine de "mesulivet., prensibini hii- rlil·o~k. l' .,~""" "' •"ı w Eminönü timlak muameleleri ba~lamı~tır. Ta· 
zaclı blr kadın sıfatlk lıfr türlü ümi- Belediye çôp kamyonu ve çöp a- diye vazifelerini ~ok esa.•lı surette ktimran kı nıalı; ondan snnra biraz yoç, rekt r. Fyl~'iı:ı un b0<i>ı~ kadarı mamen i~timlıik edilecek arsa ve ev· 
dini ke,miyo~, her şeye kabil deği,, rabalarını ıslah etmektedir. 1938 se- tetkik ettirmeli. Sonra Lu zatları Lu- ümide dllşnıe'i. Yoksa, söylenip sÖ)'- çncuk 1, hr·e ve küt~phanelerinin yer- !erin sahiplerine ~u hu~u~ta. tebl~· 
bltmlş nazıırılc bakamıyordu. nesınde yeniden yüz yirmi çöp araba- ratla belediyeler için hoca olarak kul Jcnıp h ·r gü•ıkü _ma< ılc sütununu Iuı 11 ıanwn ta)m erlecek ve e~· -

1
gat yap~lmıştır. Kısmeı~ ıstımlak edı· 

Bınaenaleyh (Vernvll) nun yanın-,ıı inşa edilmiş ve Löylece araba nıik- nıalı. Eunlarııı kurslarına beledi- doldurmalı ,.,, gcrıp o:ı•nwli. lil ~n .,., be•ioden sonra inşaata ge- leceklerın hazırlıkları ıkmal ed1lmek 
dan ay~ıh· 1sı:•' .ız 'Lnvc .• ~smin_::Ie tarı ılort yüze çıknrılmış•ır l 0riınızi ılcrnm PWrmeli. Ka- . .ı._ l';t c, ı Y 'L IN 

1 
çiltccktır üzeredir. 
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Y E N i SA BAH 

MACARLAR NE HALDE Macar naibi 
memle ketine 

Sayfa: 3 

. SO.N .: HABERLER . 
Almanyanın büyük tasavvurları döndü 

Mac••):;-~diğ~~:"l:i;?-dan arasında Macaristanın ilhakı değil yollarda Alman fırkacıım Almanyanm İSfİmZ8CI ? 
ltalyanın büyük gazetelerinden biri selamladı ç k 1 k d h k 

~lan Jiomala d'ltai)a: Küçük İtıliı.fa ODUDla birlik Vardtf Viyana, 29 (A.A.) - Dün sabah- e 0$ OVa ya a are ete geçerse 
llıcnsup üç memleketin Hariciye nazır tanberi Zofiya adındaki bir Macar va· bazl devletleri• 0 nasıl hareket" 
ltının cBled> de vetdikteri kannlan Yazan : RICHARD KEAN puru ile Tuna nehrini inmekte olan 
b.ı.his mevzuu eden bir bıışmakalcııin- Macar naibi hükumeti Ar:imal Hörti d 1 J 
de: l\lacar hariciye nazırı on muhim kuwetinden ziyade Hit!eri kazandır- ile refikası, bu sabah Tuna nehri üze- edecegv İDİ SOr UğU y·a an anıyor 

cMacaristana taallııl. eden ihtilaf, nutkunda 1\lacaristan:ı! C'ihan Harbi dı. Karargahı Münihin meşhur kah- rinde Hainburgda Alman - Macar . 
~ · · ' h b · • · · b' t klid eder Bu ka- M ko •a 29 (AA) - Ecnebi şiddetle müdahale etmek mecbunyc-"tlanikte hallounan Bulgaristan dava nın :soııuııa kadar ~ am·ana ar cttı- \ eı engı ınasıııı 11 • hududuna vasıl olmuflardır. os " · · · . w • W. • • 

'1 gibi Milletler Cemiyetinin müdııha- ği ~ cgane devlet aleyhine donmesine ral' gah kilot pantalonln yeşil göm - Sahilde Naısyonal _ Sosyalist te· memleketlerden gelen ban haberlerde ~nde kal~c~gını haber verdıgı bıldı -
tsine ihtiyaç göstermeden halloundu. en hafif • ebebin bulunCluğunu aklın !ekli dinç adamlar tarnfmdan mu ha- ~kküllere mensup efrattan müreldcep Almanya hüHımctinin Val"f<>va. Bd- nlmckte ıdı. . ~ ... 
8ıından, sulhün muhafazasındıı oldu- kabul edip etmb eceJini ordu. Bu faza edilir. Bu kararg~hı~. Peştenin bir piyade bölüğü selam resmini ifa grad ve B~kre\I hükumetl~ri~~. Südct 1 ~lmanya sefaretınd.': 5ovyct huk~
iu gıbi beynelmilel işlerin aydınlan - söz Almuyaya cemile giistermek için Yahudi mahalle inin ~obegınde olma- etmiştir. Kesif bir halk kütlesi de ken ler meselcsı daha çok geçıktıgt tak - metıne bu tarzda teblıg .. 1t yapılrnadıgı 

ı · d sı "'P"'\·ce tuhaftır Mistik ve bazan da d'l · · lk 1 t dirde Almanynnın, Südet almanları- "'c esasen bu yolda talımat alınmadı· ll'ıası önünde Mılletler Cemiyetinin SO\• cıımn•or u. ~ ...,,, · ı erını a ı~ amlf ır. w • • k d' 
f•ydnsız olduğu neticesi çıkmaktadır. . :Maca

0

r \'fiZi)eliııi tetkik eden bir anlaşılamaz fakat nnzi miiridleri ta- JAPON BÜTÇESi ARTJYOR nın rnenfaatıni nazan itibare alarak gı temm edılme ·te ır. 
l\üçük ltılfıf, bu suretle. derin bir de· adamın, Macar huklı111etinin Alman- rafından hakiki iman olarak kabul Tokyo, 29 (ı:\.A.) - Azahi .Şim-
tİfikliğe doğru bir batve atmıştır. Bu \'a safında bulunma ·ıııın omın ha - edilen broşürleri Szla i burada yazar bun, hali hazırda tetkik edilmel.::te o - L d d k• ç k 1 
~ilz.iyet, Milletler Cemiyetinin e asın- ~·ici Sİ) asetinin trmeli Jlduğunu ilan- ve buradan tevzi edilit• Hiç de ha - lan 1939 mali senesi bütçesinin, bil- on re a 1 e 
dan bir kısmını ka} bt>ttiğini ve iptıdai da samimi olduğuna hiç şüphesi ) ok- t:p olmadığından Szlasi bu yazıları hassa Sovyetlerk Japonlar arasında 

1 
• • ı 

hyclNinden uz:nklaştığını göstermek- tur. Gelecek harpte 'M'l ·aristı:.n Ya Al ve husu i konuşmaları vasıtasiy1e ki münaııebatın vahamet kesbebncsi e ÇİSlDJD temas arJ 
edir.> manya ile beraber olar·ık harp edecek nüfuzunu ka1.nndı. il ve lngiltere ile Amerikanın bahri in- _ _ 

Dedklten •onra "1acnrl. ra geçi.vor \€',\'ahut da bir bitaraf ola.,.ak ona si- SiLAH VE PARA şaatı nrtınnalan yüzünden miJli mü - T 
" " B. MasPrik Hariciye Nazırına 

\e onlann mute4il bir sekilde tatmin tahtan daha ~idcletle mnhtaç olduğu SzlMi de Hitler gibi ku,·veti ele dafaa masnrifinin ihtiyacntı artmasına 
• 1 • • k b' ı · son vaziyet hakkında izahat olunduğunu kaydederek mütalt>asına J;;uğdn) ve haynın vere<'eUır. ~faca- gcçırmenın anca ır 7.amruı mese esı binaen, tezayüt edeceğini yazmakta-

İtalyanin yeni 
Ankara Elçisi --

Dün Reisicumhur Atatürke 

itimatnamesini takdim etti 
lOyle devam ediyor: i tanın karalarla çe\·rilmiş bir mem olduğu kanaatindedir. D:ıha ziyade dır. verdi 
«Macarların silahlanmakta serbest eket olan cogrnfi vazi\·Pti, onu ~C\'- kendini bir papas gibi g-ören Szlasi JAPONYADAKI TAYYARE Londra, 29 (A.A.) - Çekoslovak Ankara, 2!) (A.A.) - İtal). mu 

L külce.vs itibariyle kU\'\•etli komc:.uc:.u dini turzda düşlinür. Bir defa dostla- KAZASINDA ÖLENLERİN vanm Londra elçisi R. Masarik, bu yeni Ankara bul ük elç: i Ottavio de qlınası, alelade: bir ehemmiyettedir. · " k p b .. C h B 1 At 
h dik Alman.va,_·a muhtaç kılar. Geri kalan rındun birine şunu soylemişti: "Ko- SA YlSI sabah Hariciye Nezareline !!idere , epo ugun um ut· ~ş mm a-•vıacarların asıl halledilmesini İ•te -
~ hudutları, Kuıoi.ık Antant de,·letleri- münist düşmanlığı hnreketine kar- Tokyo, 29 (A.A.) - Domci A - hükumetini meşgul "den mesele1er türke itimatnamesini t.-ıkdiın etmi~-ri mesele, Yugo la"\'}'&, Romanya V<' :.-

~ nin elindedir ve Macar. ta11ın katiyen şı bizimki bir muhabbe>t hareketidir,, jansının bildirdiğine göre 24 Ağustos- hakkında B. Vatsittard ile bir mUddet tir. lısusiyle Çekoslovalt;radaki Macar Ö 
~t ı k b \azgec.mediği toprağı mudufoadn bir Tauıdığım bir başka lıiri!ıe de şunu ta Omeride vukua gelen tayyare kaza göri.i<;,mU ,Hir. BİR MO'f R DE\'DILDI 11:a liyetlerinin vazi}etidir. Anca u 
ııı Ieşmi~ olan bu de\·let\ı>r çt-,•irmi>:tir. soyledi: "Beşerin tl'rakk: i Allaha sı esnasında ölenlerin adedi 67 yi bul- Al . n protestosu Lizbon, 29 (A.A.) - içinde altısı 

eseelnin halJi ile Tun:ı havzasının d w d B kk' fh I l ld man} anı k l k .. l I k' · b I b' ' Ih thtivaıo halinc1e Mucari-ıfana silah- ogru ur. u tcra ·ı s,\ a ara e e muştur. çocu oma uzcre ·ışı u una.n ıı lı "\ c miısalemet temin edebilir. " ..- n.. p w 29 (A A.) Almam·amn 
Macarlar için. Yugoslavya ve Ro -

llıanyadaki ekallivetlerin 'vaziyetleri, 
l>cJc o kadar mühim değildir: çünkü 
bu meseleler. ancak birer idari malıi
~ct arzcdi} orlar ve Bükre~e, Belgrat
la kola> ca halledilchilirler. 

h yardmıda bulunacak devletler yok- edilir, eğer yeııi bir sauıaya kan dök- Birçok yolcular tayyarenin benzin rag - · - • motör kuvvetli bir dalga ile Fozdouro 
tur. Alman~ a~ a kar~ı hududunun bu- melde varı1ır.:1a, o znm~m bu AJJahm deposunun infilaki esnasında aldıklan Prağ e1çisi, ~· Es~·enler. ~ugü:ıcHa~ plajı civarında devrilmiştir. Büyükler 
lunma~ı onu tamnmiy!P Alman hnyır- da\•asıııcla kan dökme •)emektir.,, yaraların tesiriyle ölmüşlerdir. ciye nezaretıne bır nota 'erer Ç den3. çocuklardan 4 ki~ boğulmu~tur 
hahlığınn muhtaç kılmnktndır. Hatta Alman tazdki olmaksızın gazetelerinde çıkan ve Alman ordusu o---

KOZ KACIDI da nazi hareketinin büyümc.:ıi muhte- • !için bir hakaret teş~il eden bir me-

l d l\"' . t .. meldir. Hareketin, h{'niiz nazi dava- l ngı'liz kabı' nes ı.'nde kaleyi protesto etmıştır. A manra n ıacarı" nnın en ıyı . . . 
. 'd·. s· A 'ht . t " sına kazanılmamış topraksız ışçılerı .. h. t 1 t LORD RUNCIMA .. TİLE 

Ç 1_ l k 1. M l mü.,..erı:sı ır ... ıra ı ı :yaç en u~ un ' mu ı m on an 1 .- ettos ova yaya ge ınce: ese e '- -;~ t k .. tt' 1 •1
. d .. de istismar edeceği büyük bir saha &o: HE~LFYN ARA~INDA 

tı.i ki' d •· • b l ·ı t b' mevzuu e urrur e ıre 1 ırse e; gun . . . 1_ .... • ... 
n ~ · ı cgışıyor ve eyne mı e ır d .. la "f . . k k ''ar. Bu sene hnsat ıçm on bın top - __ '"'F.Nİ 1\fÜZAKFRELER 

il\ h' 1 ç k • ı... d •-· M en gune ar n nu uz ı~ıne ·ı. e uv- . . . . .ı. • " • .. 
a. ıyet a ıyor. c. osıova .... )·a a~ı a . ~ . . . raksız ışçı Almam·ava gıttı. Bunlar 1 B ı· fi · d • · 1 . .. 'A d 

~r k il' ti · Al Slovak e vetı bakım olur. ...Jacarıstanın bır M . ~~ d k • • d kl er m sc rı c ıçtıma ara Prag, 29 <A.A.) - Dur. .uvr 
L e a w~ erı. man ve - . . k b' 'k acarısı.un a aznnnmfl ı arı para 1 • • k d' . .

1 
B J'f 

1 
daki 

~Uwetl i gibi kan~ık bir meseledir. dert ohm bloke cdılmış nıar m - .1 a·· 1 .. 1 B . . 1 • 1. . ıştıra e ıyor Runcımaıı ı e >· -ıen eyn nrasın --
" ., er T • • t . f d' l"k d ı e onc u er. ll nasyon,l ROS)a ızm ı- d R c'man heve Al pek .1 . 't · ı:ıı.ı ınescleler. Çekoslovakyada, dahili tirmış olması tıcare çı "r ı a a ·a ar 1 • k , • tr . l d . B _ Londra, 29 (A.A.) _ Yarınki iç- göri.ı~me en sonra, un ı . - manya ı erı gı menın 

. Almanyayw karşı 
lngiltere - Amerika 
ve Fransa birliğ i 

b tm. O p ·1 . .. .. çın une ı pıopagmu a ır. unun . 'd b l •ncak müzakerelere k l k b l 
İr buhmna sebebiyet verdikleri gibi e ıyor. engo ı e ı5 goruyor ve la beraber Mö.svö İmr"d\· hatta mu- timaı hazırlamnk üzere nazırlar arasın tı, yenı en a, ı> . . . . . tehli e erini artı i iyor 

"1crkezi Avrupada da daima kargaşa- kendi3i~e ~engo ödeniynr; fazla mark ~dil bir toı>rak te\'Zİİ il~ belki bun- da yapılması derpif edilen mühim mü ~sas teşkil eden pren~ıplerı tesbıt ışı Paris, 29 (A.A.) - cLö Jun şöy-
1 k uyanmasına vesile oluyorlar, Mn - farla :ruzyuze gelen bankaıardır. Ek- 1 ... h· . t' . t . ed b T şaverder, bugün öğleden sonra Baş- ıle me.şgul olmaktadu. le yazıyor: 
t.lr ekalliyetinin mukadderatı, Çclcos· ıserl~""U bu bloke marklar Almanya - ;r~ı;.k m~~~ ~'tı \mı .:;~ıın .... e .. ı ır. vekalet dairesinde yapılacaktır. Saat lG 'da, Runcirnan heyeti, al- cSir Con aymon tarafından 5öyle-
lo\'akyada idari ~elcilde halledilebile-ı dan silah mübayaı:ılar:na veriliyor, .e 

1 
e, haf um~ - n~ı. ln~ ~z?n~ge- Başvekil, toplantıdan evvel Sir con tılaı· parlumento kimis\'onu ile bir nen nutuk bir sarahat açıklık ve <:e· 

td.: bir da~ değı1dir.» askeri ihtiyacı iktısadi ihtiyaç takip ~u:~ lm~ t azac~ı· .~\e~·,erım~l rt Saymon ile Lord Halifaks'ı ve İngil- görüşmede bulunmuş ve bu ~nada, saret nümuneıi olarak.gösterilebilir. 
Gazete bu mütaleaları yürüuükteıı. edebilir. ınt ıls a.d~ ınAaltço ş~. c e.1e bmu .. eb~ terenin Berlin sefiri B. Nevi! Hender-ıhükiimetin yeni projel~ri hakkında Hatip bütün milletlerin harbi ncf -

F k t Al • ,,1. 1 k , c mc erı ır. mı!'! uç nı e ugun ır 
10 

t 
1 

b 
'orıra, ltalya politikamnın, Macarların . a R • ':'an)nmn ı~c c cı~ . U.\- • • ~ • • • • • sonu kabul edecektir. B. Nevil Hen- mufassal ma ma a ffiJR r. 'retle karşıladıiını ısrarla söylemekle 
~kMiovakyada'ki Macar ekalliyet rne Yetlı manı\•el1ıt Macar nızı partısıdır. buçu.~ .mıl)on hektm nıazı)e ~ahı~ derson, bu sabah Hariciye nezaretin-1 Bu yaziyette yakında yapılacak ye- büyük bir hakikati meydana koymuf 
~le inde güttüğü politikaya daima Bu tazyik \'asıtusı çok dakik bir he- ':e b~ıy.uk toprak parçn.l~rı katolık ~ı- de Lord Halifaks ve B. Van Sittar ile ni bir lleıılı:ı)·n - Runciman görüşme-, oluyor. İngiliz milleti müsbet düşünoc 
11\ı.ı" h d. w• • le d kl sapla inkisaf ettirildi. E{!er Alnımı lısesmın malı bulunun.r. Macar ık- görfü•mü~tür. sı'ııdeıı C\'•·el kati bir iş mevzuu bahis ·ı "lh '- ı .L.:yt b' · z.a eret e ecegını ay etme e ya· ~ .. .. . . . w '" T • sı e ve su e .ıı;arşı o an a,.. ~ ır ız-
~1•ını bitirmektedir. tazyiki Ye Alman prop:ıgandası tam tı~adına kuçük arazıde~ zırade bug- Yarın sabahki iştimada nazırların olamaz. Hükumet mahfili, halen bir zetinefs ihtilafı dolayısiyle çarpısmak 
~:::======================== kuv,·etiyle Macar nazi hnreketini dcs uay mahsulü yiiksek olan büyiik ma- ht>m rn kaffesinin bulunması bcklenil- intizar vaziyeti takmmış bulunmak- iıtemiyeceği muhakkaktır. . 

Hitler birdenbire :Ckliyorsa, o zaman Almanya koz ka- likaneler_ elze~dir: çUn~ü bu. z:ıalika- mektcdir. Bu içtimada bulunmayacak- tadır. Hükumet. esas projelerinde ge- Coğrafi vaziyeti kendisine uzun bir 
• • igıdını lnracalrtır, faknt Atman~·a he- neler bugclay 1hracat tıcaretinın esa- lan tahmin edilen nazırlar. halihazırda i niş fedakarlıklar yaptığından ve hat- zaman için sulhü temin etmektedir. 

Kehle gıttı in~~ o~~ ~ırmamı~tlr .. Macar Baş\'e- s~ ve hem de e~eı: m~likanelerin ~e~- Kanadada bulunmakta olan domin- b1 bunları derin sure~ ?eğiştirme-ı1 fakat bugün mevzuu bahsolan yalnız 
._StTazburg, 29 (A.A.) - Öiıenil- ~ılı Mo yo İmr~): Hı~e:ıe k?n~ıştu- ::il toprak ız ışçılerı beslemek ıçrn y~nlar nazırı Lord Stanley. ile ba~ve- yi kabul .e~tiğinden, ~ııı:dı, Henlayn ikcndi emniyeti değil, bütiin büyük 

d'iine göre B. Hitler, bu sabah saat gu zaman kendısı ıle hukumetını de - parçalanacak olursa bu parçalar sa- kalet Lordu Lord Hailehan dır. delegelerı ıle scmcrelı bır surette :re- devletlerin emniyetidir.> 
9 

da hiç te bekle.ilmediği halde Keh1 virmck kudretini w tnc;ı\··ı~ ."iı· ·Hlam1a1biplcrini besliyemiyecek kadar küçük . .. . niden temasa girmek için. Runciman Epok, şöyle yazı)·or: 
~ &elmi~tir. Kendisine 6 General refa konuşmakta oldugunu bıhr. Bu ~" olacak ve bununla beraber başka iş koslovakyaya kuvveth duşman ~ır heyetinin teşebbüsünü beklemektedir. cMesut bir tesadüf eseri olarak At 
kat ediyordu. hepten lfacar dı.:vlel nccıııne Alman de bulmımayacaktır. Rıı büyiik mali- halka anlatmak güç olac::ıktır. Eger lantiğin öbür ucundan Hul'ün nutku 

Keh1 \lehrinde bu ziyaret büyük bir iı·adesine razı olmaktan ba,ka bir yo- kıinelerin tam bir parralnnması, e- katiyen bu vaziyetler ,loğacak olursa. --o-- bir aksiseda gibi Sir Jon Saymonun 
~11>'let tevlit etnıittir. Führer'i selam- ltm açık bulunup bulunmı>dığı ~iip - ğer endiistri topraktıııı fazla halk be- <Lehistan gibi Çekoslovak:ranın "m- DENiZ ORTASINDA iKi BA YCIN sözlerini teyit ediyor. Amerika s.iyase-
~tnak için şeltirde bir tek bayrak bile helidir; \'e bunların en iyi müdafaai ledelıilirse ancak mümkü•ıdür. Al - rurı tasyisenie,, inanan Macaristan, AVUSTURYALl tinin büyük hatlarında lngiltere ile 
11 ılınış değildi. Führer'in mu\'asale.t.i- nefsi silahlı, uzun zanu1 ııdanberi Ma- 1 manymıın menfaati, l\lacar endüstri- Macar naz ileri sabrı ti.ikenmis bir or- M .

1 29 
(AA) C b 

1 
_ hemfikir olduğunu bildiriyor. Anglo _ 

tıi rnüteakip derhal bütün hücum kıta- c.aristı:ına müteallik Alman menfaat- : sinin inkiı:ıaf etmemesinde ve arazi- du ile beraber memleketi karıştıracak d dakr~ı ya. k. d. -:--d be. c ur a Sakson sempatisi ve tesanüdü yeni bir 
1 . 1 · l · · · k . ' . .. . • . . . . . ın a ı vapur, açı enız e ır san • ı ilrı ~mniyet ve inzibatı temın maksa- erı mese esı üıennde do')Utne ·onuş- mn cok genış tevzıı )'tizfüıden bugda\' ve 1ktıdar ıçın yüksek, baht oyunları- d 

1 
.. d Üb . M"ll . . d 'k' hız.la kuvvetleniyor Bu 'tekilde vazi-

..ı f k l t • . . • . . . a ıçın e rıg ve u er ısmın e ı ı · 1
'1 e seft>rber edılmiştir. Hudut apa- ma' ır. ekilecek arazının azalmaması ııdadır. 1 na gırışecekler(lır. 

1 
l> b' b ld yet gayet açıktır. Pek ileri gitmelde 

lılrnı~ ve Strazburg tarikiy1e münak.n- l\lo YÖ Jmrerl:r e\'\ cloe bilmiyordise Mühim olan, bir müc:ıclele halinde Almanya Macarist:mı ilhak et - genç Avusturya ıyı nycın ır a e Almanya ne gibi tehilkelere maruz ka 
1
&t inkitaa uğramı tır. 1tal)'a hiısnuniyetiniıı, Almanya:ra Macaristaum bitarafct mı kalacağı mek istemiyccektir. Bunun muhak - bulup almıştır. . . . . . lacağını biliyor.> 

R.c.smi hiçbir kabul yapılmamıştır. ~:ukab~I ağırlı~ olmndığmı ~o~adn yoksa hücum mu edeceğidir. Hücum kak olduğunu Het· Hitler ile Her Hes- Buf}~r:. ~rankıstlerı~ m.ılıslerı ~~a - ÖvT, şöyle yazıyor: 
i. Hitlt>r ile tefa'katindeki zevat, o- ogreııd~ \'C Sın~ or l\f u:ssohnı Tu- etmek Küçfik İtilafı mıicadeleye so .1 sin bayanatlarından, Pan - Cermen sına gonullu olarak gırmışler, bılaha- _ fngiltere ~imdiye kadnr hiç bu 

1~obillerinden iner inmez Kehl köp- nada bir İtalyan alaka ı olmadığım kacağından ve Almaııyanın buna ma- felsefesinden ve tı:ırihen Macarın i- re hükumetçiler tarafından esir edil - kadar katiyyetle cephe almarnıstı. 
tıqünün sağ \'t" sotundaki tahkimat İf· çok açık öyledi. ni olmak istemesinden Almanyanm yi bir yoldaş olamıyacağından öğr~ - mişler ve en nihayet bir sandal ile kaç Fransa i5 tikbale ayni cesaret ve a;'"Tli 
l~i teftiş etmışlerdir. Teftiş ınat 10 focar nazi lideri binha~ı Szlasi menfaatinin Macaristanm hudut aşı- niyoruz. Fakat Almanya belki bir mışlardır. emniyetle bakıyor. Dün akşam Berlin 
' doğru hitam'a erdiğinden Hitler \'e tekaüt muaşİ\•le ,_ ' ... ı:;ar \'e rı yOrOmeme inden olduğu fikri ha - gümrük ittihadı da kinde olduğu{ Bu iki deilkanlı zabıtaya teslim edil den gelen haberlerden Çekoslovakya· 
'ıkadaşlan Offenburg istikametine ha naz.i dava mda bir müteassfptır. kimdir. Zahirde bu kadar meçhul bir halde Macaristanla pek sıkı bir bir- miş olup konsoloslan vasıtasyile mem ya yapılan şiddetli hücumların yavaş· 
teket etmi~lerdir. na bu taassup n.r, • ..0 o.>larmm c;iyaseti revizyonizme ah~mış ve Çe - lik temin etmek istiyec,.ktiı·. leketlerine iade edileceklerdir. ladığtnı öğrendik. 

O zaman Osman Jmnsma başını ha rahatlayıncn kalkarsın.. 'bir eser yazmakta oldu~unu söylüyor 1 Evet galiba yukarıya çıkıyorlar-
çe\•İrerek : Annesini yanından uzaklaştırmak du. Fakat başkaları Mchlikanın ku- dı. Gülerek konuşan ~esi tanımı;ıh. 

- Hatırlıyor musun dedi biz bu istemiyen hasla bir çocuk hırçınlığı lağına fısıldıyorlardı. Behiyenin biraz genizden konuŞan 
akşam Behiyeyi ve bazı a,.kadnşları- 1 ile yüzünü buruşturdu. O şimdi ya- - .Metresinin evindedir!.. 1 sesiydi bu Gülen de Ill'hiye idi. 
nı da\·et etmiştik ya!.. tağın başucuna gelmişti . Kadının al- 'C'ç de bey varmış yanlarında bun- Yoksa keneli ine geçmiş olsun de-

- Ne zaman?.. lnındnki mendile yeniden bol, bol ko- lar da kimlerdi? meğe mi geliyorlardı ~eri biı· hare-
20 Hakikaten eve misafiı· da\·et ettik- lonya döktü. Biraz evvel hizmetçi.re1 Bir tane i Cimi olmıılıydı !.. ketle alnından mendili çıkardı, saçla-

lerini hiç nma hiç h!!.hrlnmıyordu. getirttiği iki soda şişesinden ikincisi Birisi belki Talyanm kocası.. rmı şöy1e bir topladı. Ye küçük ko-
Se,diği şeylerin, sev~rek mesut ol-lbile daha munis görtiy'lrdu. Çünkü onları gördüğü her akşam ni de açtı. Bir bardağa boşalttı. - Ya üçlincüsü.. modon Ozcriııdeki el aynasmm sapı-

~Jgu şeylerin hep8ini unutmuş, hepJ Onun varlığınm i, te kendisine böy ayrıldıkları vaki~ y~p+ığım hatırl~-ı - Al.. Biraz daha iç. iyidir. . ~nşnat ~ıütea~h!dini düşündü. Kim na elini değdirdi. 
'

111i ihmal edivordu le huzur veren saadet Yeren bir ku\· mavacak kadar ıçkıden sersemlemışı Dedi bılır bclkı de o ıdı.. 1 te t b d k b' k 
• • , - w • • • .. • ş am u sıra a, apı)•a ır ere 

Onun için hayatın u ıl hakiki ma- veti ,·ardı. bulunuyo~~l'.. ~ . ~ . . . . . Fa~.at .onun şı?1dı bugnnlcrdc b~t- ı \'uruldu ve ce\•ap beklenilmeden kaın 
!la ı Ye merkezi Osman ve Osmana * İçmek ıti.}adında olmadıgından ba- Hakıkalen kendısını hıçbır kımse mek uieıe olan ınşaatın başına gıt- d k el ld 
ı._ • • • • • • • ı ar ma a ar açı ı. '&tşı olan aşkı olmuştu. Hizmetçi kız içeri ~irdiği vakit şım bunaltacak kadar ıçmemek ıçın ıle konuşamayacak hntta yerınden mek ıçın stanbudan ayrılmış oldu- . . 

. k' • l k k IA ıd·~· . k Ik k k d b b t b' h 1 ~ h i ·l 1 - BonJur şekerım.. Osso ha ta lı. O şu dakikada yatağının ayak ~~eta ilrke, ürke mi:5afirlcrin geldi- ıç ·lıyı nerec :d esme azım ge ıgını da ~may~ca d aBar er a. ırb" aı-1 gunsuı a ıı •. ac ı.lt k t d 'd' V ıı .r h olduğunuzu söyledi. Pek üzüldüm 
cunda otururken başının ağrısı san- gmi haber verdi 1 an ayamıyoı u. e hıssedıyor u. u gece yme oy e a on e\ m a a ın a ı ı. e ı• e - A ı . 

~i Yarnş '·avaı:ı daha Jıafiflemişti. Mi:safirlerl.. . Onlarda rnstgeldiklcri her gece misafir kabulüne mecbur olacağını likanın odasının tam nksi cihetinde malum~·~ erkekler ıastnya hı.ç ba~a-
" • b" 1 b' h J.l ı v • • • ld v • •• d • w maı.: .. Sızın yanınıza gelmek ıstedım. liatta o gürliltüler içinde o çıJgm 1 Şimdi yatagmın içinde doğrulmuş oy e ır ı:ı ue on ardnı1 ayrılmıştı. eger bılmış olsaydı bır akşam evvel o ugu ıçın esasen c ev ~OK sagır . . .. 

e .. r · · · · w '
1 I d v • k k a· · d b l 1duvundan nsawı .. nl d , k Ressam Behıye kapının önunde du-" ahat gecelermdc bılc, herkesten gıbı oturan genç kadm uyaudıgından e on arı a aşngı ~ u arı en ısın en o kadar gezmez hatta evden dışarı u uı g ' g cc• un an ) u a - . . . 

Ütküp, iğrendiği ve onun dostlarının beri içtiği sigaraların belki onuncu- pek de uyanık ve ayık bir vaziyette ı bile çıkmazdı. ıİizmet~i kız: rı hiçbir ses çıkmazdı. Halbuki Meh- nıyoı:c1u. Üstünde ~fıeıve~lı beyazlı 
llıt.thitinden kaçmak istediği zamanısunu tablanın içine atarken: bırakmamıştı. İk' kad d · t' 'Kadının b'r ta- lika kadın sesleri duyuyordu. Buka- :m~rımeden şı~ hır <!l~ı .e başının 
hn , . . 1 111 emış 1

• 
1 1 d · . , ., ustünde tu\•aletı çehreımıın yarısına 

e Osman yanına ya {]aşınca, Os- - Kim bu misafil'!er ! .. Kim ku- Halbukı ışle onlar kendisinin ha- nesi Behiye idi. Acaba ikinci kadın m seselerı nereden gelı~ ordu.. k d . ek ksa t 'k b. k 
ttıan yakımna gelip elini tutarsa bir- zum!. tır1amadığı daveti hatırlamıslar ve kim oluyordu. Tarasaya yoksa, bahçeye mi çık- a dar Bınen Pf'ld~ . dn rıb. b~r . şap a 
d . ~ . · . . \ 

1 
d var ı. eyaz ı ışın en ır ırıne ge-

b eıtbıre bütün meclıs nazarlarmda Diye sordu .. gelmışlcrdı. - Belki Talyudır. 1 mı~ ar ı. çirilmiş gayet iri halkalardan bir zin 
~Şkal~ıyor, o yamnn gelince ıken- Osman yatağın üsFlndt'I doğrul- Hakiki bir bezginlik içinde: Diye düşündü. Behiye ile onları j Mehlika dikkatle dinledi. cir bovnuna sıkı sıkı dolanmıştı. 

dısiııe gelen aykırı gördüğü eyleri mu, tu aynğu kalkmı~t·. - Of, dedi misafir görecek halim daima beraber görliyordu. I Ses pencereden gelmiyordu. Evin 
1 

Ay~kları yaz geçmi~ olduğu halde 

~aha mü amaha ile telakki edebili- Hizmetçi kız: yok.. Çağırdığımızı hiç hatırlam1yo- Hatta bazan beraber oldukları S(e- içinden doğru geliyordu. çıplaktı ve sandaldan görülen ayak 
lo:, elı·afmda kendisine yabancı Ye - İki hanım, üç de be1... r um .. Ben şimdi ne yapayım?. celerde kocasının bulunmadığı da 

1 
1çinde bir üzüntü duydu!.. Yok a !. t tırnakları koyu kırmızı boyalı idi. 

'°t uk gelen anlayamadığı insanları Dedi. - Sen daha istirahat et başın da- oluyordu. O zaman karısı evd~ yeni 
1 
Yoksa .. Yukarıya mı çıkıyorlardı. ( Devamı var ) 
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KOCA VUSUFuM DOCU MANEVRALARI !! .. ~!'!:.'!_'!~'!~!~!! 
AVRUPA GÜRE LER[ ~ 

Cihan pehlivanlığı 
rr.·· k k . . Başkumandanlık 
ı ur as erının m~?ev~ harbi vıl dönümü 
ra ve taarruz kabılıyetı (Ba.~tara/ı t nci say/oda) esir olarak Gazinin huzuruna geıirilı· 

_ _ _ f 922 de mahrem olarak taarruza ha - yordu. d • ;. K f F zırlık emrini verdi. Baş;kumandan, O· Cenİf bir cephe ile garba ogru Allo, allo . . . oca yusu ransız tomobil ile Ankaradan hareket ve lerliyen Ordumuz, ileri kıtalari)'le 9 

d• Konya tarikiyle 20 Agustoa 1922 de Eylülde dü~manla muharebe ,dertk Pehlivanını 16 dakikada yen ı Garp Cephesi Karargahının bulundu- lzmire girdi. Türk ordusu ba~kurn~; 
• Ak h' fd ' Herkes Mustafa danı Gazi Mustafa Kemal Pa~a er f _ 14- birkaçının muhakkak surette kırıl- ~ 

1 
~~ ıre gc ~·karada bHiyordu. sabah { t O Eylül) hmire l(irerk<n •· 

. mış olduğunu söylemesi üzerine, he- Gem~ a~ahyı k nrg'cmda Erkinı • mir ve civarında dii~manla henüz JTlll'" Sırf kuvvetine ve hildiği bırkaç . d t' ·ı k J ~boşe has c azı• cep e ara o.n , b . ·•· 
. men bır se ye ge ırı ere ~ h b' . U . R . i Fevzi Cep- harebe edilmrkte idi. Mağhl iyetı • alatur_ka oyu. nuna gu_·_ve_n_ e_rek cıh.an. tahnneve kaldırıldı. ar ıyeı mumıye cıs . . d"' ~iif 

' h K d 1 t Ordu kuman- manında öğrenemiyen ve esır uş~·· ~ampıyonlarıle boy olçuşup, hepsını Halk mütemadiyen tezahürat ya- e uman anı sme ve 

1 30 t k t k t 1 ek dünyanın hiç ' danlariyle taarruzun bütün tafsilatını kumandanlardan talimat a amıY • ~ er e. er epe em. ' . pıyor bilhassa Leboşenin taraftarları .z
6 

Ağustos Mendres ha valisindeki bir Yuna~ fı~ bır pehlıvanına nasıp olmamış bır Yusufun diskalifiye edilmesi için uğ- tesbit ettikten sonra, kası da Baskumandanın lzmire gırrn• 
muvaffakiyettir. . ı raşıyorlardı. 1922 sabahı taarruz edilmesini em- •İni müteakip tutularak lzmire getiril• Koca Yusufun, hakemın anlattık- , I!akem heyeti de müzakereye çe- retti .. 

1 t k 
f • mişti. !arını dinledikten s.on'rfa, ada ur.a k"ılmı'ş henu'"z bı'r karar vermı'ş deg"iJ. Kumandanlar, zabitler ve erat nı d"' •· 

- Diğer cihetten Eskişchirden uşrn oyunlardan pek az ıstı ade e ece~ı- di. Bu sırada seyircilel' arasından bi- hayet taarruz emrinin verilmesinden nı atan Üçüncü Kolordumuz, Bursa 
ni anlamış ve sergest güreşte yemi- . a ·ag·a k-"·tı • kat'i netice gününün gelmi' olmasın -

0 . ... . . rı Y tuA • • sarkında mukavemet etmek İ!"tiye menin ne şekılde olduffunu da ıyıce _ Tu"' rk galı'p savılal"laz ! Lebo- dan csevinç içinde> idiler. Her mu - · ru• 
kavramıştı. . . .. şenı'n ku"rek kemikleri kırıldıktan son harcbede olduğu gibi büyük taarruz a d• d düşmanı mağlUp etti. Bu dü~man g d Ge~cn maneYralarımızda tanklarımızdan biri «c~erken B" . .,. punun bir fırkası Mudanya civarın o hayatında hıç bu ~ekı( e gureş ra OnUn Slrtını yere getirmiştir. T • T da başlarında bulunacak olan C uyUı< esir edildi, bir kısmı da peri~an bir fll 

yapmış bir insan değilrli', · - · Diye bütün salonun işidebileceği Doğudaki manevralarda mavi ve lunuyordu: Tahminler, tam isabetle Gazinin> orduyu ve milleti, muhak - rette Bandırmadan ve Kapıdağ Yarıfll 
• Hatta ~u.raya davet edıld'..gı zaman yüksek bir sesle haykırdı. Leboşenin kırmızı tarafların en tiddetli manevra- çıktı. 26 sabahı, mavinin süvari kuv • kak surette, zafere ve selamete ula~ • adasından gemilere binerek kaçtı. 

bıle kendısıne alafranga gureş hak- taraftarları bu sesi rlllldkalarca al- lan 25 Ağustosta ba~lamı~tır. Mavi velteriyle Elazığ'ın cenubundan yap • tıracağına bütün ordu kaniydi. Bu i- 18 Eylillde Garbi Anadolu Yurı-'.' 
kında ki.mse bir. ~alıimat vermemiş kışladılar. Her kafada'l bir ses çıkı- kuvvetler, araziden istifade ederek, mak istediği taarruz, bu eayede akim manla ordunun maneviyatı pek yük- ordusundan '!arnamiyle temizl...,•rrıiftl' 
vermek ıstememıştı. .. yordu. kırmızıların ileri hatlarına kadar •o· bırakıldı. sekti. Yunanlılar çekilirken işgalleri al • 

Hakem ona serbest gureş hakkında Bilen bilmiyen herk~s lafa karışı- kuldular. Kırmızının ileri hatlarını a~- Mavi, süvari kuvvetlerinin netice a- .t4 Ağu•tosta Ba,kumandan ve tındakikasnba ve köyleri yakıp yık • 
minder üzerinde ~ers ver.?i~ten .. son- yor, neticenin her halde Yusufun a- mıya ve mevzii çevirmeler yapmıya lamıyacağını görünce, tank ve zırhlı Garp cephesi kumandanları harp ka- mışlardı. Garbi Anadoludaki Rurn •• 
ra "Koca Yusuf'.. bır an .du.şunmuştü: ley hine olacağı anlaşıl!yordu. ! uğraıan mavilere karşı, kırmızı ku.vvet kuvvetleriyle iini ve şiddetli bir taar- rargahlariyle taarruz mıntakasında hali de Yunanlılarla birlikte kaçrnır 

A}aturka gureşten ıstıfade pek 1 Bu sırada beyaz nantolonlu ha- 1 !er, ileri karakollarını kuvvetlendıre - ruz yaptı. Bunu, kırmızının otomobil - <Küçük Şuhut> kasabasına gittiler. lardı. 
az. l: umruk vurmayacaksın, sıkı bo- kem, elinde büyük megafonla güreş rek aralıklar doldurmuşlar ve karşıla- el re bindirilmiş olan kuvvetleri tam Bugüne kadar, asıl taarruz yapacak Ordumuz, bundan sonra bir kı'1rıı 
yunduruk atmayacaksın. Velhasıl an- yerine çıktı. rındakinin akışını durdurmıya çalışı - zamanında karşıladı. kuvvetlerimiz 11 piyade ve 3 süvari kuvvetleriyle lzmitten İstanbul istika· ]aşılıyor ki herifi bir yerinden kıstı-1 Halk, birdenbire .•usmuş , lıütün yorlardı . Art.'k. h~r~, i~i tarafın bütün kuv • fı~.kası, gece yürüye~ek ve g_ündüzleri metinde Gebzeye ilerlediği gibi. Ça • 
rarak yakalayıp sırtını yere yapıştır!. dikkatlerini kulakların'.\ vermişlerdi. ! Sabah, Elaziğ'"ın şarkındaki Bey:ı;:ur vetlerını.n ı ştırakıyle . ~e şıddetl: ::v~ ı d~'rnan . t~y~arelerınde~ • gızl~n~rek, nakkaleye de ya.klaştı. Bu iki mıntaka• 
maktan başka çare yoktur.,, , Hakem heyetinin saatlerce süren du sırtları kırmızılar tarafından işgal vam edıyordu. Mavı' kara v buyuk hır ıntızam ve sukunet ıçınde, da lngiliz ordusu ile temasa gelmi,tik: 

.Yus~f .. ~~nl.arı. düşünürken, hake- münakaşalardan sonra verdikleri ka- ed ilmiş ti . Günlerce devam eden ve çe- k~v~e'.lerinin iş'.irakiyle, kırmızı mev- , Afy nnkarah.isar cenubunda cAkarçay Gazi Pa"" kumandası altındak• 
mm, d~d.uğü o~tu. ı . . 1 rar ilan ediliyordu. 1 tin bir tabiat parçası üzerinde bin bir zıl er'.nı delerek ı~tıbatı .bozmak ve şeh ıle Ahır dagları araoında toplandılar. Türk ordula;ının 15 - 20 giin gibi kı 

• \ . C ~kı .pehl.'vnn .tek_rar ıkı kasırga, Mösyö Garabi, elindeki madeni zorlukla mücadele ederek inkisaf eden jre gırmek gayesındeydı'. ~una muka • 26 Ağustos sabahı, Başkumandan, sa bir müddet zarfında 200.000 kiıi· 
gıbı b ırbırl ?rıne gırdıl•r. borunun küçük ağzını, dudaklarına hareketlore rağmen kıtalarımız, tam bıl kırmızı; Mu~at nehrının cen~bun Büyük F.rkanıharbiye Reisi ve Cephe lik Yunan ordularını kati olarak imh• 

Lcboscnın taraftarları Yusuf tan götlirrlü. Gür bir sesle: J bir dinçlik ve zindelik içinde idi. kaydırmış oldugu kolla rıyle hır mu- Kumandanı, taarruz sahasında cKoca· etmeoi ve Garbi Anadoluyu tamamen 
kcrkmağa, mritemadiyen: Allo ! Allo ! Doğu manevralarının husususiyetini kabil taarruz yaptı ve karıısında mev'. tepeye >, yani muharebeyi idare ede· temizlemesi ıı:ibi bir vakıa, cihan ıarİ• 

- Leboşc attansiyon ! Attansiyon Diye haykırdı. anlamak için, bu yurt köşesinin top • zi almış olan kuvvetin, ileri hatlardakı cekleri mevkie geldiler. hinde yoktur denebilir. 

Leboşe ! - Türk baspehlivanı Koca Yusuf raklarını ve onun harikulade iklimini taarruz halinde bulunan kıtalara yar- Sabahleyin beş buçukta gittikçe şid Baştan nihayete kadar en İnce te' 
l>iye haykırıp bağırmağa başlamış ' Fransa şampyonlarınilan Leboşeyi bilmiş olmak lazımdır. Burada bil has- dım için yapmı' olduğu yer değistir • detelnen kesif topçu ateşile büyük ta- ferruatına varıncaya değin düşünüle • 

lard'.:. _ . j ıs dakikada sırtını yere getirmek su- lsa bu aylarda güneş. bir çöl cehenne- meden faydalanarak bazı mevzileri al arruz başladı. Ak,ama kadar devam rek hazırlanmıs ve harikulade bir rn• 
Bu t ı.ın bunlara ragmcn daha ılk retile yenmiş, cihan pehlivanlığının mi kadar yakıcıdır. Gece üşütecek ka- mıya muvaffak oldu. eden şiddetli ve aman vermiyen ta - haretle idare ~dilerek parlak ve kati 

hamlede. Koca Yusuf, hasmının kol- birinci güre•i bu suretle neticelen- dar soğuktur, vadiler karanlık, uçu • Harp; çok tehlikeli bir hal almıştı. arruzlarımızla Yunanlıların bir sene - bir zaferle neticelenmiş olan bu hare-
larından, enses inden Y!lkalayarak ke- t · ' rumlar tehlikeli, dağlar sarptır. Mavi, kırmızının gelmekte olan yar • dir takviye ve tahkim ettikleri ilk ve kat, Türk ordusunun, Türk zabitleri • mış ır. d k 1 . . . . d 
çi yavru'tı gibi tutup yere serdi. Halkın bir kısmı teessür içinde Burada, mavinin hareket tarzına ım uvvet c:•nın yetışmesıne mey • en kuvvetli mevzilerini bir günde ta _ nin ve kumanda heyetinin yüksek ku 
Halk, bir anda duyduğu heyecanla ba•larını önlerine eğdi, Kaşlarını çat- bakarak, kırmızılı kurmaylar, mavi dan kalmadan hareketlerini tamamla - mamen zaptetmiş bulunuyorduk. Er- ret ve kahramanlığını tarihe bir dah• 
hep birden ayağa fırladı. Taraftar- tı. 'Bir kısmı da bu ka~~rı, çılğın gi- kuvvetlerin hiç ara vermeden devam mak istiyorlardı. Fakat kırmızı kuv - lesi gün (2 7 Ağustos) ta taarruza de- tesbit eden muazzaın bir eserdir. 
!arı, Leboşeyi harekete getirmek bi alkışladı. eden ileri hareketleriyle Elaşığ'a var· vetler, iki cenahı ..... tazyika ba~lamış - vam edilerek düşman şimale atıldı. 30 Bu eser, ayni zamanda, böyle kah• 
için Fransızca neler bağırmıyordu- Leboşenin kırılan kaburgalarında, mış ve burada nisbeten zayıf olan kır- !ardı. Mavinin yarma hareketleri, kuv Ağustosa kadar devam eden takip raman bir orduyu, ve Gazi Mustafa 
!ar. Yusuf tarafından yapılmış hı'çbı'r mızı kuvvetleri tardededek oehri İ•gal vetli bir topçu alefi karşısında inkişaf Kemal gibi dahi bir Başkumandanı 

Y '" muharebeleriyle Yuhan ordusu şark -Onlar bağıra dursunlar, Yusuf, kasdi hareket tasavvur olunamazdı. etmek arzusunda olduklarını tahmin edemiyordu. tan ve cenuptan ikinci ve birinci or- yetiştiren büyük Türk Milletinin hür• 1
• ' b' t 1 lt d Çok za · t veren ve tehlikeli bir · · 'klal k ölmez bir iıbİ• gayet mü ayım ır ayıra, a ın a Ve esasen de, hakem heyeti bu ediyorlardı. Daha sonra cereyan eden yıa dularımız, şimal ve garptan Süvari rıyet ve ıstı at ının 

kıvranan hasmının enqesinden tutup noktayı nazarı itibara alarak, onun hadiseler, kurmayların karşıdaki kıta- hale dü,en mni, yeni yeni tedbirler Kolordumuzla Aslıhanlar mıntakasın· desidir. 
mütemadiyen bastırmağa çalışıyor- galibiyetini ilan etmiştiler. !arın har;ketine bakarak yaptıkları bu almıya mecbur kalmıştı. Bu tedbirler, da tamamen ihata edildi ve garba, iz- Bu zaferin neticeleri yalnız Anado• 
dıı. Bir aralık Yusuf hasmını gevşek Sonra Yusuf 0 derece hakim gü- tahminin isabetini göstermiştir. kırmızının taarruzlarını oyalıyarak gün mire doğru kaçmasına meydan veril- !uyu Yunanlılardan temizlemekten i • 
tutmağa, ehemmiyet vermemeğe baş- reşiyordu ki, Leboşenin kaburgaları Buna mukabil kırmızı, asıl büyük kazanmak gayesini hedef tutuyordu. medi. baret değildir. Bu kati zafer, ayni za• 

!adı. O dakikada kırılmış olmasa,·dı bile,, kuvvetini Fırat nehrinin ıııarbına doğ· 30 Aıı·ustos gu"nu", bız' zat Batkuman manda lstanbul ve Boğazı ellerinde tu 
Onun lıikayıtliğinden derhal istifa- yine sırtının yere ge]~eği muhak ru kaydırmıştı. Burada kıtalarımız, kar y dan Mustafa Kemal Pa,.nın idare et- tan ti i. ev et erinin, yeni ' J iki tarafta da askerimiz, bas,lca •art 1 1 f D 1 1 M·J(İ 

de eden Lebo,,·e, Yusufun altından kaktı. lar ve imkanlar içinde, gene harikula Türle Devleti muvacehesinde acizleri• •ılarındakini ,as, ırtmalc ve taze kuvvet tig"i kati meydan muharebesile Asli .. .. bı'rdenb're fır! ıp ·a k lkt Y delikler yaratıyordu. Kırmızının son - ni ve hatta bir dereceye kadar maıl' ı ay ayag a ı: Yusuf daha dinlenmemişti bile, !erle beslenmi• oldug·una kanaat vn- hanlar mıntakasında ihata edilen Yu-IJ ık k b
. · · · d Y d 'dd 1 k d lUbiyetlerini bütün cihan önünde isbat a • coş un ır seYınÇ ıçın e: kar•. ısına yine cihanca tanınmış ikin- ra an şı et enen taarruzu arşısın a 

mek için kıtalarına yer deği~tirdiler. nan ordusunun kısmı küllisi kati ola- ctmi•tir. - Viv Leboşe ! Viv !. ci bir pehlivan çıktı. mavi, vaziyeti düzeltmek için, asker - Y 

Burada bir cümlenin üç k ı· · 1 rak imha edildi. Osmanlı imparatorluğu, Cihan har• Se,;]erile salonu dakikalarca çınlat- Bu meşhur Feelon'du. e ımesıy e lik ilminin gösterdiği bütun imkanları, Anadoludakı' Yunan ordusu cBa, _ 
tılar.. Yusuf, ikinci güreşini hemen Fe-

1 8 
e e 

1 
en 8 1

• 
11 en topra uzerın- mükemmel br sevk ve idare mekanİz· kumandan meydan muharebesı'• nde "f d d"I h I' f""I k .. · binden mağlup çıkmış iken, Türk mil• d 

, Jetinin kurtarıcısı Büyük Mustafa Ke" Bu çılgın $eslerin uğultuları, a- elonla yapacağını duyduğu zaman, de ve binlerce askere. hiç bir arıza mesiyle birleştirerek ve stratejik du - zafer kartalının pençeleri arasında son mal idaresinde kurduğu yeni D.vlet. 
ha •alonun kubbelerinde susmamış- zerre kadar bir heyecan duymamış, verdirmeden yoptırmak bir iştir. rumlardan faydalanarak yeni bir cep- nefesini vermişti. 31 Ağustos gunu 
tı. bu karara itiraz bile etmeınişti. Halk K ı b h k ıl · f Gazı" Mustafa Kemal, refakatı'nde Er ırmızı ar, u are e en, muva · he kuruyordu. Bu sırada, tayyarelerin Koca Yusuf, bu uğultuların vızıltı- onun bu sportmence hııreketini son f k" 1 1 d T . k ki.nıharbiye Reisi Fevzi, Garp Cep • 
!arını dindiren bir sesle: derece takdirle kar•ıladı. Feelon- a •yel e yapmıt ar ı ve mavı ının e- attığı yeşil fişekler manevranın bittiği- h . K d 1 O d k 

· f k il · 1 • 'hb b k ] · k esı uman anı smet ve r u u -Oh d ı 1 k 1 k I k 'i o arıy e ıstı arat se e e erı, ar ni haber veriyordu. 
- oy aa ... a arşı aşır arşı a.ımn apış - ı · mandanları olduğu halde, Yunan or • 
Diye bir nara attı. Yayından kur- mağa başladılar. Yine hiitün hakimi- şılarında yeni kuvvetler görünce bun- Üç gündenberi, manevraları dikkat dusunun imha edildiği cÇalköy• civa-

tulan bir ok gibi yerinden fırladı yet Koca Yusufta idi. !arın geriden gelmit taze kıtalar oldu- le takip eden büyük komutanlar, su - nndaki muharebe sahasını tetkik ettik 
Ha•mının üzerine atıldı. Bir hamlede Bütün hamleleri o yapıyor, naralar ğunu tahmin etmişlerdi. baylarımızın sevk ve idare kabiliyeti· lens onra kaçabilen düşman döküntü
en>esinden tutup altına aldı. Halk, basıyor, kündeler atıyordu. 1 Kırmızı, mavinin Elazığ cenubu böl ni, askerlerimizin büyük kudretini tak ]erini şiddetle takip ve Uşaka doğru 
büyük bir heyecanla tekrar yerlerin- Feelon ise, son enerjisini kullana- gesinde yapmak teşebbüsünde bulun- dir ve tebrik ettiler. şimendifer boyunca çekilmekte olan 

den kalktılar. rak güreşiyor, bütün oyunlarını tat- duğu muhtemel bir kuşatma kar,ısın- 31 Ağustosta büyük geçit resmi ya- bir kısım düşman kuvvetleriyle Eski -
Fakat artık LcbMenin paçası • bike çalışıyordu. da gereken bütün tedbirleri almış bu- pılacaktır. şehir civarındaki düşman grupunu da nı kurtaracak çevikliği, ve ne de Yu- B' al k h ı 

ır ar. ı o, en meş ur oyunu o an mag"lup etmek için tedbir aldı. f 
n tek r ·!tından kaç ta k - 'f a va durak yerleri kavga etmiye başlam1',·tır. Mustafa-su un ° u ra a • ır ca "Tilki tuzagı., nı, Koca Yıısufa kur- r m Y Gazi Mustafa Kemal, Türk ordula-

liıkaydiliği kalmamıştı. Alaturkada du. Tramvay durak yerlerinden bazı- nın söylediği çok ağır siizlerden müt~ rına bu safhada: 
kurt kapanı tabir edilen bir oyunla Yusuf zaten serbest güreşin en ba- ]arının yerleri değiştirilecektir. Ga- essir olan Meliha da karşılık verince «Ordular! ilk hedefiniz Akdeniz-
ha•;nını_ ~ıskıvrak ~armıştı. _ sit oyunlarından bile haberi olmayan latasaray durak yeri, iiç yol ağzın~, kavga büyümüş ve Mustafa karısını dir, ileri!» 

\ e bu tun kuvve~ıle bastırdıgı za- yalnız ve yalnız kuvvetine güvenerek Parmakkapı tramvay durak yerı, İ dövmiye başlamıştır. O vakte kadar emrini verdi. 

man, Lebo*e, acı bır feryatla: güreş tutan bir pehlivandı. F.sasen 
1 
Bursa so.kağ~nın önü~~ ~lınacak, İs - seyirci vaziyetinde kalı'lış olan Meli- Düşman kuvayı asliyesi mağlup ol-

- Aman, aman! onu •imdi ve kadar sırtı yl're degm· e- tan bul cıhetınde tadılat yapılmıya ıh · F t · k makta beraber henüz Eskisehir civa -D . h k • b ] d ., " - anın annesı a ma, ar:ıya gırrne ve . ıye ay ırmaga aşa ı. miş bir pehlivan vap:ın, fevkalbeser caktır. k k t k . t . t' 1 rında ve Afyondan şimendifer boyun-
Tabii, Yusuf, bundan bir şey an- . • . · b ki 1 ld ızını ur arma ıs emış ır. k • k"I b d"' 

kuvveti değil mı idı? ıca ama ar çoga ı .. . . I ca Uşa a dogru çe ı en azı uşman lamadığı için mütem3diyen onu ez- - Daha var Mercan hanında oturan Cemal ve Bunun uzerıne Mustafa bıçagını ' kuvvetleri vardı. Binaenaleyh b11nla -
meğe Liran evvel yenmeğc çalışıyor- Ali isminde iki terlikçi bir para me- çekerek karısının ve ka.vnanasının ü- rın da mağlup edilmesi, düşmanın A-

du. Bir cevap: selesinden çıkan kavga neticesinde zerine hücum etmiş, ikisini de muhte- nadoluya yeniden takviye kıtaatı getir Yu~ufun gittikçe artan tazyiki Bana mektup yazan Mehmet Ara- ayni handa oturan terlikçi Hasanı lif yerlerinden ağır su•ette yarala - me•İne ve lıilil.f Devletleri tarafından 
kar~ısında kendini kay!:ıeden Leboşe, bıçakla yaralamışlardır. Kadınların feryadı üzerine gelen herhangi bir rrtüdahaleye meydan ver 
acı lıir sesle: ya: b' b'I t • k k _ memek İçin siddeıle ve süratle hare -

- Aman beni kurtarın bu Tür - 1 - cVay Star Loyn> adındaki ır ı e cı arısını I v; ayna- memurlar Mustafayı k:ınlı bıçagiyle 1 ket edilerek,, biran evvel, Garbi Ana· 
kün elinden. kaburga kemiklerim kı- lngiliz vapur 'irketinin bundan 2 7 se· nasını yara a ı miştir. dolunun, Akdenize kadar Yunanlılar-
rıldı ! diye bağırıp haykırıyor, seyir- ne evvel yaptırdığı cTitanih transa!- Reşiktaşta kıskanç hir koca karı- ' beraber yakalamışlard ı r. İki kadın dan temizlenmesi elzemdi. 
cilerclen imdat bekliyordu. !antiği, 1912 Nisanının 14 üncü gece- sını ve kaynanasını muhtelif yerle - da hastahaneye kaldırılmışlardır. Filhakika ordularımız, kısmı küllisi 

Halk, güreş yerine hücum ederek si, İçerisinde 1455 yolcu Ve 903 mü- rinden ağır surette yanlamıştır. ile u. ktan aarba, lzmire dog·ru ilerli-
Karnından ve kolundan çok derin heş ~ Yusufu ayırmağa çalışıror, Yusuf da rettebat olduğu halde cTernöv> deki Şişli tramvay depo~unda ça:ışan yerek• rasgeldiği yerde dü,manı peri -

meseleyi bilmediği için habire heri - R b 300 ·ı b ve Besiktasta Mısırlıoglu sokaırında yara almış olan Melihanın hayatı teh •an ed ivordu 
c: as :tı urnunun mı cenu u tar- · · l G l 1ikededir. -. J • 

fin sırtını işice yere yapıştırınağa . . A "k ki .. 37 numarada oturan 4 numara ı cBa.kumandan Muharebesinde• ve 
uğraşıyordu. kısınde men a topra arına mute : j tramvay biletçisi llfustnfanın karm - --·- müteakip harekatın bircok esir aldık: 

veccihan tam yolla seyrederken hır lif l "h . F t ko 8 uları Milletin cömertliği, gür bir pınar gı 
Hakemler koşup J.Rho. ··Yi Yusu. 1 e ı a, annesı a ma ve m.. ' •· ilah. crphane ve molzeme iğtinam •t-b ' k · 1 b b' h ı bi, hava kurumuna yaıdım etm,.ktt!' fun elin.elen aldılar. ays erge çartma suretıy e almı, • ile beraber ev\·elki gün ıraz ava a -
Seyircller ara,;ın ·l1n derhal bir tır. 1 mak için sokağa çıkmışbrdır. Aksam devam ettikçe, kanatlanmak ishyen 

r!oktor çıkarak mua.\ PnC~ını yaptı. 2 _ 2 3 / 8 .ı 9 38 tarihli tefrikada• üzeri işinden eve dönen Mustafa, ka-
1 
hiç bir Türk çocuğu tatmin edilmemiş 

Ualk, merakla net irP)'i heltliyonlu. 1 bahsi geçen isim yanlı~ yazılmı~tır. 1 rısının sokağa çıktığını h:ıber alı;ıca J bırakılmıyacaktır. 
Doktorun, kahııı"'•I ı<emikleıiııden T. P. 1 fena hıllde öfkelenmiş ve karısıyle 

t ik. Ordumuzun zaff'rl~ Uşaka girdiği 
2 I.-:ylül J~İinü. ordusu mahvedilen Yu
nan R ı~kt1 mandanı tCeneral Triko
piı!:tıo ilt"' b"'"kl\ büyiik kumandanları da 

medeni ilem kartısma, dünyanın me'" 

deni milletlerine tamamen müsavi hak 
ve vazifelere malik olarak çıkıyordu. 

Türk Milleti, bu kati zafer sayesin" 
de, üç asırdır kaybettiği siyasi ve iktJ 
sadi istiklilini istirdat edecek ve !"ai" 
lam eserler üzerine kurduğu yeni dev" 
leti, bütün dünyaya tanıtacaktır. 

Haliçde bir ka:ı;a neticesinde 
bir kişi boğuldu 

Evvelki ııkşam Haliçte bir faci• 
olmuş bir motörün çarnmasiyle par
çalanan bir sandaldaki bir işçi boğul• 
muş, iki işçi de baygın bir halde kur· 
tarılmışlardır. 

Hasköyde oturan ve Ayvansaray
da bir fabrikada çalışan Halil, Fet
hi ve Mustafa isminıle üç arkadaş 
dün akşam üzeri içki ve viyecek almış 
lar ve Hasköy iskelesinde Osman is· 
minde bir sandalcının s~ndalını ki • 
ralıyarak Eyübe doğru açılmışlıtl'(tır. 
Üç arkadaş iskeleden lıiraz açıldıktan 
sonra kürekleri bırakmı~lar ve san· 
dalın ortasında kurdukları rakı sof· 
rasının başına geçerek ;çmiye ba.~la
mışlardır. 

Bu sırada Eyüp tarafından gelmek 
te olan Yakup kaptanın idaresindeki 
İhsaniye motörü sandala şiddetle çar 
parak parçalamış ve i~i'ldekiler de de 
nize dökülmüşlerdir. Halil suların a· 
rasında kaybolmuş, Fethi ile )fostafa 
lhsaniye motörü tarafından lıaygın 
bir halde kurtarılmışlardır. Halilin 
cesedi bütün araştırmalar:ı rağmen 
bulunamamıştır. İhsanire motö • 
rü kaptanı Yakup ile kendisi içinde 
bıtlunnıanıak ~artiyle işçilere sanrla· 
hnı kiralayan sandalcı Osman hak
kında takibata başlanmıstır. 



T•trl IABAH , .. ,.,. .. 
1904 Rus - Japon Harbinde llİİlllİlllm-~ spanyada tayyare Japonlara bakı. 

hrsa taarruzlar 
faaliyeti çoğalıyor ilerliyor CUŞIMA DENiZ SAVAŞI 

(Baştarafı 1 nci aa.11f ada) 

Cumhun·yetçı·ler yapılan taarruzları ıunduğunu bil~irmektedir ... ~u iki te- Yazan : Rus Deniz Albayı Semenoff : 20 
' bir, Tapey daglarının etegınde mil -

d •ki • • •ı • h k ti • e him bir hareket OssUdilrler ve Hanketar etti ennı ve 1 en are e enn unun ilk müdafaa hattını teşkil et -

d 1 d v •• ı•• ı mektedirler. Japonlar, Yangçenin ce-eVaJD O Ull ugunu SOY uyor ar nubunda da nernemektedirıer. 
Torpidolarla zırhlılar 

lapanyada bfr tayyareye bomba t t1nıyor 

Banelon, 29 (A.A. - cRemıi teb Canariu ile birlikte Elcezireye gelen 
lii> tbr mmtakuancla dütmanın faa· ve Joee Tuia Diez"e karfl ~apdan t~
liyeti seçen KUnlere nasbetle aza1mtf • arruza İftirak eden 3 Frankııt muhnb 
br. Y aJnız tayyareler kayde değer bir bu sabah ıüratle Ceuta istikametinde 
faaliyet göatenni,1erdir. hareket etmişlerdir. 

Eatramadure cephesinde Cumhuri- MUHAREBE DEVAM EDİYOR 
yetçiler düflllanın Zujar mıntakasma Salamanka. 29 (A.A.) - Ebr mın 
yaptığı taarruzlan tardetmi,1erdir. takasında muharebeler devam etmek-

Cumhuriyetçiler ileri hareketlerine d' d"" b" k ·· 
M te ır ve usmanın ır aç mevzu zap-

devam ederek Casa Higurara, ata- d"I . . • 
• .._ te ı mışhr. 

aanos, l.aa Hileraa ı zaptettuden sonra . .. 
M d · Bad ·· · df" h tt Estramadure de du,mamn taarruz-a nt - aıız flmen ıer a ını 

Cabeza del Buey' den Castueraya gi- ları geri püskültülmÜflÜr. Ebr ve Estra 
den yola kadar katetmiflerdir. madure mıntakalarında birkaç yüz c· 

Cebelüttarik, 29 (A.A.) - Dün sir almmıftır. 

Diier bir telgrafa nazaran Hu -
pey eyaletine girmiş olan Japon müf
rezesi Hankeunun şimaline 140 kilo
metre mesafeye kadar yaklaşmıştır. 
Hiyukiyangın cenubunda imtidat e-

akibeti hakkında Bir Rus zırhlısının 
verdikleri malumat: 

den demiryolu. ~y~nc~ Ja~n kıta- Bu esnada filoya tamamile yetiş
atı, bu cephenın onşiimt~z~eki en :ü: miş ve nakliyemizin arasır.da seyret
him hedefi .olan. anzı~ın mer ezı mekte idile; bunlar prova ve sancak 
Mançanın şımalıne 70 kıJt,metre me- af d 6000 rd kadar mesa-

. h . . 2 k·ı t tar ımız a ya a 
sa~ede kaı? ~en şe rını~ ı ?me fede zırhlılarımız görl\nOyordu. Bun-
re kadar şımalınde talmşşüt etmış bu ,. rod. hbe l"k ediyor ve • 1 . . •1 • . Jara Bo ıno,, re r ı 
lunan Çın kuvvet erının gp,n erını sı- mezkfir zırhlıyı "Orel,, takip eyliyor-
kıştırınaktadır. du. "Aleksandr,, ortada yoldu (bu 

ÇIN TAARRUZLARI zırhlı saat 5,30 raddelerinde garkol-

29 <AA ) Son üç muştu). 
Honkong, . · · . - . Daha uzakta akşamın silratle mils-

gün zarfında Kiukıangh<'ıvannda. ~ı~ tevli olmağa başlayan alaca karanlığı 
tayyareleri üç Japon arp gemısını ·ı . b" azi 

1 . 1 . d K arasında Japon gemı en ıze muv 
hasara uğratmış ar. ve ıç erın e ura istikamette seyrediyorlardı. Toplan-
efradı ve büyük mıktarda ?arp m~- nın lamalan hattı harpleri boyunca 
zemesi bulunan birkaç naklıye gemısi mütemadiyen parlıyordu. Bu harbı 
batırmışlardır. hunin ne zaman hitam bulacaktı. 

Yoyang gölü civarında kain Hien Yanı başımda "Osliyabya,, nın bir 
zeye karşı yapılan taarruz esnasında zabitini tanıyarak gemisinin nasıl 
Çin topçu kuvvetleri 12 ufak Ja!1°n garkolduğunu sordum. Meyusane kol 
nakliye gemisi batırmışlardır. Dığer lannı havaya doğru kaldırarak ve 
cihetten Çin bomb.ar~ıman ~yyare • dudakları meraretle takallôs ederek: 
leri Japonların Kıukıangdakı mev • "Bu nasıl oldu? Bunu hatırlamak 
zilerini tahrip etmişlerdi~. ~u .. ~.e - pek hoş bir şey değil! Şüphesiz nu -
yanda üç Japon tayyaresı duşurul • h t eerlednr use. 
müştür. taliimiz sebebi felaketimiz oldu. 

Kiukiang - Nanşanq- rlemiryolunun Yalnız nuhuset taliimiz ! İyi ateş edi -
üzerinde cereyan eden haYa rnuhare: yorlardı. Buna diyecek ~öz yok, fakat 
heleri esnasında altı J.ııpon tayyaresı birarahk üç kumbara birbiri ardın
diişürülmüştür. Honkongta cereyan ca ayni noktaya çarpt1. Üçü de tama
eden diğer bir hava muharebesınde mile ayni noktaya! Bu hiç hatıra ge
iki Japon bombardıman tayyaresi dii lir mi? Hem üçü de baş taretinin al-
şürülmüştUr. tında su kesiminin yanı başına! Bun-

FECl HAVA AKINLARI lar bir delik değil adeta kocaman bir 

Honkong, 29 (A.A.) _ Son haf- kapi açtı. Bu~adan dat~alar gir_meğe 
ta zarfında Japonların Vuhana yap- başladı. Gemı derhal şıdd€'tle hır ta
tıkları hava akınları birçok sivil hal- rafa yattı - sonra batmağa başladı. 

Onu yalnız 
Japonlann 
bulduk •. 

Franko galip gelirse 
eski kralı getirecek kın ölümüne sebebiyet vermiştir. Bu Müthiş bir su hücumu oldu, bittab~· bir Ja 
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havalide Çin hava müdafaa topları bölmelerin hiçbir tesiri olamadı. Şey- p 
ve tayyareleri 14 Japon tayyaresi dü tan bile olsa bu vaziyetten kurtula ile muhat idi. Kaymakam "Fodzimo- men yine atet açını, ve su ytlzOnde 

şürmUşlerdlr. mazdı.. dedi ve asabi bir gülme ile to,, kumandasında bulunan torpito- kaldıtı son daldkai mevcudiyetine 
I L RA sarsıld;ğı halde iki eliJe yüzünü ka- bot fırkası-ki kruvazörilmüze refa - kadar kendini müdafaa etmek husu-

Sabık Kral Alfons generalın 
tekliflerini kabul etmiş ! 

Ç NDE KO E K" k" padı kat ediyordu - hücum emrini aldL sundald azmi katisini göstermittfl 
Hankov, 29 (A.A.) - ıu ıang- · . . . Mezkur zırhlı o ana kadar müteaddit . · 

da kolera vakaları gittikçe artmakta- Saat yedı sularında tlüşman torpı-
1 1 

be b bütii f"l Nıhayet saat yedi raddelerınde tor-
dır Son üç gün zarfında koleradan tobotları zırhlılarımııa bir hücum yan~n ar ac.. ra er lan 1 on~n pitolanmızın iki defa hücumundan 

. sOÔO ki•i ölmüştür Bunların arasın.: hareketi icrasına davrandılar. Fa- ateşın1e hedef ol~uş ve E' n ycakanmb. • sonra garkolmuttur.
0 (B t L. t in l ı ~ada) Frankoya göre gönüllülerin gen v • •• • • U ta bu unmuş ve ışe yarar an ır 

&f arau c T• da birçok Japon askerleri vardır. kat kruvazorlerımız ateş açması ze- . SON 
k6n\etinin gönüllGlerin .reri alınman alınman projeainin tatbiki Kiiç. fakat 5000 ÇINLlNIN AKİBETİ rine çekildiler. tek küçük topu kalmış olmasına rağ- - -

projesine verdiii cevap hakkında Ha- imk&nsız değildir. Çünkü Frankist İa- Honkong, 29 (A.A.) -5000 Ja- Kendi kendime? "Allah vere tor- ç k ) k J • 
vu Ajamuun muhabiri tarafından ao- pany~ her zaman haklı. adil&ne ve pon, Kuikiang civarında üin kızıl pil dökmüş olmasalar!., diyerek dil- e OS 0Va mese eSJ 
nalan bir euale ceYap veren Franko, kendisine zaran dokunmayacak her gölün sahiline çıkmak istemişse de şündüm ve oturduğum sandığın üze- " ,,.,.,..,.,..,,.1.1,,,,.wwv.._._.~.,...v-dw.v.N"H.INW~ı .A..MAl\N\MNAI 
bilhuea demiftir ki: türlü tedbirleri kabul etmeie hazır- bunlar Çin kalelerinin ~iddetli ateşine rinde dö.ne.rek daha elverişli bir yer lngı·ıı·z Lor u 

1 
e man 

- Ademi müdWle komitesi aza- dır. maruz kalmıştır. bulmak ıçın baktım. 
b. .. "'azıll n •flannda çar t ı aının ırçoau ""' an Franko netice olarak Frankist apan Mutaarrızlann iki bini ö müş ve Bu aralık her taraftan sesler heye- e e H 1 d - üllül rin yüzde ellisinin geri Dil 

PlflUl gon .. e dah.I bulunm dığmı yanın galip aeldijini ve bu zaferin hiç dört nakliye gemisi batırılmıştır. Ş canla: reısı en ayn arasın a 
~ P::J= 1 

il bir ,eyin ve hiç bir k.imeenin gaabet- manın geri kalan kuvvetleri beş top. - Borodino! Borodinoya bakınız! 
ihn~L t .ül> 1 1 . . 1 meaine veya küçültmesine razı olmaya çekerin himayesinde ricat etmişler- Diye batnştı. Mümkün olduğu 
Fnuıao gön .. ii enn aen • ınmaaı .. .. . . . . . dir. kadar süratle kendimi dirseğimin O- y ) •• k 1 • etJ• bı•raz . • .... F nkiat 1-n-yı mutazar caaını tebaruz ettınnlf ve demiftır lu: apl an muza ere er Vazıy proıesanın ra -r- ı- İ k l.b h ·· lü l l l 1 zerinde kaldırarak baktım. Fakat 

nr etmecliibıi tarih ettikten aonra fU - n 1 a unız. u tur manevraya sıv L ç NL LER N "Borodino,, nun bulunduğu nokta - 1 Ah d r g·bı· oldu 
aôzferi ilave etmiftir: ııed çekmiftir. Adaletimizin ancak va- MUKA VEMETt da şimdi büyük bir köpük parçasın- 15 a e e 1 
.- Eler ecnd>I pnüllüler ~elme: ~ ~faatleri bir h~d ~~in edebilir. Hongkong, 29 (A.A.) - Çin kuv- dan bqka bir şey görünmiyordu. Prag. 29 (A.A.) _ Bazı Alman ile ihzari bir göriifme yapnufbr. Ken 

llUf ol•ydı harp seçen 80n~de bıt H~htt taftaaut onu flmdikınden daha vetlerinin Msantunmın merkezi olan ş· d" t 7 10 .d. . . 1 ld '-1 h b 1 d" . .. ~1 d y L_L "d d-
• rih Kızd ı · · le k Biz b .. ·· 1 1 -- ım 1 saa • 1 ı. sazetelerının a mıt o UııL an a ere- ıaı og e en aonra orııunayr an o-

llUf olacakb. Çünkil 
0 

ta te or- l)'1 tek 
90 aınaz. utün apüİ : 0 ~ T~ina~ı istird~t ed.erek ora!ı ~ma - Düşman filosu sancağa devrederek re nazaran dünkü söriifme anaaında necek olan Lord Halifab ile göriife • 

du Madrit kapalannc:la hezimete uira- ı lar için büyük ve eerbeat bir apa Y mıyle ışgal ettıklerındenberı Tsınan - gün doğuşuna doğru .yol aldılar ve Bay Henlayn ile Lord Rünciman ara- cektir. 
--. > vücuda getirmek istiyoruz.> .

1 
_ L D--

-=~~~-~==~~============~===~~==== j~~M ~tab~~ ~~~lem~~nito~~~ra ~~~M~~~~m~bt~rt~ed~~ a~~~~~~~~ti~.~ 

Dün• ı d müstevliler arasında mütemadiyen ler. Bunlar bizi şarktan garbe doğru ne karar verilmittir. kllet dairesine geleceii. müteakiben manevra ar an muharebeler cereyan etme.ktedir. Ja- bir nısıf daire teşkil etmek üzere iha Prager llliatrite Montag. Lord Rün- Lord Halifaka. Sir Con Saymon ve B. 
ponlar zayıf ve manevi kuvvetleri bo- ta ediyorlardı. ciman ile B. Henlayn arasında yapılan Hendenon ile görüteceii zannolun-

d •• B k • 1 • zoktur. Pukov - Tientsin hattının şi- Mezkur torpitobotların hücumları- dünkü sörütmenin vaziyetteki gersin- maktadır. On en a Ş V e 1 ) n mal kısmında bir haftadanberi milna nı karşılamağa hazırlanarak iptida liii hafifçe izale etmit olduğunu ve Vaziyette vukua ae)ecek tebeddii
kalat durmuştur. kruvaz6rlerimiz ve arkasından biz Sildet'ler fırkasının müzakerahn yeni llt fimdiki pllnlarda bir d~klik ic•• h • b Tsinanın şimalinde kain san neh- tedricen iskeleye dilmen kırdık .• Se- safhasına dahil olmaia amade bulun- raaına istilzam etrnediii takdirde 1. m U 1 m e Y a n a t ı rin köprüsü Çin kuvvetleri tarafın - manm en kırmızı tıırafına doğru I duğunu istihbaratına atfen yazmakta- Çemberlayn, yann akpm Balmoral"a 
dan tahrip edilmiştir. seyretmekte olduğumuıa nazaran bu dır. gidecektir. 

Baştarafı t inci sayfada " Beni müftehir ed~n görüşlerimi JAPON TAYYARE,l.ERl esnada ciheti seyrimizin batı olduğu Prager Montas. iki devlet adamının HENLAYN NOREMBERC 
ni silihlula her afln daha tekimfil Cumhurreisi ve kahraman cumhuri • FAALİYETTE na hükmettim. Saat 7,40 da henüz göriifmelerinin mevzuunu gizli tutma- KONGRESiNDE 
eden ordumuzun zafer mektebinin t rd ı · B k d zırhhlarımızı arkamızda f'Örebiliyor- ia karar vermif olduklannı, maama- Berlin. 29 (A.A.) - Henlayn. 

ye o o annın eşsız :\Ş uman anı H k ~. tA A ) y -+ d l k k k b" h ld k" .. S "d lacak l b. yflklek tecrübe ve cleraleriyle yetiş- . . ong ong, ~ . . - ana~- um. Bun ar arma arışı ır a e fih bu görüflJlenin bundan aonra ı mu tuttprt a açı o an ecne ı mem 
firmekte devam etmektodirler. Efrat Şefım Atatörke atzettt'11. senin cenubunda Japon taarruza baş oldukları halde gittikçe yaklaşan zakereler için çok mühim oldujunun lekette oturan Alman.lar koncreainde 
ta aördfliflm disiplin fe\'k ve enerji Q_Oradayk~n, Dersimi~ tedip ~- ladığı zaman Çin tayyareleri büyük düşman torpitobotlarına karşı ken- aöylenilmekte bulunduğunu yazmak- hazır bulunımyacaktır. Buna mukabil 
sobaylanm~ vukuf, kabiliyet ve rek-- ve aynı zamand9 ımar ve ıs- bir faaliyet göstererek Yangtse uzun- dilerini müdafaaya çalu~ıyorlardı. tadır. Nürembers kongresine S den 12 Eyin. 
maharetli ·cıa · ha ati ye karada lih programiyle meş&"Ul oldum. As - luğunda Japon harp gemilerini şiddet Not defterime kaydedebildiğim 

17 
KİŞİNİN ÖLDOCO HABERİ le kadar davetli ufati)lle iftirak ede-

ni ~ ":~ na kullanılma- keri ve mülki salahiyettar zevatın le bombardıman etmişlerdir. Bunlar- son malumat budur. cektir. 
y~~ı v:ıu· et, nb"1'0k mille - mahlm,ıt ve IQiltalialarmı dinledim .. dan birkaçına bomba isabet etmiş ve Zayi ettiğim kandan, bahusus he- Prag, 29 (A.A.) - Zaytung Mon· o 

::~zin ::uaiyJ, 

1

fftihar etmekte ~e Yapılan tedip hareketi kat'i ve müs- iki kruyfazod··r ateş almı!'.ltır. ~n iki nüz sarılmamı~ olan ~·;trslarımın il- bt~g. bSüdetler fır~a~ direksiyonunun İSVTAEÇYYVEARELAL~N 
gün zar ın a JaPon tayyarelerı Nan- ır eyannameaını ne,retmektedir c.ru 

milli mukadderatını bMilamaktaki- bet netice ve~i~e ba~lamış ve son şang, Tehan, Hinze ve Ju\f;angı bom tihap peyda etme~~n~en titreme~ baş Mezkilr fırka, bu beyannamesinde Berlin, 29 (A.A.) _ Hava neza· 
güveninde haklı olduğunu g~teren safhasına gelmıştır. bardıman etmişlerdir. Bu arada 4 Ja- ladım. Başım donuyo~du: :ardım Seb-Eje-"de vukua gelen hadiae reti müste,.n Cener•I Mileb ile Al· 
kuvvetli bir bal arzediyor. Bılhassa " Kısa bir zaman sıınra Dersimin n tayyaresi dil ilrülmüstür. talep etmek üzere aşagı ındım. esnasında 1 7 kifinin te'9f olmuf oldu- man hava orduau erUnaharbiyeai reili 
ilave etmeliyi~ ~i bu kuvvetler da • şimdiye kadar geçirdiği sdhaları ve Po Vuhan ve Şa~gsha ii~erinde son w una dair cenubi Bohemyada intifar General Stürm, İaveç hava kuvvetleri 
ha evvel Dersımın malftm sarp ve çe- bundan sonra yapılması kararlaştın- iki gün zarfında yapılan hava muha- Zavallı Suvarof ne olmuştu? Bu el'mif olan .-yiaaln kati surette tekzip nin ziyaretini iade etmek ÜUl'e bu •· 
tin dai ve kayalıklanııda kendilerine lan ıslihatı bütün tafsi!atiyle efkarı- rebeleri esnasında Japonların iki zırhlının son dakikalannın tasvirini etmektedir. bah tayyare ile Stokholm"a gitrni,Ier· 
verilen tedip vazifesini ifa etmişler umumiyeye bildireceğim. Şimdiden i- bombardıman ve bir avrı tayyaresi JaPonlara terkediyorunı: Fırka direksiyonu, halk arumda dir. 
ve büyük bir kısmı uzak mesafe ka- fade edebilirim ki eski zamanlarda düşürülmüştür. "Akşamın alaca karanlığında kru- karga,alıklar ,çıkarmaia istihdaf eden -'l--

tettikten sonra, Elizıi He Palo ara • ld ğu ·b· to ı k t" k vazörlerimiz düşmaıu (.Japon) •ima- bu kabil pyiaların intipnna mani ol- NAZI KONGRF.SI . o u gı ı p u şe tıve ın vu uu . . w "i 

aındaki manevra sabasına gelmışler- be ta f ed"J • t• Zaferı hakketmıf oldugumuzu, za- le dog·ru sürüklerken sahnei ha te mak için zaruri olan bütün tedbirleri Berlin. 29 (A.A.) - ()r.,,ildiii-d . B -~ k tal rd h" r ra 
1 mış ır. f ı· .,_ ld .. . b d -L·1 rp n . "h d w• • d . . n _ 1 d bul Hitl ır. una a-Ulen ı a a ıc; yor- .. • ere ayuı; o ugumuzu ıa at e eoı - . ıttı az e eceıanı va e&mifbr. ne göre uer in e unan · er riie-

pn)uk eseri yoktu. Bul'ftda ordu sıh- Ordumuzun ve Jandarmamızın mek için birinci planda yapmamız la- b~raz m:saf ede Rus kumandan gemi- ALMANYA iLE CÖROŞOYOR aa11Dm ekaeriai Nürea)bers konaıreei 
hiyeeinin ve pli bbmetlerinin de bu çetin davada ~öe~rdili kahra - zımselen bir f9Y var: Göklerimizin sı olan Suvarof,, a yalnız olarak te- Londra, 29 (A.A.) - lnsi)terenin miinueiaetİJ'I• or&J• ~. 
nıOJremmel .....,,, oldutuaiı kaydet • manca faaliyeti, milletfmidn takdl - emniyetini korumak. sadüf etmi.tlerdir. Bu gemi bir tara- Bedia attfari a-r ~clenon. Hariciye 

rfDe ~ .. 
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ln·aV'1 
Tecrübe ... 

Basın kooperatifi 
• • 

nızamnamesı 
Müessisler dün tekrar toplana• 

rak müzakereye devam ettiler 
Basın Kooperatifinin kurulma te

şebbü8ü, nizamname projef.linin kabu
lü ile dün müsbet bir adım daha at-

Çeviren: l-aik Bercmen mı.tır. 
'Müe" islerden birçokları evvelce; 

Klemantin Auinyör on sekız yaşına kendine gelerek kambur karde~ine, bu kararlaştınldığı gibi dü'l saat on dört 
g rmit ve bu müna.ebetle ·kendi.ine vaziyetten pek zıyade ho1landığını buçukta Basın Kurumunda toplanmış 
evdekiler ve do•tları sevdiği çiçekler- sö.~edi. ve Matbuat Umum Müdürlüğü tara
den yapılmıf birçok buketler hediye Delikanlı, Klemantin'e ho1 görün - fından hazır bulunan Ra\' Sadri Er-

-Bugün gelecek olan 
Finlandiya güreşcileri 

Muhtelif sıkletlerde Finlandiya 
kazananlar var şampiyonluğunu 

etrnitlerdi. Onu Kciren on sekiz yaşın- m~k mecburiyetindeydi. Zira bab~ı - temin başkanlığı altında projenin ka- l\1i1li gür"'f takımımızla Üç müsaba .. 1 çİ!llİ olmağa namzettir. 

30 ,(; USTOS 111:1il 

'Dün çıkan askeri 
terfi listesi 

Tuğgeneral hmail Hakkı Akoğos 

Tümgeneralliğe, Tuğ General Baki 
1 Vandemir Tütngenera.lliğe, Tuğ ııene-

1 
ral Sabri Be~e Tümgeneralliğe, T uii
general Abdullah lnokoçak Tümgene-
rallığa, Tuğgeneral Hasan Fahri Nur -
doğan Tümg:enerallıi"a. T uğweneral 
Hakkı Üzgenf"r Tümge-nerallığa. Rifat 
!Taşkın Barem üçüncü dereceden ba .. 
rem ikinci dereceye. Piyadf! Albey 
Fikri Erbuıı: T uigenerallığa, Topçu 
a.lbay lsmail Ülker T uğgenerallı~a. 
Kurmay albay M. Ri!at Mataracı Tu,:i 

da değil, ferah ferah kırk ya,ında nın avan. olar k verdiği be1 bin fran- lan maddelerinin mücAkeresine de- 1k;. yap cak olan Finlandiya güre1 ta- Şehrimizde iki mü.>abaka yapacak 
z~nnederdi. Kar,;;ı.buru_ fevkalade ueta kın yarısını. alacaklılanna yatırmıf- \·am ederek saat beş buçukta bunu kunı bugün saat 16 da Köstencc tarı- olan Finlandiya ~Ureş; takımı Ankara-
ve mahir terzi1er tarafından dikil~n el- tı. l\.lasraftan yapacağı ekonomi saye- ı:;ona erdirmiştir. kiyle ğe~h.imize gelmi~ olacaktır. da da bir müsabaka yapacaktır. generaUığa tıf!rfi etmiılerdir. 
huel-. •ayeoinde mümkün m<rtebe sinde bu açığı kapatabilirdi ama, kar- Müzakerelerde İktrnat Vekaletini Bundan bırkaç sene evvel Fin. AVRUPA LİK MAÇLARI Miralaylığa terfi eden y•rbaylar 
ortadan kaldırılmı,h. Fakat bu uota dcşinin gönlünü almak tartiyle ... Kal tem•il eden Bay Same•I Ağaoğlu da landiyalı me•hur bir heykeltra• üç •e- H. Nami !\faik<><; Çamlıca 1\1, K•-

1 T T Aiustosun onbe~indenberi Avrupa· f 
terzilerin kapanıağa imkin bulama • ben de. iyı bjr çocuk o duğu için ye • maddelerde icap eden izahları ver- ne müddetle kazanan takıma verilmek mal ettin Gün gör Ç cngelköy. O. Lüt i 
d ki le d 1 nın her yerinde lik maçları bas, lamıı:ı- K=ı. __ 1 E R G B 

ı an jri, kem:kli elleri. uzun sarı çeh me cıncuın a: mi~tir. üzere ve iki ayının güre.ııımesini temsil ). (:"~ rzincan. a~İt Ürgen ay-
T tır. l~att8.. Almanyada maçlar en hara O 

rc.•i, kalın dudakları. •ol~un ba!.ıflı - Omletten biraz daha yemez mi· ı Dün kııbul edilen m~ddelere göre, eden bir heyl..el koymu•.tu. hurt, Haydar Günkut sküdar, Cel.1-
retli devrMioe bile girmistir. 

g~l<rri onda gençlikten hiç bir e!!<'r hı sin •evırilinı> demi~i. yıllık bilanço bakiye<i olarak görü- Bundan evvel 1935 le yapılan ilk • leıtin Sorguncu Topane, R. Fehmi Tü 
rıkmam11tılar. Klemaa.tin dl!" bu rolü beycnmi' len kazancın yüzde 20 si ihtiyata, müsabaka bizım takımın galibiyeti ile Geçen Pazar yapılan maçlarda resel Gedik.paşa. Fehmi Bengi Antak-

Hanover takımı i~tanbulun çok iyi ta-
nnesile, babası ve ağabey".'Iİ Lüs - ve: yUzde 12 ~i Basın Birliği yardım te- neticelenmiş. ikinci mü!tabak.a ise ara- ya, M. Rahmi Etıemen Davutpap. ı~. 

1 k · ıı· b 1 H t kk" d · kk"ll · t h · 1 l • 'b' k nıdığı Ayntraht takımını 4 - 2 mag·- Şu"kru" Alaçam İ•tanbul,Nazmı' At•~ Se l "'D o masa atıyyen tcse- ı u mıya- - a}·ır canım. ~ ur e erım. şe u erıne a ~J~ o unı UJrll gı ı o- ya Berfin olimpiyatlarının girmesi yü- 1 ........ · 
L Ali h L b 1 d' . . up etmi,tir. ı· . 1\1 ''h B" . B •b caa:b. a tan iisyen yımıi eş ya - ıye cevap vcrmı tı. operatifin ortaklardan ba~kasiyle ya- zünden yapılamamıstı. H ımıye, . • ı at urıan eyazıt, ,.,. ... 

dı .. . d li.lt V R da b 1 1 ' anover takımı geçen •enenin Al ı d"lh l' O N' M Em' \ st:-ı ver gı zır c · • nqe ve güzellik. · agon C!ltoran u unan ar, pacağı muamele üzerin-? isabet eden Geçen 193 7 ı.eneii Tollinde yapı- - u a ım ruz ' ı~nt~ı. . ın ı -

il b k k k manya fampiyonudur. k D b 1 O zava 1 kam urun duyduğu iı; acılan - ~nç ocasının aa at ansına göster - hnkkın .}~ine ~air basın te~ekküJleri- lan Avrupa birincilikleri dolayısiyle te ıncı a ağ ar, f-lamit Ermutlu skü~ 
nı ıstıraplarını biraz azaltıyordu. Pek diği ihtimamdan, drahomaya tamami nin yardım işlerine veya başka hayır bir edilmi~ti. , lhayet bu •ene, Ü<Üncü AMERİKA SU TAKl:vII dar. M. Bahaetıin Kuaban İ•tanbul. 
şın:ı:ı ... ~k. büyümü~ .... olan LU.yen her is- le !'3~ kaz~ndığına. içlerinden kanaat rnak~atJarına tah:-ıi!-<i iÇi!l heyeti umu- senedir. Tecil ediJ~n güreşler ;ekrar Avrupada bulunan ·Amerika su ta- Hıfzı Alpdoğan Ta~köprü. Z. \'ahi.t 
tedi;,:ını yaptırmaga alıımı' bir insan get.ırdıler. Şıfffian hır kadın Kleman - miye~·e salıihiyet verilmi~tir. edilecek ve 19-10 olimpiyatlarına ka- kımı muhteliti ile atletizmden sonra Aykor Selanik, M. A ım kooley iı
olarak bu yaşa gelmışti. ltin"e hain hain bakıyor ve böyle bir Kooperatif ortaklan, ihtiyacı o- dar muhakkak bitirilmış oalcaktır. Ge su sporlarında karıılaımıştır ve atle - tip, Hüc,nü Arslanoğlu Van, M. Ce -

İ~te o gun de, Vakans"a gıtmek ba- ~bur ve sakatı". bahtiyar ve sevil- ! lan mal kooperatifte bulunmadığı ve- lecek seneki 1939 müoabakaları Fin - tizmde olduğu gibi su •porlarında da mil Kandemir İşkodra, Abdüsselam 
lıanesıle gelıp babasından para i•te- lm19 olmasını be(lerı kanunların dıfın- ya bunu kooperatifin \'>ısıtasiyle te _I landiyada yapılacaktır. Avr~p.alıları büyük farklarla mağlup Savaı Haçin, T. Hü•nü Bilge lstan , 
mı,ıı. Fakat babası bu İsteğini katiy - da ve Ü•tünde buluyordu. min etmek mümkün olmadığı tak - : Buııün f"hrimi,e gelecek olan Fin- etmıştır. . l köy, A. Ragıp Altan Erzincan, E. Ni-
) •tle reddetti· Lüsye~. kahkahayla. gül~rek' ldird~ dışarı~ı ile muamele yapabile-ılandiya takunında 1937 ve 1938 •e- Bılhu•a Am.rika yıizme takımı hat Sözeri Şumnu, Bedri Erk Ergene, 

- Bu tatili bizimle berabe< geçire· - Bızı bal yı ,"eı alıatıne çıkmı' cektır. nelerı muhtelif sikletlerde Finlandiya 4X 100 bayrak yarı,ında yeni bir re- B. Sıtkı Okan Ce.,imuatafap..,., İzzet 
cek,.,n: biz deniz kenarında bir oayfi- zannedıyorlar. dedı. 1 Proje hazırlanmış olduğu için mü- :•mpiyonlukları kızanmı~ güreşçiler kor yapmı~tır. Yeni rekor 3,59,2 dır. Işıldak 1-lanya, N. Feyzi Talirncioğlu 
\".,.ye gic:liyoruz, sen de geleceksin! KJemantin dU~nce:Ii dü~nceli ce- essislct• önümüzdeki CU'Tla günü ~aat vardır. Bilha.'ISa 79 kilo ile ağır siklet- Evvelce Galata!arayın en kıymetli Davutpaf8-. Dursun Atatunç Trabzun, 

rada hir .ti.küt histi oldu. Madam vap verdi: on dürt buçukta yine Basın Kurumun teki gürefÇiler Finl.indiyanın en kıy _ kürekçil~inden olan Bekir ve Nevinin M. A•ım Üetüner İşkodra, O. KaZ1m 
... \sıınyör içini çekti Bu sayfiye sözü - Lü.syen. ister misin, gittiğimiz da toplanacak ve taahhütleri olan 500jmetli ve kuvvetlı gtireşçileridir. klüplerinden istifa ederek Günes klü~ Erdemir Erzincan. Sırrı Sener Cirit 
her •ene çektilr.leriııi ona hatırlatmıştı. yerde de karı koca rolünü yapalım; liraııın dörtte birini O e'lin çağrılacakı Bu pehll\'Onlar son Avrupa şam ·. büne girdiklerinin •Öylendig-ini y• az - M. Behzat Köker. M. pa•,a: M. Hulusi 

h ki bili • • b b . k d k - 1 pı nne, er yaz gitti eri sayfiyeler· 1 r .mısın u eru ne a ar ço eg - notere teslim Ye nolf"r huzurunda mu. yonasında da Finlilndl}'ayı temsil et _ mı,tık. Bu rivayetin doğru olmadığını Atak. Mara~. A. Cemal Oğan Eskicu-
de kambur kızı için nt! kadar üzülür· lendırecek! . .. jkaveleyi imza e<lecPktir. lmi~ft-r ve hep:ii d~ iyi dereceler almış- ve bu iki kıymetli kürekçinin klüple· ma. Netet Alıveren Kırklareli, 1\1. Sa· 
du. Gazinoda otururlarken, Kleman- - Olur tekerun! Hem boy lece a- İktısat \'ekfıleti miı~eS"ili, hazır- 1 tır. rinden i.,tıfa etmediklerini öğrendik. İm Koçak Sıvas; !. Hakkı Turan İstan 
tın'in etrafını ~nç kız arkadaslan sa- lıfffiıt .. olursun; yann evlendiğin vakit !anacak te•is evrakını alıp Ankaraya , 1acarlarla )'apıbn müsabakalarda ı KUP DAVJS bul, M. Şevket Paain Erzincan, M. Sa-
rar ve ona iltifat ederlerdi. F~kat bü- acemılık çekmc2"ın! götürecek ve İcra Vekilleri He,·eti Macar takımını majilüp etmelerine r ~ A 'k I] I K D . 't A llahattin Çuhacı Üsküdar, M. Cemil 
tt.İn bu iltifatları. kendilerinin Klemao ~ 4 . • . , .. ~ me b. . . , ag men a ı ar ya nız up avıs e • . 

kararının ı'tıh,alıne de.alet edecek- n ızım takım ıçın iyi bir dere t 11 -ı- 1 1 d B Ulu.oy, Erzurum Hakkı Tu\ibav J,-
tınin yanında fevkal5.de güzel go"ru-n- Otelin defterine kendilerini kan ko.- t' 1 d ce vus urya 1 ara mag up 0 mu\J ar ır. u b ' · · 

ır. a mı~tır, ent"n1ez. suretle A 'k 11 K D . t tan ul. Sabri Hıncal Yenizara, Sairn 
d "ki · d ·ı · 1 d' d dıl f k 'k' d S merı a ı ar up avı!! en . u erJn en 1 en ge iyordu~ ca ıye yaz ır ar: a at 1 1 ayn o a Dün toplantıda hazır bulunan.lar .on Avrupi\ ";tampiyonasındanber'ı Önhan lstanbul. 

K b k k b _ı tutm•,.lard~ Bu genç karı kocanın ay- k t'f' ,. k"J t t k . ] h· . t Elenune olmu,lardır. 
am ur ız or estra al"ayınca içli ""' oopera ı ın ve ·a e çe a vıye o una ~rıcı emu vapmıyan güre,çilerimiz SARI YER _ BÜYÜ KD ERE 

içi' t b" d "'--nl n odalarda yattı;;•nı gören garsonlar· - 1 d b t 1 d h 1 o Untt ve ır eutta ının gelip - cagı yo un a azı av.as3Ut ar an a- birdenbôre karsıların• Macarlar gı'bı', s lil 1 B d b · · k d' k d "' arıyer · er e üyükdereliler arasınw 
kendi.ini danaa kaldırmasını beklerdi. a.n ın en 1 en ine "'flı: fakat berdar olmuşlardır. Anbşıldığına gö- AvTupa güre~lerinde m"evkii olan Ma- da yapılan futbol maçında Sarıyer YUNAN 
t"\nne i. kızının bu hali karsHunda müt ~o;;J:akhna bir 't")• gelmi~ gibi mırıl· re, hükümet k8ğıtlardan yaptığı güm car takımına kar~ı muvaffak oldular. gençler muhtelitinin birinci takımı Bü 

--o-
FİLOSUNUN MAL TAYA 
IADEI ZiY ARETI 

'"' bir tesir ve itkence d~udı. Hele rük tenzilatını kooperatifin elile tev- )'arın ak••m ',·apılacak olan m'ıll"ı · kd b ı.... b' . 1· k k cÖyle , .... B<J karvolada .... > r- • yıi erenin irinci takımını 2 - 3 yen Atina, 29 (AA.) - cAtina Aı'an-
0 a.....,m ırı ııe ıp ızı aldırmazsa. ' ' zi edilecek kağıtlara h:ı Tedecek. hu- temasta du"n,·anın bu en ku"'vetlı' ta- k k 1 E t . 1· 1 d d ... mi~. i inci ta ım ar maçını ise Sarıyer· sından• Yunan filosu, İngiliz filosu .. a:tık. o gece kamburun gözüne uylcu · r esı gec,. ote ın sa onun a anse- susiyle Türkiyeye hariçten ithal edi- · 

d 1 d L.. h k a· kımı kar~usında alacaiı dereceler me· liler ' - 4 kazanmı~tJr. nun ziyaretini iade etmek u"zere varın 
gırmezdi. Onunla beraber anne•i de 1 ene~. ar~'"" a usyen .. emen. en ı- lecek kağıtlardan İktıs.~t Vekaleti ' 

ne munasıp g ı b k d rakla beklenm•ktedir. A tletiz:u' federasyonu Mal taya hareket edecektir. Veliaht, z ptan ve üzüntüden uyuyamazdı. enç ve guze ır a ın namına girme~i mukar.rer olanların 
•ı·· ·· A--~ • k buldu· ve onunla dan•etmeg"e b l ~1üli;.·imle beraber gu"re•mcde ka~ı T. S. 1\. Atleti:1n Fedr:ras.ııoııun- Amiral gemisinde erkinıharbiye "usyo ,......nyor te rar •öze ha.la- · a, a- da celp ve sarfı Vekiil~t namına bu ' < 

dı: ' dı. Kadının koca•ı da onların masa - kooperat'ife tahsis oluruıcaktır. çatlayan ve ikincı akşam Macarlara dan: birlikte bulunm,ktadır. 
- Lüoyen, hadi bu sefer İyi kalbli_l sında, Kelmantinin yanında oturuyor- İlerde kendi fabrikahrımızın, sa-1 karşı gur-1emeyen Mu•tafa yarın ak - 100, 400, 6000 metı·p diiz koşular, --o--

lık yap da karde~ni de beraber götür 1 du. Kam1nın mütemadiyen Lü•yen- tış işlerinin de buraya gördürülmesi ,am Finlandivalıya kar~ı güreoecektir. uzun Ye 3 adım atlamalarda Milli ta-
bız de anneni 1 . 'd 1· b' den aynlm•masına müthi• içerliyor - 'ht' 1 d h'I' d 1 Mu•tafanın bu rnÜ•ahaka" çok merak. kım lıiriııcilerini Ye 110 metre mani- Federasyonun daveti e svıçreye gı e ım. u , · ı ıma a ı ı~ı e görü mektedir. 1 1 d , • 

1 ' ıdu Bu •i•man patate• burunlu ç' lı olacaktır. a ı a .-1illı takını ikincilerini sor - _ • •ur•t e gençliğimizi yadederiz. ":<er . · . ' ' ' ' ır - Ancak kooperatif, ise yalnız bobin ·v T S K Ati t F d 
be tckl'f' · k 1 ul d """b l kın hır adamdı. Fakat halinden yağlı Bundan ba•.ka 79 kiloda Meroinli mek üzere 2 - 9 - 938 cuma günü saat d . · · · e ızm e ero.•yomın-

1 ımı • > e 'fsen ""1la 0 • • • • · halindeki gazete kağıtl2.rından ba~lı- an 
hol har 1 k . . bırıne benzıvordu. ihayet dayanamı· Ahmedin rakibi de Finlandiyanın en tanı 17 de Fenerbah~e stadında bir ' _ . 

ç ı verırım. k · yacak \'e bir neYi işin muamelesini mü•abaka ·'·apılacaktır Aşagıda adları ya7-ılı atletlerın 
Lü•yen bu teklifi kabul etti. Bu pro yara GK'l'em'' antin"e dert yandı: tanzim ettikten WnI'R o"t~kı'ııe "e<;e- kuvvetli güre1Çi•idir. 

b 1 1 ~ ~ 30 - 8 - 938 salı büııü ~:ıat tam 17 de • b b al - oruyor mu1unuz u çı gın an) cektiı\ ~1er"'iniinin bu güretıi kazanması bir Bu müsabakaya iştirak edecek o-
ıeyı a er an Klemantin de ..,vincin Mu"temad' ·e d" .. ı d" .. Fenerbahçe stadında Federa""on An . ı} n onuyor ar, onuyor - az guçtür. Bizden. i2 kilo •erbe•t ki, lan atletlerin vaktinde ~tadda bulun- ·v -
den yerınde zıp zıp zıpladı. . Hemen lar .. Sanki bunda ne var. Fakat onlar kambur genç kız. öm;ünde ,duymadığı Galata•ararlı Faik güro'i d~ bir hayli malan \'e Federn yon Antrenörü Bay. trenörü Bay Ratkaya müracaat et 
hır plan kuruldu; çocuklar Normandy bizi aptal yerine koyuyorlar; ve bir - bu sözler karş,.ında şaşırmış kalmış- alakalı olacakıır , Ratkaya müracııat et:"leleri lüzumu mel eri lüzumu tebliğ olunur. 
ıı.hilini gezecekler ve neresi hoılanna birlerine layik oldu.ldarını giistermek tı. Zayıf kollarını protesto makl\JTlında Faik 1. tanlıdun en kuvvetli güre~- tebliğ olunur. Gören, Fikret, Melih, Zare, Ce -
rıderse orada yazı geçireceklerdi. istiyorlar. Değil mi? ı\h. bu karımdan küçük göğsünde kavu~turmu';' ve 'aş- •n1a], İbrahim <Bur8a) Neriman, Ile-

Bu karar üzerine Madam A~sinyör- nefret ediyorum; likin n~ çare .. Siz de kın bir tavırla adama bakmı,tı. - - cep, Galip, \Tasfı, Faik, Yavru, Arat, 
lin İçi bıraz rahatlar gibi oldu. Hiç ol- bilirsiniz. ki Madam .. Ş•y .. Ben bu ka Şişman adam biraz ileri gittiğini an- Yusuf, Ate.~, İrfan, Şohinbaş, Jerfi, 
n-aua bu yıl, zavallı kızının kendisine dının etİot", kıvraklığına bağhyım. 1adı; ve sustu~ O vakit Klemantin asli. Pulat, Scyvan, Süreyya, Abdurrah -
\'•rdiği ezadan ve ~kencoden kurtula- irademi kullananuyorum. Hele Pario- bu çirk.F hayata dü..,miyeceğini dü1ün man (3 adım), Muhittin, Şevki, Se-
tak•ı. teki hayatını cehennem azabı içinde dü; ve içindl"'n temiz bir gurur duvdu. lin1, Ilüseyin, Artan, "'t\.'lustafa, İbra-

" " goçiyor. A~mları eve geldiğim vakit Evet, o çirkindi, kamburdu ama.' hiç I him (İstanbul) • 
iki karde, lokanta vagonuna kurul- onu bulacak mıyım acaba diye titrer. olmaz.sa, tertemiz. bakir ve saf bir hal 

tlukları zaman ganon gelip; Çok kere, masanın Ü9"tünde: cAffeder de, hayatın bütün çamurlarından uzak 
,\fadamfa mÜiyÖ ne emrediyor- sin cicim, biraz i1im çıktı; geç gelece- lcalacakh. Bu hi~. bu düşünce onu tat

lar> > deymce Klcmantin gururdan ğim.> diye bir kAğıt bulurum. Neyler- min etnıeğe kifiydı. Ve o anda. a,ıa 
kıpkumızı ke~ildi. Fakat karde inin 5İniz .. Biz bunun ceremesini paramız- cvlenmiyeceğine dair andctti. \'e !llOn· 
lı!"SI çıkmadığını 2ördüğü vakit 1çı ga- la ödüyoruz.. ra memnun bir tavırla başını arkaya 
ripler gibi oldu. Lakin Lüsyen hemen Adam bunları ~öylerken zavallı dayadı ve rahat rahat oturdu. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, k ·ıkhk ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

• - icabında :ıünde 3 kaşe alınabilir. - • 

--o--
Türkün cesareti bütUn dillerde dar-

bımesel gibi dolaşıyor. Karada ve de
nizde göstermediğimiz ba~n kalma -
dı. Şimdi sıra göklerde . 

Türk Hava Kurumu 

-•• • ••--•• ·----------•• • ••.t.'altüst edecek kadar agır ve mühim batı alırorılu. İ.üt> casuslar şirketinin'dan ela alınan malünutta. kendisile isbat ediyordu. Bu hab~ri duyar duy 
f v i'ler b~eren bu veni 'irkele dahil lıaşlıca \'azifesi bu nıiidafaa tertibatı temas edilebileceğini ve a\ni zaman- maz acalıa bir ip ucu elde edebilir-

f Casus 1 ar ş ,. rketı• ~İmu0ştu. Ondan e~vel k~nrli hesabına ve planlarını elde etmekti. da kendisine bir i~ k;~i edilebilece- miyim diye Poleskonun çeklerini çı-

! 
ve l<'k bıışma çalışırdı. Şirket in ilk ke~fettigi şey. parça gi yolunda idi. karnıı~. birer birer göıde'l ve elden 

Ca•uslar şirketinin had iz, hesap- parça Loıulraııııı etrafııı:.> kurulan Şirketçe elde edilme<i matlüp ve- geçirmişti. Hayır, bunlarda sahte-
Macara romanı : 16 Çeviren: L. BERCMEN sız muvaffakiyetleri beynelmilel iş- dairen madar yeraltı yolu idi. saik ve mııltimatın en 'llünim krnmı-llik namına en küçük bir i1. bile yok-

----------------••• ler görmesinden ileri gf'liyordu. Te.~- İkinci"i, ~·apılması tak~rrür eden nın elinde bulunduğu bilinen Lordıtu. 
Yazıhanenin sağ tarafındaki bir mumi harbin patlama,;ı üzerine mey- kiliıt o kadıır vasi idi ki sdeta, dos- ve kurak havalarda b\ifa,fe edilecek Glantlcrr.rnin yeğeni Lr.rd Roııaldın Acaba Polcsko çekl~rin kendisine 

çekmeceyi .. açarak ~ur~ılan da .Bank dana çıkan bu teşkilata mensup ya- Y'.1-".ıııdaıı istalisUğine kad~r her. ser- o!an su .bendinin, _Iıu. M~·ük yo!u.n i•- da ü•t.el!k en samimi en i\'i do•tu Po-ı' iadesi için bilhU.'""a mı fı>rtibat almı~-
Santral do Frans uzerıne kendı çek- kalananlar arasından kolayca yskayı vısı mükemmel bır deYlet ıtlare•ı. ha- tıkametınde olılu){u ke:ıfn·etı ıdı. lesko ıdı. tı7 Herhalde lıoyle olacaktı. Kar~ılık-
tigi ve ödettiği için bankadan iade sıyırmış bahtiyarlardan olmuştu. !inde idi. Cçüncü<ü de. birçok tavyare karar Talihin parlak bir rilve"i olarak sız çektiği çekler ödenmirecek ve 
edilen çekleri çıkardı. Bunlarla ka- Bilahare işe başladığı Fransada Bir devletin elde ettiği sırrım kaç gahlarıııın, gerek hu hüyük yola, ge- işlerin en kızıştığı bir zamanda da banka tarafından madama iade edilin 
pitP>:! Pııleskonun çeklerini yanyana uzun seneler gizli çalışma•ını o dere para mukabilinde başka bir devleteırekse su bendinin yakınında bulun- Pole•konun knrşılıksı>; olduğu için ce Poleskonun sahtekarlığı meyda'!a 
g t rerek imzaları \"e banka mühür- ce muvaffakiyetle ba~armış idi ki verdi ise bu ikinci"iniıı sırrını da yi- ması idi. ödenemeyip geri gelen çekleri de el- çıkacak (çünkü, Avru:-a mnli kanıın
lerınl mukayese etti. llay,r, eğri ve elde eJilen bütün ip uçlarına rağmen ne o kadar para ile birincisine hiç Fakat bu ke~ifler ara•ında a'11 !erine dü~mü~tü. !arına göre karşılıksrt ya'li açık çek 
)'anlış sayılacak hiçbir muamele yok- memleketin casuslara karşı tedbir çekinmeden satardı. Şimdiye kadar esas kayboluyoı·, aıılaşılamıyorclu. Bu çeklerle Poleskora nklasmak çeken bir insanın cezası pek ağırdır) 
tu. Çekler haki~i çeklerdi ve banka- almak üzere kurulu mukabil te~kilat-ı bu şirket ayarında hiçbir casus teş- Yolun, tayyare kararg.1hl~rı ile olan 

1 

imkanını elde etmisler ve i:ler d~ pek ve bu suretle madam ffenolun lütiif 
,lan sadece çekı karşılayacak para !arı bu kadını resmen itham edecek kilatı teessüs etmiş değildi. Bu şirke- yakın müna,ebeti göıe batacak ka- .. 

1 1 
'. t' · ve inayetine iltica.rıı m0~bur kalncak 

b 1 d - · · · d ı·ı 't" dl"ll lıl l 'J d · k ffk' 1 · d 'k' d A 1 b d'I guze cerernn emı•ı. b ı u unmn ıgı ıçın ıa o e• ı mış ı. e a e e eı ememı er \"e sa ece tın en ya ın muva ıı ıyet erınden ar a,11 ·ar ı. 'I esas su en ı e, · · ve neticede namusunun erbat o ma-
Peki öyle ise yarım saat evvel te- kend. kanaat ye dcdaıılarına uyarak biri Fransanın Şimal '.lenizi ile Alp- alaka<İardı. Madam Henolun çekmece Sonra Glanderryi malikanesindeki ması için madamın kendisiue teklif 

1 !on ile haber verilc"'l tehlike nere- memleket lııırici etmekle iktifa ey .l ıer arascında inşa ettirdiği yeraltı sinde Daryo PIP«;in pek dikkatle hadi,elerde çizilen pl.\'llar üzerine edeceği her şeyi tererl-lülsız kabul 
den zuhur ediyordu. !emişlerdi. ! istihkamlarının planlarını ortaya çı- gözden geçirdiği, Lord '.'llildenin fev-! dikkatle id·ıre edilmiôti. Fakat bir edecekti. Plan iyi kurulınu~ hiç ak> -

Otuz senedenberl profesyonel ca-1 İşte Fransadan ç•ktığındanberi kartmasıydı. kalade ııfı\kadar olacağı bir üstüvane! adamın hayatıııa ma!edilmek üzere madan Polesko şirkete hulul etme -

s_ '.olarak pürüzsüz ve .eksaksız i~.le- on beş se~~ir lngilt:recle fa_:ıliyetini :aka~ iki eene~enbe.ri. en esaslı i~- rnrdı. İşte işin an~ht~•ı lı~ idi: leıe geçirilen vesaik clikknUe gözden sini becerebil.mişti. . . . . 
rı ıdare eden madam Hanof bu muıl- devam ettirıyor ve bırkaç gun en·e- lerı İngıltere hükumetının hava kuv- Polcskonun elde eılılmesıle hıç ol- . 'ld'kl . bi , . . k Şu hale gore vazıyet telılikelı bu· 
det zarfında bu kadar çetin ve ka- ilne kadar da gizli işlerinin hiç sezi!- vetleri teşkilatına nüfuz edebilmek mazsıı i~'n yarıs·nı kesfeıleceklerini geçırı ı erı ı~ma~ ~ paçavı a a- devreye girmiş . ·ıyılırdı. Biııaen
ı·ısık bir iş ile karşılaşmamı,tı . mı:_den idare edilmekte berdevam ola- idi, Herkes bilaistisna biliyordu ki ummc: !arılı, Kapitcııin do.<yası casus dar da ehemmıyetı haız olmadıkları ı aleyh uyanık ve bezan müteyakkız 

Casusluk işine de ilk acemi olarak cagını umuyordu. İngiltere devleti hava kuv\'etlerine !ar şlrkefniıı elinde irli. Bu adamın anlaşılmıştı. bulunmak gerekti. Daha ne tuzaklar 
rn ,htır ve amansıs t.!r teşki..lt olan Ma.daın. llnnof ancak iki seneden- bu son senelerde fevkalıi.cle ehenımi-ı hayatı, ge~innıe<inin membaı onlar-; Madam lfenola yar;m saat evvel çevriliyor. neler yııınlıyordu? 
lılılno teşki!Atın<ta başlamış ve u- berıdır kı buyük ve lı"tii'l dünyayı yet veriyor ve birçok müdafaa terti- ca malfıııı i•Iİ. Sonra Pa'is ajanlığın-•telefonln haber verilen ~P\ler lıunu• <D• ı·~ıııı ""') 

J 
k 
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iPEK SINEMASI 
Yeni sinema mevsimine bqlıyor 

Bugünkü 
• e...-a hulmaea 

Orta tedrisat terfi 
listesi neşredildi merasım 

Her sene ptirttiti filmlerin seçiminde, bilhassa kendi lisanımıza 
çevirdiği filmlerde büyük bir itina gösteren tjek sinamasınm bir haf
taya kadar yeni sinema mevsimine başhyacağını memnuniyetle haber al
dık. 

1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 
(Baştaro,fı 1 nci sayfada) 

hak tramvay yolundan Beyazıt Üniversite 
meydanına, Üııküdarda Doğancılarda Kültür Bakanlığının terfia 

k~ananlar için tertip ettiği liste 
Hükümetimizin sinema vergilerini tenzili üzerine İpek sineması yeni 

sinema m~vsimine fiyatlarını azamt derecede indirmiş ve ucuzlatmış bir 
toplanacak alay da Kadıköy iskele şekilde başlıyor. 
meydanına siderek dağılacaklardır. Sinemanın dahilinde yapılan yeni inşaat ile halkın girin ve çıkışını ko 

Bu sene terfi eden muallim- ıu ortaokulundan Adil, Gaziantep Ji- Zafer ve Tayyare bayramı münaııe· 1 laylaştırmak için yeni ~:donlar ilive edilmiş, sinema salonu daha üç yüz 
lerin lslmlerl kıdem ıırulle resmt sesinden Asım Adnan K. L. nden Şa- betiyle halkevlerinde de merasim ya- koltuk alabilecek bir derecede genişletilmiştir. Bu auntle t~k sinernuı 
razetede çıkmıfbr, kl aşatıY• alı- hap, Edime ortaokulundan Süle~- pılacak, müsamereler verilecek. nutuk Türkiyenin en büyük sineması isminibihakkın muhafaza etmektedir. 
yoruz: man, Giresun ortaokulunilan Şevkı, lar söylenecektir. İpek sineması bu c.;ene için setirttiii filmlerde en ziyade Türkçeye ç~ 
MAAŞI 80 LİRADAN 90 LİRAYA Samsun ortaokulundan Sevket, Ed- Zafer ba ramı dolayıeiyle bugün vireceği filmlere ehemmiyet vermiş ve filmlerini buna söre M"Çmiı,tir. Ay. 

ÇIKARILAN öCRJi.TMENLER remit ortaokulundan ~.zimet, Aydın Dumlupına~a yapılacak olan fevka- rıca sinema. vergilerinin indirilmesi illerine Milli Türk filmciliji yeniden 
lataııbul E. L. nelen H Arif, latan- ortaokulundan H. Avnı, Tarsus ort.a . d b 1 k .. canlandırılmış bulunuyor. İstanbul Şe'h.ir tiyatrosunun kıymeti~ sanatklr-

. ·~ ili.de meraeam e u unma uzere yur- İ bul K. L. nden )(Qcteba, Erenköy K. okulundan A. Azmı, Ntjtle ortaoku- h ları tarafından pekfilm stiidyosunda hazırlanmakta olan "Aynar. Ka-
L. nden )(ahir, Pemvn"yal K. L. lundan Cevdet. Ankara kız lisesinden dun her. ta~a~ından Duml~pınara e - dısı,, ve Ertuğrul Muhsinin baş rolilati temsil ettiti (Kıskan~) filmini bu 
nde,n Sabit, Diyarbak1r ıc. L.nden 

1 
Azize. Balıkesir öğretmen okulundan' yetler ıııtmıttır. Bu ~erasımde bul~n- mevsim içinde İpek sinemasında aörceeiiz. 

Celil. Emirhan, Çankırı ortaokulundan Sa-
1 
mak üzere halkevlerı namın•. Beyog!~ İpek sinemasında hu sene içinde söreceiimiz büyük filmlerden baıı-

MAAŞI 70 LİRADAN 80 LİRAYA lim, Nişantaşı ortaokulundan Muam-
1
halkev) reisi Ekrem Tur. ~hır m~l.111 larını şimdiden bildirelim. 

ÇIKARILANI.AR mer, Nişantaşı kız ortaokulundan namına da Avukat E.aat dun tehrımız· j 1 - Kontes Valewıka (Greta Garbo - Charles Boyer) 2 - Marie 
İstanbul K. L. ndeo Sabri Cemil, Muazzez, Nev~ehir ortaokulundan, den hareket etmitlerdir. 1 Antoinette (Norma ShPar), 3 - Kasırp: Drothy Lamour, TUrkçe sö7.lü. 

Haydarpaşa liaeainden Nadir, Bakır- Turgut, Ankara kız li8"'ainden Nuret Fatih halkevinin harf inkılabının ilk 4 - SeJ1orita Jeanette Mac Donald - Nelson Eddy. 5 - Aynar~ Kadısı 
köy orta okulundan Nazım, İstanbul tin, Nişantaşı ortaokufıından Sarni- on yılında çıkan gazeteleri bir araya 

1 

<Türkçe), 6 - Kıskanç (Türkçe) Ertuğrul Muhsin, 7 - )fRrko Polonun 
K. lisesinden Cemal, Kadıköy üçüncü me, Kabataş lisesinden H. Senih, 1 toplayarak kurduğu cOn yıllık gaze- müthiş sergüze~Ueri l}arry Cooper Türkçe, 8 - Lorel Hard! İsviçrede 
ortaokuldln Vehbi, Kuımpaşa orta Kastamonu lisesinden <'..em&l, !ıhlat- teler seraisi> de bueünden itibaren Türkçe, 9 - Üç ahbap çavuşlar Operada Türkçe, 10 - Üt; ahbap ~vuş
okuldan Hamdi, Beykoz ortaokuldan Y_a }~sesinden M. Sabri, !zm.ir erkek halka açılacak, sergi, Eyüllün on be~i- l~r anafo~~u Türkçe, 11 - Şjk.ago _yangını <T.ürkçe). 12 - Tarıanm i~-
İzzet, Gaziosmanpasa ortaokuldan lısesınden Esat, Afyon lısesımlen E. ne kadar açık kalacaktır. tıkamı <Turkçe), 13 - Harp esırlerı Jean Gabın - Dıta Parlo. 14 - Bü-
Hayrettin Upk ortaokuldan Adil, 1 Ali, Trabzon kız ort:wkulundan Ve- Ok kJ"b" .. k 1 "lk yük şehir (Spencer Tracy - Luise Re iner) 16 - Taçlı canavar (Ha?Ty ' spor u unun uru uşunun ı . . 

Enellıi günkü Bilmecenin laalli 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 

....,...,...pr.;1 .... ~ Aıö-1!1 ;.ı-.. 

Adana erkek lisesinden Hnsnü, İzmit clhe, Tarsus ortaokulundan Suad, 
1 

d'" .. .. .. b • 1 b .. Baur) 15 - Son Ganyster Robınson 17 - Kanatlı ınsanlar Fred Mac 
N•wd ta k 1 d S f tt• T yı onumu munase etıy e, ugun, M D" "b . (Lo S . k ) R ld ortaokuldan Zeki, tshı.nbul erkek li- ıır e or o u un an • ey c ın, o- w • w • urray, 18 - ort nö etc:ı rette-Yung), 19 - erserı rıı. : ona SOLDAN SAGA 

sesinden Şevket, İzmir erkek lisesin- kat ortaokulundan Halis, Uşak orta- Beyoglu p~.rt~. kuragın.~a .. m.~rasım ya • Colman, 20 - Profesör kE>ndini koru (Ilarold Loyd) TürkÇt'. 21 - Cehen· 1 - En büyük gün, 2 - Hiza, 
den Naili fnönO >rtaokuldan M. •okulundan E. Ruhi, Ankara kız lise- pılacak, klubun yıl donumu kutluna - nemden firar (Madeleine Carolle - H enri Fonda) 22 - İsyan bayraiı, müddet, 3 _ Birinci taAaa ı,.ret. Bil
Emin, Heybeliada orbokuldan Ham-' sinden Sami, Antalya kır. lisesinden caktır. 28 - İki Mektep kaçaj(ının büyük macerası, 24 - Şanghay Ateş altında: gi sonu, 4 _Anayurt, Notada bir ses 
di, Kabataş lisesinden Sallhaddin, Şerafettin, Edirne kız liıM"sinden Sa-

1 
Hava haftası da bugün başlıyacak, Doleres Del Rio, 25 - Şeyhin Oğlu (Ramon Novarro) Türkçe sözlü ve 5 _ Büyük bir nehir, bir uzuv, 6 _ 

Xabataş lisesinden N. Tevfik. ime, Hay.darpaş~ kı~ lisesinden İh-ıEylülün beşine kadar devam edecek- musikili) 26 - Haydudun .o~lu (W allace Ferry) 27 - Mr. ~oto Tehli- Bap (i) ili.vesi ile bilıriye mensup, 
MAAŞI 65 LİRADAN '10 LİRAYA san, İzmır kız lısesınden İzzet, Ka- tir. Bu münasebetle de, bütün Hava kede, 28 - Arap kam (Vıvıane Romance), 29 - Anaların gılnahı <Gla- I 

· d İh K b ta ı· nida, 7 - Dünya, 8 - kraın eden, 
ÇIKARILANLAR b~taş lis~sı_n en san. a ~ ~ ıse- Kurumu tubelerinde merasim yapıla- die~ Georges), SO - Sokak çiçeii (E velyn Brent). 9 _ Eserler, ek. 10 _ Bir kasabı. ia-

Silifke ortaokuldan A. Kamil An- sınden Edıp, Kastarr.onu lısesınden lcaktır. S J • • • • 
kara erkek liseainden A. Riza, Adana Mitat. Vefa lisesindt>n A. Nüzhet, Hava Hafta•• münaııebetiyle. bu ıhhat ve çtimaı Muavenet Vekaletındcn: mi. Bir uzuv. 
ı inci ort.aokuldan Zeki, Trabzon kız Balıkesir öğretmen okulundan Retat aksam, Kartalda bir eğlence, bu gece Nevyorkta (The Antidolor Mfg. com İne.) fabrikası tarafından yapıl- YUKARIDAN AŞACIYA: 
ortaokuldan Osman Eyüp ortaokul- Kadıköy 3 Uncu öğretmen okulundan b. h k d d k .. K makta olan "Walte's diş macunu,. adlı milstahzara aid l/96 sayılı ru'h- 1 ""'---'' b" . 1 L 2 • H _ , A . l .. w k 

1 
d sa a a a ar evam etme uzere ız t . lt ed b . T' k" . k tm• 1 k" .. .1 Llis- _~en ır ımparator u-., a 

dan Kemal Cenap Sivas öğretmen :nı•. s~rta ogretmen okuulundan kulesi parkında bir müıamere teJtip sa naFmenın a dı. sedn k elnd ~rı ür hıytıke yı. ter] e d 1! 0 and e_s 1 mzku~ssıfabrik zır ol, yarım, terbiye, 3 - Bir vilayeti, 
okulundan Klzım l.zmir kız lisesin- HıJmı Emırl'ln, öiretmen o un an d"l . . yen aracı ye ın e a ıgına ve mü o ma ı81na aır me ur a . 
den M. Emin Untlr erkek lisesinden Ekrem, Çapa öğretmPn okulundan e 1 mıştır. vekilJeri tarafından gazetelerle yapılan ilan üzerine kendilerine yeniden Tat • .f -. Fazla, :uvarlak, 5 - Nıda, 

' F d C h . t •W t k 1 Bu akpm. Eyüp Ortaokulu bahçe- 10/74 sayılı ruhsatn·ımt verildi;;;.; cihetle Lüsven Farart yedinde b~z bir taf. Gomleklerde kullanılır. z· · KT taok ld Zrht.. H ua ' um urıyc ögr,' men o u un- · d ·ı R · "lk k l • 6
& " ı.) a, 1 1~ 0~ u an 1 • u, ay- dan th~an Biga öğretme!' okulun _ sın e aaz ve temsı • amı 1 0 u u kaldığı anlaşılan 1 96 sayılı ruhsatnamenin hükmü kalmamış olduğu 6 - Yurt. hülaneclen. 1 - Baflaa 

ltarpaşa l~ses~nden S. Necatı, Hay- dan Sadi, Aadana öğretmen okulun- bahçesinde eaz ve temsil, Kemberbur· ilin olunur. (Y) illvesiyle ağır bir madde. bir i

d~~p lıse~n~n ·~~ A~~a~nM~~KQ~ril~~~nb~~~da~~meyd~~~~~~===========================~.8-B~no~n~~~~9-
erkek lisesinden M. Kazım, Davud- h" H kk İ . k 1• • d KA dır. 1 Gemideki efrat, il- 10 - Hayvan 

ım a ı, zmır ız ısesın en a- 1 J ... 
paşa ortaokuldan Eşrc.f, Kabataş li- rnüran Erenköy kız lisesinden Ki- On yılan gazete1eri sergisi stanbul J:!elediyesi ilanları yemi, yükaek. au fazlası. 
·~~cn&fu,P~~ffi~~l~~~~n .. 'E kök 1• id MU F~hl~kPinin huırl~~ool•••••••••••~•-••••••••••••• . t . . . muran, ren y ız ll'el n en - Bursa b beri Samı, zmlr erkek lısesınden S. Nafız be D 1. . d N t• A yılın gazeteleri sergisi '1ün akşam sa- B 1 d' t" 1.. ..ı.·ı .. ~ı . • h . 4.,:0 1. bedel tal..-: a eri Kad k.. 

3 
.. .. ~ft~ uld S dık rra, ursa ısesın en eca ı, n- e e ıye mo or u ni\Aı. vasıwuarı ıçın epsıne ..., u·a nuun .,.., __ ._ .. ,.,_ 

ı oy uncu or..,k an a · kara kız lisesinden Hilmiye, Ankara at. 0? sekizde gazetecilere gezdiril - edilen 10 ton makine, 2 ton dişli ve 500 kilo gres yağı açık eksiltme ile • Dumlıpmudaki zaferimizi kutla-
lılAAŞI 45 LİRADAN 55 LİRAYA kız lisesinden Celil, YAivaç ortaoku- mıştır. .. . alınacaktır. Şartnamesi levazım Mü dürlOğünde görOlebilir. İstekliler mak üzere her villyetten oldufu sil:N 

ÇIKARILANLAR tundan s. Vehbi Üsk:idaT 2 inci or- Bugun halka açılacak olan serrı· 2490 No. lu kanunda ?szıh vesikadan başka tanınmış bir Y"i° fabrikasının Bunadan ela bir heyet eeç.ilmiftir. 
Davudpaşa ortaokulundan Nuri, taokulundan N~miye, F.rzurum lise- de, Türkiycde harf inkılabından hu - Türkiye şubesi veya umu'lli mümessili oJduiuna ve vasi mikyasta yaj' Emekli Genen) Aşir Atlı ile bel. 

Eyüp ortaokulun~n tzzct ~dan~ E: sinden Rauf, Eskişehir Ii<:ıesinden E- güne kadar çıkan bütiin gaze~lerin ticaretiyle mllştegil bulunduğuna dair ticaret odasından alacakları vesika diye ve viliyet medisi adına Nizamet
L nden H. Tabii~ Kadıköy 1 ~ı minilttin, İstanbul kız lisesinden Fu- hemen yüzde doksanından birer nüs- ile 318 lira 75 kuruşluk ilk t.eminat makbuz veya mektuhilco be.raber 16- tin T~miz. İnegöllü HU.nüden mürek-
ortaokulundan Safıyullah, Kadıköy ad İstanbul kız lisesinderı Hüseyin hası teşhir edilmektedir. Ayrıca, A - 9-938 cuma günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıd1rfar. k h 0 mi h k . 
1 inci ortaokulundan Ctll'al Çanak ' • <B) (5968) ep eyet u upınara are et etmıt 

• • Avni, İzmir kız lisesinden Zübeyde, rap harflerinin matbaada dizilirken- · lerdir. 
kale ortaokulundan Yusuf. Niğde or- Kars kız lisesinden H. Nusret. Akbi- ki gQçlOiünü, TOrk harflerinin kolay * 

A rta ku • ' " M. l(emalp&fll ltaa.haaındala IU-
taokulundan Fuat, maeya o o - t k l d lıv ı t b .. tt• k .. A · B h b · · li · · · · . :ınr. or ao u un an Hı1.zer, Ankara 2 gın.. e aruz ~ ırme . uzere . rap e er metre murab ama ıkı ra ellı kuruş bedel tahmın edılen Cı- Lama iıti 330.000 liraya bir müteaW.i-
l':'ndan Osman Tevfık, İstanbul erkek ıncı ortaokulundan Niınet. Bolu orta ve Turk harflerınden bırer tertıp ka- ha~r yaqın yeriadl" Kazancıbaşı mahallesinin Sormagir sokağında . . .. 
Uaesinden Murad. Bursa ortaokulun- okulundan Naşide, Bursa ortaokulun sası da teşhir olunmaktadır. Gue. 46 inci adada 78.20 meh-e murabbaı aahah yUzsttz arsa al!kadarları ara- ~~ ~ı ~Jml iftar. Maad yuk ~1•u1 ••~• 
dan il 

-.a -.ıı-.n.. ta k 1 d d V h . . . . aı su •t erı ça ıtması a ço ı er emıe-
u .. ..., DIJl9ICUl or o u un an an e bı, Emırgin •lrtnokulundan teciler, dün, sergiyi takdirlerle acez • sında satılmak üzere acık arttırmaya kooubn~tur. Şartnameıu levazım . 

Ö. Feysi Ha.ydarpafa Hnıi:wn Hl- Y. Saim, Emirsin ortaokulundan ınişlerdir. Serginin bugünkü açılıtı Müdürlüğünde görülebilir. İstekJiler 14 lira 66 kuruşluk ilk teminat mak- tir. 
aamettfn, !zmlr kız öf!'etmlD okulun E. Ali, Guiosmanpaşa ortaokulun- merasiminde matbuat uınum mOdür- buz veya mektubile beraber 14 - 9 - 988 ça~amba runo saat 1 t de Daimi Ordu laaberleri 
da~ G~ı, Tokat ortaokulaııdu A. dan M. Vehbi, lnlnü ortaokulundan lüil memleket milfaviri Sadri Er - Encümende bulunmalıdırlar. ııp (5969) • 0.-. ~lavJ.nnclan Muhittin Be 
Faık, Nığde ort.Mbluftdan ~Qal, Sara, Gümlşaııe ortaokuluudan Re· tem bir nutuk söyliyecektir. * u p ... ile Daktıor Zi,ra Ndi Ord .. 
Bursa lisesinden SuphL Antaly~ lise-1 cal, Kumkapı ortaoku!undan Übey- ~ - Elarabaları için evvelce ilan edi LeD beledi tenbihlerin ~ncü madde- ıa c h·,•ıt ve cnar b.Jan ge211ıif-
Binden Tahlin, 'RaTdarpafa k::n- de. Ankara im lis•inden Nüzhet, bir lunWD mahkUmiveti sindeki (arabaya konulan eşyanın boy&& araba sathının caabnini geçe- ferdir. 
~en Tevfilr. Kırldueli -:O kul dan Adana kıs lisesinden A)''8, Ödemiş Evvelki gün Cemberlitaştalci Os - mez) kaydından münMlıran 60 kilo ya kadar elan perakende kerette ve • o..ı. J, 1a .. 1r... direktörlüğüne 

· Sım, Calaloflu or 01i un an ortacMıulundan E. Hamdi, Edirne kız manbey matbaasına duvardan atla - demir çubukları istisna edildiii ilin olunur. ( &9i7) tayin edilen Rifat Modarlu yeni vazi. 
Sa~. ~ -~. lleliin~ ötretmen okulundan RPbia, İstanbul mak suretiyle girmek isterken gece * felİıne ....... lfhr. 
llıfusıp, Erenköy kız lısesinden Medı- 1n bekçisi tarafından yakalanan sabıka 
ha H dar lisesinden E. Arifi, . ı Qretmenden Nebahat, Bursa 1 • • - Keşif bedeli 1099 !ira 28 kuruş olan Bakırköy kaymakamlık binası-
H' da ay 78Mi d ı H kkı ı lıeesinden M. Gülbahar. Erenköy kız h Hasan dan aslıye d<SrdOncü ceza nın boyanmaaı ve çtlrUkı 1raplaına. talatalannın teedMlile cnıNln yapthfta. 

ay rpqa . n en · a • z- lisesinden Hatice, latanbul kı• lise- mahkemesinde muhakeme edilmiş, sı işi açlk eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnaJDesi Lwazım POLISTEı 
:mir Kabataş bseslnden A!af, Bursa suçu sab"ıt go·· ··ıe k 3 h 3 M"dOrlü.::.I\ de ·· üleb' ·ı· 1 te'·u•-- ._ N 1u ka b · K.ırpek asırdı r . ~k NI ta kı sinden Zehra. lstanba! erkek lisesin- ru re ay a~e ve u sun gor ı ır. s au1e1- ~ o. nuada yazı vesık~ v 
ısesınden A. Z • ~"n rtaşı ok z den H. Şükrü İzmir kız li&e&inden ay Emniyeti umumiye nezaretinde dan başka Fen itleri mU4lilrlüğünden alacakları fen ehliyet Ttsikasile 82 

ortaokulundan eki SJvas o u- • b ı d 1 Şişli civarında Osnumbeyin man-
i 

. D 'u ort kul nda Kevs İ . kek r . d Hü u un uru masına karar verilmiş ve lira 45 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 31-~938 ~ 
undan Tahaın, en rta!lo .._ lu dan nu" Ker,baztmır 

1
:r . dt<J[oı.•nA enN .h~- derhal tevkif olunmuştur. şamba günil saat 11 1e Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (5480) drasında bağlı bulunan büyük bir ç• 

Abd0rr9'it, Bartın o oau un n , a aş ısesın en . ezı ı, ban köpeği bağlı bulu11duğu yerdeıa 
Emin, lstanbul im nrtaokulundan Ankara 1 inci ortakoutundan H. Fah- S bir carihin te.Sfi kurtulmuş ve mandrada <.lola~makta 
Saime, Kadıköy S Oncü ortaokulun- ri, Bolu ortaokulundan Hikmet, Cum abırsızJıkJa beklenen Galatada bir kahvede. birkaç giln olan Korepe isminde dilUz bir de • 
dan Kemal, Konya ortııokulundan huriyet ortaokulundan Rukiye, Na- 300 defa çalmakla evvel, bir alacak meselesinden arka- ınirciyi muht.lif yerlerinden ısırm.ıt-
Emln, Siirt ortaokulundan Ramiı, zillf ortaokulundap M. Kazım, Bey- bozulmıyan ve daşı Nlzımı bıpkla yarahyan Davut tır. 
UuOdar ı inci ortaokulundan Şekibe koz ortaokulundan Mahir, Çanakkale Almanyada yapılan dün yedinci sorgu hakimliği tarafıa- Korepe tedavi, köpek de müşa~ 
Buna lisesinden Rahmi. Fatih orta- ortaokulundan A. ŞeNf Gaziosman- dan yapılan isticvabım müteakip teY- de altına alınmışlardır. 
okulundan Münip, İzmir Kabataş or- paşa ortaoku1undan Lütfi, Gelibolu p o L y o o R kif ed.ilmiftir. bir çocuk peaeereclen 
taokulundan ı. llakln, İst.:ınbul kız ortaokulundan B. Saval'ı, Isparta or- lettir ka~akedan diişGp &idil 
ortaobbmdan Nhi19, lımir Kaba-! taokulundan Şükrü, Kadıköy S üncü Emniyet ikinci şube kaçakçılık Mercanda oturan IUmil isminde 

taş ortaokulundan AWi Tevfik, Art- ortaokuJundan Jlevbibe, Kadıköy 31 Marka oram of on ntakları n ·ııvasaya cıkmı'fl kısmı memurları dtln Talıtakalede birinin 3 yaşındaki kızı Ayten evini-
vin ortaokulundan Safa, Bursa orta üncil ortaokulundan GillsfJm, Konya, REFi r r. A' y şüpheli ~ vaziyette d~laş~akt.a ~1~~ kinci kat penceresinde o~makta i-
okulundan ıı. Muhtar GaılOllD&llpa- Jlaeainden CeWettin, Kandilli liıeain Orıtıblü k BAŞARAN B YAN NEZAHT Yusuf ojıkı Mehmet ısnunde bınnı ken sob.la ctoşerek muhtelıf yerle • 
fa ortaokulundan Ad~an, Guioaman den E. Behice, Kabataş lisesinden Ze- 1 piacılar tUrktısQ 801 t I Hele hele tnrknsu çevirmiş)eftir. . rinden alır sure~ yaralanmış Şişli 
paşa ortaokulundan A. F.nnr Kartı ki t 

1 
k-'-

1
. . de 

8 
. JKayserll Hacıbey tnrknstı Bir inci gibi {Neva gazel Mehmet Qaerıude yapılan arama pcuk hastabanesıne kaldırılmış ve .. 

' • un r er ICA ısestn n · Samı, ~ello caa (TtlrkDSO) BAY AN F AIDE YILDIZ ııetkee":nft 15 · ·1 15 d öl O til Taba.i adlt cesecr 
yak& ortaokulundan T, Tabiin, Xa- latanbul kız liıesinden Hatice Hay- ı gram eroın ı e .gr~m 18 a m ' r. ı m• 
IUBpq& ortaokulundan Baaim Kum-t • . ' ehmet Bey Wrldlii 

8012
,Ruyagfbl (HOZzam şarkı) ~ar Wunarak mitaadere edılmış, -.vene etmio ve defalne ruhsat ftl' • 

ka rtaok 1 d M d h ' 0 d 1 darpaşa 1ısesınden Kenan, Erzurum RASlH BEŞER Aylar ı-ı- ( ,, ,, ) kendisi de adliyeye talim edilmiştir aiştir 
pı 0 u un an. em u ' . r. u lisesinden Sıtln. Gaziantep lisesinden -Y ,__ • • .ı 

ortaokulundlan Hurıye, Afyon 1isesin Halil. İstanbul kız Uaeelnden Azise, ()()~nembenlevlendir (tnrkn) POL YOOR SAZ HEYETi IStanbul ııhbi ınüesseseler artbrma ve eksiltme 
..a..,_ 0 - 1 ta bal ...... ~ lf·-f d şalım (TUrkQ) ~ Yenl fzmlr zeybeM 
a9fl Damı, ı n ea-a~A ~ n en Ankara musiki öfretmen okulundan 801 &• k • ela 
T. Nejad, Vefa liMsinden ll. Ali, z ll • ç tal rta kul d H NeytelıirH AŞllr. MEAMET Yeni aydm zeybeği omısyonun n: 
Haydarpaşa lisesinden Refet, Ayva- T? ur~, ~ ~a o ta~ l u~ anR h. oo~fleUne bak Geline (Tt;ırkO) BOıAI Mevlevihaııe peşrevi Leylt Tıp Talebe Yurdu badem •rt için kuketli 147: ukım elbise 
bk ortaotulmtdan Fôrl, Bartın or-1 _ımucı~ . ersı~ or u ~n n a • '1ffayriye TnrküsU ., Bahriye çifte tellisi ile 50 adet palto açık eksiJtmeye koıualmuştur. 
taokulundan lhaan, Comhariyet or- hı, Denızlı Uaesınden Ha•ım, İstan- 1 - Eksiltme 3l - 8 - 938 çarpmba sinil saat 1'-SO da Caialoi-
iaokulundan Cafer. bul kız ötretnıen okulundan H. Be- POLYDOR Gramofon Plikluını laer yerde 11rarla iateyiniz, tunda Sıhhat ve İçtimai Muaveaet JıfUOrlü binasında kurulu komisyonda 
MAAŞI 40 LlBADAN 45 LİRAYA kir, Milis ortaokulundan Mükerrem, TGrldye toptu ,.bt deposa ı VAHE OTOCIYAM yapılacaktır. 

ÇIKARILANLAR Ankara Gazi lisesinden Şükrü, Nişan İstanbul Suıtanbamam Cameıbqı ban 2 ncl k•t No. 10 P. K 180 2 - Muhammen fiyat: Kasketli bir takım elbise: 1Si7 kuru~. Hade-

Kabataf liaeainden lhsau. Beyk0ı1 taşı ortaokulundan Semiha, Ankara nay 'ın me paltosu: 1180 kuruş . 
.-taokulundan Fatma, Ankara ı in- erkek lisesinden Edibf?, Ankara erkek 

1 1 
3 - l\fuvakkat srarauti: 193 lira 10 kuruştur. 

el ortaokulundan AbdUMaınet, Emı- llaeainden abdurrahman, Ankara Ga- BOOAZ Ç Y AKINO A 4 - istekliler şartname ve ntmııneyi hergün Leyli Tıp Talebe Yur-
ftDl öiretmen okulundan Abdurrab- ıi lileainden A. Muhtar. Edirne lise- clu Merkez.inda atiftbillrlv. 
-. .. Galatasarq Hwinda Hidayet ainden Fahri. latanbul kıs öiretmen Eseri nefis bir surette tab ettirilmlotir. Ktltüp)wıelerde ve mttvezzi- 5 - lat.eıdller cari ~ aicl tbret odam \Pelfkuiyle 2490 aayıla 
llUfke ortaokulundan Faik, Aad.,.. okuludan Müveddet. Erzurum lise- lerde satılmaktadır. Toptan Ye perakende aatıf merkm: llammdlt J'llm}t hJ&eler ve bu ite ;y8'1ır m11TUbt prant.f matbua ny 

0.-... .ümetBallt Ki~ lıaüa~·lleMf.HltebeDf8111lv&~rk••mll11"•••,•lllm.rJtr-J11•i~ 



Sayıfa: 8 YENi SABAH 30 A(;USTOS 19~3 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra dişleri niçin 

temizlemek lazımdır ? 

30 Ağustos 938 Sah ı ç •• k •• t k• 
?~~OE ;.~~:~~~kT~u,:kisi 12.50 hava- un u unu mayınız ı: 

dis 13,05 pllikla türk musiki;.)İ 13,30 muh~ 
telif pliık ııe~riyatı 14,00 SON. BakımH1zlıklan çüriiyen dişlerin 
AKŞAM NEŞRİYAT!, difteri, bademcik, kızamık, enfloenza 
ıs.~o dans ınu.,«bi (p1'kl 18,50 Hik- ve hatta zatürrieye vol uçtıkları, il

nıct ve arkada~:aı·ı t:.ıraf·ndan !ürk musi- tihap yapan di~ etleri~·lr> köklerin de 
kisi va halk farkıları 19,~0 konferans: mide humması, apandi<it, nevraste
rravııcılık lıart l, hava kuru.mu namına: 
-MelHı.a Avnı 1-0,55 lı rsa haberleri 20,00 ni, sıtma. ve I'f.Jr.ı;:ıtizma )'nPtığı fen
eaat aynrı (, cnç ruathancsınden nak- nen an)aşıhnıştır. Temiz ağız ,-e ağ
len Suzan "'e n k..:ı la ı ta a-fınJan turk lnm dişler umumi vüc 1 ı sağlığının 
ımıs' İİ l"C h . 18- kıhır1 :!O 30 konferans en birinci ş::ırtı olmu!"+ur. flinaena

,30 oıtusto• m'Jli ZıfeT hayranı! hak•ınd.•. leyh dişlerinizi her gü;1 knhil olduğu 
20,50 htı\'a aprru ~0,53 Ön1er Rızn. Dog-
• ul t.ırofınoan aıubca •oı•Jev 2ı 05 OR kadar fazla - liıııkııl 3 defa - (Radyo-
Kf:STR.\· ' lin) diş macunile fır~aıı;-arak sihha-

ı - KclP.t" - Bela Fe<1t uveı'jr tinizi garanti edebilirsiniz ve etme-
2 - Svondsen: Ronıao> li'iniz. Bu suretle mikropları imha 
3 -- Ifoln1es: Serenat edrrek di~lerinizi korun1u~ olursunuz. 
21,30 f.:eınul Kılmil ve ;ııkada~ları tara 

fından türk nuısikisi Vf' hal!:: ~arkılaı·ı 
22, l O a.jans habrrlcri 22, '20 dans n1usikisi 
(plcik) 22,GO son haberlf'r ve erlesi C:Ü• 

nUn prograını 23,00 saat ayllrı: SO~. 

Ankara radyosu 
30 Ai{ustos 193'i Saıı 

ÖGLE NEŞRIYATh 
11,30 pliık ne~riyalı t l,50 =->lRkla türk 

1 
musıki ı ve halk tıarkıları 15, l J ajans ha
h<'rleri. 
AKŞAM NEŞRiYAT!, 

1 
18,30 kanşık. plak ncşr;_\'<ılı lf),15 türk 

mu~ikiı:ıt ve halk earkıları ('r::ıkbu!C' Ça
kar) 20,00 'JO a~uı.to Zıfl'ı lı·ıyıan11 V"'· 
1>ilesile siiyll'v (U. D. ll. l\ld. ,\li Rıı<.ı 

Erc:>nı) 20.(ıO f!Rnl ayarı ve aı-'J'1C'a oylev 

20,:30 türk musiki : ve halk ş::n-kılatı (Sn

tıihat1ın) 21,16 sludyo. !on rır\e-ııt·a!lı: 

1 - Leber• Jhe Le-,•·oe Sir ,.t 
2 - Gaıl Nıf!'l!>en la~·l nı,..,n 

3 - • .\lf•tteı La BC'ılc Ha ah 
4 - lieethoven Adng·<> Ca:.. • bile 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

dişlerinizi fırçalayınız. 

r~1 
5 - Eı-eich eingeg Es 'ral·, ~tal Eim 

zigeuner. 

------------,:--:== ı 2:!,00 ajnn~ Jıaberll'ri ve iıava raporu 
22, 15 yarınki program ve c-.on 

30 Ağustos 9:!8 rarihinden itibaren 179 numaralı seferi yapan va

pur Karta\dau saat 19.43 yerine 20.25 de, Büyükadadan 20.35 yeri

ne 20.50 de hareket edecek ve Heybeliye 21.00 de varacaktır. 

Saraçhanebaşında Horhor caddesinde 

HAYRİYE LiSESİ Kız 

Erkek 

Yatılı 

Yatısız 

Ana, ilk, orta,. li"e "ınıflariyle fen ve edebiyat kollarını havidir. Ecnebi lisanı ilk sınıf!arflan itiba
ren ba<lar. Arzu ed~n talebe okulun hususi otobüslerilc nnklolunur. Kayıt için her gün saat 10 dan 17 ye ka 
dar mÜracaat kabul olunur. Sekizinci ve on birinci sınıflr.rın bütünleme ve engel sınavları 1 eyliıl 19:\8 
de, dıger sın:fların da 7 eylülde başlıyac:ıktır htiyenlere tarifname gönderilir. Telefon: 20n30. 

~ ESKi FEYZİATİ 

Yatılı BOGAZİÇİ LİSELERİ Yatısız 
Arnavutköy Çifte Saraylar 

Ana sınırı ile ilk kısım en yeni ve modern ıesisalile Bebekle eski Fransız Senjozer mektebi binasında: 
Orta ve Lise sınıfları ı\rnuvutköyUnde Tramvuy caddesinde çirte saraylarda kız ve erkekler için ayrı 
dııirclerde : Her gün saat 10 dan 17 ye kadar Yeni Talebe kaydı için Çifte Saraylarda mektep 

-~ar esine müracaat edilebilir. 
- lstiyenlere tarifname gönderilir. telefon : 36-210 • 

* NURKALEM 
Kurtun Kalem FAbrikaaında 

her nevi kalem imal edilmekte
dir. 

Mümasili ecnebi kalemlerine 
çok faiktir. 
Fiyatlar ecnebi kAlemlerinden 

o/o 50 ucuzdur. 

Kurşun kalemler: 
Süperyör 
Tim.ahlı 

301 - 2 Mektebli 
1205 
-"ot 
1011 

99 

Altı derPce •ertlikte 

Maranıroz kalemi 
Ta:ıçı kalemi 

En iyi cina 
Oağddeıı 6 derec.ı sertlikte 

K opya kalemleri : 

10 Tcsrinirvvel 'l!\Sl pazartesi günü saat 15 de An1<arada Nafıa 
Vekaleti binasında M::lzenır eksiltme komisyonu odasınd,~ c'•man 2600 
lira muhammen bedeli; Havclarpaşada teslim ~artiyle l!\1100 adei tel
graf fincanı demırinin ·ı~ık eksiltmesi yapılacaktır. 

:llııvakkat temin~~ 19!> liradır. 

Eksiltme •artnamo'i \'e teferruatı Ankarada Nafıa \'ekaleti mal
zeme Müdürlügünde!l parasız olarak alınabilir. İsteklilerin muvak
kat teminat ve şarln3mesinde yaz:lı vesikalarla birlikte ayni gü'l S~· 
at 15 de Komisyondı hazır bullinmaları lazımdır. (321'.l) (5676) 

Müstesna fırsat! 
Mağazamızda yapılacak dej{işiklik hasebiyle 

Bugünden itibaren : Bütün Mallarımız 
Gayet Ucuz Fiatlarla Satılmaktadır. 

Bu fırsattan istifade ediniz. 

ŞiŞLi TERAKKi LiSESİ DİREKTÖRLÜGÜ~DEK: _ _.., 

Lise ve Orta son sınıfların bütünleme ve engel sınavlarına 1 eylül, diğer sınıfların 

7 eylülde başlanacaktır, 1 
2 - i eni müraca;. tlar çoğaldığından 10 eylüle kadar kayıtlarını yenilemeyen eski talebe- , 

!erin yerleri mahfuz kalmıyacaktır. 
3 - kayıt işleri için lise saat 10 - 16 arasında açıktır. 

i İstiklal Lisesi Direktörlüğünden: 
1 - tik, Orta ve I,i,;e kısımlarına yatılı veya yatısız kız n erkek talebe kaydına başlanmıştır. 

2 _ Bu yıl yeniden aı talebe alınacağından mektebe gi•mek istiyenler bir an e\'vel müracaat etmelidirler. 
3 - Eski talebe Eylülün onuncu gününe kadar gerek mPktupla, gerek mektebe baş\'Urarak kaydını 

,,enilemelidir. Eski talebenin Eylülün onundan ~onra yapacakları müracaat kabul edilmiyr:rektir. 
4 - Sekizinci ve on birinci sınıfların·bütlinlemc ve encıel •ınavları Eylülün birinde, diğer ;cınıfların Ey 

lülün .vedisindP. ba~lıyacaldır. 

mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 
Adres: Şehndebaşı Polis karakolu arkası: Tek· fon: 225:l4 

Dr. Nihad Tözge 1 

babıali cad. No. 11. saat 15- 18 
Tel. 21942 

Taahih 
Emniyet Sandııi'ından 

20 - 8 - 938 tarihli Yeni Sabahı 

gazetesinin 7 nci sayfa dördüncü sii· 1 

tununda çıkan açık arttırma ilanın- ı 
da gayrimenkul bahçeli ahşap bir ev 
olduğu halde sehven bahre yazılma -
mış olduğundan tashih olunur. I 

ZAYİ - Emniyet d•kdüncü Ş~be- 1 

den aldığım 31 12,158 sa\'llı ikamet tez 
keremi kaybettim. Yenisini alaca -
ğım. Zayiin hükmü k~lmamıştır. 

BiR DiŞi 
SiVRiSiNEK 

Müsait bir yerde 5 ayde 20 milyar sivrisinek 
meydana getirir. 

(Jozef Tiyers, Paskal Zukkarelli ) 

Vatandas, gıdası kan olan bu bela tufanından korun. Hiç 
kıymet verilmiyen bu mel'un düşman iğnesile kana 

299 Ulus 
701 - A Yumu.şak 
701 - B Orta s~rt 
701 - C Sert 

E. Kalivrussi ve 
KSP.ni Liparıı 

Şsi Zayi - Beşiktaş emvalinde;~58:İ 
iııı•••••••••••••••••••••••••lll•••• kaza numarasiyle almakt"' olduğum 

parazitlerini aşılar. Bu p~razitler de anaları gibi mütemndiyen çiftle
şerek he;ıap kaidelerinin topltyamıyacağı bir nisbctte çoğalırlaı·. Bu kor
kunç üreme neticesinde k~nın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacı1'
ları mahv ve harap olur ve sıtma meydan alır. 

71 - A.B.C. En iyi cin~ 
Üç dereceli 

702 - A.B.C.D.E. Re., renkli 
702 - A.B. Mavi - Kırmızı 

72 - A.B.C.D.E. Jleş renkli 
iyi cins 

Pasteller 
6 renkli 

12 renkli 

İktisat Vekaletinden ilan olunur: 
29 - 8 - 938 tarihinden muteber olmak üzere benzinin perakende ve 

petrollin loptan azamı satış fiyatları •A,ş şehır için aşağıda gösterildiği 

gibi lenzilen tesbit edilmistir. 
G A Z 
Çift Tek Dökiı ırı 

. Biiyü/c Kı•çıik Ky. 
teneke teıır/ce 

s· E .\' Z 1 

Çift 
Bıiyıık teneke 

Dökünı 

Lıtre 

tekaüt maas cüzdanımı ıayi ettim. 
1 • 

I Yenisini alacağımdan eskisinin hük-
mü yoktur. 

1 

Şişli M ecidiyekihı B iiııiil:rlere 
caddesi 9,;/55 .\'li. lıı evı/c emek 
li piyade biııbasın Siilı:ymnn 

Xııreı/diıı Çoyırlı. 

Doktor Fazıl 

Biogenine 
Drajeleri sıtmadan korunmak ve kurtulmak için 
kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı k:irecikleri arttırır, adale ve sinirıcri 

kuvvetlendirir, i~tihayı açar, dermr.nsızlığı giderir. Sıtma parazıtlerini cil
dürür, tali olarak l!elırevşeidiği V·! ademi iktidarda büyük hydalar temin 
eder. Sıtmanın bütün 'Pk'.llerinde şifa temin eden bu yübek tesirli ilaç 
her eczanede bulunur. 

1$15 
1825 
1301 12 renkli iri cms 

21 renkli ivi cins 
Kırmızı - Mavi 

J(uruş l{ ti f'l'Ş KutUŞ l\.utıış 

650 

. 1 
/'ı..uruş 

Şükrü 
ilkel 

901 
Stabi!li 12 renkH iyi cins 

., 24 renkli iı·i cins 
Dermetograf Üç renkli kalem 

311 Grafit ve renkli :\Iin
len. 

231 - 232 Kırmızı ve :lfayi te
beşir 

Çetitlerimizi her kırtasiyeciden 

isteyiniz. 

Nurkalem Ltd. Şirketi 
latanboıl, Sirkeci 

Mühürdar zade Han No. 1 - 2 .......... 9ii~!"ml-----.,.. 

Ankara 610 
lstanlrnl 500 
San· n 52:) 

9f) 

7~ 

82 
11, 75 570 

580 
::\for 520 82 570 

17.70 
15.20 

İzmir 510 15 570 15.20 
Diğer yerlerde a'ami fiyatları İstanbul ve İzmir depo fiyatlarına 

nakliye ve mahalli resimler ve listesi Vekfılele mevdu yerlerde satıcı ko
misyonları ilave ediler0 k tayin ve tesbit olunur. 

I~ 

İstanbul w İzmrı dep<' fiyaUarı: 
Benzin: Büyiık teneke çifti 

ufak teneke beheri 
511,75 

74 
Kuru:;;. 

" 
Petrol: Büyük teneke ç'..:~ -~·42 .. rh_ır_. ___ (_5_9_52_)_ 

Sahibi: Ahmet Ce~,;:l~ttin -SAR A-Ç O G L U 
Netriyat müdürü! Macit ÇETiN Bas•! 1 ·, v"r: M ... ıbaai Ebüzziya 

Kadın Hastalıkları Mütehassısı 

Sirkeci: Muradiye caddesi 
No: 35 

ller gün hastalarını kabul eder 

Telefon: 21503 .. ................ . 
Dr. Hafız Cemal 

Hastalarını saat (2,fi tan 6 yu) 
kadar Divanyolundu No: 104 
kabinesinde kahu\ eder. ::\lua-

yenehııııe ve Pv le!Pfon 
»~:ili~ - ~ırıq . 

IŞIK LiSESi 
Yatılı <Eski Feyziye) J'alısız 

:Memleketimizin en eski Hususi li"esidir. Resmi liselere muadele-
ti tasdik edilmiştir. Ana, İlk, Orta ve Lise kısımları il~ Fen ve Ede
biyat kolları vardıı·. Lisan tedrisatına husu"i ehemmiyet verilir. 
Yeni yapılan pavyonla mektep asri bir şekle ifrağ edilmiştir. Kız ve 
Erkek talebi' için ayn daireler vardır. Talebe kaydı için her gün 
onrlan on altıya kwlar müracaat edilebilir. Fazla malünıat için tarif-
name isll')·iııı. Telefon :44039 

:--

'! 


