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KURUŞ 

ingiliZler son tekliflere ceval! hazırladılar 
Hitlerin teklifleri şudur: Fazla Alman olan Başvskil dün Ankara. 
yerlerin Almanyaya bırakılması az Alman 

olan yerlerde muhtariyet ilin edilmesi 
Bu şartlar kabul edilirse Almanya;· büyük 

devletlerle Çek istiklalini koruyacaktır 

Hodza 

Bugünkü vaziyet 
lnıiliz Bafvekili Çemberalyn, Bit

lerin tekliflerine mukabil cevabı baz1r 
ladddan aonra lnailiz kralına ıöat•· 
mİftİr. 

Buııün kabinede ve aonra Avam 
Kamaruında cevabını bildirecektir. 
lngiiiz gazeteleri cevabm İJ'İ netice ..,. 
receiiııi yazmaktadırlar, 

Çek kabinesini Henlayn'in tevkifine 
karar verdikten aonra Süclet mmtab
ama zırhlı otomobiller ıöndemü,ler
dir. 

A1manlann teV1ikine ıöre Süclet 
mmtakaamda tam bir ölü sükiıtü var· 
dır. Bütün ıöder salı Pnkü mülakat· 
tadır. 

dan şehrimize geldi 
ve Maliye 

refakat 
Vekilleri de 

etmektedir 

Başvekil ve vekiller Haydarpaşa istasyonundan don çıkarken 

Ba~vekil Celil Bayar, Dahiliye Ve· Kalemi mahıuı müdürü Süreyya, feh
kili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Ka rimizde bulunan say)avlar, Vali ve be
ya, Maliye Vekili Fuat Airalı dün lediye reiıi Muhittin Üstündağ, İstan
muhtelit katara bağlanan huıuıi va • bul kumandanı General Salih Yıktay 
gonla öğle üzeri Ankaradan tchrimize . 

1 :.ı d" ve daha bırçok kimseler tarafından ge ml\"er ır. 

B-.vekil ve Vekiller Haydarpaşa hararetle kartılanmı,Jardır. 

istasyonunda, Riyaseticümhur Seryave Ba,vekil ve Vekiller Acar motöriy-
ri Celil, Katibi umumisi Hasan Riza, le Dolmabahçe sarayına gitmiflerdir. 

F ranko tayyareleri 
bomba yağdırıyor! 

Barselon civarı dün de bombardı .. 
man edildi. lspanvol F asına 

Almanya asker mi göndermış? 

l 



Sa,.taı 1 

·vETi HAFi 
~" HESELE"Sf 
1#-

YENi SABAH 

Bir cinayet ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SABA 

Merinos fabrikası davası Gayri mübadil işleri 
E . t k°tın d.. tesrinievvelde tasfiye 

Evin kapısında bir ~~h~e:e edil~~ e~~ek Gece gündüz iki ekip 
b b ki• d Birkaç glln evvel Mercanda İp- Bu hususta Malmüdürlüklerine ı b l J 

ara a e ıyor u... !i:ı:a h;:::ı~~.:·i~!~:.:!~~~; !~~ c.:.i~ ~·:.~il ~~:~i~~d~sfiye ça ışmıya aş aaı 
" Nı·hayet cemı·yeti· hafiye mesele- tulii döven i~lini.n kardeşi Fatma ed~l~esi için . .Mal}ye v:kale~i mal- fabrikaya bol ve kolay Merı·nost 

ve karısı Ernınenın ağır ceza mah - miıdurlüklerıne 'bır tamım gonder -
• d d J t k•f d•Jd•.., • • kemesinde meşhut suçlar kanununa miş ve gayri mübadil işlerinin ona- • • • • t db• } ı·· •• •• sın en o ayı ev ı e 1 ıgımı tevfikan yapılan duruşmalarına rılması hakkındaki 2523 sayılı ka- nı ıçın yenı e ır ere uzm gor 

f J •• ~ • ı• diln de devam edilmiştir. nun mucibince ne ~uretle hareket e- ~ · 
ese e ogreDffiJŞ im ••• '' Dünkü cel ede suçluların vekili'dileceği bildirilmiştir. Bu tamime ~· .a~-~~ 

Şimdi ikinci pcrcle başlıyordu. havadisler doğru ise sacle bir tc- şöyle bir iddiada b~lunmuştur: . g_öre gayri miibadillerin mevcut is- )'S ~~·..; .,,,,:'-.. ..... =-. 
''Hadin .. ,, dedik. Osman evrak b.Phçn şebbüs. Ilnyretten kendimi alamı- .• - A~.met, .~ldıg; yara~ann tcsı- tı~k~klarına. karşılık_ ol~rak .ken - ... ~ ~ ' ~ 1 ,.,. 
sını kucakladı. Çıktık. l\Iethalden yordum. Ayni zamanda beni mah- rı~ ~e rI_:gıl, m~pt~~a .. 0.ldu~u ~.eker <l.ılerıne ~azıne t~hv~llerı verılı:ne .~ · ~ ~ ., ~-:-ti ~J · 
geçerken bir takım ndamların ara- vetmcği ille den beri tasmim elmiş 1 hastalıgmd an °1 m ~~tuı · A Çunku şe _- 51 e~ıre~ı lmektedı~. 1:' :ıkat .gay:ı .mu~ 'ı 
srndan geçtik. Bunl:mn bir ikisi de olanların irtikfıp edegeldikleri vu..- k~r ha~talıV.ın_n muptela olan bır badıllerın bu hazıne tahvıllerını a- 1 
yüzlerini duvara çevirmişlerdi. Çık- kuatı cinniyeyc bakınca sebepsiz kımsenın ald.ıgı en ufak bir yaradan 1 in bilmeleri için ellerindeki bono - '... ~,..rı..Jı~-1 
tıktan ı:;onra tahkik ettim ki bunlar- bir mebusun bu hakaretlere duçar çok fn~lu mıktarda kan a~a.r v_~ ~u l~~iyle bulundukian ma~nllin en brı • 
dan biri Muracl ve diğeri Nihat ve edilmesinin de mü teb'ad olmadığına. fazla kan kaybetme'k de olllmu ın- yuk memurluklarına muracaat et -
beni başında şapka olduğu halde da- hUkmcdiyordum. Çıkar iş değil! taç ey~er. Ahmet ötedenberl şekerlmclcri ıazımclır. l\Ia1iye Vekaleti- '-
ima takip eden hafiye Salih, Ünyeli Hele bakalım dedim. 

1 
has~alıgına müpteladır ve bu has- bunun iç.in hak sahiplerine tevzi e

Ali Rıza imiş ki kendilerini tanıya- Bu nrnlık bir sigara yakıp birer t~hgın evve!c~ Gureba hastahane - dilmek üzere mal memurluklarına 
mayını diye yüzlerini dönrnilşlermiş. tane de etrafımızı almış olanlara 8~~de teda\'ısıne çalışılmıştır. Key- matbu be~·ann~meler göndermiştir: 
Baktım; kuvvetli .atlı bir araba attık. Taharriyat esnasında bir iki ~'.l et ~aı:;ta.h~neden sorularak tes - Hak sahıplerı bu beyannamelerı 

kapıda bekliyor. Alaturka saat ge- defa haşlamış olduğum önümde otu ıt edılmelı~ıı._ . doldurduktan sonr~ mal memurluk-! 
cenin dört buçuğunda arabaya gir- ran hafiye ihtirnmkar bir temanna Bunun uzerme rnah~eme, Alı- !arına verec~kle.rdır. Mal memur ·ı 
dim. Osman sol tarafıma oturdu. ile aldı ve kirbitinl çıkarıp yakarak n~e~ hak~kmda rapor vermış olan ta- lukları kcndılerıne bu beyanname-. 
Bohçayı, çalarak eline geçtiği kuşun iptida bana uzattı. Araba da Şiş- b.ıbı a~llı ~nve~ ~ar~nın dinlenme - l~rle miiracaat eclen gayr! .müba. -ı 
ihfasına ve kaçmamasına dikkatıhane karakolunun önrınden Azap- sın~ karaı v~ımış \~ . mahkcmeyeldı~.ıere beyan~·ame mulcabı~ıncle hır · 
eden arsız mahalle çocuğu itina ve kapısına doğru saptı. Harbiye neza- 5çagrı~an . ~dlıy.e .t~bıbı bu hususta n:uracaat. v~esıkası ve~ccektır. ~u ~e 
tayakkuzu ile tutuyordu. İki me- retina kadar tenha olan bu yoldan ·• unlaıı sö.} lem ıştır·_ . ~ sı.kalar ?ıla~ara _ ~azıne tahvıllerı
mur ön tarafa oturdular. Bir tanesi gitmekten çekindim. Belki de bu -Şeker hastalıgına müptela o- nın tevzı edılecegı zaman esas ola
de arabacının yanına sıçradı. Beni haydutlar beni yolda öldürürler fik 1 lanlar da hakikaten ufak bir ya - rak tutulacaktır. 
namübarek yüzler karqısına zin r· ·le 

1 
d b . t• rndan fazla kan akar ve bu uzun Ancak 1939 senesi 15 temmuzu Fabrika dahlllnden bir manzara 

v , - ı ı zor an ım ve ar.a ayı çevır ıp müddet de d f 1 k k d 1 ı kl ı 
danlara, felaketlere, ölümlere götü ye . k.. Od •rtü vam e erse az a an na a ar ma memur u anna mil-
ren bu ,arabanın içinde kemali tan : opr k en geçı tam.. d·ı k k·aybolma neticesi ölüm vukua gele racaat etmiyen gayri mübadiller- Bir seneden beri büyük bir faa - diklerinden gCmrük m 
tana ile ~·ola düzQldilk. 'Bilmem bi; t el rcanb apkısınınll mdır e 1 ~le - b~ir. Ancak Ahmedin şeker hasta- haklarını tamamen kaybedecekler _ ı Jiyetle çah ın Bursa Merinos fahri- dahil olmak üzere yJka.nJJl1f 

e o an ozu yo ann an 'a pa lıgına ·· t ı· ı ı d - ·ı r \1 ·k ı b·1~ · k • t • · d · kaçı ela küfeci tatar çocukları gibi ,, . . . •. . . rnup e a o up o ma ıgını bı - cır. esı a ar ı ahara tasfıye büro ası aguo; <> ayı ıçın e pıyasaya ranmış :t•üniin kilosıınu m 
arabanın yayları üzerine oturdular e~er-:1' emnıyetı .um.umıy~ ~~~IU: ~ıyo.ru~. Yaraları çok derin ve teh suna devredilecek ve istihkak vesi- 59000 ki mamQl iplik sev ketmiş- mize 270 kunışa satabil 
mı? Veya bir iki ıarabaya dolup bi- rı.yetı,, kapısında ındık. Bır sur~ sı- lıkelıydı. Şeker hastalığı gibi faz- kası sahipleri de doğruca tasfiye bü tir. Kalill itibariyle Avnıpanınki - ler. Bunun için fabrika 
zi takip ettiler mi haberim yok?.. vıl ada~.ıar ve g~~da~lanndakı te-

1
laca k~n ziyaını mucip olacak bir rosuna müracaat edeceklerdir. Ve- 1lerden aşağı olmıyan bu iplikle ar- lere yardım ederek meıııl 

Beyoğlu caddesine çıktık. Elbet nek~l~rı ~le askerı ınzıbat memurl~- hastahgı olmasa da bu !aralar baş- sikaların hepsi defterdarlıkta top _ tık y.alnız. Türk. işçi ve mfi~ebassıs- merinos koyunlannı a..H.9'1113111' 
az iş değildi; bir yorgunluk gelmiş rı dı:ıı.lmış duruyorla~dı. Ga.zup bı- h~aşın~ sa~a. sa~lam bır adamı öl- !anacaktır. ları sayesı.n~e ışlenmektedır. Tem- yeni tedbirler almağa ve 
her türlü hissim uyuşmuştu. Teker- rer dfişma~ naza~lanle biz~ karşı- durme_ge kafı.~dı. Bun?nla beraber, o---- muz ay~ ıçınde ~alınan_ randı~an koyunları suni üretme işlerini 
lekelerin giirtlltülerini bile iRitemivor ladılar. Eşıge ayagım1 bastıgım va- k~tt bır şey soylemek ıstemem. Çün BELEDiYEDE: 670~0 ~ılo olduguna göre fabrıka v.asi bir teşkilata bağlamai' 
dum. Dünya gözümde yoktu. B~y- kit bir batakhanenin içine düştü- ku·bu_ der~cetl.e ağır yaralı olup da .• .. • f~.ahyctınde günden güne nisbi bir vermiştir. Fabrikacla buluna' 
oğlunun fenerleri gözüme sönük, ğilm ve artık çıkmak ihtimali 'kal-, t~.d~vı ne~ıcesı~?e. kurtulanlar da Motorl~ vasıtal~~ın muayenesı yı·'cselme ~~vcuttur. Muhtelif fa- nebi mütehassıslar giderek 
sönük geliyordu. madığı hissi ile şim.,ek süTatinde gorulmemış degıldır- 15 agustostan ıtıbaren başlayan sılalarla degışen çalışma şekli .ar - iş Türk mütebassıslar~ ~ 

Tektük insanlara rastgeliyorduk. beynimden sıcak bir duman çıkar .. Heyeti muhakeme icabını dU _ şehrimizdeki oto~obil mu.ayeneleri t~k. tamamen tesbit edilerek kati şek sonra istihsal vaziyeti de b• 
Beyogwlu kalabahg~ı fuhu h 

1 
gibi oldu. şundü. Maktul Ahmedin şeker has- devam etmektcdır. Muayeneler te.ş lını almış ve fabrika gündüz ve ge- .zelmiş.tir. 

ş ane ere t 1 ğ · b. d r d b •t - · l k ·· ·k· · · çekilmiş uyuyordu. Mü~teri arayan Bir takım loş, eS11arengiz izbeler- a ı. ına. ~ilptela olarak evvelce tc- rın 1 ay.e ın .. e ı ecegıne nazaran cc 
0 ~a uzere ı ı ekıp halınde ça- Temmuz ayı içinde ha!S 

birkaç fahişe kaldırımların birer den geçtik. Osman bizi bir odaya !davı edıhp. edilmediğinin Gureba çok. a~ bı: muddet kalmıştır. Hal - Jışm~ga başlamı~tır. . . . lerden ynzae kırk randman 
kraliçesi Ul\Tilc aşağı yukarı dola- götürdü. Henüz cinayet işlemiş ve- ha~hanesınden sorulmasına ve bu~ı şımdıye kadar .~ncak 321 hu -j ) alnız memle~et~mızdek~ .Meri- ken ağustos ayı zarfında l>~ 
şıyordu. Herkes kendi alem ve zevkin ya ~]emeğe hazırlanmış bir caninin müsbet cevap geldiği takdirde bu susı araba 1~0 otobus, 1~9 kamyon~ koyunlarının ıhtıyaca kafi gel- yüzde 52 ye kadar yükseırnıf 
de, herkes kendi işinde, keyfinde, korkudan veya azabı vicdaniden has:alığı.n Ahmedin ölümü lizerin- \'e 140 taksı aı~abası muracaat e- ~ıyecek kadar az_ ol<ftıi"•~. için fab- giinkD mih!al vaziyetinde 
vatan ve hakikat yolunda zinda b . .b. . . 

1 
dekı tesır derecesinin tesbiti için derck muayenesı yapılmıştır. Tak _ 1 rıka muhtaç olrlu;nı y ı ın ı müstah- ketin iplik ihtiyacının yüule 

n- uçan enzı gı ı çamur rengını a - t b.b. dl" . ·ıd ük ı r· ı • t · ...ı lara silrOklenen masum bir mebu _ 
1 

. .
1 

• • a ı ı a ıye müzekkere yazılma- sı arabalarının büyük bir kısmı elanl 8ı en yı ~" · ı .vat.nr :ı. "mm ede- temin edebilen fabrika bir~ 
. mıı:ı o an yilzü ı e bır adam bır ma- k bilmcktn r 1 

·I , · h · · sun geçışi nazarı dikkati bile celb- · .. R _ sına arar vererel. muhakemeyi baş muayene edilmemiştir. Seyrisefer . r r r:1rı·ı. n.•-. m yapa- ye kadar bittin ıhtiyacı ka 
etmiyordu. İnip bu insaruarın yaka- sanın onUne oturmu~. asla yuzume ka güne bıraktı. idaresi alakadarlara yeniden tebli- ğ~n blr:-•ı. 1 >O kuru:;a t:>m·n edil - bilc~Jc bir randıman almai• 
sına yapışacnğım geldi! bakmayıp muttasıl önüne bakıyor- B -- galta bulunarak muayyen tarihe b•I"""'' tHlff. ııy.acakbr. Fabrika bu .e 

" Meşrutiyet maskesi albnda du. eynelmilel ticaret- kadar ellerindeki numaralariylel ".u \•ü
111

"" y•k:ınıp taranmış bir tetkikte kii!Hyetli miktarda 
çevrilen mezalime bir bakınız be Acaba utanıyor mu idi de böyle mUracaat etmeleri lüzumunu bil • vaz·yn•,, ,.,.ç.!~nci.ve kndar kilo;cu 340 temin edebilmi~ir. Aynca 
adamlar!.,, diye bir defa suratlanna yapıyordu?! .. Ba adam ~abıt vara- odası reis ve azalan dirrnlştir. kuruşn b, lı~ olmaktadır. Halbuki 1ından yapılan işlere de bu 
batırayım dedim!.. ilerledikçe iler- kasına divanı !harbe havaleyi ya- __ Çöp işlerinin ıslahı Avru pn f; b_rı k:ıJarı merinos yünün O ha vasi 'mikyasta devam e 
ledik . .. o-- . pek ucuz bır surette temin edebil _ tir 

• zandır. Osman bır olil yıkayıcının DUn ıelırimizi un Beledıyenin şehrimizdeki çöp . 
Arbk ben de insanlan bilUln yok mevtanın kalmış çamafırlarmı ku- Ank l~di 1 

er yarın işlerinin daha iyi bir surette t>aşa- 1 K•• ••k • 
farzettim. Zihnimden bir takım ka- cakladıiı gibi kavradığı evrak boh ~aya . gı yorlar nlması için yeni tedbirler ıaldığtnı j UÇU Sana yı Ve 
r~ ha!aller geçti. Bir timsah ağzı çasını kendi de mezarcıya hediye Beynelmılel tıcaret od~sı reisi yazmıştık. Bunun için şehrimizin d k ) . 
bkı~imınde. ·~ılar~k beni bekliyen eder bir tavıir ile böbürleııcre.k ~· Y!datsob~ ve a~ka.daşlan dun ~eh - muhtelif semtlerinde başmemurluk- o umacı arın 

orkunç ıstıkbalın iğneli fıçı gibi . rımız e ır gezıntı yapını~. milze _ . . . ağzı, cendere gibi gırtlağı, korkun benzı atık adamın masasına koydu, leri ve camileri görmi.işlerdir. Heyet !ar tar~fın~aıı ~dare edılen teşkı - büyük kongresi• 
midesi gözümün önünde d J t ç arkasından zabıt varaka.ınnı da yann akşam Ankaraya gidecek 0 _ lat genışletllmege ba~lanmıştır. Bu 

• • 0 aş 1· d B d b ' 1 .. t· • '!ümleden olmak üzere Eyüpte ye-Bır de mazıı 
0 

bana asla gOlmiyen sun u. en e astanuma pervasız raca Turko ıs erkinı tarafından . . .. . ~ --o-- Tall komitelerin m 
abus çehresile karşıma dikildi. Es- ve hakaretamiz bir vaziyetle daya- karşılanacaktır. nı ~ır ?0~ ıstasyonu açıl~aga karar dün akşam b itti 
ki htlrriyetimi düşündüm. Şimdiki mp durdum. Biraz okudu ve bana B. Watson ve arkadaşları An _ verılmıştır: Ayrıca 'e~rın daha ba- Sanayi umum m üdDr ü bu Türkiye-ltalya ticaret a 
esa11etim ile mukayese ettim. Göğ- hili kim olduğunu bilmediğim bu kanda iıç gün kalarak tetkik ve zı sem~lerınde ?e yen_ı başmemur - hususta tetkikler yepmak için müzaker.clerıi devam etırı 
siln ahla dolup bir körük adam, neden sonra, lütüf ve ina - temaslar ~paca'k, şereflerine ve - lu~lar ıhdns edılecektır. şehrimize g eldi Tali komiteler dün de .öğl~ 
gibi şişti, yine sessiz indi; fakat yet edip "oturunuz,, dedi. Ben de riJecek zi~·afette bulunacaklardır. Çıfte havuzlar Cad de bostanı yolu vel ve .sonr:a toplan.arak 
ieryatıan kalbimde yayıldı, kaldı. "istemez!,. dedim. Bitirdi ve bir Çarşamba gilnil şehrimize döne _ Belediyenin yapmakta oldu - Sanayi umum müdilrll Reşat esaslarını tesbit e.tme.k tiZetB 

Düşünüyordum. ·Bu iş Cemiyeti şeyler ynzıp bizi "divanı harbi ör- c~k olan heyet şerefine beynelmilel ğu 'Kadıköy cıhetindeki yolların dün sabah Ankar-adan şehrimize m:ışlardır. T.ali komiteledJl i 
hafiye meselesinden dolayı olacak. fi heyeti tahkikiyesine izam "e tak T<ıcaret Odası Türkiye milli komite- inşaatının tamamlandığı yazıl - gelmiş, bir müddet Ticaret odasında sailed dün akşam nihayet 
~unda ş~phe yok. Fakat bizim bu dim suretiyle hapishane ntlidUriyeti 81 ta.Tnfından da bir ziyafet verile- mış ve. alTJca; Çifte havuz - meşgul olmuştur. Bir !hafta kadar tur. 
ışte nemı:ı var?! .. Nihavet havai behiyes.ine!. havale buyurdu Bu cektır. da belcdıye tarafından in~a etti - h . . d k 1 k · 1 . l Umumi he)'et ikinci te me, ıh tırl d k. • ~ ' · .. 1d·g·· a 1 1 t ' şe rımız e a aca o an sanayı u-

111 

.} a a a ım ı bundan üç dört aralık tilki ve yılan tekil ve huy- o 11 1 ~. n aşı mış ır. .. . .. .. . . nı yann sabah saat 11 d.e > 
ay kadar evvel bir s~bah erkendeıı Jarınrn halitasından yaratılmış bir POUS: .• Dun bu hususta Bel.ediyeden a l- mum mudilru küçuk sanayı erbabı-ı köşkilnde y.apacaktır. Bu 
v~y~ a~şam g~ valcıt doktor Mü- mahlUlt simasına malik biri gelip SAÇAGA BAKAYIAM DERKEN ~ıgımız rnalCımatta Çıfteha.vuz l ar ile vlicude getirmek istedikleri koo- tali komitelerin üç gün zar 
nırŞeı!~ıfnde bin apartıman~ gelmi.ş oturdu ve bize garabet alod ve fa- Halıaoğlunda oturan Avram ismin ıbleı Cadiddebostan ar~sındakı. ~ol~.~ıperatif işleriyle meşgol olacak, bu .urladıklan esaslar üz.erin6' 
ve rı 'l>•Y• mensup bır cemı- k t . . 'b" . d b. "h . .. . . e e ye tarafından ınşa ettırıldıgı §UlacaJWr 
yetin şube reisi oldu~ un .. l i a çıvı gı ı batan bır nazarı me- e. ır ı byar muteveUıa.ı bulunduğu anlaşılmıştır. hususta alakadarlardan izahat ola- .M.. k I 
ti. g u soy em Ş- lunane ile halctı, baktı. Yine baktı. r;,.p.,. -qonuoan y..U ,...,;, ..ı; - caktır. uza ere ere Jıafta 

. Gözlerindeki ga z v k. • .dd . len saçaklarını aözden geçirmek · in ---o- devam olunaeaktlr. 
"O v~kıt defettiğim bn adamın bi :rtürlü azalmyı de Bının fhı etı dama çıkarken .merdinn kınl aç HJDDETLl BiR TEZGAHTAR Sanayi umum müdürü dokuma - o 

sozlerıne ehemmiyet y . ıyor il. ana enüz m&f ve r _waJ v ı f b · d ha d k ermenut ve bir _u söyleıımedi~-d . aek.iz naerte yühckten dii9erek be ~ıı og 0 ırınında tczp}ıtar Bay. cılar kongresinde bulunmak ilzere 
ır • a abul etmemi~tim Zih ,,_, gua en ve ış de • fln· ram ekmek k- -· 1 d w • • --1--..1. 

nimden silinmiş olan 
0 

ü ' dört. - uzadığından artık oturmuştum. dan YualanJDJfbr. • ~regıy e oyna ıgı açın Ankaraya gidecektir. Kongre An - .. .!-~ ... . 
J k ç, ay- H • Görlhı k . 1 1 yapnda Seyıde admda bir kızı fe- k d b. . - . . • Diia F~ bir 1ı9o;.e ı mesele hatıra mı _fakat yanm alb11ki oturur oturmaz 0 otur de- mu aza b ld d.. _ k ara a ınncıtevın 1çınde topla - ıWr --. •.. yırtık bir surette - Zİ}'aret etti Bu- mit olan adam "divanı harpt.en il . Anadolahisarında oturan 1 S ya--- na tıa He .ddovmtllutf "_:'- apnddan '!':~~- nacak, buna •ehrimizdeki b ütün yar~ L~~-L~ n o1 ~ . · · d ı. . . . . r- mlf r. ı e CZ5antar ay ıuuuan- Y ~·•• • IUll'Y _ _._ an ., 
nunla beraber böyle adı bir •ebeP- tiyo~ar., ı butı. 8 m~il ısm~de hır ıencın kendi mifbr. dokumacılar J~rak edeceklerdir .. d•iferek ~e-wiyetli ..rette 

ten dolayı bu hallerin :zuhanına bir Şimdiye kadar lrendisine alıştıtı- merlcebıne at tıgı tat o sırada sokak tan ŞİŞHANEDE BlR OTOMOBiL llllfbr 
türlO ihtimal •eremiyordum. Bir bu kel ~f~ı ve arkadaki uzunca geçmekte olan Şirketi Hayriye çıma- KAZASI .Memlekette ~evcut dokomacılann, f~yde Bohod.ı .o ., 

meb.usun _,u suretle tevkif edilebi1- •~lan ıle ~ı~ :filozof gıöi duran Os- c~anndan Mehmedin dört Y&flndaki Şoför Niyazinin idaresindeki 2716 da bulunacagı bu kongrede doku - numualt enle otur- ~ 
mes.ıne bır turJO a1ı:ıJ erdiremiyor- manımız bızı yabancılar eline bıra- oglu Nevzada iaabet eclerek batından numaralı otomobil c:..:.L _ _ı ma sanayiine aid muhtelif İfler il- ~L:.. :S -va,..-'- L ! L - ........... -du ' B. ki . ,_ .. ....,..aneQen geç • ~ ,# aau ~· 
.. m •• ır mseyı tevkif edebilmek aıp veda etmeden aavuşuverdi. Et- agırca yaralamıttır. Nevzat Cerrahpa- mekte iken Hayım Franko isminde bi- zerinde konUfulacak, bilhassa bu-. ye aiderken Sev.imin 1a11Yı1ıuzı--· 
~ç.ınd 7-~se taraf1?d~ ika edildi - rafımızı inzibat askeri memurları pya kaldmlarak tedavi altına alınan, rine çarparak bacağından yaralamıt- günkü dokuma tezglblannın vazi- mUflur. 
gı e aı .ve ~esaı~ 1le mtısbet mey- aldı. Asker mektebinde uzun mild- tır. tır. • . ıKulll1ft bu haline cam sdc11..-
danda bır fiil, ~ıç olmazsa ikaına det okumu~ bulundoğumdan Ab _ yeti etrafmda müzakereler cere - Se:vimi dövmek 1etemif. buno 
teş7bbUs olunduguna delalet eder dlllhamidin mezalimine ilet olan E yan ederek bazı kararlar alınacak- küçüle Sevim <le .kaçmaya 

vesikanın elde. bu~unınası lazım - miralay Ihsan ve hempam müddeti trüsk'ün gezinti seferinin tehiri tır. Şaıu. kızını k~alamaba ik_. 
d~r b El:~ı:angı vesıka olacak ki bi- medide başımızda .zebaniler gibi Kongreden gave memlekette do bir laf& -takdaraık düflD'üf we 
zı u 11 e methaldardır diye zin- ateş yakmış olduklarından asker .. Denizbank, 19 EyHH pazartesi sabahı tertip edilmiş olAn "Et- .. • • . yaralanD:Ufbr. 
danlara dofru sürilldilyorlar, ! muhitinden korkuyordum. rusk,, v~pur~ :_~ı~va gezinti seferinin hava m uhalefeti yüzün- kuma sanayıını standardıze etmek-: HicUJedi aaa cenlımtaran 

Ortada fiil de yok. Gazetelerdeki den tehır edıldıgını sayın davetliJerine bildirir. tir. Bundan halk kadar dokumacı - ile Beyoğlu haatahanaine !!'•-•••••-l&r da istifade ıQye~ Yi ·~11t~~lll!l 
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18 EYL0ı. 1938 

-~J~Dünwa 
~Politik•.11 

Japonya Almanyaya 
ve ltalyaya taraf dar 

- .. 
YENi SAdAH 

Yakm Şarkta yeni bir kuv~~t ~9ü~Y!! 
ohM.4.MM.\AMN>Nv..., ~ v1w oM> "-"'"""'"",..,.,...,.. ............................ nnn~v .. "· ., (fl'PDJllvs 1ou 1 ıjn.ı:o1h8) 

Çanakkaleden Efganistana k_ adar rıumumiyenin kendi aleyhinde 0 1-
duğunu yahut kendi aleyhine bir 

uzanan bir sahada nasyonalizm vaziyet aldığını bile bile bir harp 
çık.aramaz. Tecavüz fikri besliyen 

Biraz ümit 
Sa1fa: 3 

. SON HABERLER . 
. - -

Cenevrede 
Le Tempı ıazetcsine Tokyodan tel- büyu•• k devletlere meydan okuyor her devlet, daha evvel, mahirane 

ırafla badiriJiyor: siyasi manevralarla cihan efkirıu- B lk t t 
Çartamba günü, Hariciye Nezareti- Yazan: Amerikan tarih profesörü Hans Kobn mumiyesini aldatmak, şaşırtmak ve Q an an an f ve 

nin salahiyettar memuru tarafından 1 _ kendi lehinde kuvvetli bir cereya~ 

Jmatbuata bir tebliğ verilmiş, bunda, yaratmak ihtiyacında ve mecburı- _J b kt • t • 
aponyanın Almanya ve ftalyaya kar- Şarki Ak.deniz kıyılarında, Arabis- mektedir. Fakat diğer ~emlekctler ~e yetindedir. Tedafüi v.aziyette kala- saaa at pa l ıc, ımaı 

tı vaziyeti \'Öylece tcsb"t d"l . . • tan çöllerinde ve Nil boyunda dünya teraldd yolunda onu takıp etmelttedır~ cak devletler bile, melhuz bir te-
M.. ı e ı mıştır. . 1 . d h C:.-h rl (A ı. ld .. "b" K 1 d k • 1 « usyö Hiıl~r. Nur b l ~ erın e er tarafa meydan okuvan ler. -F i er nura o ugu gı 1 a- cavüz.de bu cihan efkarıumumiye- D .. k .. t p antı a • DO taınazar ar 

günü iradettiği nutukta e.:; crgt~ s~ ~,yeni bir faktör zuhur etmektedir ki, hire ve Bağdat) ·yeniden inta ediliyor. sinin kendisine müzaheretini büytlk UD U 0 ' 
siyasetinin esas preruibini man .;rıcı bu da yakan prlt milletlerinin nasyo- Otomobil yolları köylere kadar uzatı bir manevi yardım telakki ettikleri arasında tam bı•r bı·rıı•k oldug"' U 
lcoyrnu~tur. At .... li bir ta me.} 1•.na nalizmidir. lıyor ve elektrik telleri ile fabrika ba- için mazliim mevkiinde kaldıkla-
ğ• d -,- va npcrver ı - Fil" • d - ı· ' · " ın elili ol~n bu nutuk, Avrupada bir ııtm e Arapl.arla Yahudiler~n ~a cala~ semalara kad.ar yu~se ıyor. rını çok bariz ~urette herkesın go- go•• ru•• ldu•• 
yıldınm tc11ri Y8Pmıftır. Führcr'· Çe. Uşması devam dtıkçe nasyonalızmın Tıcarct ve aanayıe yerlı sermaye a· zilne çarptırmaga çalışırlar. 
lcoaloval:yadalci Alman le 11• ~ • • hararet derecesi yükseliyor. Daha ~i - kıyor, ilk defa olarak fabrikalar, ban- tşte Sir Chamberlain'in Alman- _ Balkan devletlerin hariciye nazırları, per-
istediii fCY tam adil~ ~· a ıye~ı ıçın mıtlde, içinde binlerce Türkün yaşadı- lcalar, ve nakliyat tirketleri yerliler ta ya seyahati kuvvetli bir sulh arzu- Cenevre, 17 (A.A.) İ 
milletinin ıevoisine rnı aneh ırd ve apon ğı Is.kcndcrun Sancağının Türkler ta-1 rafından idare ediliyor. sun dan neı:;et eUiö-i kadar cihan ef- Antantı toplantıı:ıın_ın _so.nunda aşa- şen be gilnü r.an hariciye nazırı 

.. 02 ar ır 1 ' e l"ğ d 1 t Muzaffer A1am'ın riyaseti altında «Çekoslovak devleti tc·-~k·~ı •v· ~rafından askeri işgal altına alınması Umumi sıhhatin vikayesine ve zira kirıumumiyesinde tesir yapmak ve daki teb ı neşre ı mış ır. . 
za s·· ~ u cttıgı ye . y·· ._. . . kk" . b'" ··L • • 1 - - ld ~ k d Balkan Antantı devletıerı mü- toplanmışlardır. marı, udetler muel . h ·ıı nı Ur11;ıyenın gÜnden güne artan atın tera ısınc uyu1t atına ar goste- Almanyayı mUmkun o ugu a .ar . . B t 1 t d n·· tü A. ı k 
f k • cnın, er mı e- le • 1 h ·ıı . milletler cemıyeti nez- u op an ı a, uş ras, ra ın endi mubıdderatlanna halci uvvctıne dclıl tC{lkil etmektedir. riliyor. Köylerde su tesis erine e cm- anlaşma siyasetini takibe mecbur ~essı ?rı, • . . . . ... . . . 
rnaları preruıibine göre hali 1 m ol. Yakın Şark aleminin bir ba•ından miyet veriliyor. Nümune çiftlikleri ve etmek için düşünülmüş mahirane dındc.kı Yunan hel ctının meı kezin hnrıcıoe nazırı Tevfık Süveydı ve 
• 

0 
unmasını d"V b ... d EI · t L d l · · Ar M ıstcrnişlcrdi. Onlann tal 1 . h ıger aşına kadar nasyonalizm cnte- kooperatifler çiftçilere mahsullerinde bir siyasi tedbir de addedilebilir.. de toplanmışlar ır. ganıs anın on ra e çısı ı · u-

rniyct verilmedi. Sen _ ~P enneke cm lck.tüd, aosyal ve politik bakımdan bü tenevvü temin etmeyi öğretiyor. Bun Hitler lngiliz Başvekilinin rnüraca- Bu toplantıya, yunanistıın namı- hammed han hazır bulunmuşlar -
d ermen onfc- .. k d ... ·1-J"k] d b k k k h f d · · · · P l"h . rnnsın n bugünkü fcnalı"ın t h yu cgışııt ı er yaratmaktadır. nn aş a ya ın tar ın er tara ın a atine mülayim olduğu hissedılen bır Ma mavrudis, Polıtis, o ı oronıy.a- 1 dır. tıldL. g 

0 

umu a- Yirmi sene kadar evvel Yakın Şark tahsil ve terbiyeyi arttırmak maksadi- mukabele göstermekle vaziyetin cid dis, Romanya namına Komnen, Pel- Bunlar, Saadabat paktını imza 

d Japonya, aradaki anlafma dahilin- ta ~~syonalizm, vaka başlangıcı fu -lte "?ckt.epler. k~rul.uyor. •. diyetini ve ehemmiyetin~ ~kdi~ et- la, Kretzianu, Türkiye namına Rüş- eden devletleri alakadar eyliyen 
c.. Almanya ve f talya ·ı k 1 •. kcdılıyorsa da, ehemmiyeti haiz bir I Swası ,.e ıçtımaı hayatın laıldeşme- miş olduğunu isbat etmıştır. Hıtler ta Aras Necmettin Sadık, ve yugos ·r 

1 1 
. t tk•k t . 

1 bit · 
1 

c U'\'Vet ennı h k . ·ı b b kad h d b' h ·• muhtelı mese c erı e t e mış er 1 

eftınncye hazırdır.• are e_t sayılmı>·ordu. Avrupanın cm-ı•ı ı e ... ~ra ~r ... '~ın. ayat tarzın a ant bir galeyana, hesapsız ır ta - lavya namma da Andreht ve Subo- ~ ~ . _ . 
Ecnebi gazet ·ı . . J . peryalıst develtleri mahir politikalan I da buyuk hır dcgıtıklık olmu,tur. Pc- min ve gurura kapılmadıktan sonra t""' .

8 
.. :rak etmişlerdir. ve hukumetlerı noktnı nazarları a-

. ecı crının, apon harı- ·ı d k lk T·· k" k . ı-.. ı, w b" b. l"k b ) d w cıyc nezaretin· l"h" ı e ve kuvvet tezahürleriyle Yakın çe orta an a ıyor. ur ıyede adın- tehlikenin önü alınmış dernektır. 
17 

(A. A) Saadet An- ra<ıında tam ır ır ı u un ugunu ın sa a ıycttar mernu - ş k • 1 b" 'L ,_ ,_ •• • • Cenevre, · · . . 
rundan, hariciye . ar takı bu hareketi koalyca kontrol ar tam ır nu&u& muıavatına naıl ol- Çünkü Almanyanııı tecavüz ve harp • .. •

11 
i top- müşahade eylcmışlcrdır. 1 nczaretı namına vaki d b"J • • • . • ~· tantı devletlerı munıessı er, . . . . . d 0 

an bu tebliğin n "b" "h b" A e e 
1 ecelclcrıni zannetmi~ıctdi. Bu _ mutıtur. tarikile temın etmeyı tımıt edecegı B t 

1 
tı hakkmda Cenevı·ede şımdıkı ıçtıma evre-

e gı ı sarı ır ma- "' S • ıı.1 d l_ 1· b" f • .. lanmı~larclır u op nn b. 1 d h nası olılu~unu gün artık böyle d"" ·· · ı o urıyc ve l~ ısır a 11:uvvet ı ır e- favda uzlaşmaya meyıl gosterme " · 
1 

ştur. sinin sonundan evvel ır ce se a a .. ıonınca, memur: uşunemıyor ar. n• . . . _ • . • ,, .. • ~ d k. tebliğ neşro unmu • . 
- Japonyanın, Alrna . ı l lar ~mdi yakın şark memleketlerine mınıst harcketa hdınlıgın serbestısını sile kazanacagı maddı ve manevt aşagı a ı t p ktını imza eden aktcdilecektir. 

ile ltornünistliğe kar ~:a "~ ta ya korku ile bakıyorlar bu topraklarda ve müsavatını temin için mücadele e- menfaatlerden herhalde daha az- Saadabıı a 
\"ardır B d d şı ır an atımaaı yaşıyan İnsanla :. dl ... b diyor. Her tarafta yerli kadınlar erkek Amerı'ka Harı· .n.ı·ye 

. u yar ım il o mecb . rın ruş crmı ıs at et- '- d r • . " dır. e· 8 1 ad gazetesı'ne il esasına istinat ediyor. unyct tiklerini ve cihan haritası üzerinde kcn ~a.r ~f c;.nın 1 politi a mücadelelerine Bugünkü O mitler arasında bir 1 r e g r 
Dcmittir. . di mevkilerini yine kendilerinin tayin tftıra c ıyor .. ar. an endişe ve tereddüt telkin ede- •• nazırı ne dı'yor'J 
Cazcteciler d"V b" etmiye baııladıkla .. .. 1 Garp uıu1u epor da Yakın prlca cek ahvalin eksik olmadığını da i- QOfB ı • ıger ır aual 8 le ... nnı goruyor ar. • . k h . . il I 

bu tebliğin Al b orara , Cihanın •cv,-ül b-ı- d gırmıt ve şar ayatına ycnı bır ele • tiraf etmelidir. Çekoslovakyada da- ulh H"tl Ç·-- "Harbe minı· olmak şanslan • rnanyanın ir ha b . K CC}f <U1:1mın an k C H 
1 

er 'VU& 

mes· 1 kd' . d r e gır çok mühim b. k .. • 1 man so muttur. arpten alınan daha hili vaziyet Südet Almanlarının faz- arp veya s d h ku tl'd. ı n ırın e Japony d h ır no tası uzerıne yer Cf- b" k 'l"kl 1c· lik tı ba-1 dır buwRn a a vve ı ır,, 
. . • anın a arbe mi" bulun y k Şa ._ Ça '-k 1 ırço yem ı er es ı şark adetlerinin la teşvik görmeleri ve pek cegaret berlayn mü a na g ı 5.w ~ gırmesını ta d" ... an a ın rıt na11. a e - . . H .• si Vasınglon 17 (A.A.) - Roo:.e-
. zammun e ıp etmiycccği. den Hind· t h d 1 .. . d ._, yerlerını almaktadır. Şarkta hayat da- bulmaları yüzünden fena halde Bclgrad, 17 (A.A.) - arıcı it ·ı ·· Norma' n Davı·s diln ögv le .. ·e-nı anlamak . . ıs an u ut an uı.erın eıu . • b" b dd""l 1· • t ve ı e .ı ,, b~ ısteyınce, memur tehi""'· Efgan dagvl H h"I 1 . d ımı ır te e u ame ıyeSJne maruz - karışmıştır. Südet Almanları resmi t ·cmalinde Samuprava gaze e-
oyfe kati bı"r . • ıgın arına ve ucr aa ı e rın e yase ı ~ .. beraber yemişlerdir. Yeme-hareketı ta 1 '- J d dur hilkO t k ·syan halı"ndedJ"r · b"lh ·· le vazmaktadır · megını m d·~· . .. zammun et- ran ..ı:ıyı ann an ba,lıyarak Ar&bistan . me e arşı ı - sı, ı assa şoy ,, . . • . ~. müteakip Norman Davis Hari -cMıgını soylt"ıniştir. çölleri ve Kızıldeniz üzerinden g•r• - «Devamı yarınki nüshamızdu ter. Bu isyanın bizzaı-ure tevlit e- "Almanlar gibi en dınamık sı - gı .. ' t 

1 ~ .. ~ . an bir rnemle _ ciye memurlariyle görüşmuş ve ma cınur, ngiltere ile Franaanın Tolt rclc Nil vadilerine kadar uzanan bir -Fas daı·ma Fran·sa deceği zecri hareketler Almanyada !ahlara malık ~~!u~l Cemiyetine buata şu beyanatta bulunmuştur: 
~~n~:n v:::·~~:;:~ d:.k~te ~·~- ,.~:·:~h• ;ç;nde büyük ve küçük dev :~ı~.·~~t~~=~~ ~~s~i"~~~.;:m~::.~- ~~~d:~~:·:iiraca:t ~meden ~lep "~v~up:.:~~~~::~:r~i ~=:::~ 
~üne nihayet vcrmisu soy ıyerc •

0
• !etler ,.ardır. Türkiye, fran, Efganis _ iJe beraber ! haricinde bazı müfrjt ve fazla gay- ettiği zaman, lngiltere BaşvekJlı bu yor.. S

1 
e k 

1 
b" k _ 

=== 
1 

r. tan, Irak, Suriye, Lübnan, Filistin, A· retkeş şahsi veya teşkilfıtların iste- memleketin şefinin yanına giderek mum 0 mn şans nrı,, ır aç gun 

C Fas sultanı; Ceneral Noguese d"kl . d b d .. .. v d n ı"şitmeyi e\•veline nisbetle bugün daha kuv-orap ene•• • rabistan ve Mısır. bö l .. I d' ı erı e u ur. son sozu onun agzm a .d. Umenl Yarin ye soy, e ı ! II h ld Çek J • k h .. k. . l"kk. d vetlı ır. ' Tarih, ilk kayıtlanm bu havalideki er a e, os ova ya u u- kendisi için bir vazıfe te a ı e er. D · · tt 1 ·h 

bl'r • J • dağlar, çöller ve münbit vadiler arasın Rabnt, 17 (A.A.) - General No- meti kendi sırtında vukun gelebile- Ç b 1 yn vicdanına karşı şu Norm an .avıs, vazıye ~ sa a. IC ıma yapıyor d b gucs ile geçende yaptığı bir mülakat cek bu anla ma ihtimaJiııin önOne em er a k mil ·on SU- husule gelmesme ÇamberlaJnı~ zı-
t kli • tcs it etti ve üç büyük din yine o- esnasında Fas sultanı demiştir ki; l'l"IV'mek i"İn. ~kati bir tavır alıvor ve suali sloruyor: Vü~I buçuuıı dem.}okrat"ık yaretinin. büyük bir tesiri dold,u,.ghut?u 
pe kadın çaraplan lıaçı'n rada doğdu. 0 -:r " J det A manını ı son ve bu zıy.aret yapılmnsay ı ı ı -

buk bo BüyÜk harpt n .. hı d ... "Ne olursa olsun hatta en ziya- şimdiye kadar gösterdiği müsaade- prensiplerine uyarak karar vermek litlar rıkabileceğini .. iliive eyfo 
J '-J· ça zuluyor ? ,ifdildcr dün e sonh~a gh~ru en f egıd • de korkulan hadise bile vukua gel - den ileri gidemiyeceğini Han ediyor. ııı;;.ı; A • · 
Pell ı L:ad l yanın ıç ır tara ın a . F l ·ı t b ten menetmek için uvun . vrupa miştir. ~ ın çorap annın sağlamlı- Yakın ıu•rktak· k d b .... ._ b . $lll as su tanı ı e e aasının Fran- Karşı taraf ise artık son sözünil söy l'ıtasını ate::-~ \'ermek ve kana bula-gını temi J.: ,-- 1 a ar uyuıı; Ve arız ·1 b" J"k h k d - . . . ~ ':''~ -o--haft .. n rna sadiylc verilen kararlar olmamıştır. Bugünkü Türkiye Cumhu- sa ı e • ır ı teb" .a:e ·et e e<:egını sı- !emiş \'C işi açığa vurmuştur: Ple- mak doğru mudur? Harp veya sulh 
a ıçınde tatbik edilmeye ba!lla riyetinin 1920 de parralanan esk" O ze temın ede ıJırım.,, biscite istiyor, yani halkın reyine .. 11esiz Çemberlavnın Bitler ile Bulgar kralı 

cakt K ' na. .. ı s- .. "k" l ·ıti sup ·• • ır. oton çorap .. • manlı imparatorlug"'una benz h" b" -o- muracaat tarı ıyle A manyaya ı - . cagv ı mu·· ıa· kat neticesinde edine ö"J encumenı yarın er ıç ır . . yapa f 
g cdcn sonra Milli . b. 1.... !tarafı kalmamıftır. MıSJrda iki bin sc- Sanasaryan hanı davası bittı hak ıstıyor. ceg'"ı· kanaate bağlıdır. Çünkü ln - f • ·ya et aanayı ır ıgınde d B . k d b" k • şere ıne Zl Yapacağı toplant d b k l ne enberi ille defa olarak Firavunların Vilayet idarci hususiycsi ile Ermeni ll şeraıt arşısın a ır çı ar gillere basvekili Filhrer ile, A nu -

bile 
1 

a u arar ann tat l b ) k · k. ·· ül k li ~ R · · mh d'• b' 1 
teklini t~bit ede k . - tahtında, demokratik t~«ıkilatı esasiye vakıflar mütevellileri arasında Sana - YO u. ma . ırn ansız gor me • panın başlıca dört Amilinin sulhD Fraasız euucu t'1'U un ır 

Diğer taraftan ce tır. kanunlariyle kuvvet ve kudretinin hu- saryan vakfı yüzünden senelerdenberi zımgelır. Dıplom.atları~ bu yol~ na- idame etmesi meselesini ve Alman- öğle şöleni verdi 
Peki . . Avrupadan gelen İ· dutlara tayin cdilmi• olan müstakil bir devam etmekte olan dava neticelen - sıl bulacakları bırdenbıre tahmtn e- vanın istikbalde Çekoslovak dev - Paris, ı 7 (A.A.) - Baş,·ekil 

enn talılıl" · · b" ı· v • d"l F k 1 d b · J 

kili k ı ıçın ır aboratuvnr t~ kral oturuyor. Yakın şarkın her tara- mı~ ve Sanasaryan bam da vilayete in ı emez: • a at. a.sır ar an e~ı ya- !etinin mevcudiyetini zaman ~ltına DaJadier, reisicumhurun kral Boris 
d nrnrl~ştırılnııştır. Muhtelif yerler- fında nasyonalizm, laisizm ve endüs- tilcal etmişti. Hanın tapusu vilayet ida ş~y-ıı:~ dı~lo~ırnsı_nm sırrı ve hık?1e- alarak hudutlannn riayet edıp et- şerefine verdiği öğle yemeğinde ha 
. c~ Cfarpı kaliteli olarak gönderilen triyalizm eski hayat tarzını değiştir _ rei huıusiycsi namına çıkmı~tı. tı vucud~ bızlerın aklımıza g.elmıye- miyeceği meselesini görüşecektir. zır bulunmak üzere öğleden biraz 
ıplıklerin Üçüncü, döndüncü sınıf c;ü • miştir. Bu değişikliğin en canlı sembo- Vakıflar idaresi idarci huıuaiyeye cek tesvıye tarzlarını te}l:yı?•. pul- W k } - larak Alman e\•vcl Rambouilld'a gitmiştir. 
rük iplikler olduğu bu yüzden lü. çölün hakimi olan devenin bugün geçen bu hanın kendisine devredilme- lyaıp, hapı yaldızlay_ı~ ışın. ıçınden muha"f~~nsı 

1 
a~ı ~!;e;lerinde mem- Beynelmilel Jimnastik Federasyonu 

ların b k ' . . • ç~rap- yerini tutmu\I olan otomobil ve ta - sini istiyerck Ermeni vakfın:ı ait iken çıkmaktadır. Onun JÇln, dıplomat- yayı m ıstem e e . . l _ Reiıi BelgTadda 

l>a, g:te:di:~r~~~a:;mı ~:~· hadıseler yaredir. Y hükumete intikal eden bu binanın ka larnı inceliğinden ümit k_esm_e~ do.~- nun i~~~t~{~~t:11:~~:ıa~~~~ ~r:~:- Belgrnd, 17 (A.A.) - ~o~~zuncu 
l. ş ~ . Her tarafta gazeteler. umumi top- nun ve usule göre vakıflar' idaresine ro olamaz. Herhalde şımdılık soz yn S . kk ı. decek Balkan oyunlan tertip lcomıtcsının da-
.aboratuvar kurulduktan sonra Av lantılar, ltlüpler parla·mento•ar fcst' "t 1 l. d v• . ~_ıd· ·t hcnUz onlardadır ve onlar faaliyet- nn behemehal taha u,,.k be • .• . b·yn·lmilcl J·imnastik · fe· 

• 1 • ı-l aı o mnsı azım g ece gam lQ ıa .... - .. . 1 k r d görere • Ul1 ll az vetı uzerıne ~ .. 
tupadan gelen iplikler tahlil edilecek vall:r ve nümayişler vasıtasiyle halk miftİr. te ?tıhınd.u~ça sulh.~e~~ra~e .bır bır e~n~ı:\i:.n ii~iye talik etmeğe derasyonunun reisi Kont Adam .z~-
•e burada ka•itesi teıbit edıldiktcn yen~ .soıyal ve politik dü,üncelerc sev Bu bususta bdediyc ile '\'akıflar ida neticeye \ aıılma~ı umıdı gıthkçe ço\) b"l .. tem le kelerinden bir kıs mojski, bu sabah Belgrada . ~elmış~r. 
90nra hunların licreti ödenecektir kedılıyor ve onların çerçevesi içinde . d b" "htilaf b ıg-sterm'if:- kııv\•etlenmektedır. mu a lı mus. . herhalde bu pa- Zamojski, komitenin misafın sıfatıle 

Çora f . . . • terbiye ediliyor. Eski pasif z.ihni et or resı araSJn a ır ı af o lhtirnalki Südet Almanları me- mını e e geçırırse zuncu Balkan oyunları münascbe 
d h ·ı· P ııbnkalar:ı verdıklerı kararla tadan kaldınlmı•t . . h" t Y hb"" tir. Bunun üzerine her iki tar:aE ta me- sele.'iindc zahiri bir fedakarlık mu- tırdının masrafını bol bol çıkarm1ş ~oku 1 k "md ve müııaba-

a ı ınde kat . l" ,. ır, Yem ır eşe ua ııle yapı nca · merası e 
b 1 ın çorap ıma me yakında kuvveti uyandırılmı•tır. selenin Devlet Şüraıı taTilfından tet·- kabiJinde, Südetlerin Çekoslovakya sayılır. k 

1 
rda hazır bulunacaktır. 

aş ıyacaklardır 1 'I' _ı· t b.. tl ·.1.· f ı-r · 1 k Hüseyin C"hit YALÇIN 8 a · mar itinde Türkiye en ba,ta gel • kik edilmesine karar vermişlcroır. ya a ııye erıı,m sır a zı o ara • 
----- -~ - v. . . • · · · ~an nerden t~tan ı hası gibi doğmuşsun, bir sa.rhot 

lika bunu iyi hatırlayamıyordu. Genç kadına dojnı egılnıışti. Baş- Jakkı etmtş olan~~. . d" .. 'kahkahası gibi sönOp gideceksııı. 
F akat !\imdi başmda\:i saçlarm şa- kaları duvmmun diye yavaş bir ses- bula neden gcldıgı ve şılm 

1
1 nıçbı_n 1 Sem ·

1 
T·ll"amn Bnündc büyük bir 

· · - •t ... • meçhu o an ır ., ' J 
kaklııra doğru ağaı·mış ~l~asının o- le konuşuyo:du: . .. ·- ~ "'e nereye -~ tı~~z c ti- i yerlere hürmetle eğilerek: . . . . . . 

1 nun yiizline daha olgun bır ıfade ver- Odada nıulhiş hır gurultu vardı. kadındı. Şt~?hefil .IT-. ç g 
1 

_ Azabı yalnız sız mı bılırımz 
~ "b. ş . . . b" daha donmek ıtıvadmda o ma- . d d' s· 1 . diğini görüyordu. Her zaman oldugu gı ı emsı gırınce ır . • madame Dostoyvskı e ı. ıı. erın 

Ayrıldıkları vakit kalbinde kendi müthiş bir patırdı kopmuştu. Şimdi yan b~r ınsnndı. arasında yaşayıp da azabı ve ız.tı-
sinc karşı sonsuz bir hiddet odeti o, ne münasebetle malüm değil sözil Behıye: . . • . -

1 
ra.bı tatmamış bir in an ta ayvnr 

" 39 bir nefret duyduğu bu adam bugün birdenbire musikiye intikal ettirmiş- - Bu bestenm ısmı Bett~ mı 0 a- eder mUniz.. Behiyenin nukteleri 
Gulüyo~u: devam ed" , d kendisine adeta se\•imli görünüyor- ti. Hindemitten bahsediyor •• 'Moderni cak ':· . insanı azaptan kıvrandırır .. Si -

, - B_ayngı, baynğı Romeo ve Jüli- _Si dı:1orb.u.. .. . du. musikinin meth ve senasını yapıyor- Dıye sordu.. d .. övler zin tılsımlarınız, kocanızın :fıkrala-
) ete clöıınıüştük. . . z en ır özur dılemek mecbu- Ne son gördükleri geceki küstah- du Şemsi sanatı hakkın a soz ~ ~ "ll.f l l"k lı" taş gibi durusu 

M . rı.retınde id' . ..thi~ sınırlt-- rı .n e ı ı nnın ır • . 
d ~hl:ka onuntn meşgul olmuyur- Bun d 

1~· •• lığı vardı üstünde, ne asabiyeti, ne On beş glin meyhanede kalmıştı. k~n. şaka yapılırsa. mu e~ mukad onun knr .. ısrnda ncaba s~~dcrım~ 
hu. Sahhc bakıyordu Salih de odada Meh~ik üşundum. de cüretkirlığı.. Fakat bu on beş giln ziyan olmamış- nırdı. Onun en tJ!mız ve 

1 1 
anladı mı bc~ndi mi, begenmedı 

erke"~ selftmlamı~ gelip sedirin iis- ı ·a. yavaş bir sesle: Tatlı bir ses]e: tı. Bu on beş gün içinde yeni bir bes- des kalmış olan tarafı_ ~a. m.z ,.,~ ~"6. ıdi" Acaba itir.ıız mı edecek yoksa 
tüne Lıuyük oir lGUhaHUkle onun ayak :-- Ben :her ş~yi. unuttum dedi. - Sizi son gördliğüm gece müthiş tenin ana hatlarını, hayır bütün te - mz bu idi.. ~~ı tarafa ıl:şıldı ~ı ars. ·h ·una gidiyor mu ! 
ları l nmna o~urm ıştu, ~rafı çııe~ bır ışnret yaparak: bir buhran içersinde jdim. O buhranı ferruatını herbir nuansını elimle lan ~ü~rcl:ışılc ~tıldıgı ka\:ga .7~ °biye duyulan şüpheler, ihtiyar 
. Odada Salılıle meşgul olan kimse s· . B~ .muhıtt.e çok ş?ylere_alıştım. ''e yeis içersinde tam bit· haftadır cümle içinde tebcllilr ettirmişti. tfn- hatta .~ç.mış~e ka\.ga nr~~ında kn diplomnbn;ızın karşısında: "Acaba 

l ?klu. Herkes Şcmsile rncşgul ızın. gı~ı garip ve acaıp ahlakta da- uvku uyumnmıstım. Alışık olmadı-, de edeceği dll\·gular ahenklerini bii- flir ettıgı çok vakı olurdu. _ kma~·acnk mı?,, bu gece 
dınlly ı onu ha nıcc ınsnnl ·· dil • " ı · b k' b k onda mucn varına çı " k 

1 or ar. onun soylediklerine gülü n·. ar gor . m. ğnn 11alde kırk !\ekiz saat hiç kesme- tün hnşmetile iç aleminde inşa edil- Hal u 1 u "1 şam - ~imdi buı·ada ölür mil?,, diye a · 
YOrlnrdı. ,..

1
.Ye devam etm\!k ıstedi. den içki içmiştim. l\1aı1evi harabiye- miş h .• lunuyordu. delcci bir ruh yoktu. On .beş gün- bimizin oyıı:ımnsı.. Bunlar birer 

S~llh hiçbir mukaddeme yapma- '.Fakat, ~e b~ hareketi yaptı, ne de time bir de fizyolojik sefalet kanş -' Bu asrın en giizel bestesi bu ola- Iük meyhn1ıe Jdidi . ~n-~ asabını nzn}l değil midir? Mesela Ciminin 
dan. bu sl>~U s~yle?ı.. mıştı. cak ! adeta uyuşturmuş gıbı ı<lı. karşi ında .. 

":"""Sizi burada bulaca" ta . d Salıh _şımdı ona daha yakından, I\endi id:ıremden aciz bir halde D". d V b mu ·öylerkcn tra_I _ llnyır, dedi iAA1iui 11rıtty koy- Behiye yerinden kalktı.. Onun 
cttığim için Şemsinin. '~Ilımı b hmı~ aha lnu amahnkar gözlerle bakı\'or Her zaman olduğu gibi Şemsi girin 'lor u . .. ek t nk~arı şiş '.\'ÜZ tin- mııyaı•ağım. İı;mini azap koyaC'!l- kollarını tutarak: 
delı"m ] d" • era er gı- du ~·u ü .. ·ık ·· a·· ... ·· ·· · b. d k t ş· sı uzamış. goz np • · · · • d. hat bırak da-ge,, ıye yaptığ t kl' . ·· n Y zun ı gor ugu gunlerdc- ce ınüthış ır patır 1 opmus u. ım · ld·w· 

1 1 
ğım _ Cımıvı Eıım ı ra • 

dütsüz kubul ettim ve
1 

be ıfı tered- ki e~rarengiz manası kalmamıstı. di o, ne müna ebetle rnalUm değil de birden nereden ge ıgı an 1ası - T.a.Jva "'tilih·ordu: 'di Yarın ~idi~or. Beyhude yere kal 
d" uraya ı B · , , bir a alet ve gurur p.ar ıvorl w .., • • • b" ım. ge - . Au yüzün çizgilerinde şimdi bir sözil birdenbire mtl':iki~·e intikal m.ı~ an · _ Azap! .. Sen .nzabın ne oldu- bini kırına .. Zaten bur.adan ır su. 

Dedi, Mehlika Ce\·np suk:nun ifadesi var gibi idi. ettirmi!!li. Hindemitt<'n bahı;ediyor. du. . t 
1 

ıl ıte oldug"'unu ne kutu hayal ile gidiyor. Zavallı! 
"'al verrnenı· t• B · ş · · k' ~ ·d· dtehik ğu•ıu sen ız mıuı ) ~ nu iafit'çe ruı · . ışı. aşındaki saçlar her zaman böyle Modl.'rn nrnı:ıikinin meth ve ena - Fakat · cm ıyı ım e cı 1 - _ • b" h k hka (Devamı var 

umsem.iati. &lih a.a.kaklanna doğru beyaz mıydı. Meb- ;mı yapıyordu. ki Ptm\·nrou. Onu ~ l'g·ıne c"ddi tf'- bil r ·n. Ha:ı;atn ır sar oş a • 
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Reportaj: 14 Yazan: ZEKİ CEMAL 

Dağın tepesindeki 
pilajda neler gördüm? 
Çıplaklar alayı yeşillikler üzerinde 

uzanmışlar güneşleniyorlardı 
( Disbaden: .t) biliyor musunuz? Yeşillik çimen .. 

_ Siz nereye gidiyorsunuz.. Kadı~ er~ek __ bin_lerce çıplak ala'.'1 

Pi • · yeşıllıklerın uzerıne yatmışlar gu-- aJa .. 

~ Y URD DA S ABA~ 

Midyat esaslı çalışma
larla güzelleşiyor 

KOCAVOSUFu" 
AVRUPA'·GÜRE LERf 

Yazan : TEVFiK PARS 
~W.·N"o"ll' t/VVVVVV\ ..... vv.Nl'NVVV'l'llVINV\ 

Koca Y usuf artık 
hırçınlaşmağa başladı. 
Halk, Loranın mütemadi kaçışlarını 
Yusufu oyalamasına atfediyordu· 

fıt 
Yusufla Loranın çarpışmalarından kalın kolları arasından kı"utulUP 

çıkan seslerden, başka bir ses duyul lamış, bir anda ayağa kal~mışb;.rı.t 
muyor, iki çelik külçe gibi birbirine Loranın ayağa kalkmasıle tar 

Bulunduğumuz y~r en az J 000 neşliyorlar .. 
rakımlı.. Tramvayla da herhalde Banyonun y.anı~dan ta :e~ey~ ~:; 

I giren vücutlarının hareketlerinden !arının salonu alkışa boi;?.1ası: 
başka bir hareket göri!lmüyordu. - Ya~ Loranl . • bit 

300-500 metre çıka•·ı&~ tamaın dar uzanan yeşillık sankı çıç_e 
1500 metrede de pla; . Kızın ek~ik !asına dönmüş .. ~ırmızı, yeşıl, sarı 

1 1 d • d" .. d" Fakat muhtelif renktekı mayolar .. Karar o up o ma ıgını uşun um.. (ı d.a 
1 b k d _ .1 büt.. dişi' tram mış vücutlar .. Bunlar arasın a ya nız u ız egı un .. ki 

. .d. 1 d kara mayolu erkek boce er .. 
vay yNolcusdu abynı ~~~e? gı ıyor ar ı. Siyah, mavi gözlükler altında 

- ere e u P aJ .. k · k- k Öy 
A B ·ı · 0p41 gözleri de gorme ım anı yo .. - Midyat Halkevlnla •pÖrcuları 

Güreşi idare eden hakem bile ara Seslerıle haykırıp ba~)ırmaga 

sıra hakemliğini unutuyor, güreş laması bir oldu. fı1' 
minderinin köşesinde onların birbi - Çocuklar şapkalarım iıavala~a ti' 
rine giren arslan yap•lı vücutlarını !atıyor, onun bu güzel hareke~ ~ 
hayran hayran seyre dalıyordu. şısında hayran kalan binlerce ıll· 

Henüz üç dakika ya olmuş, ya ol- adeta bayram yapıyordu. er' 
- .. ı mıyor musunuz ç - • ki 

bad.. le de gllzel bır m~nzarası var ·· Doğu vilayetlerinin en gilzel kuala 

Kız kahkahayı bastı: Ren havzası ayagınızm altında •. nndan biri olan Midyat 1086 rakımın 
ede- Hele Visbaden .. Bütün civara ha- da ve bir yayladadır. Midyatın en 

mamıştı. Loran. onların alkışları ile be~11~ Yine ilçebayın himmetiyle vücuda Bu üç dakika zarfında Loran son na gelmış, halkın büyuk tezah bil 
getirjJen opor te,kil&tına mensup genç derece sıkı hücumlar yapmış, Yusuf asabını germiş olacak ki, ınuk• jJll 
ler cidden muntazam bir ourette çalı,- da onun üstüste yaptığı hamlelerini bir hücum yaparak Yu.iu.fun üzer - Alay etmeyiniz .. Rica 

rim. dedi. kim bir tepe.. büyük dertlerinden biri oudur. Bunun 
On dakika sonra biz de çıplaklar la beraber y•amur ouyundan ibaret o-- Neye.. ~··· 

_ Siz buralı değil misiniz? alayına karışmıştık. Üçümüz de ye- aln zengin kuyular vasıtasiyle halkın 
- Yoook.. 

makta ve he.mcivar olan komtulariyle 

müsabakalar yapacak kadar olgun bir 

bale gelmekte,;lirler. şillikler üzerine uzandık. Bu ne ka- bu fedit ihtiyacı temin edilmektedir. 
_ O halde benzettim. dar hoş oluyormuş meğer.. Kazada imar itlerine oldukça ebem Civar köyleriyle beraber etrafı bir 
- Eğer benzettiğinizin sizin gi- Şef ~ak,.amınd~ki kız: miyet verilmelı.te ve kasaba. ~ünden bağlık olan Midyatta yetişen üzümler 

bi güzel bir dostu varsa ben onun - Şımdı:. _dedı .. Arkadaşımla so- güne güzelleşmektedir. Değerlı ılçebay çok nefistir. Diyarbalur inhisar idare-
. .. k d' f t yunurken sızı konuştuk.. pek yakında halkevi binasını da aça- . 

r-e~~~e ~eç'.11egı en ıme şere e- - Doğru söyleyiniz .. Alman de- cağından ve bu bina için de Midyatın si üzüm ihtiyacını Midyattan temın et· 
a 

1 
e erım. .. ·ı · · · · h mektedir. Bugünün en büyük jhtiyacı - Al.ay etmeyiniz .. Sizi ben ne- gı mısınız .sız.. . en güzel bir yerinde bir bina inti ap 

reden tanıyorum. - Rengımden de mı anlamıyor- edildiğinden kazanın bu önemli ihtiya olan hükumet konağı da Midyatta ya-
- Herhalde Almanyadan de- sun uz? . . cı da halledilerek gençlik büyük istifa pıldığı talı.dirde pek yakında bir vila-

ğil.. • - Ama Saksonyalı tıpı var.: ~a- deler temin edecektir. yet merkezi olmağa namzettir. 
A · Al d • ·ı ... ? kat şiveniz şimal.. Alay etmeyınız .. - y sız man egı mısınız. . b' T" k" 
N .. b t - Tlırıst ır ur um .. - e munase e .. 

- Fakat çok güzel Almanca - Neeee .. 
Kızlar öyle bir (neee) dediler ki. konuşuyorsunuz. 

Ben şaşırdım .. 
- Güzel Alman dilberleri ya- _ Sahi mi söyliivorsunuz? 

nında elbet de güzel Almanca ko- E t h 1. 1• :kü p apor-- ve a ıs ur m.. as 
nuşulur.. kd' tumu da göstereyim mi? 

Orta Anadolunun 
Anbarı: Aksarayda 

..... derken kız kendini ta ım N U · · ? 

etti_: Ben Gretel.. Arkada~ım Ber- = ~s~:.,:~:::k· değil mi? Bu yıl ; mahsul gecen senelere nazaran 
ta .. Anııaman .. Erkek arkada~ımız Ben kızlara baktım: daha bol ve nefı'stı'r '· 
d~ Alfrccl.. _ Yoksa yahudi misiniz? 

kolaylıkla atlatmıştı. atılmıştı. ... 
Loranın taraftarları yerlerinde Yusuf onun bu hücurmınu ıı;avv 

duramıyorı ikide birde· soğuk kanlılıkla karşılam.ş tekr" 
- Ha,ıllli Loran ! Haydi arslan! bir elensede altına aln·ı~tı. rıf 
Seslerile mütemadiyen haykırıyor- Loranın en muvaffak ,,ı:Juğu j1l 

11 !ardı. Yusufuıı altından gaye•. koı~yıık • 
Dakikalar geçtikçe güreşin şekli suhuletle kurtulup kalkIY.ıı"ı oluY0r 

değişiyor, Loranın mü'rit taraftar - d 

!arı yavaş yavaş endi•eye düşüyor- \:usuf bir rnü~det Loranın 11ıtı ıı: 
du. . ezdi, fakat kurt güre~·;i l u sefeı , 

- Eğer Loran, Turkü beş dakı- .. ) il' 
. . onun altından fırlayır, '<:a ıunış. ka ıçınde yenemezse nen şu kadar ,.er 

frank kaybederim. sufun demir pençelerine po ıtu 

Diye biraz evvel ciyak ciyak hay- meden yak~y'. k~rtarn'ı~t ı; elill' 
kıran kabaran adamrajhz, acaba şu Loranın ıkıncı defa Yu ufun k~~ 
dakikada neler düşünü/ordu. den kurtuluşu, tarafta•·Iarını coŞ 

Çünkü beş dakika değil, on beş tezahürata sürükledi. u· 
dakik~ _olm~ş, Lo~a~da Y.us~fa karşı Artık onlar da ya~a~ yııv~ş a~if 
en kuçuk bır galıbıyet hı•sı uyandı- . yorlardı ki, meselenın şeklı del: 
racak bir faikiyet görülmemişti. \mistir. j 

Bu on beş dakika içi•ıda Yusuf da- İ.oranın hücumlarınr!an Yu~ııftl 

- ~.fenun oldum.. Şimdi biz - Hayır .. Hayır .. Allah göster- Aksaray, 16 (Hususi) - Köylerin 
Opelba<la gideceğiz. Siz de geUniz. t l 1 
E-ı . · mesin .. Fakat Gre e : temizliğiyle ve kalkınmasiyle yakın • 

g enırız. - Sahi mi söylüyorsunuı.. Siz dan alakadar olmak üzere ilçebayımız 

ima sakin ve kontrollü güreş etmiş, elinden kurtuluşunu alkışlamağıı ~~ 
Loranı oyalamakla vakit geçirmişti. 1 şan taraftarları, artık onJan galı 

Fakat güreş .kurdu, Uç ~•nelik dün- yet ümitlerini kesmeğc başl:ıd ı laf· il' 
ya şampiyonu Loran, Ko~a Yusufun ı Biraz evvel, hakem i.eyetindell bıı. 
bileklerindeki mukavemet edilmez zatın Lorana ihtarda bulunuşııll Bu uğurda muhtar ve mıntaka köy- e(f 

katiplerine direktifler vermiştir. llçe- kuvveti daha bir iki tutuşmalarında Yusufun bir yerini ku·madan 'i 
bayımızın tehrimizin kalkınması uğrun anlamış, son derece ılikl<atli hatta mesini rica edişini dü;ıünecek olııt 
daki feragatli çal ışmaları halkımız ara yavaş yavaş kaçak güreşmeğe başla- sak, yirmi dakika içinde değişeıı.; . - Bu_ Opelbad da ne var? İs- Türk müsünüz? • Bay Asım Tekin geçenlerde l.öylerde 

nunden bır seyler anlıyorum ama.. _ Neye yalan •öyliyeyim kızım. b' . t 
. ' · ır gezı yapmıt ır. 

Nedır? Derken Gretelin birdenbire göz- sında büyük sevinç uyandrrmı,ıır. mıştı. vaziyet karşısında hake.m heyet• 
1
• 

Yusuf hafiften~ de fikirlerinin değişti?:ini kabul e - Bildiğimiz banyo.. !eri doldu .. Sonra başını çevirdi ve 
- İyi öyle ise .. Fakat benim ma- ağlamağa başladı.. 

yom yok.. - Ne 1>ldu Gretel .. 
- Oradan tedarik edersiniz. _ Hiç .. diyebildi. Fakat tamam-
- Haydi bakalım.. !adı: Babam Kudüs cephesinde 
Biz böyle konuşurken tramvay ölmü~ de .• Sesini bile duymak nasip Bursa, (Hususi) - Belediye evlen 

istasyonda durdu .. İnerken: 1 d me memurluğu son altı ay içinde ~eh-o ma ı .. 
- Geleyim mi gelmiyeyim mi? * rimizde 34 1 çiftin nikahını kıymıştır. 

dedim.. _ Doğrusunu söyleyiniz kaç ka- Martta 56, nisanda 56, mayısta 62. 
Üç kız .birden kahkahayı bastı- rınız var? haziranda 44. temmuzda 55 •iustos-

Bursada evlen. 
meler artıyor 

Karamürsel de 
yağmurların 
tahribatı 

G ece ansızın bastıran se ller 
evleri yik tı 

lar: _Nerede? ta 68 nikah yapılmıştır. Evlen~nlerin Karamürsel. l 7 (H ususi) - Çat -
,amba ır!inü akfamı yağan dehşetli 
ynğmurdan sonra gece saat (2) de 

" memleket içinde bulunan dere ta~arak 

- Bilmeyiz ama .. Bizimle gel- _ lşte İstanbulda canım. bu aylarda gittikçe arttığı görülmekte 
meğe mecbursunuz.. - lstanbulda bir tanesi kaldı .. dir. 

- Neden? Nikahlı mıyız? ötekiler burada.. • Kıyılan niki.hlann sayısı bet Y~ 

- Ohoydaaa.. mek lazımd ı . ~ 
Dedi, ve sıkı bir elen.s~ attı. N d . y f Loranın na . . . ere e ıse, usu a, er' 
Koca Loran, sendeıeclı, kendını b d . 1 ( I) ıkmadan sırtını 'i 
· d dil kt k e enın · 8 

mın ere şme en urtarmak için, t . · · · a edeceklerdi 
b 1. d . . g eırmesını rıc . vır 

Yusufun e ın en tutmak ıstedı, _fa- Bütün bunlara rağmen, daha 'er 
kat Yusuf buna meydan vermedı. suf asıl güreşine başluınamış, o rıı 1,, İkinci bir: ~t • 

1 hur naralarından, bomba gibi P - Ohoydııa ... 
N b 

.
1 

, yan : 
arasını asması e, •ıi<ı bi r boyun Oh d ı 

. . . . - oy aaa... .. 
duruk çekıp Loranı burun üzerı mın- !arından daha bir taııe~ini atmamı, 
dere atması bir oldu. t · 

Derhal üstüne çıkıp bastırdı. ı..O "t nı d'yen hııs'llını deniY0' ' 
S 1 b. b' . . . fk. , mu e a ı 

a on ır ırıne gırmıs, e: arıumu- ı - k 
1 

.. · 
0

rM· 
· son derece agır an ı ı.ı:ureşıy tJ. 

- Evet.. lliletç-i nikahımızı kıy- _. _ Nerede? den apiı düfmemelı.tedir. 
dı ya .. Beş kişilik bilet aldım. Beş - Visbaden de. 
kişi birden gidip beş kişi birden _ Neeee •. 

halk atı b.askınına uğr!'mıt ve; 
- Can kurtaran yok mu h 

lan her ta~ıİh. kaplamlftır. 

miye dnhal değişmiştı _ I Bazı müfrit Loran tııraftar~~ e-
şeda- Yusufun taraftarları alkışlıyor, kendilerini teselli mak;adi!e birbı rl 

kıyamet koparıyorlar, ayaklarını sa- rine seslenlyorlar : 

gelmeğe mecburuz .. Siz gelmezse- lki kızın gözlen dört açıldı. 
niz bile biz sizi arayıp bulacağız. _ Aman .. Görelim.. Bursa. (Hususi) - Bay Sedat A~a-

- Pekala.. - Görebilir•iniz.. ' man tarafından Bay Haklu Soykallia 
Kızların ellerindeki paketler çan _Nerede- Bay Dervit Edesen aleyhine açılmıt 

Bir h akaret da•ası 
Jandarma kumandanı bunun üzeri· 

ne bizzat halkın hayatiyle alakadar 

tertibat almıttır. Bu cümleden olmak 
üzere; halkın evvel& karanlıktan kur-talar büyüktü. Hele bir kızın elinde _ Opelbad da yanımda... olan matbuatla hakaret davasına asli-

"k' t d tarılması için her akşam saat birde aö ı ı çan a var ı. ... Nihayet kızlar anlamışlardı .. ye cezada devam edilmi9tir. 
P k t . · · B nen dektrikler tekrar yalulmı•tır. Jan - a e mızı vermez misiniz? İkisi birden kahkahayı bastılar. Ehlivukuftan edebiyat muallimi • • 
Hay H ? Ba 1 · · B darmalar da: au basan yerlere imdada - .. ay.. - Siz söylemedıniz mi. na Namdar Rahmi din enmıştır. ay 

Artık biz de kafile arasına karış- nikahlı değil misiniz? Namdar, bu yazılann hakaret teşkil kofmuflar ve bu ouretle selde boğul • 
mıştık. Yanımızdaki delikanlı be- etmiyeceğini ve kullanılan kelimelerin ması muhtemel l<.aramürselde Semer-

!onun tahtaları üstüne vuruyor, alt- _ Lorıtn oyalıyor! 
larındaki sandalyeleri tııkırdatıyor · Diğer bir ses : 

!ardı. - Evet evet, fırsat kolluyor !, ·Jlf 
Halkın coşkun tezahrıratı, kadınla Onlar yüksek seslerle biribırı 

rın ince çığlıkları, heru~ susmamış. seslenirlerken: 
tı, Loran. kurt pehlivan nasıl oldu - Ohoyda bre çıfıtı .. 
bilmem, bir şimşek süratıle Yusufun CJJ•ı•aını v~ 

Bugün MELEK Sinemasında 
nimle hiç konuşmuyordu. Bu vazi- O gün geç vakte kadar Opelb.ad hakareti tezammun etmediğini söyle- ci Mehmet ve oğlu ve yine sandık e· 

yete m~mnun ?''.°adı zanenderken da yıkandık. Yüzdük. Suya atladık. mittir. mini tıhami ve habası Efrefle daha s •• t k d 1 
kız!n bır tanesınm koluna girdi ve Sonra çıktık .. Yeşillikler üzerinde Mahkem<! 17 Eylüle bırakJm19tır. birçok kadın v~ çocuklar kurtarılmıl"' u ar eş er 
dagda ormanların arasına doğru uzandık. Bu aı·alık kızlara: br 

başaş.ağı koşmağa başladı. Bana - Şu Opel denilen adamdan Al- rınıyormuş .• Şimdı 150 kadar kal- 'insanca hiç bir zayiat yoktur. Dere- Fransızca tıUyllk koıne i, tıttş rollerde: 

Beğenilen - Sevilen ve alkıt lanan bir t aheoer 

da şef ~akamındaki kızla diğerine \ah razı olsun .• dedim. mış. . . . ye yakın dört ev tamamen yıkılmız, HENRI CARAT MEC LEMONNIER )cavalyelık yapmak vazifesi düşil- _ Opell tanımıyor musunuz.. İhtiyar papazlarla bu kımsesız d k' 
1 

. d . . d 
1 1 

• 
" d ·ı· I cıver a ı '"'" enn e ıç1ne a an su ar Jor u. Meşhur otomobil kralını .. Bu civa- kadır,, erkek Ruslar kı ıseye ge en- _ .. ı ı KR LI s vı JORJ' 1111 

Dağdan orma d · kt k .. d / . , ld ki · ı ·e lev alnnd• ı,.,ı,,nan butun Cfyalan de· Filme ilave ola rak : NG LTERE A . M. ncı , n an, çıçe en o- ı-a. yakın meınl~ket ahalısın er. lerın bıraKmış "' u ~rı ıane erı . Za ,
0 

b 
1 

Parı"sı· ~ı·yar•tleri. 
nu k .. d . . . nr .. e ,;;:ürmuştıir. rar .. in i ra • ' şara ormanın ıçın en yüz adım lmlf. Buraya bir havuz yaptırmış. lr•çınıyorlarm:ş. . . . Bugün ıı ve ı de Ucuz HALK ve TALEBE mat inele ri 
kadar geçtik. Bir kapıya geldi"" l•te bız'"un .,.:ı.; Vi~badenliler bura-ı _ h:er•enız l!iire!.m .. dcd.iler 1 ıahmın edılm:ktedı r. Bah. çeler.dekı 

"' • •"' - Hususi 30 - Balkon ve b irinci - 20 ikinci l 7.50 kuru~tur. - Opelbada.. ' ... ft vazla,., ıerı'nlı'yorlar.. Gıttik :"e?.rlik .. ''ıli••· ir. ' P<ınınl :mezrurat ve agaçlann devrılm•ıınden b'I t 
..,. " " J dalı Yeni kanun mucibince ba,ka oean s!arda , k im..,Y'> f,nkh ı • Levhanın altındaki kasadan nel' * 1 aldık. Dul-ıı.liye vı• kartpo•tal be' doğacak zarar a tesh•~ ~dilmemiıt- 1 

veri1eı1t.e2 . kes biletini aldı.. Herke! derken uç 0 &9 w kit ! ılı 'fanyodan çıkar ;,ı; olarak 20 i•nı~ ,Prdik.. jtir. E'.ııısıs:ı=mım•m••••m•!lll••&m:ıı::o:r.ıı•-
kişiyi yani iki kızla kendimJ k;lS .. k.n karşıtı11%dalı.ı ormanların içıııı: 't Roluk yiıLiii paı.-1':1-. • 1- 0 • '~ş 1 CCM!L BAL s. 
ettiğimi iz.ah edeyim. Delikanlı lla 1nr kifoe ız5zilme !Li~ti .. Kubbesi- 1 mA~ "zer• olan küçü~ -ı>us ço '1k-ı======-==================-- --

kız koştuktan sonra gittiler •• HAl& nin tarzı mimarisi lıambaşka idı .. ''"'" 1"'ili~e hakkındaKı izahatı uzat) r~ .• aı.iz komikler L O k E L - HA R D Y 'ninen büyük filmleri 
gidiyorlar galiba .• Çünkü. onıan bir Rusları hatırlatıyordu . . tılar .. Dışarıya çıktığımız zaman 

1

. 
daha görmek nasip olmadı., - Şu kill!e ne kadar Rus tarzı ortalık epeyce kararmıştı. 
Kapıdan içeriye girdik!.. Bura'!ıı mimarisine tienziyor .. dedim. Gre- Opelbad kapısı önünden Visb.a-

fki katlı banyo mahalli.. Alt kat tel derhal izahata. başladı. Rus den şehrinin ışıkları görünüyordu. 1 

yalnız banyo idi.. Güzel ve munta- prenseslerinden birisi gelmiş. Vis- Geç vakit şehre girdiğimiz za- TÜRKÇE SÖZLÜ 

LOREL-HARDY iş ARIYOR 
zam bir havuz .. Çinilerle ellslenmiş. badende oturmuş .. Nihayet ölmllş .. man birçok eğlence yerlerinden ko

111
ediler i 

Suya atlama ynleri .. Su oyun ma- Onun namına son Rus Çarı Nikola müzik sesleri taşıyor v~ Kürhausun Salonu kahkaha tufanlariyle çınlatmaktadır-. ilavetPn: Foks Jurnal ve İngiliz 
halleri .. Etı·a fıııda soyunma yerleri. en lüks ve kıymetli bir kilise yap- bahçesinde toplanan bınlcrce halk Parisi ziyaretlerini bütün teferrüatiyle gösteren tam film. 
Ust katta plfıj.. tırmış. Harpten sonra ldlise beyaz parkın içinde dolaşıyor gülüşüyor 

SARAY SiNEMASINDA Parlak muvaffakiyet 
kazanmakta ve 

kralı ve kraliçesinin 

t d d d . BUGÜN: •ant 11 ve 1 de tenzilatlı fiyatlarla HALK MATİNELERİ ~~bn~=a~~~~e~~~yuvaolm~ .. B~zamMlunpnçlerdear~aanqı~ 1 g~•&••••~r~~~---••••••~m•-~~••••••••••••••·-~ cek .. Burada kum yerine n e var bine yakın beyaz Rıısu ·burada ba- !ardı. ı 
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Tarihi araştırmalarda en canlı bir vesika 
. 

Cesur Türk bahriyelileri köhne Barbarosun babası Ece 
tekne ile Yakubun mezarı bulundu. 

nasıl 
bir fırka askeri 
naklett·i ler? 

Nakledilen toplardan biri geminin başına, diğeri kıç 
!arafına tabiye edildi. Cephane de hazırlandı. Ateşi 
ıdare edecek zabitler seçildiler. ( 13) üncü· fırka 

Istanbulda Barbaros ihtifali 
yapılırken Çardakta da babasını 

anmak icabetmez mi ! 
topçu kumandanı da bataryalarından birisini hazırladı foky• Umum Müfettı1ı Muhterem ,._ ................ •••••; b .. ;. büyük ka''""'" den;zı ... •ı>k 
"Ş h" General Kazım Dirik' e1: f YAZAN : : ruhunu gösterir. 

a ın,, vapuru Trabzon lima Al c · ı ı b wı d w 
nında yatıyordu. - Eski eserler üzerinde durmadan ça- Müzeler miman Kemal tan emı pa amar arının ng an ıgı 

1 h. · · 1 bil ··L T .. k Ami- .. .,.. •• ,.._._ .. ,.,.~ Bet lafa (Betiktaf), gemilere mahsus Geminin beklediği bir emir var- ıtma ımmetınız e, yuL ur 
d B. ralı Barbarosun baba•ı Ece Yakup Be dan kalmıttır. serenlerin yapıldığı yere (Screncebey) ı. ır sefere çıkılacaktı ama nere- " 1 

yin (Çardak) da mimari değer tafl· Bu Çihartakın kurulmuf olduğu gemi mumlannın imal edildiği mahal-
ye gidileceği malQm değildi. Gemi- b" ... 1 b ah mezanna ait mevkide tarihi bir ağaç olup etrafı le de (Mumhane) denilerek Barbaros 
nin kıç tarafı (Tuabse) den yükle- yan ır camıı ı e er er ı • .. .. .. . . 
nen (300) den fazla benzin bı·don- kıymetli tatlann bulunmuş olması 1müzeler umum muduru merhum Os - zamanındanberı dyevm Bctıktafln 

T L ta ·h· · · d latan en kı man Hamdi tarafından bir duvarla birer semti methuru kalmıfhr. larile dolu idi. Bunlar deniz tertib'ı ra&ya rı ımw ay ın - . . • .. 

~ 
• _, b" ·k 1 t çevrilmitti. (Prevcze muzafferıyetının) "400 un-tnükemmel surette bağ} t C ı _,a van!rı ır vesı a o mut ur. • . .: .. .. .. . . ..

1 anmış 1• ep .-._ • ~- Edirnede bu defa yeniden tamir su- Şimdi burasının hır park halmde cu yıl donumu veııılesıyle (28 Eylu 
hane ve benzin gibi çabuk tutu•an 1938) ·h· d B ·k B b "' · 1 h"hrasını ih a buyurduğunuz ~efillendirilere.k tanzimine ve içerisin- tan ın e ef1 tafta ar aros tnaddelerin bulundugv u anbar ve retıy e a Y 1 bb. .. b . •. •• d 1 k b .... k .h . 

·Sa ........ pa .. camii> nin • banisi Sariçe de bir abide yapı masına teşe us e- tur es .. • .. onun e yapı a. c.a uyu J tı-
gUverte <:ivannda atea. ve kibrı"t ya- ~ · ·r- '" f ı ç d k h 1 d B 
k v Sanmeddı·npaaa "ılk (tenaneyı.)Gelibo dildiği duyulmaktadır. a gunu, ar a ea ı ın e yatan ar-tlmaması da asılan levhalarla mü- '" b b E.c y k B · 
r tt b ]uda kurdugvu zaman 'kar,ısındaki Çar- Barbaroıun babasının mezarı; Türk lbarosun a _ası c a up ey ıçi.n 
e e atın ve gemive gelenlerı·n na- ki A d ı d d h- 1 " d k ı· d b. ·· ··b h ·> yapıl lerin Rumeliye geçti eri na o u ya- j e ora a atırasının yaşatı ması tan-ı.an dikk ti ı. l a ımanı a ır 4:ussu a rı • 

a ne ~onu muştu. . kasının tarihi Çardak sahilinde Çanak- he kar91 yüksek bağlılığınızın en 9e • 
"Şahin,, vapuru her ne kadar mışftı. b I 1 k ç kk 1 Bogwa kale Bog· azının sularına nigehbandır. refli hizmetlerinden biri olacaktır. Rt stan u a ınır en ana a e • 
ısyada tamir ettirilmiş ise de son- • n ietini temin i in üsaübahri Barbarosun da Beşiktaşta adım e- Sonsuz ve hudutsuz saygılarımı su-

radan yine Ruslar tarafından buz- Karadenizde dütman ıemileri kuvvetli bir abluka kurmutlardı zının em Y l E ~ k B 1 bedilettiren Hayrettin sahilindeki tür- narım muhterem Generalim. 
lara olu t 1 ı kumandanı o an ce a up ey e, 
d k 11 r umuş ve pek çok seferler- (Mahan) ın meşhur sözünü burada ni emri müdafaaya tamamen bas- (Malkarada eseri önünd~ki tür'h · .• .. 

e u rınılmışb. Bu itibarla geminin irat etmeden geçemiyeceğim: retti. Zonguldak yolu bu emniyet medfun) Tamıtıvar tafihi GR7İ r-..... er 
hayati kısunları bir hayli yıpran- - İstihbaratı mükemmel olma- tertibatı alınarak hadisesiz geçildi. Bey, yine Malkarada mezun r ~u 
tnı~ ve tekne biitün manasile itim.at yan herhangi bir kumandanın icra Ve vakti muayyende Akçaşehire bilinen Yegan reis üçü be·aber çalı,ş-
edılebilir, bir halde deg· ild"ı d 

N · e eceği harekat; ancak gözleri ka- varıldı. mışlarclı. Bilahare Ece Yakup Bey Fa 
ihayet Trabzon den' kı· ı 1 D b h d f k l~d d ku ız na ıyatı pa ı o arak havaya yumruk salla- üşmanın u sa a a ev ıa a e tihle birlikte Midilli adasının zaptın a 

crn ~a~d~~~ığı ':Şahin,, e beklediği yan insanın haline benzer... bir gayret göstermesi münasebe - bulunarak büyük muvaffakiyetler gös 
but~ e _ lıg .. ~ttı: (13) üncü fırka Bahriyemiz bu sözden çok büyük tile, geminin süratle boşaltılması tenniftİ. 
lıir un ngırlıgıylc Trnbzondnn Akçaşe istifadeler temin etti. Düşmanın çok için gerek rüzgAr ve gerekse deniz- Hatta Çardaktaki cEce Yakup Bey 

e nnklolunacak f ·k k · ı k .. 'tt• L" • t' • f h" k b. • ·· aı uvvetı ve tarayıcı fırkaları er ço musaı ı. ıman rıyase ının camii» Midilli adasının et ı a a ın-
· d· !~~ıir kısa lftkin pek mesuliyeUi ile ilan ettiği ablokaya rağmen mil- geminin gelmesinden evvel tahliye de (hicri 868 tarihinde) inşa edlimiş
; 

1
•• ~ırn Karadeniz düşman gemi- li bahriyemize mensup gemilerin için icap eden vasıtaları hazırla- ti. 

lerının daimi tarassudu altında bu- hepsi ve hatta en küçükleri olan mak hususunda gösterdiği gayret Bu cami, murabbai bir plan üzerine 
unuycırdu. Lakin emir emirdi ve (Mebrüke) motörü bile selametle ve fedakarlık, geminin zabitan ve aağir ,ekilde tek kubbelidir. Methali 

arslan Yiirekli Tilrk denizcileri, her seferlerini icra edebiliyordu. Ve bu efradının bu husustaki gayretlerine ile soldaki yan kısmın önünde sıra aü
za~an olduğu gibi nldıkla11 emri husus o kadar muvaffakiyetle te- inzimam edince bo~alma işi iki sa- tunlu çifte rvak tctkil edilmiştir. 
~erıııe getireceklerdi. Onlar kendi min ediliyordu ki, nihayet Yunan .atte tamam oldu. Ve Ereğliye ha- Camiin içine mahsus esas kapısı 
nyalJarını düşllnmüyorlardı. Zira parlamentosu nmira1 Haci Kiryako- reket olundu. Türk tarzında kemer teşkilatlı ve ki-

canlarını "oktan t l d b f d k 1 k . C .. .. k"' . b" . ik et . 1 .v va an arına terk- nn unca e a fırı ve masarıf Ereğliye varıldıkta nakliyab bah tabeliclir. amıın sag o~sıne ıtış 
~m.~~ erdı. Znten böyle olmasa iki mukabilinde elçle edilen (biç) ne- riye kumandanı tarafından hazır • ve dıpnya çikintılı bulunan minare 

ç~:~ ~.tekne ile Kara.deniz gibi az- ticeyi soruyoı- ve kendisi fena hal- }attırılan ve Trabzon ile Samsuna mahallinin avlu içerisine karfl olan ka 
~ ıgıle meşhur bir denizde düş • de sıkıştınhyordu. naklj icap eden (400) ton kömürü pısı da sanatkarane yapılmı,ıır. 
anın sayısız harp gemilerini hiçe Dumanlardan biris~ Trabzona se- ıaldıktan sonra hareketle Kilimliye Ece Yakup Beyin mczan. dıpn<la 

~Yarak 0 aklın kab\ll etmediği, fer yapan Fransız (Pake) kurnpan- vardık. Ve oradan da (500) ton mihrap çıkıntısı önündedir. Müstatil 
:;salanın almadığı sergüzegtJere yasına mensup (Tadla) vapuruna kömür alarak avdete başlndtk. Her bir kaide tatı üzerinde çok sanatli ya- Barbaroıua baba11 Gııübahrl kumandanı olan Ece Yakup beyle 

a 
1 ~~ır ~ı idi? ~ ve diğeri de ona refakat eden bir seferden avdeite limanda yirmi pılmış bat ve ayak ucu latlannın dört beraber lllanbul alınırken Geliboluda Çanakkale botazınıa 

Şahın,, deki Tiirk denizcileri h Fransız torpitosuna ait idi. dört saatten fazla kalınadığımlt- yüzünde (..AJlahu Rabbi merhum Ya- emniyetin( temin eden ıııeıhur - Tamııvar fatihi gazi Ômer beyi• 
şeyden ı er Rü ~ k 'b · H Abd il h 1- b- Malkaradakl camii ' ile türbeıi ~ft Pm~ei~ip ~d·ı zgar ~Wk~ şiddeUenmeie dan zabttanve efradın cidden pek upı nı ~ı u a n~n~~a =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
~:) üne~ fır~anın yavuz. ve m~u~ b~şladı. D_e!lizler büyüdü. Sinoba yorgun d'il§m'Uş Qlmalarma rağmen rehu~ ibaresi mahk?"t'ür. . .. 

. hrnctçıklerıni cHişünüyorlard ugramaklıgımız talimat mukteziya- bütün bunlar süratle yapıldı. Ki- Çıfte rvaklara aıt avludakı sıra su· 
Bır düşman harp gemisile karşıla~~- tından idi. Güneş batm1ş, dolu yağ- limlide kömür :tahmili hitamında tunlarından birkaçının ba,lığı Koren • 
cak olsa bu kahraman erler mahv _ mağa başlamış ve görülmesi icap Fransızların bir motör gambotu tien ve Bizantin tarzındadır. Bu bat-
lacaklardı. 0 

eden Sinop feneri de oldukça za- mesaha ameliyatı bahanesile etra- 1\kların Midilli adasından getirildiği 
"Şahin., geceleyin saat b. b man geçtiği ha\de görülememişti. fımızı dolaşarak tecessüste b~lun - rivayet edilmelttedir. · 

çuğa doğru mendirekt on ır u- Ancak 9,30 da mezkur fener, du. Ve biraz sonra gemiye g~len li- Ece Vakup Beyin Mi<liUide ikameti 
etı- A en avara lobl ··b · · K ı: J • d d ·ı Ad ı. rıcak dümen maki . d e no etçısı Bayram çavut tara- man reisinin Fransızl.ar tarafından c orLut mese esın en o ayıı. a eta 
kan b' nesın e çı- f d .. · 1 k'· • · d d" ~ ır arıza dolavısiyJe Q d ın an gorü dU ve az bir zaman gemi hakkında bazı suallere maruz men up vazıyetın e 1 1• 

garken Yola çıkabiİdi. g neş 0 
• sonra li~~na demirlendi. Emniyet kaldıtı ve (Ale.mdar) vakaşına ben Oruç Reis, Hızır Reis (Barbaros), 

"Taşağıl,, gö~ünde yeni bir üssü
bahri vücude getiriyor 

Yeni Romen üssübahrisinin projesi bir İngiliz amiralına tetkik 
ettirildi. Yeni liman Köstenceden 1 O defa daha bilyük olacak ''Şahin ınürett b t tertibatı alındıktan sonra milrette- zer bir halin tah"ddUs edebilme!\i ishak Reis, İlyas Reis adında dört 

nnı " e a 1 ve taşıdığı bat ti b · · · • k d 'b E • " Y k . .. il ~·i 0 r4unun fed;tkar ~skerl~.rl G ~ ı,ıavj~ e ~1'\?. ısbr,ahai ettirildi. ihtimaline binaen Ailratle hareketi- .
1
:r ;~~~. 1 daret d ce R ~ up 0İ1c an . "Universal,, •aaetuiade okUyoruz: 

~ ılde kendilerine sı:Jimetıer te~ ernıre gt~'ep1 lıman reisinin himmet miz ieap ettiğ1 hakkındaki tavsiye- ıd . 1 dı 1 izla a~ın ~~ -~-1'::_ ~~ • ~n- _ .. _ 
uıennı eden arkad ı ve gayre ııe evazım noksanı ta- sine tevfikan hareket edecevimiz erıye en erme Aor~uı& ..,.ın çı& • 
kuralan çekilmem· a~ lannın, henüz mamlandı. esnada Ereili' nakliyatı bahriy~ ku - mıflardı. 
r · ış 0 an genç erle- i C l°b 1 k d k. (Ç d k) ın Yürekten kopup gelen d Mumaileyh n 25 mayıs 337 de mandanlığımn Trıı.bzona mürettep e 1 0 u &rfıaın a 1 •r a ın 
sel~ın ~e dualarına mavzer cani an Amasradan aldığı şifreli bir telgraf efradı bahriyenin sefineye alınma- adı, Birinci .Murat. zamanmda cltmi
larııe mukabele ediyordu ~a.hv ·ıımd- ta hüviyeti tesbit eclilemiyen üç ba- sı hususundaki tel emri geldi Gemi Sultan> denılen Ç1hartakın kurulu,un-
fırka b d · a 1 e cal b. t 'i k z an o muzıkası ınilli havalar ı ı~ ... or~ı .o~~n şar a doğru onguldaktan çıktıktan sonra evve- bitti. Sis devam ediyor ve düşman 
~alıyor "e kalbleri neşe ve şevkle seyrettıgı bıldırılıyordu. Bu sebep- la İstanbul rotasını takibe başladı torpitolarından birinin şarka diğe -
olduı-u, ordu. ten fırtınanın yatışmış olmasına ve sahil gözden kaybolur olma.,; rinin garbe seyrettikleri bildiriliyor 
.. Şnhın., vapurunun cU tkA rağmen limandan çıkılmadı. Ertesi Ereğliye tebdili rota etti. Bn sureti du. Her ne kadar limanda bulunan 

v~ heyecanlı seferini sa~: h" arane g.UnQ İnebolu liman riyaseti vasıta- hareket pek musip oldu. Çilnkl; tüccar gemileri sis dolayısile hare -
'hır ağızdan, Cevat kapta a ıy~ttar sıle Arnasradan gelen telgrafta is- vechei azimeti İstımbul zanneden ket edemiyorlarsa da bu keyfiyet 
dan dinliyelim: nın agzın- mi geçen geminin tehlikeli olmadı- Fransızlar geminiıı bir tüccar gemi · bizim için varid olarnazd1. Sisin da-

0"Xavaş yıavaş Trabzon ö d ğı bildirildiğinden Sinoptan hare - si olduğuna kanaati tammP. hı:ısil ğılmasma intizaren limanda bek- -=·=~·-~!J!~~~~~ll~!~! 
uzak.laşma~a ve gitgide ma~ :ul:~ keti~ Amasraya va.nldı ve burada etmiş buluwn~caklaıdı. Efradı aT?ı~ }emektense bundan is~i~nde edere~ fi 
rengme bürünrneğe başladı Gü da hı ma!Umatı Uizıme alındıktan tan. Ereglıden hareketle hadı- düşmana gözükmek.sızın mahallı L 

1 1 
., B ıarabya aanbotu 

d.. a· · n • sonr.a daha t · · b" t Romanya ..-a arıyeı ne mensup e ,, • uz ıresuna geldik. Su ves • 1 er esı günü şafakla be- SP~ız geçen ır gceden sonr:ı nebo- maksuda varmak bizim için elbette 
vazımat noksanını tamamıa::~ta~ ;:ber Akçaşeh~rd~ bulunmak Oze - luy". var~ık ve rahatsızlıkJa'l'J do- müraccahtı. cSulhün akdinden sonra, girip çı • lerinin ba~n~aların~ ... temin. edecek 
sonra hareket ettik. Mayısın 2G . • hareket eclıldı. (Alemdar) va- layısıle gıderken haı:ıtahaneye ç1ka- Samsuna muvasalatımızın ikinci kan ticaret gemilerinin çogalması yü- olan ukerı lıman, buyuk, derın ve ay
sabahı ortaiığı kesit bir sis ka~~~~ puru (l) meselesi dolayısile Fran- nlan zabitan ve efrat tekrar gemi-· gfinll akşamı &Tuptan iki saat sonra zünden harp gemilerimiz için cKö.~ - ni z:ım~~da bu~ün~ ~~dar olc!u~ gı'bi 
dı. Bu esnada (Çaltı) yı b d 1 ~ızlarla aramızda hasıl olan so - ye alınarak Samsuna hareke~ ettik. hareketle bilhesap Civa feneri bor- tence> limanının ve daha uzun mud- tamır ıçın gemılerımızı yftbancı ınfAat 
~ıştık . Seyre devam ettik ve o:ğl~;~ gukluk seyab~tin bu kısmın~a bizi Bu gece .de ayni ~ sükunetle geçti. dalandı ve . tebdili rot~ e~l~i. Sis det ünü bahri olarak kulla.nıi~a~ın~ tezgahlarına göndermiye iht:yaç bı~~ 
bır saat kala da (Gerze) a ıkla _ da~ fazla ihtiyatlı bulunmaga sev- Sabahleyın ortahgı kaplayan sis arasında düşman gemılerının ne- imkan görülmediiinden, yenı hır ussu mıyacak tekilde modern tesısatla mu-
na vard.ık.<Hafif hafif tsme-ie b:. kedıyord~. . bize K~r~pe fenerinin müşkülatla şinle muhaberelerlni farked.ebiliyor. bahrinin inşası tekrar mevzu~ bahsol- cehhez olacaktır. 
layan hır batı karayel sisi açtı. A _ .N.akledılen toplardan birinin ge- görünmesıne sebep oldu. Büt{ln giln duk. Esasen bu noktada düşmanın mıya ba~lam~ı. Sırf ti'cari bıt mak • Yeni bir ü

81
ü bahrinin inpsı için 

tık. sahili takiben seyrimize deva~ mın.ın ba~. v~ diğeri de 1qç tarafına ·bu kesif sis içersinde seyir iio Sam . daimi bir _karakol hattı tesis ettiği ıtatle, tic~t ve yolcu ~etnileriein ba- Mangalya, Tekirgöl, Tapğıl ve Raz-
edıyoruz. tabıye edıldı. Muktazi cephane de suna geldik. Bu sisin bir tali eseri rnaIOm olduğundan dikkat ve basi- rınmaları ·için inşa edilen i'bu liman· lem gölleri tavsiye eclilmifti . 

. Biraz sonra s;nobun takriben b h~zırlandı. Ateşi idare edecek za - olduğunu da Samsunda öğrendik ret i' mildafaai leyliye halinde 1 da mevcut silolardan, ambarlardan. Man alya ve Tekirgöl modern bi • 
tnıl şarkıııda ve hattı seyrimize me: bıtan ve tahmini mesafeye memur Biz ke:rmpeyl bordaladığımız esna • sahili ldben seyre devam edildi. ' ~ ngarlardan ve altı hatlı demiryolu d g. f 1 ri ve Razlem 
kabil .k. d • mUh d" da y 1 1 E ~ı· Ge d .ki d rer enız say ıye yere . ı ı uman görUldQ. Sefine ikin en ıs v.azifelerine koşmuşlar _ unan ı ar reg ı ve Bababur- ce sın an ı saat sonra (Ve şosesi bulunan deniz garın an ve gölü de Tunımın ağızlarına yakın ol-
cı kaptanı gözcülerinimiktarım a~ dı. Bu hazırlıkla"a ilaveten gemide nunu bombardıman etmişler ve sil- na) liı nının ışıkları göründü. Br .:trol ihracatı için yapılan tesisattan . .. b h • . . h tli 

1 
.. fe 

tirdı '"" b l · • ati k d w U • • • . • • ·r d 1 . . k. cluğundım, iıuu a rı ıçın er r u • • u unan on OçüncO fırka topçu ku r e şar a ogru seyre başlamış - nun zerıne gemı tamamen sanca- harp gemılerının ıstı a e erme ım an v 
1 

.. 
1 
.. k b 

1 • Emirl~~in sarih ve kısa olmasınm mandam rlrı hataryalanndan birisi: l~r. Li~ana m.uvasalatı~ızda da ğ~ ~hnara.k daha ziyad~ sahile gi- görülmemektedir. . • . . raiti cami bulunan Tapgı go u a u 
fal dası boyle anlarda daha · . hır torpıtonun Cıva fenerınden şar- r..ıldı. Bu sıs, Polathane önüne kadar Köstence limanının tıcarı faalıyetı, edilmiftir. 
laşılıyor. Verilen talimat bi;[1 a~ (1) bir tahlisiye vapu- ka seyre devam ettiy i ökrenilcli. dilşman nazarından bizi gizlemesi sulhün aktf .. den sonra mütemadıyen İşbu gölün coğrafi vaziyeti ve her 
l'apıleyor, binnetice iş kusu nere" ruAnldan ı. - ,...:ı bir fey ~ı!'nayan 1 Merkez liman r eisi Tl"fakatincfo d0Jay1sile adeta bir mucize oldu ve artarak 192 3 senesinde 61O,904 ton- türlü illfİlata elverifli olması, Kösten
'"~ulU rsuz go- ( emdar) k,.,. .. b=- F t • · k ı k - · · · · · · d ı · ı ı· d k d h b .. ··k b' li-• .. yor ve muvaffakjyete der • te- """:" • .. • ran , orpı- ıs e e umandanı olclııgıı hıılde ge- ~Pmımız uhdesıne düşen vazıfele- dan ı 9 ':l4 sc;nesın ea t: mı yon tona ce ımanın an ço a • uyu ır 
sırı de pek büyük oluyordu eceı loa~~ zapte~lflı kı bu da bahri- miye geldi. Tahliye ame li.vatı icra- rinden herhangi birini bu suretle 

1
yüksdmi!ltir. man yapılmasına imkan vermektedir. 

Amerilrıah ll&llMlar ~arrlr = ayrı bır celadet •• kahra- ya b&Jlanıldı. Am('lenin azlığından 1 ':lluvaffakiyetle başararak Trabzo-ı İtbu faaliyet, yeni bir üaaü bahri in Son zamanlarda bahriyemize 
'9afftiuhr dolayı geminin tahliy~i iki günde na döndü ., ııaı ~• za·url kılmaktadır. Harp gemi (Sonu f "" 



TENi 

· Çanakkalede feci 
bir kaza oldu 

Çanakkale 14 (Hu:-usi) - Nahi
yenin her hafta muntazaman cuma 

Generalin yegw eni ~~~~:~i ;~r;!;a:k~:;~ ~i~z:~::~: B a 1 k a n o y u n 1 a r ı 
nahiyeye bağlı Çamoba köyünden . . 

. . " . . Yörük Mustafa ismindeki bir adam Belgrad, 14 (Atletlerimize refakat j tarihimizin en şerefli bir sahifesinı dol Bizden irfan altıncı olcfu. 
Ali pek fena bır asker olmama'k,lcımsede şuphe ve ıtiraza mecal ln- dolu a t"f •. . d b 1 kt eden muhabirimizden) - 1930 se - durmucı• oldular Diak Atma: . . v u egını ora a u unma a T • 

f.a beraber, her nedense bılın~ez, .rak~ad~: .. . ... olan Ezineli Klzım oğlu Ziyanın nesinde Yunan atletizm federasyonu- lstanbuldan aonra bir defa Atina- 1 inci Silas (Yunan) 49. 
tabur. ç.avu~u Mustafa ona pek ıçer Alı buy.ukten ku_ç~ge ka~a.r h:: sebze arabasına dayamış ve arAba- nun Atinada yapılan birinci Balkan o- da, bir defa da Bükre~e ypaılan mü- Kleut (Yugoslav• 46. 18 Y 
lerdı. Yerınde olsun olmasın he.r taraftan, ılcram, ıltıfat goımeg h be .. k k "l'h Junları 0 tarihten · bugüne !tadar hiç 1abakalar Türk takımının layiki veç- lav rekoru, 3 üncü . . t b d K" 1 - b. ya ey sını oyar en sı a yere . . 1 • " .. 

45 
_ 
2 ve!;ıle ıle onu hathmaktan a urJn başla ı. ımse er onsuz agzma ır düsmüş ve t tk"kl t aksamadan büyük hır muvaffakıyetle hıle hazırlanamamı' olması vuzunden ·' • 

.. dil kt k f"k . l a . e ı er aşa çarpar . • U A•'---en ağır işlerini ona gor rme en şe\' oymuyor onun ı rı sorum - a b' d b" 'l'h te 
1 

wapıldL daima sonunsu kalmıf hu iki müsaha zan l'U&llllla: • b" b" . çarm z ır en ıre sı a a ş a mış # • 

zevk. al~rdL dan koVUf arkadaşları ıç ır şe) ve on metre ilerideki kahveye kur- 1 Balkan milletlerini atletzim sahasın icada azami alınan puvan adedi ise 2 7 1 inci Lambrakis (Yun 
Ah: blJ' metre ı68 boyımda.~r .alın- yapa~ıyorlar~ı. . . ' şunlar girerek kahvenin orta yerin da birl~tiren bu oyunlar her tarafta .den yukarı çıkmam1Jhr. 2 inci Eleftriadis (Yunan) 6. 

yarı ınatçı y.arı ~urna_z göz~ ~arı~ . ~h, her gun bıraz daha es~~ 'le de ayak üzeri dikilmekte olan yeni büyük bir alaka görmü~. bizde de at- Bugün dokuzuncu Balkan oyunları cü Stocesko (Romen) 6.8 • 
parıl parlayan hır delikanlı ıdı. İrı üzucü hatıraları aklından sılıyor gtw.menlerd ,,. t f k letilı: .... orlu bu müsabakalar vesilesi- son iki senedeki vaziyeti muhafaza et- Bizden kimse girmedi. 

d ·· rt ""' en ı•ı.Us a anın çı an -.. olduğu kadar da uzun olan burun rahat ve huzuru gün en gune a ı- kursunlar "d . tl le derlen"ıp toplanmıttı mektedir - 5000 Metre: . . . , mı esme ras amıs ve · · 
yüzüne bir heybet verır ınce dudak }'Ordu. Eskıden de paralanırcasına .. 1.. - bb .• t . t• · Birinci Balkan ovunlan Türk takımı Milli atlet takımımızın eski eleman- 1 inci Krev• (Yugoslav) 

~ • . • . .. b ~ o umu ne ~e eı) e verrnı~ ır. "' 
2 

9 
Jı a1rz1 kenarlarmdan bırer Juvnr.1 k-endıne \en len her ı~ı aşarmaga Tahk'k t d t kt d" nın aiır bir mağlubiyetle neticelendiği ları yerlerini hemen hemen hep yeni inci Nikas (Yunan) 15 . .f • 
yaptığı için daima müstehzi bir te- çabalar fakat her rıedense takdir =- J a _e~ eme ~ı~. - için hu spora büyük bir ehemmiyet atl~tlere terkettiği şu aırada, atletizm Kriatea (Romen) 16 .• 4 Ü 

bessilm taşır~ı. İşte, M~~taf~ _çav~· ?~i~m:z hilaki~ yer~i y~r~iz. azar Mütt fik R _ vermeği programın hafllla koyan at- vaziyetimiz gün geçtikçe ileri hamleler (Türk) 16.2 1 4. 
şun tahammul edemedigı, sınırlerl- ışıtırdı. Evvelkı faalıyetını hı.ç bo~- e 0 letizm federasyonu Atinada yapılacak yapacağına, bilakis gözle görülür bir Bu müsabaka Yugoslav -.J 

ni allak bullak ettiği halde zavallı mamı~tı. Mustafa Ç&\'uşun elme hır b h • • ikinci oyunlara iftirak edecek takımı tekilde tedenni etmektedir. çekitmesi halinde devam e 
Alinin Allah yaplSı bu miltebessiın tarak vererek kışlanın arka meyda- many a Tlf esJ liyik olduğu ehemmiyetJe hazırlamı, Balkan oyunlanna iftirak eden Yu- da Yugoslavın kuvvetli bir 
ağ~ id~: . nnun ken~rlarını . ~ürüye~ yaba~i Bat tarafı S inci sayfada Ye 4X 100 bayrak takımının zaferi ve nanlılar, Yugoslavlar, hatta Roman - kazanılmıştır. 
Bır gun_ ~umand.anı~, taburu zı:·~ ,otlan temızleme ışıne. de\am edı- sup eksperler tarafından yapılan etüd lyeni bir Balkan rekoriyle biten bu mü yalılar rekor kıymet cetvellerini bü - Çekiç Atma: 

ret edecegı haberı b~ bomba gıb;lyor, hatt.a çav~~n bıle: ler üzerine ~u mıntakada bir üssü _,aabakalara dkilı:ate pyan neticeler el- yük.farklarla tadil ettikleri için aramız 1 inci Gohiç (Yugoslav) 
ktşlaya yayıldı. Haydı bakalım her- - Alı kendını o kadar yornı.a. bahri inpsına ait projeler ihzar edil _ de edilmesine imkin bulunmuftur. dakı mesafe tahmin edilmiyecek dere 2 inci Hiro (Romen) 44.S7. 
kes if başına, kovuı;Jar, koridorlar~ sen bize Jizımsın, o işi baş~a arka- mi,tir. Ve bu projede, hu hususta pek 1 Üçüncü .ene yine Atinada yapılan cede açılmlf. Belgradda cereyan eden Hetropulos (Yunan) 42.S7. 
pencereleP dışarı avluya 'kadar kl$ daşlar:ına yaptırırız demesıne aldı- büyüle bir ihtisu 1abibi olduğu dün _ , Balkan oyunlan Türk takımının par _ müsabakalar bu vaziyeti bütün açıkla- Balkan Bayrak 
lanın her tarafı temizlenerek, parıl rış bile etmiyordu. :raca malum olan fngiliz amirali Hen- lak muvaffakiyetleriyle dolu hir sene iiyle ortaya koymUfttır. l00X200X400X800: 
parıl P:U-lam~ğa başl~dı. ·~~nasının, baba:n.mn dünyaya gel: del'90na tetkik ettirilmiftir. olarak kaydedilmiftir. Geçen pazar bllflıyan dokuzuncu 1 inci Yueosln ekibi (Yeılİ 

Ez:tesl' günu generalı taşıyan oto- ?ıgı. zaman kendımne taktıkları Alı fngiliz Amirali bu inpabn, bahri Yültsek atlamada Haydann. gülle Balkan oyunlarında zaferden zafere lav rekoru) 3.52/ 2, 2 inci Yi 
mobıl kı!la kapısında durdu. ısmı hemen h:me?. ortada.n ka~k- ve teknik bakımdan bilumum ,ardan atmada Veyainin birinciliği ile geçen k0tan Yugoslav atletleri memleketleri bi 3.25 / 3, 3 üncü Ronıd 

- Selam dur:·: . m_:ış. onun yen.ne generahn yege: ihtiva ettiğini tasdik etmiştir. bu müubalcalarda Türk taknnı o güne hesabına 45 puvan temin ettikleri hal 3·2613• 4 üncü Türk ekibi ' 
Şa~ırdayaıı sılah sesler~ne boru nı,, .lakabı kaım olm~ş~u .. Riltbesı 1 Ta .. ğılda yapılacak olan liman, kadar sonuncu kalmaktan kurtulmu~. de biz ancak 7 puvan alabildik. Bizim ekip Galip, Gören. 

seslerı karı~tı. Herkes~e. hı~ har:k:t de bır derece artmış bmncı sınıf er Köstenee limanından on defa dıtha bü Romanyalılarla beraber qçüncülüğü el ikinci ve son gün yapılacak müsa· irfandan mürekkepti. 
canlılık .. Bır sıraya dizılınış, yuzun olmuştu. Altı aya varmaz onbaşı .n;lc 1 1_ h b 1 de ederek 61 puva J 1 le t d.. balcaJarda bu kabarık sayı kıymetini Bugünkü müsabakalar bit 

. . k d l 1 - ~-kk k "d. ,,_ o aca11: Ye er cesamette u unan na meme e e on lav - Yunan rekimnesi • den çızmesıne a ar pan pan olacagı mumı a ı ı. L •1 . . b 1 d " •. .. biç bir suretle kapamamıza imka·n y
0

1- " "'T-· _ " narp gernı erının arınma arına a mu muttur. 11: · y it 1 
parlayan taburun onunden, matruı * "t 1 --Lt D tur. vam ettı. arın i a ınacak 

- - "' b" b :eaı o 8<;a& ır. ördüncü Balkan oyunlan için za,; y J 1 b k • Ve bronz yüzlü creneral ...... acrır Ier bu merkezde iken ın ••ı .. unan ı arın llf'l geçme 0 
•- • ~ y··k •- ili L_ k Yunanlılar ve Romanyalılar da bu dimdik re,.ti. Bütün efradın yüzün ile bir ırün aralarında ıı.nyle bir mu u seK: ve m· i menfaatlerimizin rege gidece ta1ı:ımın müsabakalara İf vardır. 

:.. • Y- •W• b ·· ··ı, 'L • O b · k '- 1 h l sayı farkını çok daha ileri götürecek-de bir memnuni ... et, derin bir oh havere olda: emrettıeı u uuu anrı, o rica üze- tıra etmemesi ıı:arar aştırıldığı a de, . . . . . . . Belgrad, 17 (A.A.) -
" · d L· R b• · . . d k·L d d ... b ı_ - • len ıçın nısbet.ız bır puvan ıle mem-çektikleri &ezildi Generalin bu tef. Ali k b k l rın eK:ı omanyanın Ümuyetıne ye- son a ııır;a a egı~n u ıır;arar uzen- faretanemiz dün saat 17 de 

. · _ . _ . - ne var ıne yo a a ım, · L 1. b" d 1.1 1 .. .b. d b' ._ z - b . lekete döndüğümüz zaman atletizm tışten memnun oldugu -.ıkar bır memnun musun halinden? nı ve ~uvvet ı ır e ı o acaga gı ı ne erme c;atma ır taum agre e gıt _ .. • . . miz ferefıne bir çay ziyafeti 
surette belli idi ~ . . k b" medenıyete ve terakkiye kavusturdu mİf. o tarihte Sovyet Rusyada olan at-ı federasyonunun bu agır maglubıyeb Atletlerimizi bzizat sefirinıİS 

· uteki altı adım gerıleyere ır .. . . · . ı ·ı ed -· · b"I · Sonuncu kttanın en sonunda bu- • . • cum11z bu eyaletin lımanlannı ve sa- letelr de Rusyada yaptıkları mutead - nası tevı ecegını ı mıyoruı:. Akkay, müste~r ·Şefkati 
selim çaktı ve cevap verdı. bili . . ..d f d . ba d. .. b it J d .. y M ht l"f d . 1 d ld d·ı re f h k. •-lunan -erin önüne geldiği .zaman . erını mu a aa etmeye e ıc r ede- ıt musa a a ar an yorgun argın u· u e ı evır er e e e e ı en - sera et ane er anı ıır;arşılamı 

duraklayan general ere doğru eti- - Evet bınbaşı~. celctir. goslavyaya gönderilmitıtir. korlanmıza dilı:katlice bakacak olur - Akkay bütün atletlerimizle 
lerek bir iki söz -söyledi ve ondan - Aferin, aferm memnun ol- Türk takımı için pek talihsiz geçen sak bizim Balkanlarda bu vaziyete düş görüfmÜf ve kendilerine il · 

k b dum Şöyle "'&kin bakayım yann TEŞEKKOR b . b k 1 ı,· 1 k memizni icabettiğini gayet kolay an - tir. sonra yarım devir yapara ta ur- ' " -v ' E,im F tm Sel . . d.. ld _ u mtisa a a ar ır sene evve azanı 
dan uqklqb. l'flnlerden nedirf aman11z b~ ha t 1 :ını~·ı_ ukçar .. o .. Ulr'J lan muvaffakiyeti söndürecek bir şe- lamış oluruz. ===K=E=M=ER=BU===R=G=AZ.====H=A== .. ,.~ı 

- C art . b" b ır as a ıgı yuue gorgu ve TEKiN T 'Y' 
Sondan e\':ıtel .. .ntanın teğmen - um esı ın aşım.. .. . 

1 
'- kilde neti<:elenm~ ve takım bu kanşık SERGfsı· 

_ . . B d i . ·~ . · ? tecrubea1e vaktınde an ıyaraK: yaptı- o•• k •• ı \'e astegmenJen l'eneralın bu duru- - u pazar a zın l::ner mısın .. . . . . . vti.r.ziyctte ancak dördüncü olabilmit - un u oyun ar 
h k · • " - l di G rı ... ı..:_ kin " l b k cı muvaffakıyetlı hır amelıyat netıce-şunu ve are etinı gormuş er : e- yç.ıuume, çe me soy e a ayım. . d __ \. '-'--k h. ..

1
.. d ,_ 

1 "ki · ıf 1 Al" &..:4.- Şe'-- k d · k - I b" tr sın e muna .. ıuı. ır 0 um en "'urta- Bel•rad, 17 (A.A.) Anadolu AJ·an· nera • ı ncı sın o an ıye llllı.aJ> ıu~ a ar ınme • şoy e ır e a- Al z - t t 1 B I'- ı '" 
h t ha • . .•. O _agrep e op anan a s;an oyun an h • h b" . b.ld" . etmiş ve söz söylemişti. fJ seyretmek ne cJersin .. Haydi fz- ran man as a n~ operat~ru . r- lcongyeainde bir sene sonra yapılacak. sının uausı mu a ın ı ırıyor: 

Kışla avlWlu sürekli kumanda nin imzalandı demektir. Göreyim hana ve hastalıanenın hemfirelerıne müsabakaların lstanhulda icrasına ka- . Dokuzuncu Balkan oyunlannın ikin 
Be len.le doldu. ıöıterdikleri candan alilcaya oazete- eı gijnkü müsabakalarına bugün de • aeıı.i, iyi git iyi rel. .. rar verildi. 

Dörder d-rder ,...,;. r ı"z va •• .:..ı •-1
-

1-··r1 · · vam edildi. Sahada, İ•tirak eden mil--- D fılı , 
0 

_a ... - Teşe)ddlr ederim.. m sı--,. • "'-T"ııuE:u erımı sunmayı · Atletizm federasyonu tefltilittan al ) ti . f" I . b" lcT •• t 
& D l J bu munJık borcumu bilirim. e erın se ır erı, ırço mum az zevat 

··· . . - Gener.alden haber a maya ı Ga . b .. dığı büyük salahiyetle bu müsabaka - . . . d 
Mustafa çavuş çoktan Alınm ya- k ld ., zetemız ser ayn ve on hın kadar seyırcı var ı. 

t. . t' b·ı Al b. d. ÇO O U mu. Y·--_. 5e1..: ları misline tesadüf edümema. bir ,e- Al ._ .k . I nl d nına ye ışmış 1 ı e.. ıımı ır il- . ...... .. . ınan te .. nı netıce er "1 ar ır: 
şünce kaplamıştı. Birden SÖflİ)'e- - Epeyce . oldu e:endım. kilde hazırlamıf. gerek oreanizasyon, 200 metre seçme (Birinci seri) 
cek kelime bulamadı. Fakat sesine - Ne vakıttenberı haber alma- 13 yqmda bir &arsız ve gerekse Türk takımının çal!flllası ı inci Yugoslav, 22.4 2 inci Yunar 
mümkün mertebe tatlı ve milışfik dm. Bir, iki, üç ay teftiştenberi gö- Buna. (Huauai) - Kanberler ma- bakımından pek büyük bir mina ifa- 3 üncü Romen. 
bir eda vererek: rilşmediniz mi? hallesinde oturan 13 yapnda Fatma, de eden bu müsabakalar fevkalade jyi Bizden Gören girdi. Elime oldu. 

- Demek general sana mı likır- - Evet binb:aşım. iskln müdürü Bay Münirin Cfİ Ba - neticeler Tennİf. cirit atmada birinci- 200 metre seçme (ikinci seri~ 
dı söyledi, Am dedi. - Garip şey haber almamanız .. yan Zeran~ içinde 98 kurut bulunan lik ve birçok müubakalarda ikincilik ı inci Romen 23., 2 inci Yunan, 

Öteki dudaklarındaki o m9'hur Halbuki general sizinle alakadar para çanta11n1 cebinden çalarken suç elde eden atletlerimiz fimdiye kadar 3 üncü Türk (irfan) 23.l 
tebe~silmünü daha bariz bir suret- gibi görügüyordu. Teftiş sırasında üstünde )'akalanmlf ve evrakile C. M. ltazanamamlf olduğu en yük.ek pu • 400 metre seçme (Birinci seri) 
te parlatarak cev.ap Terdi': .. sizin lntlnüzde durmuş. bOtiln ta- umumiliiine teslim edilmİflİr. van olan 72 •Y• kazanarak atletizm ı inci Yunan 5 7.2, 2 inci Yugoslav. 

- Evet, çavuşum. burun içinde y.alnız sizinle hayrı- 3 üncü Romen. 
O andan itibaren lıerkeste Aliye lıa1ahkla konusmus. Bizden Faik girdi. Elime oldu. 

karşı bir değişiklik, taburun )'ilzba- _Öyle bin~aşı~ 400 metre seçme (İkinci aeri): 

şı: T dfif 1 inci Yugoslav. 2 inci Yunan. 3 Am Al. d" · d" esa en oradan geçen .Musta-an ı, ne ıye şım ıye • . . 
kadar generale karabetin olduğunu fa çavuş bu vazıyeti görerek canı 
Böylemedin !.. diye dursun .• Bir kıs- sıkıldı. Çok oluy.ordıı artık bu Ali, 
mı da bu kara.betten bir hüküm çı- binbaşı ile de uzun uzun sohbete 
kararak Aliden adeta çekinmefe başlamıştı. imkanını bulsa .da bu 
başladılar. parlak ialiliyi kıtasından atabilse 

Ertesi günü öğle karavanasına çok ;iyi olacaktı. 
doğru tabur binbaşısı tesadüfen Binbaşı Aliyi isticvapta devam 

ile Sabah, Öğle ve akşam 

üncü Arnavut. 
Bizden Cemal airdi Elime oldu. 
400 metre final: 
f ..inci Mandikas (Yunan) 56, 2 an 

ci Pletersek (Yugoslav) S 7. 3, 3 üncü 
Harlih (Yugoslav) 5 7.3 

200 metre F"mal: 
1 inci Kling (Yugoslav) 22.S. 2 in 

Kemerburıraz merlc.ez 
evvelki gün açılması m 

havanın muhalifetinden dola)'I 
dilen ehli hayvan 9erKİ&İnin a 
ı:İ pertıembe günü uat 1 4 te 
kararlattınlmıtbr. 

Ku kaçırclıLv 
Bursa, (Hususi} - Günd 

vünden Hüseyin oğlu Ali Ça 
,.aşında kızı Sabriyenin ayni 
~uat tarafından kaçınldığmı 

naya baber vermiftir. Firarile' 
'llalctadır. 

Çanakkale belediye ene 
çilmiş ve defterler halkın 
ceği hükumet konağının 1• 
adı sırasile asılmıstır. 

Seçim hazırhklan devadl 
tedir. Te.şrin 938 de de 
intihabı yapılacaktır. 

Kadir A 

ıofrada bulundu. Aliye ıismile bi- ediyordu: 
tap ederek hatınnı sorması artık 

Her yemekten 90llJ'a lllUllt azaman dişlerinizi f ırçaJa1mız. 
ci Andreadia (Yunan) 22.6, .3 üncü 1 da evraklariy1e 
Lambrakis (Yunan) 22.6, dir. <Dettamı Hr J 

lerile takip eden doktor oda kapısı yen Çinlinin birdenbir~ gelecek ölil- da da sinir ihtiliçlariyle bütün vü- Yund ile polis hafiyesi. 

6 •• •• • o • bu münasebetsiz ziyaretçinin arka- mil tercih edeceği tahmin ediliyor. cudü titriyordu. öğleden sonra bahçeye çık O r Un m 1, en U Ş m an sından kapanır kapanmaz. yazıhane- (1)., Kapıyı bermutad içerden kilit - doktorun küçük oğlu :M 
nin üstünde duran ha•ıadisi bir daha Mister Ramşov o gece hem ya- !iyen Ramşov anahtan rovelverile avluda burunburuna gel 
okudu. Havadis şuydu: tağa girmeğe hazırlanıyor, bir yan- birlikte yastığının altına koydu. On TecessOs ve merakını bir t 

No. 10 L. Bercmea KORKUNÇ BİR TFlRCİH dan da mahkumla: dan sonra soyunarak karyolasım en nemiyen polis hafiyesi f 
Halihazırda Amerikada kendisine - Eh evladım. İşte buraya ge- ufak tellerine kadar gıcırdata gı • fırsat bilerek hemen söze 

Jak Elvan tetkibtmclan lıayrete Saçlannın k6küne kadar kızaran şöyle bir sual teveih edilen bir adam Jeli yirmi dört saati geçtiği halde cırdata yatağına uzandı. Okuma • ve kendini şöyle takdim e 
dilştil. O, bu adamda daha başka fev- pzetıeci : var .. Bu sual şudur: E~ektrikli san- kafan hail yerinde duruyor. Artık dan ve bir pipo tellendirmeden u _ - Kendimi takdim etlll 
kalidelikJer bulmak em?inde idi. Hal- - Hakaret ediyorsunuz, doktor. dalyede can vermek mi iyi, yoksa korkma ... diyerek alax ediyordu. yamak adet· olmadı· . . b k _ saade ediniz. Ben, Teodot 
buki karşısındaki adamtu al8lide Bizimki bir f&Dtaj putesi değildir. bütün hayatınca yaşamak mı iyi? Luivilden hareket ettiklerinden d L· ı . gı ıçın u a ,ov, bu bay da Yund xıe 
bir köy hekiminden farkı yoktu. llabadımız efüriumumiyeyi her- B_u suale maruz kalın adam, ken- beri Yundun sanki mazideki bata- ,am 8 :a.ıtabmı elıne alarak 99 un- kaide babamz 

Jlütaleasını bitiren dı>.ktor: kesten evvel tenvir etmektir, dedi. di vatandaşlarından bi:ini öldürdOtD Jannı unutturmak istiyormuş gibi c~ sa~~ayı a~tı. He~üz bir. sayfan balısetmisti. 
- Herhalde tahmincJen daha ziya- DOktor aiilümsiyerek başını iki ta- için ölüme mahldlm otan Dak - San gayet uslu, bir kuzu kadar muti ha- bıJe bıtırınemışken kıtabı elınden bı öteki de bu merasime 

de zekisiniz, dedi. Fakat bu maka!~ rafa aa11adl: adında bir Çinlidfr. İdam cezası in- reketleri polis hafiyesini şu düşün- rakarak 0 ~~-n ~u acaip ~v.in i~in- le ea,rek: 
nin bilhassa sizin nazan dilcaatinizi - Bu lıiddetinfz stze ıııerenı titr faz edileceği vakit; trabuma hastalığı celere sevkediyordu: "Her halde de rastgeldıgı sunalan duşünmeie _ Bendeniz Maksim 
celbetmediğine eminim. Bunu size, ins&n mtmdl veriyor; de1fkınlı l 'Dl· tızerinde calibi dikkat tetkiklerde bu- bu kada rsllkunet ve hilmiyet gös- hayalinde tecessüm ettirmeğe çaba- mişti .. 
sırrımı satan adam verırJş olacak.. relctörflnilze söyleyiniz: kendisile te- lunan ve yeni keşif bir tedavi usulü- termesi korku aksülAmeli olsa ge _ ladı. Vill_i .içind~ bulunan insanla .. Sönen piposunu tazeliY: 
Ne olursa olsun sekiz, on günden masa geçeceğim. Herhalde, o, sizin nü üstünde tecrübe edebileceği bir rek, yoksa benim bildiğim Yund rın hepsını aşagı yukarı tanımıştı. hafiyesi yattığı yerden teJctl 
evvel çalışmalarım hakkında gazete- kadar infial ve hiddet gö~terıniyecek adam arıyan doktor Riçatts, bu tek- çoktan ayağındaıki ipi koparmağa Yaln~z _doktorun kızını daha gör • da bitap ederek: 
lere bir tek sözün dahi aksetmesini tir. . lifi Çinli idam mahkfununa yapmış- çabalardı.,, memıştı. - Sen de şu oğlanın hal 

istemiyorum. O vakte kadar silkC\tu Jak Elvan bir lahza tereddüt etti. tır. Yund polis hafiyesinin bu dil _ - Yund, uyuyor musun? kat ettin mi? Sanırsın ki _h 
muhafaza etm~nizi isterim. Muhatabı şimdi bir köy hekimine Dokto~ ~tiye ma~tma müra- şüncelerini sanki teyit etmek i ter - Hay.ır,... .. . . • zünün biri s'.ya~ biri lacı.-

- Fakat bır parçacık.. benzemekten uzaklaşmıştı. Karşısın- caatla Çınlıye elektrıkli sandalyede "b" h" d h tt" k - Scnınle şo\·le ıkı lakırdı et- burnu, ben şımdıye kadar b 
' gı ı ıç soyunma an, a a a\.·a - • . . . 

- Hayır, hayır. Hiçbir şey söyli- daki fevkalade muktedir ve kavra- can vermeyi mi, yoksa bütün ömrOn- k 
1 

b .
1 

k d · • meden uykuya dalarsam kendimi antıka bır burun daha gö 
yemem; zamanı geline~ bizzat, sizi yışlı bir adamdı.. ce kör olarak yqamay~ mı tercih et- ap arını .. 1 .~ •• çı arma ~n yataga dünyanın en nezaketsiz adamı sa - tim ... Herhalde nadir tesa4 
arkadaşlannm buraya çağırıp beya- - Peki efendim, nasıl emrederse- tiğinin sorulmasını is,..mıif!tir. u.zanm~ go~u~u .. tavana dıkerek de- ~·acağım .... Yund, şu mister Maksim tiplerden değil mi .. Bu 
natta bulunacağım. O vakte 1cadar Diz, dedi. Şimdilik Allahaısmarladık ! Bu korkunç ıualin c-evabını ver- rı~ derı!1 ~~ş~n~yo~du. ~ sıra- hakkında ne düşünüyorsun? Söyle- bende bırakt•ı intiba p 
ausmak için kaç para lıtiyor1anaz! Bu &idifi, düşünceli dilfünceli aöz- mek için birkaç gün müsaade fatf. (1) BM malinuıt mt,ııBuktJır. laeııa bana.... 1 (DeY 
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Sayda : 1 YENi SABAH 

Beyhude ıztnab çekmeyiniz ! 
' 

NEVROZiN 
. .. . . . f!'ı,.ı 
• .• , , • ~ • . • . _. r 

Bütün ağrıların panzehiridir. 
--

BİR TEK KAŞE 

NEVROZIN 
Bu muannid baş ve diş ağrıla
rını sür'atle izaleye kafidir. Ro
matizma evcaı, sinir, mafsal ve 
adale ıztırabları NEVROZlN'le 

tedavi edilir. --
Nezle, grip ve bronşite karşı en 
müessir ilaç NEVROZIN'dir. iı/'J 

1 
İatanbul Üçüncü İcra Memurluiun· 

dan: 
Beylerbeyinde Yalılar sokağında 

( 24) numaralı haneae oturmaktalar 
iken halen oturdukları yerleri malum 
olmıyan Atika, Fatma, Mihriban ve 
Medihaya; 

Türkiye İmar bankasından alınan 
(6000) lira mukabilinde iki kıt'a ııe

net ile rehin olunan Beylerbeyinde 1 
Yalılar sokağında eski 16 mükerrer, 
yeni 24/ I numaralı kiirgir sahilhane 
ile, Eminönünde Ahıçelebi mahalle -
$İnde Kemerli limoncular sokağında 
eski 88, yeni 23. 25 / 1 numaralı ma
gaza 4 16 hissesinin paraya çevrilme
<11İ yoliyle Jmar banka!'! tarafından dai
remizin bu dosyasile yapılan icrai ta
kibat safhasında malüm bulunan ka
nuni ikametgahlarınıza gönderilen ö -

deme emirlerinin arkalarına verilen 
meşruhatta ikametgahınızda bulunma· 
dığınız ve diğer ikametgahınızın da J 

meçhul olduğu görülmüştür. Usulü hu-

kukiyenin bu hususa miitedair madde- , 

sine te\"fikan tebligatın ilanen icrası da 
hakimin hükmüne iktiran etmiş olma-
sına mebni işbu ilan tarihinden itiba-

1 
ren nihayet bir ay içinde yukanda 

miktarı yazılı bulunan borcu ödeme -

BAYAN NADiRE 
270246 No: Nihavent farkı - Afkımı bilmez misin 

Hüzzam farkı - Gezdim gezdim yoruldum. 
NEVŞEHiRLİ MISDJK MAVİŞ . 

270232 No: Halk Jarkısı - Elif çıkmıf pencereden 
Halk tarkııı - Yeşil yaprak 

ÜRGÜPLÜ REFiK BAŞARAN 
270231 No: Halk 'ark111 - Hacılar k öy 

H a lk şarkısı - Karanfilim saksılarda 
NICDELI NURETTiN SENERMAN 

270236 No: Niğde şarkıaı - H ele yandım oğlana 
H alk şarkısı - Bastım asmanın dalı.na 

T RABZONLU HASAN TUNÇ 
270244 No: T r abzon yol havası ..__ T üfek elmalı tüfek 

T rabzon oturak havaaı - Ey F adime Fadim.ı . 

30 senedenberi emMlsiz bir" gayretle çalışarak yapmış ol
duğu derin tecrübelerinin netic~si olarak bugün · fennin· en müte
kamil plaklarını imlaya muva~fak olan ODEON plak şirketipiıı 
alaturka kısmında okuyan güzide sanatkiwlarımızdan bazıla.rmın 

N EVROZI N'i tercib ediniz 
niz la11mdır. Borcun tamamına veya ı 
bir kı mına veyahut alacaklının taki - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

bat icrası hakkında bir itirazınız varsa -----------------••1!111•• 
tahriren bildirmeniz lazımd ı r. 

icabında günde 3 kase alınabilir. şifahen veya dairemize müracaatle 

ismine dikkat, taklidlerinden sakınınız Ye Nevrozin yerine baıka 
bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

Gösterilen müddette b
0

orcu öeleme

diğinii veya itiru etmediğiniz · takdir

de r'ehnin paraya -~~vrileceği• hususu 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ödeme emi~~i~n tebli~ maka~ma 1 

HER SAB . . . 

DAHA GEN 
•• •• •• gorunuyoru 

P ARİST 
Bayan Crebert diyor 

"Uyamr uyanmaz, 
ayıımna sarılıyor 

buruşuklarımla 

çizgilerimin gtin 
den güne kay -
bolduğunu ke -
mali hayretle 
görüyorum.. ., 

nece k bir tarzda genç 1 eşip 

leşnıenıe cidden şaştım. Bütiiil 

daşlarını buna nasıl muvaffa 

cl uğumu· s~nıyol'lar ve beni c 

8 A L S A M l N· tebirk cdiY.orlardı,,, 
S 

1 
rifleri rica olunur. · Bu usulil tatbik etmiş olan 1 fstanbul Belediyesi ilinları • < ıo2s1ı Gece - gündüz - yağlı • yağsız !erce kadınlar, bir hafta z• 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tu··rk okutma ve acı bade~ - birkaç yaş gençleşmiş bulun~ 
Beyoğlu Tapu Sicil Muhafızlığından : Galatada Hacıağma yeni BALSAM ı• N KREMLER ı• Yüzleri ndeki quruşukluklarJ• 

Arap camii mahallesinin ç.eşme meydanı yeni Kebeci sokağında eski ı. 'gl 

k d !eri tamamen kayuetnıı~ 
l, 3 sayılı mülkiyetinin idarei hususiye namına tescili istenilmiş ise de UrUmUn an: . Bütün dunyada birinciliği t ttadik edilmi4 aihhi güze ll ik kremleri- Alimler, buruşukluklarımııııı 
tapuda kaydı olmadığından· bu ye 'rin tasarrufu hakkında tahkikat ya b d 

dir. G ece iç in yağlı - ıündüz için yağsız ve halis acı a em çe· cak ihtiyarlamağa başl adığı pılmak üzere 19 - 9 - 938 tarihinde saat 15.30 d a mahalline memur 16 Ey lül 938 de yapılacak Da rü~- ıitleri vardır. Huauai vazo • e tüblerde satılar. . 1 
gönderileceğinden işbu gayrimenkule tasarruf iddiasında bulunanların şafıtka deniz gezintisinin hava muha· fNClLIZ KAN iUK ECZANESi meydana çıktığını keşfetnıı.Ş :&1 
on gün zarfında ellerindeki vesaik ile Sultanahmet Tapu Dairesinde le. fetinden dolayı 2S Eylül 9 38 paza r · Çünkü cild ihtiyarlayınca ba 

Beyoi lu - lata nbul 
~eyoilu Tapu Sicil ~uhafızlıiına yahut keşif günü ~aha llinde bulu- g~nüne bırak ıldı~ı bi ldirili~ ~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ yati cevherlerini kaybeder, bd 
nacak memura müracaatları ilan olunur. (B. ) (6594). ===8======8=. ~~~,~~==L==== dı" be .;;Jeviı> kuvvetlcndir iniZ· eyo(lu ırinci Su b Hukua .. 

Kaak e tile beraber 
elbi~ 

Be her takımın muhammen 
bede li 

kemesinden : r 
Taşcıoğlu Osmanın Taksim cadde -ı 

sinde Billıir 11es apartımanında l 6 No. 
l ı hanede Marin Battisticeh oğl u Ed-

30 Amir elbisesi 15 lira 1 gar aleyhine açtığı 220 lira a lacak da-
1 418 Efrat " 10 " vaaının cari duruşmasınd~ müddei se- ı 

İtfaiye Amir ve efradına lUzumu olan yukarda miktarlariyle mu- net vererek müddeialeyhin imzasını 
hammen bedeli yazılı bulunan elbise açık eksiltmeye konulmuştur. inkarı halinde istiktap istediğini ve gel 
Nümuneleriyle şartnamesi Levazım 'Müdürlüğünde görülebilir. İstek- mediği takdirde istiktaptan kaçınarak 

Türk Antrasiti'nin 
lstanbul satış yeri: 

Taş han asma kat 

men tazeleyip gençleşir. İşte, 

na Üniver"itc~i profo:;örJeri 

doktor Stejskal'in şayanı b 
keşfi olan ve RlOCEL tabir e 

ve genç hay\·anlardan istihsal 

len cilcl hüceyreleri hülasa51' 

gün pembe rengindeki Tokal 

mi terkibinde mcvcuddur. tiler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 347 lira 25 kuruşlukilk ic
minnt makbuz veya mektubile beraber 4 - 10 - 938 salt günü saat 14 
buçukta Daimi Encümende bulun malıchrlar. (B. ) (6600) 

URUN TiCARET · TORK Ltd. Sti. 
imzasını kabul etmif sayılacağına dair sam \'atmazdan evvel tatbik e 
gıyap kararı ile istemesine ve mahke- Telefon 23623.Depo telefon 36-131 Siz t;yurkcn cildinizi be;;leyiP 
mece müddeialeyhin ikametgahının r 1 - • • gicl 
meç u ıyet ıne me nı gun mu et-* h 1. · b' · ı s ·· "'dd l cştll'lr. Ve buruşuk l ukları 

lik okullara kurdurulacak soba ve temizleme işi açık eksiltmeye ko- le ilanen gıyap kararı tebliğine karar ~~~~~ ...... - ~~ \ Tflrk Ticeret Kadtan Bir hafta nihayetinde on yaş 
nulmuştur. Buna 1500 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi Leva- verilmi• oldugwundan mahkeme oünü t GÜMRÜKTE iŞi OLAN ı Mak' . l gençleşmiş görüneceksiniz. 

8 /.. 93 · ,. l t MÜESSESELERE ve ınısi er. · · d ki zım MüdürlüğUnde görülebilir. istekliler 2490 numaralı kanunda ya- olan 1 O/ 8 ııaat 1 O da bızzat ve- .. . . • Cemiyeti 1.ıın mi kat• ..., .... d düzlerı de beyaz rengın e 
1 "k 112 1· 50 k I k 'lk t . t kb kt b"I k"I 1 • 1 l" t Gumrük Komısyoncusu Çaker u ıp ı5ın en · il s· h zı ı vesı a ve ıra urtıı;ı u ı emına ma uz veya me u - ya ı ve a e .ge menıı m uame e ı gı- _ · . . Cemiyetimizin senelik konrrrası lon kremıni ku anınız. ıya. 

bile beraber 4 - 10 - 938 salı günü saat 14 buçukta Daimi Encümen yap karar ı makamına kaim olmak ü- ı Yazaroglunu tavaıye ederız. . .... "' ları eriti r açık mesamelerı 
Y - ı t · . d .· f 26 / 9/ 938 pazartesı gunu ~aat 14 ' • de buJunmalıdırlar. (6601) zere ilan olunur. ( 10293) a zarog unu avsı.)e e eıız. . t b" k .. f da e 

---- --------------------------:--:-----....;._---'-----+--- f Galata İthalat Gümrüğü kar- t de cemiyet merkezınde toplanaca- ırır ve ır aç g un zar ın 
t şısı Muradiye Han Tel: 35_95 f ğındftn bilümum aza arkadaşl arın mer ve sert bir cild i beyazJatıP 

1stiklil Lisesi Direktörlüğünden ·--------- g~lmeleri rica olunur. muş•tmaktadır. 
ı - İlk, Orta ve u~e kısımları na yatılı veya yatısız kız ve erkek t:Rlebe kaydına başlanmıştır. 

lstiyenlere meki'!hin kayıt şartlarını bildiren tarifna'Tle parasız gönderilir. 

Adres: Şehz:ıdebaşı Polis karakolu ;ırkası: Telt·fon: 22534 

Gayrimübadillere 
lstanbul defterdarlığından : 
1 - 3523 No. lu kanunun birinci maddesi mucibince istihkak baki

yesine mukabil Hazine tahvil_i alacak ol.anlar mahallin en büyük Mal 
memurlarına, 

2 - Ellerindeki bono mukabilinde tahvil alacak olanların mahal
leri en büyük malmemurlarına mill'acaat etmeleri lazımdır. 

3 - Ha~ sahipleri tarafından doldurulmak Ozere Vekaletçe mal 
memurlarına beyannameler gönderilmiştir. Bu beyannameler hak sa
hipleriyle bono hamilleri tarafından doldurular.ak müracaat veı~ika~ı 
m ukabilinde malmemurluğuna veya Tasfiye bürosuna verilecektir. 

4 - Kanun, 15 - 7 - 938 tarihinde neşredilmiştir. Bu tarihten iti
baren bir sene zarfında müracaat etmiyenlerin hakları sakit olacak-
b~ , 

Bono hamilleri beyannamelerini Deft~rdarhğa, istihkak mazbata
sı sahipleri Bahtiyar hanında tasfiye Büro una vereceklerdir.) 

İlan olunur. (6423) 

Yüksek mühendis mektebi 

• Müdurlüğünden : 
1 - Liseler olgunluk imtihanlarının 19 eylül 938 de bitmesi do!a

yısiyle evvelce 22 - Eylül - 938 akşamı nihayet bulacağı ilan edilmiş o
lan 938 - 939 tedris senesi kaydı kabul muamelesine 27 eylül 938 ak
şamııra kadar devam edilecektir. 

2 - Mektebe girmeğe talip olanlar arasında yapılacak müsaba
ka imtihanları eylülün 29 ve 80 uncu perşembe v e cuma günleri saat 
9 da başlıyacaktır. 

3 - Bu hususta fazla malümat almak istiyenlerin tatil günle rL 
hariç olmak üzere her gün saat 9 - 16 ya kadar mektep idaresine mü-
racaatları. (6571) 

Sahibi: Ahmet Cema le t tin S 'A. R A Ç O Ö L U 
·N6"41t .müdiirii ı Macit ÇETiN Buıldıtı Y•: Matltaai Eltüzzi7a 

Be,iktat Birnici Sulh Hukuk Ha
kimliğinden : 

Beşiktafta Tramvay caddesinde 
Tahsin in kahvesi yanında 5 S numara
l ı hanede oturan ve halen ikametgah· 

farı meçhul Mustafa ve karısı Reşide
ye: 

Komsiyoncu Bahaettin taraFından 
aleyhinize açılan seksen beş lira ala-

1 cak davası üzerine: İkametgahın ızın 
meç huliyeti huebiyle ilanen vaki teb-

1 

ligata rağmen mahkemr.ye gelmediği
nizden gıyabınızda muhakemeye de
vam olunarak ikame edilen şahitler 

iştima olundu. Bu muameleden bahis

le gıyab kararının bir ay müddetle ila
nen tebliğine karar verilmiş olduğun
dan 17 / 10/ 938 saat 1 O da müddeti 

kanuniyesi zarfında itiraz ederek mah
kemeye gelmediğiniz takdirde vakia· 
yı kabul etmiş 1'ayılacağınız tebl iğ ma
kamına kaim olmak üzere ilan ~lunur. 

( 1028S) 

İstanbul Baaın Karumundan: 
İstanbul Basın kurumu fevkalade 

kongresi 20 Eylül 1938 salı günü saat 
13.30 da tekrar toplanarak hazırlan -
makta olan Basın Birl iği kanunu ni-

1 zam name projesinin müzakeresine de
vam edilecektir. Muhterem azanın teş 

rfileri rica olunur. 

ZAYf - Tatbikli zati mührümü 
zayi ettim. Yenisini çıkaracağım

dan eskisinin hükmü olmadığını 

ilan ederim. Adapazarı Dağdibi 
köyü muhtarı 

Mtohme t ot lu Ahme t 


