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Sayfa : 2 YE Ni S ABA H 17 HAZIRA~ 

Bir köylünün kor- (ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SA&"EJ 
Türkler karşısında kunç bir yılanla 

«Yeni Sabah» ın tarihi tefrikası; 23 •••••11111 

N ı B mücadelesi 10 uncu yerli mal- Adalarda ve Anadolu Edirnede sıtı1la 
apo yon onapart Iar sergisine 110 Yakasında yaz tarifesi ile mücadele 

__ , Üç metre uzunluğundaki müessese girdi muvaffak oluyor 
yılanla mücadele tam Mehtaplı geceler geç 

Yazan : Zıya Şakir 

Napolyonun 
hareket 

ordusuna bir saat sürdü Bu yıl sergiye görülme- vakit vapur işleyecek 
Balıkesir 15 (Hususi) - Geçen haf- • b• "'b 

Memleketin ezeli der~ 
kalkıyor mu? ta Savaştepe nahiyesinde Dikme - mış ır rag et var • 

emrı 

İlk adımda müşkülat: Susuzluk 
orduyu kırıyor 

!er köyünde Hüsnü ismi,ndeki bir 
köylü delikanlısını öldüren yıhın Pa
zar günü de kasap Mustafanın üzerine 
saldırmıştır. 

Mustıı.fa çevikliği ve cesareti saye
sinde hayatını kurtarabilmiş ve yıla
nı da.öldürmüştür. 

HAdise şöyle olmuştur: 
Diye, 'teessüfler etmektelerdi. bütün gün, - istirahattaıi ziyade - is- Kasap Mustafa kuzu almak üzere 
Askerinin nizam ve intizamı gi-ı tırapaver bir hal içinde geçmiş. ... Dikmeler köyüne giderken geçen baf

bi, ruhi biletlerini tetkik etmeyi de Askerin maneviyatı üzerinde yeni ta facianın cereyan ettiği Kadıoğlu 
bir an bile ihmal eylemiyen Bona- ·bir sarsıntı husule gelmişti. Mehmedin tarlasına gelioce bir hışır-
part bunu haber alır almaz, derhal Birinci gün öylece geçtikten tı duymll§ ve sağına soluna bakmağa 

Sanayi Birliği 22 Temmuzda açıla
cak Onuncu ıl°erli Mıillar Sergisi için 
hazırl.1klara devam etmektedir. Bu 
yıl sergiye şimdiye kadar görülmemiş 
derecede büyük bir rağbet vardır. 
Sergide bütün yerler tutulduğundan 
fazla rağbeti k.a.rşılamak üzere Sanayi 
Birliği Galatasaray Lisesinden başka 
dairelerle orta ve dış bahçeyi de is
temiştir. 

Şimdiye kadar sergiye iştirak etmek 
için yer tutan müesseseler 110 kadar
dır. 

bir emirname neşretmiş; sonra, yine güneş ~p eedrken, yü- meydan kalmamış müthiş bir şeyin 
(Fransız ordusunun vazüesi, bu rüyilşe geçilmişti. Ve o gece; nis - bacağına çarptığını görmüştür. Bu KÜL TÜR lşLERl 

rayı işgal etmektir. Bizim ordumu- beten az müşkilita maruz kalına - ~-"'-a 0 kada ani olmuştur ki 

ZU, Fransadan ııelecek bir irfan ve ra.k, ikinci ~e~zi~ olan (Elkifre) Mus";';~ derhal y:re yıkılmıştır. .. Yüksek Ticaret mektebi 
imar ordusu takip edecektir. Gö - koyilne gelınmıştı. Mustafa birdenbire kendisini topla-
düğünüz bu harap memleketlerin Bu köydeki. kuyuda su bulu~u - mış fakat karşısında şaha kalkmış Yüksek İktisat ve Ticaret mektep-
yerlerinde_ Ve hatta, çöllerde .. BU- yordu. Fakat bı rtek kuyudan bın - .. ,,_,_ ılan .. .. t" Y·'- b' !erinin bundan sonra Maarif Vekaleti 

mu~ y gormuş ur. ı.wn ır 

yük ve medeni sehirler kurulacak .. !erce kişinin istifade edebilmesi, bir tre kada "" k '""-·· b' taraf tarafından idare edilmesi kararlaş -• . me r aya6 .,. a~ ır • 
Bunların Üzerlerinde de, muzaffer ç~k hidiselere. seb~biyet .v~rıyordu. tan korkunç bir ıslık çalmakta diğer ınıştı. Bunun için hazırlanan kanun 
Fransız bayrağı dalgalanacaktır). Bır yudum su ıçebılmek ıçın, kuyu- taraftan da Mustafanın üzerine doğ _ layihası meclise sevkedilmiştir. Ge -

Diye, askerin kalbindeki tesiri nun başındakiler biribirlerine giri- .1 1 kt . . M staf kurt 1 lecek yıldan itibaren İstanbul Yüksek ru ıereme e ırruş. u a . uuş 
silerek onun yerine, vazife hisıi yorlar ... Birçoktan da tokat tokada yolunu ayağa kalkarak kaçmakta bul- Ticaret mektebi Maarife geçmiş ola -
yerleştirmek istemişti. ve h~tti.' s.ilih ~'.liha g.eliyorlardı. mış;a da yılan Mustafanın hareket caktır. • • 

:. Zalııtler mutebevvır askerle - ettiğini hissetmiş ili.erine yayından Tahl dıl kursları 
1 798 senesi Temmuzunun 6 ncı re •öz geçirmek için fazlaca seı·t ı 

fırlamış bir ok gihi atılmıştır. Üniversite ecnebi diller mekte -
günü, güneş grup ederken Ceneral davranamıyorlar; daha büyük hii- Mustafa can havlile geriye sıçramış binde, devamsızlıklarından dolayı 
Bonapart bütün ordusunun teftişini dbeler zuhurundan korkuyorlardı. 

ve çizme bulunan ayağını yılanın ağ- imtihana kabul edilmiyen ve bu yüz 
bitirmiş, hareket emri vermişti. Mücadele esnasında, kuyuya dil zına doğru fırlatmış. Yılan çizmeyi den devam ettikleri fakülteterde 

Yilrüyüq, hem karadan ve hem mı ise, kendilerine sıra gelmek im-
Y ağzına almış uğraşırken kuyruğu ile 

de nehirden icra edilecekti. (Çivi- şenler bile vardı. Askerlerin bir kıs- kamçı gibi Mustafaya şiddetle vurma
tavikya) dan sureti mahsusada ge - kansızlığım anlıyarak, kuyu başına ğı da ihmal etmemşitir. 
tirilen su kesimi az dubalarla bil - sokulmıya lüzum görmiyorlar ... Ya- Ölüm dakikalarının 
yük sandallara ordunun erzak, cep- rı baygm bir halde yerlere serilerek 
hane ve-air ağırlıkları tahmil edil- kendilerini, seher vaktinin ayazına 

yaklaştığıru 

hisseden Mustafa nasılsa ayağa kalk
mL~ ceketini yılanın başına sarmıştır. 
Yılan başını sağa sola hareket ettir -
dikçe ceketinin koluna doğru kafasını 
sokmuş işte Mustafa da bu fırsattan 
istifade ed.,rek yılanın üstüne taşlar 

fırlatınağa başlamıştır. Nihayet biçağı 
ile de yılanı yaralamıştır. 

mişti. Ayni zamanda bunlara top ve terkediyorlardı. 
muhafız askerler de yerleştirilerek Ortalığın ağarmaSJna daha bir 
bir ince filo vücude getirilmişti. saat kadar zaman vardı. İleri kara-

Orduda yeni bir teşkilat yapıl - kolların birinden nasılsa bir silah 
mış, Beş kola taksim edilmişti. Ve patladı. Ve karanlıklar içinde meç
her kolun kumandanlığını da en hu! bir ses: 
tecrübeli Cenerallerden ( Deze - - Kölemenler bastı. 

Bi rsaat kadar devam eden ıniica .. 
Bon - Rine - Doğa - Mora) deruhte Diye bağırdı. 

O d t 1 k k l G 
. dele sonunda Mustafa yılanı öldürmüş 

etmişlerdi. Ceneral Dezenin kolu, an a or a ı arış ı. ecenın . 
1 ti d "th' b' ·ı·h ve hır kalın oduna dolayarak Dikme-

piştarlık vazüesini ifa edecekti. zu me arasın a mu ış ır sı a , 1 L" .. ff . .. .. . 
1 k 1 

er .. oyune muza ernne goturmuştilr 
Bonapart, beyaz bir atın üstün- cayırtısı baş adı. As erler sırtsırta y 
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bo 
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L.
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· ı "t d' k 1 • ı anın yu metre, ""~""& da de olduğu halde hareket eden kıt'a- vermış er, mu ema ıyen aran ıga k k . d. 
!arın geçişini seyretmiş .. Sonra, ken- kurşun sıkıyorlardı. Ortaya atılan 
disi de maiyet erkanile onları takip zabitlerin: 
etmişti. - Ateş kes ... 

(Demenhur) yolunu takip eden Feryatlarına... Ve her tarafta 
Fransız askerleri, büyük bir şevk ile yükselen seslerine ehemmiyet ver
l\1arsiyez) i söyliyerek yürilyüşe ko- miyorlardı. 

yutmuşlardı. Ve ilk hamlede çölün Bu korkunç sillh sesleri, mühim 
kurak toprakları üzerinde büyük bir hadiseye sebebiyet verdi. Topçu 
bir yorgunluk duymamışlardı. Fa- ve süvari hayvanlarını bağlıyacak 

kat aradan bir iki saat geçer geç- çalı, ağaç vesaire olmadığı için bun
mez, yfirüyu,ıerini ağırlatmışlar, lann yularlarını biribirine bağla -
müşkilat ile adım atmıya başlamış- mışlar, bir kenara almışlardı. Bir
Jardı. Yilrildilkçe bastıklan bem - denbire silah seslerinden ürken bu 
beyaz yer kayıyor... Yerden kal - hayvanlar, yularlarını koparmışlar; 
kan zerreler, fena halde gözlerini, etraflarına çifteler savurarak her 
dudaklarını ve burun deliklerini tarafa dağılmışlardı. 
yakıyordu. Beş on dakika sonra, Bu atların kaçıştıkları zaman hu
askerde müthi~ bir su içme ihtiya- sule gelen ayak gürültüsünü dııyan 
cı başlamı~tı. İhtiyat ile içildiği hııl- askerler, Kölemen süvarilerinin bas. 
de, matralardaki sular çarçabuk bo- kın verdiklerini sanmışlar~ Dehşet
şalmıştı. Askerlerden bazılan, a- ler içinde kalmışlar .. Ateş kesmek 
yaklarıııın altında sert gıcırtılarla şu tarafa dursun, daha sıkı ateşe 
kayan beyaz toprağı merak ederek başlamı !ardı. 
muayene etmişler: Bu hengame, ortalık ağarıncıya 

- Tuz .. Tuz... kadar devam etmişti. Artık ortalık 
Diye bajiırmıya başlamışlardı. ışımaya başlayıp da etrafta Kôle· 
Bir saat kadar böylece &'ittikten men süvarilerinden eser &"örülme . 

•onra, denizin cezir zamanlarında 0 yince, ateş de yavaş yavaş kesilmiş. 
raya kadar geten deniz sutarının ti. Fakat bu yüzden beyhude yere 
yarattığı bu çorak araziden l'ilçlilk- mühim miktarda cephane yanıp &it· 
le kurtulmuşlardı. Ve hararetten mişti. 

ır santımetre ır. 

Vali bugün belediye 
heyetile Atinaya 

gidiyor 
Heyetin ziyareti bir 
hafta kadar sürecek 
Vali ve Belediye Reisi Muhittin 

ÜstOndağın refakatinde olmak üze
re Atina valisine iadei ziyarette bu
lunacak olan Belediye heyeti, bu -
gün saat 10 da, Adriyatika kum -
panyasının Foskaro vapuriyle şeh
rimizden hareket edecektir. Heyet 
vali ve betediye rei•i l\luhittin Os
tündağdan başka, iktısat işleri mü
dürü Asım, daimi encümen azala
rından muharrir Selami İzzet ve 
meclis reisi vekili Necip Serdengeçti
den ibarettir. Asım Silreyyadan gay 
ri diğer heyet azaları bir hafta son 
ra şehrimize dönecekterdir. Asım 

Süreyya ise, Atinadan sonra Bel . 
grat ve Bükreşe de giderek bele -
diye ~!eri hakkında tetkikat yapa
caktır. 

çatlıyacak bir halde, - itk menzil o- Toplar hayvansız, süvariler at-
lan - (Beda) mevkiine varmışlar . sız kalmışlardı. HattA kumandan TiCARET HABERLERİ 
dı. General Dezenin atı bile kaçmış. 

Bu mevkiin menzil ittihaz edil- tı. Vaziyet, feci bir hal almıştı. 
mesi, burada bir kuyu ile bir tek de Kumandan için,Elkifire köyün. 
ağaç bulunduğu içindir. Hararetten den müşkilit ile bir at tedarik edil
çıldıracak dereceye gelen asker, mişti. Ve kaçan atlan bulup getir. 
derhal kuyunun etrafını ihata etmiş mek için her tarafa milfrezeler gön
ti. Fakat, üç kadem kutrunda bulu- derilmişti. 
nan bu kuyunun ağzını kuşatan as- O gün de orada, (Elkifire) kö
kerler, onun tamamiyle kumla dolu yünün yanında, insana bezginlik ve 
metrük bir kuyu olduğunu görünce, ren bir hararetin altında, tatsız ve 
son derece öfkelenmişlerdi. muztarip bir gıin geçirilmişti. 

Kuyu, ancak dört saatta açılıp Fakat bu iki gecelik macera, as-
temizlenebilmişti. Bu müddet zar • kerler arasında büyük bir hoşnut -
fında da askerlerden pek çoğu, bay suzluk husule getirmişti. 1trdyanın 
gınlıklar geçirmişlerdi. çamlıklarında, Avusturyanın züm _ 

Dericiler toplandı 
İktisat Vekaleti Tıcaret Odasına 

gönderilen bir tebliğde derilerin ıs . 
landardizasyonu içın deri tacirleri -
nin fikirlerinin alınması ·bildırihruş -
tir. Bunun için dün Odada bütün de
ri tacirlerinin iştirakile bir toplantı 

yapıJnwı ve derilerin cinslere ve sı -
nıflara ayrılması hususunda görüşül

müştür. Bu toplantıhıra devam edi • 
lecek ve dericilerin dilekerl tesbıt e
dildikten sonra V ekfilete bildirilecek-
tir. Bu suretle zeytinyağdan sonra ih
raç maddelerimizden olan deriler de 
istandardizasyona tabi olacaktır. 

DENİZ İŞLERİ 

Sis düdüğü 
Yeşilköy sis düdüğü kurulmuştur. 

de sömestirleri sayılamıyan talebe-
tere mahsus olmak üzere tatil dil 
kurları açılmıştır. Kurslarda, 20 ha
zirandan itibaren tedrisata başlana
cak ve eylül sonuna kadar devam 
edecektir. l(urlarda paz rtesi, per
şembe olmak üzere haftada iki de
fa ders yapılacaktır. Ecnebi diller 
mektebi imtihanlarına girip de mu -
vaffak olamıyan talebeler de, ihti
yari olarak bu kurtara devam edebi 
lece ki erdir. 

Kontratı biten ecnebi 
profesörler 

Üniversitenin muhtelif fakülte
lerinde çalışan ecnebi profesörler -
den bir kısmının kontrat müddetle
ri bitmiştir. Bunlardan bazısı, bu 
müddet zarfında türkçe öğrenme . 
dikleri ve tedrisatı fazla semere ver 
mediği için Maarif Vekaleti bunla
rın kontratların ı yenilememiştir. 
Kontratları yenilenmiyen profesör
ler yakında memleketimizden ayrı
lacaklardır. Kontratları biten pro
fesörlerden bazısının ise tedri atta 
fevkalıide muvaffak oldukları gö -
rülmilş, Vekilet bun ların kontrat -
larını uzun müddetlerle tecdit et -
tirmiştir. Kontratları yenilenilen 
profesörler arasında Profesör Nissen 
de vardır. Profesör Nissenin, kontra
tı, 10 sene müddetle tecdit edil • 
miştir. Bundan başka doktor Nissen 
Türk vatandaşlığına kabut için de 
müracaatta bulunmuştur. Halbuki 
te~kılatı esasiye kanuna göre Türk 
vatandaşlığına kabulü talebinde bu 
lunan bir ecnebinin, en az Türkiye
de 5 gene oturması icap etmektedir. 
Profesör Nissen ise henüz bu müdde
ti doldurmamıştır. Alakadarlar ken 
disine bu müddetin bir sene sonra 
dolacağını ve c vakit Türk vatan -
daşlığına geçmek imkanının hazır -
lanmış olacağını söylemişlerdir. 

Yeni tarih kitapları 
Son seneler içinde yapılan tet

kikler ve icra edilen haJriyat neti -
cesinde elde edilen yeni hakikatler, 
bazı tarihi esasların değiştirilmesi
ni icap ettirmiştir. Bu noktayı göz
önilnde bulunduran Maarif Yeki -
leti, liseler için 8 cilt tarih yazmak 
ilzere bir komisyon teşkil etmişti. 
Komisyon tetkikatını bitirmiş ve ye 
nl tarih kitaptarını hazırlamıştır .. 
Bunlar bir daha gözden geçirildik -
ten ıonra tabedilmek üzere Devlet 
matbaasına verilecektir. Bunların 
tab'ı bittikten sonra orta mektep ta
rih kitaplıırı da bunlara göre tadil 
edilecektir. Lise talebeleri gelecek 
ders senesi başından itibaren yeni 
kitaplardan tarih dersini takip ede
ceklerdir. 

KISA HABERLER 

Akay idaresi Adalar ve Anadolu 

yakası yaz tarifesini hazırlamı~tır. Ta
rife 22 Haziran Çarşamba gününden 

itibaren tatbik edilmeğe başlanacak -

tır. Fakat Adalara erken rağbet gö -

rülerek 20 Hazirandan sonra bugün
kü seferlere yeni posta ilave edilmiş

tir. Buna göre Pazartesi sa babından 

itibaren Büyükadadan saat 8 de Köp
rüye bir vapur kalkacak; bugünkü 
8,10 postası yine mutat seferlerini ya
pacaktır. Bu arada saat 18 de de 

Köprüd n kalkarak Heybeli, Büyük

adaya uğradıktan sorıra Yalovaya gi -

deı:ı posta lağvedilmiştir. Yalnız her 

akşam Köprüden 18,5 te Büyükadaya 

direk bir posta yapılacaktır. 

IEHTAP SEFERLERİ 

. • Edim'' 
Edırne, (Hu. u~ı) - ae. 

ma mücadele te~kilıi.tı kö.~·ı~:eP 
ma bakımından zararlı goru ,ııı)l 
çok sivrisinek menbalarının \,ııt 
ha.ziran iptidasında bütün şu 
de birden başladı. jl'I 

Edirne şubesinde geçeli yıP' 
başlıyan ve mühim bir kısıı:1 bO 1 
lan Sazlı Derenin yeni yatııll'tıı" 
ne Karakırım köyüne kadar oıı!' 
lanmıştır. Kanalda bir iki 

11 .oıJ' 
kalan yerler ikmal ediidikteıı >ıt 

1 'Je dOo ..ır 
Sazlıdere suyu bu kana ı ll"' 
dan doğruya Meriç nehrin~ 8 j,ıl 
caktır. Eskiden Sazlıdererıııı iD il" 
diği toprak ve Elçili gö!leriJI ıl~P 
lesi için ayrı tali kanallar yaP v 
suretiyle bu götlerde kurutuısc 

Akay idaresi ayrıca gerek İstanbul t 
il'. ·çi· 

halkının ve grekse yazları Adalarda Havsa nahiye merkeziııiıı 1 ı/ 
oturanların mehtaplı gecelerden isti-~ki gölcüklerden biri Hav~a deroJI 
fadesini temin için mehtap zaman -ı akıtılmış diğer gölcükler d•. 1~,# larında Adalarla Bostancı arasında 

1 

rulmak suretiyle izale edı dil ı' 
hususi vapur seferleri haz.ırlamıştır. Havsa nahiye merkezini te~ .ıı~ 

b ·r lı• Bu seferler Temmuzun 14-17, Ağus- den sıtma artık zaral'!'IZ ı 

tosun 12 - 15 ve Eylülün de 9 - 11 ge_i miştir. doiıra ~~ 
celeri arasında olacaktır. Bu gecelerde 

Büyükadadan 21,50 ve 24 de birer 

vapur kalkacak ve Heybeliye uğra -

dıktan sonra Bostancıya gidecektir. 

Bostancıdan da );oe bu saatlerde A-

Gölbaba bataklığına 11~ 
liyen kanal sayesinde bu .b'~ 1,ıı 
her gün bir parça daha. k~6ıbl~ 
mektedir. Senelerdenberı ~a ı 

etrafında ziraat yapılmazkeP <Jr' 
ne ilk defa olarak Değirnıe" 

d ·ti~ alara iki vapur hareket edecektlr. köy tarafına pancar ekilınJŞ ·p ı· 
Böylelikle mehtaplar da gece yarısı - İğnesi köyü gölü ile ll31' ıl 

·re 
na kadar Adalarda kalan İstanbul hal- yündeki kerpiç azmağı da bl ,(:1 

kı Bostancıya gittikten sonra oradan nal ile Tunca nehrine akıtıltıl: 
Şimdiye kadar Trakya sıt"

1

,1 
cekJ.,. ve yine o geceler için saat l,20 cadele mıntakasında yapıJa"dııt' 
de Kadıköyündeo Köprüye kalkacak ıslahatı işlerinin hulasası şu }İ 
vapurla İstanbula dönebileceklerdir. 4642 metre uzunJuğundJ ıl 

husu8i tramvayla Kadıköyünc gele -

açılmış, 115. 170 metre ıııu ..ı 
Ada yahut Anadolu yakası halkı da bataklık kurutulmuş, 8200 J'.1g. 
Bostancıdan ve Adalardan kalkacak Jlll 

zıınluğunda dere temizlen ,.;,rı 
vapurlarla Marmarada dolaştıktan Bunlarla beraber 2 JıO ,/ 
sonı-a yin• yerlerine dön.,btlecekler - 4032 metre uzunluğunda j\{e~ 
dir. ri kenarında da bent ya~i 

T etkika değer eser: Edime kız s~fl~' 
okulunun sergisi 

~· 

Edirne kız Sanat okulunda çal..-nlar... ~ 

Edirne, 14 (Hususi) - İki sene yardımı ile kurulan bu ~aıı:\l 
evvel kurulan Edirne Kız Sanat o- sesesinden bu sene 80 tııJeb bı;' 
kulu ilk me.zunlarını verdi. olmuştur. Ve bunlar bMlı defi' 

Bu münasebetle okulda fevka- tölye açıp çalışabilecek. el~ 
iade zarif ve ince bir zevkin mahsu- yetişkin olduklarını teşhır 
lü olan bir sergi vücude getiril- eşya ile ispat etmişlerdir· JI 
miş ve sergi de devletin huzuriyle Sergi gezildikten sonrı ~ 
Genera l Kilzım Dirik tarafından a- !ere limonata ve pasta ikr.,, C° 

·ıl"' çılmıştır. Okulun büyük salonların- miş ve sonra General :s:a. ~o 
dan birini süsliyen bu sergi, cumhu- uavetlilere dönerek hiçbırref 
riyet devrinde önemle ele alınarak ihmal etmiyen Atatürk . /' 
yer yer kurulan sanat enstitüleri • kUltür ve aile hayatındalı~ıtlıl 
mizin sanat ve kültür hayatımızda- .nesi için de birçok fe~ıı]<:d;t1'1 

ki önemli rolünü belirtme bakımın- katlandığına işaret etınıŞ Jd~~ J 
dan cidden tetkike şayan bir eser . ":ınat okulunun geçen yı ı:;Jır'1 
dir. bir varlık gösterdığini ~e .. 

1 
,ı 

Başta General Kaz ım Dirik, baş !erin bu üstünlüğü direl<1~ıo' 
müşavir Sabri Oney, Vali Niyazi retmen arkadaşların:ı b0 0 ~0ıı' 
Mergen olduğu halde müşavirler, ğunu söylemiş ve okulun 

11 
rıı 

okul direktörteri ve kadınlı erkek- deki ders yılı başında dalı, ·dll 
li seçkin bir davetli kütlesi serginin kadro ile çalışacağını ıııııJ 
bulunduğu salona geçerek teşhir e tir. dire~~ 
dilen eşyayı büyük bir takdir ve Okul şimdiki halde .-ı ~ 
hayranlıkla tetkik etmişlerdir. üç öğretmenin idares~ıı~~e fil 

Burada son sınıf talebeleri ta - nıftan ibarettir. Ve dıkı~ ~ 

Yürüyüşün daha ilk merhalesin- rüt gibi yaylalarında buz gibi men
de, ve henüz lskenderiyenin burnu- ba suları, leziz şaraplar içerek .. Bol 
ııun dibinde iken maruz kalınan bu bol dana etleri yiyerek harbetmiye 
müşkilat, Fransız askerlerine bir alışmış olan bu askerlere; şimdi bu. 
yılgınlık verdi. Hele ertesi gün, o rada .. Her şeyi yakıp kavuran in -
çıplak çölde, yakıcı bir güneşin al - safsız güneşin altında .. Sudan ve şa
tında buram buram terliyerek o sı- raptan mahrum .. Avurtları parçalı
cak kumların üzerine uzanıp yat - yan ve dişleri kıran kuru bir pek.si
mak, Fransızlara pek güç geldi. meti kemire kemire harbe gitmek, 

Mevsim itibarile ~li günlerde bulun
duğumuz için alakadarlar bir an ev
vel düdüğün tamirine <çalışmaktadır -
lar. Fazla sis olunca liman içinde işll
yen vapurların güçlük çekeceklerin -

rafından işlenmiş blüzler, tuvalet- zerinde çalışılmaktadır. 1 ,rı 
§ Sanayi Birlıği Umumi KMibi Ha- !er, gömlekler, pardesüler, yastık- Onilmüzdeki sene btın i~ı 

lit Güleryüz'ün dlin sabah bir erkek kalann zarafeti davetlileri hayran hat ve ev idaresi ile ~;yı:~ 1~ 
evladı dünyaya gelıniştir. Gerek kü -ı' bırakmıştır. İki sene evve l Kazım re dersler de ilave edı l e~ f' 
çtiğe ve g<'ı·ı>k c cbe·;eynine uzun ö - J)irik'in te;>ebbüsü iızerine parti ve gelecek sene enstitü ha)"ll Gündüz, o kızgın çölde yürüyüş çok güç gelmişti. 

°'rl · •' · , ir Bak~ıılığının ve Edirnelile rin tir. 
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Cinayetleri örten ~~!!:~: 
esrar ~lemedi Türk - Yunan paktı 
''t.ıı ~liddeiumumi diyor ki: 

Sulh için 
tehlike 
(Baştarafı 1 nci sayfada) 

kil.at cinayetlerin sebebini Kime müteveccihtir? 
teabit edemedi,, lia ziyade, A vrupanın büyük dev-

ııı Baıtarafı l inci sayfada l ıetleri arasında resmi bir çal'pış-
et.,Onat da bunu teyit etmiş ve: it 1 1 k G b a t 1 

ma ihtimalini düşünüyorlar. Çün-

Fransız başvekili q; 
siyaseti izah etti 

ııa - Adli tahkikat henüz bu ci- a yan arın şar a ve ar a v Si asız kü büyük devletler İspanyadaki 1 

ıııt;tıerin sebeplerini tesbit edeme- h ) A J •• Jl • d d .., •t•J Af harbı resmi bir şekle soktuklan ! ''V · f • • d d t J •• •• 
ba'ır. Yazılanlar tahminlerden i _ U U temayu enn en Ogan 1 la gün buna bütün Avrupanın hatta azı emız, Şl e USU Un Un 

rettır.,, demiştir bütün cihanın sürüklenmesi kor· • • A • ) kt 
h Bununla b b dr . b Zora Bulgar gazetesi bir başmaka- bilmek için Tenedos, Ku~.ale v. s. kusu pek kuvvetlidir. 1 SJra yetine mani 0 ma Jr •tt 
lctisenin dü"' ~ra e~, . a .. ıye~ız u lesinde (Son Türk • Yunan paktı ki- gibi Yunan adalarından istifade ede- B k rk .. .. .. 

ttli gümlerını çozmege a-e- . d n1zin k lın u o unun, gorunuşe naza· 
ltindüzlü çal kt d me müteveccihtir?) başlığı altında rek Tilrk-Yunan e . ~ 50 u Uf ran ergeç fiile çıkacağı muhakkak Paris, 16 (A. A.) - Radikal sosya-

'l'abkilc t ışma a ır. (Mançester Gardiyan) gazetesinin bir bulunan düşman mevzılerini vurmak addedilebilırse· de yakın zaman i· list fırkası icra komitesinin vakit va-
ı... a ın son safhaları hak - . . . u d ' · - · · 
'11lda &ldıtı ~ .. . yazısını geçırm1ftir. Bu yazı, gazete- lllZlm ır. . . .. çin böyle bir tehlike mevcut de • kit aktetmekte oldugu ıçtimaların so-
&atta mız malumata gore, ılk nin Atina muhabiri tarafından yazıl - İşte tehlikeyı böylece zamanında ~·ıd· d nil bili H b felAket- nuncusunda bir nutuk söylemiş olan 
ifade) &aıl adı Sabriye olan Sevimin mıstır Ehemmiyetine binaen aynen a- kt1feden bu iik devlet, yeni bir pakt lgı · ıbr•.. ~dük. e rh. atar ın k. ek fırka reisi B Daladiye idaresi altinda-

trinin h k.k 1 1 "' · . ·1t.m-~il B en uyu çe arp n çe mm · • 
ın ..... iı a ı ate uygun o up o lıyoruz· ımzalamakta gecı ıı:u er. u mun • d dah faz} la B .. ha k hük\imetin iktısadi faaliyeti canlan-
-..cıı ta . · . . b e a a şıyor. ugun r-

hangi bir ihtilaf bulunabileceğine ka
ni değilim. Bir şart ile: VUkuatın ce
reyanına kapılmamağa azmetmek. 

B. Daladiye, bundan sonra şöyle de-
miştir: 

- İspanyada devam etmekte olan 
muharebe hususunda bizden evvelki "'ey hkık etmektedir. Bu - Bugün Yunanistarun beynelmılel zam pakt, Balkan antantına y~nı ir hın ckirlı bir iş• teşkil edeceii dırmak için sarfetmiş olduğu mesai -

da ~nda Sabriyenin ayın dokuzun- durumu çok naziktir. Yunanistarun merkezi kuvvet bahşeylemektedir. Fa- çok şüphelidir. Bazı memleketler den ve istihsalatı arttırmak için alın- hük\imetlerin doktrinine ve icraatına 
dı)( kitehire hareket ettiği hakkın- Alman isealleriyle olaln ilgileri, bu • kat, Tilrk-Y~an paktın.ın .manası yal~ görüyoruz ki kullandıkları dile mı~ olan tedbirlerden bahsetmiştir. sadık.ız. Ademi müdahale siyasetine 
da i iddiasının da ne dereceye ka _ gün Almanyanm lcr.edi v~ıtasiyle e~- ruz bundan ıbaret değildır. Bu yenı bakarsanız yakında bir volkan gi- Harici siyasetten bahseden B. Da - de sadıkız. Fakat bu siya~tin, bütün 
h:! dotru old ~ de etmiye muvaffak oldugu Yunan ti- pakt, İtalyanlann prka ve garba olan bi ateş saçacaklardır zannedebilir- ladiye, İspanya ve Çinde yapılmakta beynelmilel anlaşmalar gibi, ihlis esa
-ınr tarafta uru ~nlaşılacaktır. careti halindedir, ki bu, halen bir mu- vasıtasız huHil ve yayılmaları~n te • siniz. Fakat bu türlü meydan oku- olan insanlığa yakışmaz bombardı - sına müstenit, mUtekabil olması ve 
te l'&kında n,_ hidısede uzaktan halefet mehiyetini haizdir. Bu husus. mayüllerinden doğ'mu§tur. Be~ı de ge malarda dahili politikanın hisse- manlan takbih ve §U sözleri ilave et- ayni zamanda tatbik edilmesi icabe -
teı;en b n alakadar olarak adları ta en bUyük endişe İtalya tarafından çen yıl zarfında Tenedos adası cıvarında . . d'. .. lı: . bed y· d miştir· 

Utün h .1 . hld. . b sını uşunme ıca er. ıne a· · 
llıGrac .eş asın maHlmatlarına izhar olunmaktadır. Zira Korfu ada- batınlan Sovy.et eeını erı ısesı, u hilt litikalar icabı devlet adam- - Bizim vazifemiz, vakit geçirmek -

der. İspanyanın mukadderatının mün

hasıran İspanyollar tarafından tayin >'etııı l~t .edılmekte ve en ehemmi- sının bombardımanına ait hat.u-alarla yeni paktın ırnzalanmasında başlıca ıarın': hiçbiri bir harp mes'uliye- sizin şiddet usulünün sirayetine mani 
~ teab~1~1 ıö~üken teferruatın da- İtalyanların Anadolu hakkındaki ihti- lmil olmuştur. tini üzerine alamaz. olmaktır. Ben hiç bir zaman harbin ve tesbit edilebilmesi için bu usulü a-
lillrleLtitıne bliyük bir itina göste - raslan burada henüz unutulmuş değil- Bugünkü Başvekil Metaksas'ın ga- H .. k.. ..fu t k b. ld önüne geçilmesi mümkün olmıyan bir zimkarane takip edeceğiz. Gayemiz, 
.... • ııı. tdir E lk' . ,,. . k .. T .. k y . l'k b 1 d - u um ve nu zun e ır e e ld - k . 1 d M adal"'t ulh e F ansanın mı·; ·terek ''tile · vve ı ıün h aım a- dir. On iki ada bugun ur ve unan yesi. Yunanıstanın ma ı u un ugu la d ., l k tl d k şeamet o uguna anı oma ım. us- "' • 5 v r ~ 
ı· serbest b .. .. k b k 1 top n ıgı mem e e er e uza . h lJed'l . k h f 1 .d. ı dün t ırakılan arabacı A - sularında hala birer duşman mevzu araziyi muhafaza etme ve aş a an- .. l k h 1 hakk k lihane usullerle a ı mıyece er- men aat erı ır. 
tıl ekrar .. ld . Ty w • h h . .. d'k kf ç.. mustem e e arp arı - mu a 
1~ ltıış, bazı n ınkutc 

1 
eıumukmı ıge çag mahiyeti arz~tınektedır 

1 
ve kıer ang'. nın topraklarına goz .. ı bı~et~e t;· ~~ bir galibiyet ihtimalinden dolayı • ----------

llıatın o a ar ha kında ma- bir harp vukuıında bun arın ymetı kü· Yunanistan bugun u un ayyu f t . d b·ı· 
a nıu . . . . . d 1 • . . şan ve şere emın e e 1 ır ve va- ç k 1 k d e· . k t ti> racaat edılmıştır. ve mAnası pek büyüktilr. ettiği araziyi kendı hu ut arı ıçerısıne . f t hk. d h k·k" e os ova va a ır SUI as 

t~kı d~ladan istenilen tahkikat ev- Akvam cemiyetinin kat'i bir fak. almış bulunmakta ve bugünkü Yunan ~~ye~ a bı.ı:n~.:a~~rsa a a; ı 
~ilite n akşama kadar müddeiumu tör olamaması bugün İtalya - ingilte- politikası sağlam esaslara dyanmakta- ~r arph ı~yu. f ır ~~am~~ :.· müzakereler haberİnİD tekzibi 
11~ oJanlelmediği gibi cinayete sah- re paktı tipi~de yeni bir çok paktla- dır. .u mtleç. u thın ı7 ?eh.adı ıp ~ay~eı • 
ti~ 2972 lm . . . ld 1 d k nıme erın epsını ır en -

"il lp numaralı otomobil de rın meydana ge esını mucıp o u. Yunnistanın istiklali an arın a en d b.l k t hl'k · ka da en 
Sal adadır. Balkan antantı bugün şu yeni görüşü dic:ine birer hami sıfatiyle yardım c kı me 'cl e 1 

1 ebs~J drşLSkınl Alman milliyetperver-
.. b.. - coş un ı are er ı e ura ar. 

Kestane fişeği 
bomba mı oldu? S 

kabul etmiş bulunuyor: Bugun u • eden Britanya Franc;a ve Rusya dev. k l k l )' lerile münakaşa ediliyor 
ahi.ha Go"kcen tün milletlerden mürekkep bir ce -

1
letleri bugün ~ahne haricinde kalmış- BDelmo ratt m~:n.eb~t ehre bge ıntcel, 

.. .. . . b .. h un arın ecavuzı ır ar a a ı - ) R • b. B 16 (A A) y~k k k miyetin meydana gelmesi mumkun lardır. Fransa ve Ingıltere ugun er l d h .hf l h .. d Prağ, 16 (A.A. - esmı ır erut, . . - u se o-
h·ı· B f '

1
• .d değilse bazı milletlerden bir cemiyet ne kadar Yunanistanın düşmanı sayı- ~~ .~r 1 

.. a; :z 1ı.. ıma ~rıcın e tebliğde, nazırların milliyetlerin ih-
1
miser, Suriye başvekili Cemil Mar-

11i'e Vek·l· •t tara 1 ınca e teşkil 'ederek io: beraberliği yapmak lamazlarsa da büyük harpte general g.or1~
10d\1 r.1 a .ın. ,,rhopagtan anıfn · tiyacatı hesaba katılmak :->uretiyle dam Beye karşı bir suikast teşeb -

cıı ı ı Şrk ·· K R. t• ~ gız ı ıp omasının arp a men aa- k d b ~hur U l ru aya, ıyase ı- ve mütekabil menfaatlerle çalışmak Metksas bu iki devletin düşmanı bu- . l b .... k ·kr' d~ r bazı idari meselelerin münakaşa ve büsü yapıldığı ha kın aya ancı ga 
ti, hir nıumi katibi ve başyave- elbette ıniimkiindür. Netekim Yugos- lunuyordu. Bu itibarla bugün kendi. thı 0f.l~n uyu_ . 1ı ısa ı]~e mat 1

1 
ma- müzakeresi için bir toplantı yapmış zetelerde çıkan haberleri kat'i su-

ı. Çok b . . .. . . o b. a ı ın tesırı e par cı:m:en o arın ld ki b . a·ı kt cı· N tt 1 1 t B' b ,, t ıı:Oınu ıne uslar, valı, Istanbul lavya Romanya, Yunanistan ve Tur- )erine Yunanıstanda en samımı ır . . . o u arı e}an e ı me e ır. a - re e ya an amış ır. ır omua pa -
ha b·lanı, Eınniyet direktörü ve da- kiye 

1

bugünkü Balkan ittihadını mey. dost olabilmesi pek de mümkün de - kuldrbkalnlık ?.1~. 1~.oyun gFıbıkhtarba da- zırlar meclisi, B. Hozdanın sah gü- ladığı hakkındaki yanlış haber, baş 
1 ırçok · ı-· . tı ı arı goru uyor. a a ne e .. · vekilin otomobili geçerken yol üze-
~ııllııotı zevat tarafından uğur - dana getirmişlerdir. Bu ittihadın harı- gıldır. olsa miJli hakimiyetle idare olu - nu B. Henlaynın murahha:iları ıle . b' k t 1· - . t 1 1 

... "Y r. 1 b. d 1 t d h ld w .. 1.k t h kk d rıne ır es ane ışegı a ı rnış o -
l\I~ cinde duran Balkan ı ır ev e a a ---- nan memleketlerde mes'u1 hüku- yapmış o ugu mu a a a ın a 

~n ile rn:l~i tayyarccimiz, İzmir yo- vardır, ki o da Bulgaristandır. Fakat Yunanlı seyyahlar met adamları bir harp çıkarmak verdiği izahatı dinlemiştir. masından doğmuştur. Bu yersiz ha-
~adan s ~gru Atinaya gidecek o - Bulgaristan da bilahare bu pakta da- Ed. 

14 
(H ") E . 

1 
meselesinde çok ihtiyatlı hareket Parig, 16 (A.A.) - B. Bonenin reketin failleri araştırılmaktadır. 

arı t1ır: flnik'e geçecek sonra Bal - hil olabilir. b'J~~nd~·-. ~~lus~OO-;.- T~v:: etmek mecburiyetindedirler. İngiliz ve Alman sefirleri ile yap - -o--
na devam edecektir. Ayın 29 unda imzalanan yeni Türk- ce ı .'

1
r 

1 ~1ımEvd~ç 
1 

e 
1 

ışıkı 
1 

ı- Bugün içinde yaşadığımız nisbi mış olduğu görüşmelerin mevzuunu fş mahkemeleri ihdası 
yaretçı er ı e ırneye ge ece o an . . . 

Sa . :. Yunan paktı, yeni rejimin bir mu~~f- Dedeağaç Elen sporcuları beklen _ ve kısmi" eulhü ç:karılacak ~ir Avrupanın vazıyetı .ve bı~has~a. Ç.e- mahkemeleri asız 
t~ 1ı hiha Gök Af d b' fakiyeti olarak telakki edilemez. Çun- ktedir Mi~afirler hararetle kar- harbin karlı olmıcagı kanaatıne koslovakya meselesı teşkıl etmıştır. İstanbul, 16 (A.A.) _ lktısat 
lliı:. ' 1dıktan s çen tm~ a .. ırS gl~- kü böyle bir anlaşma, daha Veni - :1ııeanaca~tır · borçluyuz. Bu, hiçbir zaman mil· --<>--

ge, onra er esı gun e a- "' · 1 1 .. b 1 b k Vekaleti İş dairesi üçüncü bölge a-
.ı. orada 'k• zelos zamanında mutasavverdi. Tür- K"" k lk d .. et erarası munase et er a ımm· M K •t··ı· 1 
~ıı • ı 1 saat kalarak bura- . oy a ınmasına ogru d b. . t ·r t t lki ısırın apı u aayon arı mirliğinden: 
~f Yni ıf· . ' kiye ile Yunanistan arasında ımzala. an ır emnıye ve ı ıma e n . .. 
~~1Yada ik'un Sofyaya ınecektir. ·ık kt t .h. 30 b. . ·teşrin Edirne 14 (Hususi) _ Köylü edecek prensip değildir. Binaen - Parıs, 16 (A.A.) - Bugun me - Son zamanlarda bazı gazeteler-
b .. tt'da ~ saat kaldıktan sonra n

19
a
3
n
0 

1
d paB ın a~ıt 1 dırıncı 'k' . ziraatına bakacak olan tarım basla- aleyh. büyük bir telaş ve korkuya busan meclisinde Mısırda kapitülas- de iş mahkemelerinin ihdas edile -

"il gıdecek . . il ur unu ı mam e en ı ıncı ·. . . 1 8 h . 
~· teeesi . ve yıne aynı il - · dı. Bugiln staj ve pratik görmek ü- düşmeden, paniğe kapılmadan va· yonların ılgasına daır o up azıran ceğine mütedair veya bölge amir -
Qo~ '-ba:ı or.ada geçirecektir. Er- pakt da 1~ Eylul 1933 de mzalanmış- zere tanınmış bilyük peynir mandı- ziyetin ciddi olduğunu düşünebi- 1937 tarihinde Montröde imza edil- Jeri toplantısında ittihaz olunan ka
"• ~" b·ı Bükreşe uçacak olan tır. ı. 937 ltalyan sef.erl: bu pakta ye- ral"rına gönderı·ımı·ştı·r. Üç posta liriz. Şu kararsız fili vaziyetin miş olan vesaikin tasvibine müte -
14,. ı._ r .. 1 b i b k t e .. rarlarla ilgili olarak ve sık gık inti-
~~ ~laca .ece Romen merkezin- n ır m na ve ye~ ır ıyme v r - halinde ve bir ay içinde bu dersle- hukuki bir şekle inkilap edeceği- allik kanun liyihası müzakere edil- . -

la d~ le Ve Pazar sabahı lstan- mış· oldu Çünkü· Italyan hareketle. - . . d · t da h. · t d ı.. miatir Diplomatlar tribününde Mı- ~ar eden havadıslere tes.aduf olun-
orıırıu . · . • . . . .. rı de bltıreceklerdır. ne aır or a ır ışare e yo... ""t • • • • • • • , 

' bulunacaktır. rınden telaşa di.l§en TUrkıye. ı.~k on- 50 köy gencini tarım ba,ı olarak Fakat nekadar zaman kazanırsak sırın Parıs sefırı Fahrı paşa bulu - maktadır. Hakıkate kati~ en uygun 
lı • --o- ce boğazlan tahkim etmek musaa - yetiştiren bu küçUk ziraat sanatlan bu işaretin belirmesi ihtimali oka- nuyordu. olmıyan bu kabil neşriyat tekzip o-

f lrlıtte bir kimya desini iat~~sal etti. Akdeni~de İtalyan- okulu, cumhuriyet bayramında bir dar kuvvetlenebilir. -o- lunur. 
'brik ·larla İ~lWer .arasında. bır. harp zu- yıllık devrf!yi ıünll gününe tamam- Hüseyin Cahid YALÇIN Almanya Ve Borçlan 

1' ~· s ı arılı yor hur ettıji takdırde enıın limanları - lamı, olaCK ktır. Bu posta köylerine ========================= ~ Y Beı·lin, 16 (A.A.) - Bugün Bre ' '-b..iL=-IQ İı.rnitte ikinci blr kim- nın ~Ik fırsatta muharip devletler- a-idecek ve ikinci po~ta olarak yine Se • b • menden bir nutuk söylemiş olan 
l .... eç Kralınm IO inci Y ıldöaiimi 

Stokholm, 16 (A.A.) - Dün ve· 
)'ı._'~n temel atma merasimi den biri tarafından istila edileceli ve ilk tahsilini bitirmiş 60 köy genci rgı ınası Alman ~'-tı·sat Nazırı Almanya-ıC."'~ttt .uı. liaht prensin nezdinde verilen bir 

L • Fabrika yılda 2100 ton bu işin İtalyanlarca daha evvel ya- çağrılacaktır. Şimdiden hazırlıkla - Şehir imar plinıııın tatbikiyle nın harici borçları faizinin mik-
~ "e 17 1 L d · a · ı k b·1d· · b ı ziyafetten sonra şatoda bin beş • eti 00 ton da mayi klor P1 acatı Aen iııne nı 0 ara 1 ın. ra aş anmı.tır. kurulacak olan sergi sarayının yeri tarını tenzil eden bir uzlaşma .. 

1 'l' ecektir. len Yunanistan; bu vaziyet karşısın- Sa"") k k ) henüz kat't olarak tesbit edilme - talep etmiştir. Mumaileyh bütün si- yuz kişilik bir müsamere yapılmış-
"ı\... Unceı· .. . . . . . . .. . k g 1 OrUyUCU an · ı· S . b. h · d.I I tır "Devletler salonu,, nda İsver, > "\tito)' . ı urnumi mUf etti,Uk da Turkıyenın kend.ıaı ıçın çok buy il mış ır. ergı ınasına ta ~ıs e ı e- ya si borçların ve bi has~a A \'Ustur- · Y 

~~aı18i 1~ne tayin edilen Kütah- bir önem ve kıymeti haiz bulunduğu- Edirne, 14 (Hususi) - Trakya- cek yer, lktısat Vekaleti tarafın - yanın harici borçlarının tediyesini Norveç ve Danimarka kralları ve 
~, ~tll ~ e~at ile onun yerine tayin nu keşfeyleyrnekte gecikmedi. mızın bu sene sağlık koruyuculuğu dan istimlak edilecektir. Alakadar- reddetmiş ve şöyle demiştir: Finlandiya reisicumhurunun buzu -
ı~1 ı.ı 11a a.ı.ı~ dUn vilayete gelerek Keza Türkiye hükt1ıneti de işin in. belgesi alan 70 gençten birçokları tar, sergi binasının, şehrin merkezi- - Bu meselede Almanya için rile bir konser verilmiştir. 

dit. \'ını IIudaiyi ziyaret etmiş- celiğini derhal anlamıştı. Çünkü; Bo- köylerinde yeni işlerine başlamışlar - ne yakın bir yerde yapılacağını söy- hukuki bir mecburiyet mevcut değil- Konserden sonra "Beyaz 1a • 

tadan muvaffakiyetle müdafaa ede- dır. lemektedirler. dir. lon,. da bir ıupe verilmiştir. 

~~!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
-...; Allahhiç yememişe dönerim. Fakat delaletiyle silinmişlere intikal ede- Hayalide küfrün bini bir para -1 •. arkan hasır, çalı söpürgeleri. ve 
' 1!9 s A D o F ben sizin için düşünüyorum. Siz ilk rek bunları okuınağa uğraşıyorlar- ya ... Biraz daha dolaştılar. Nihayet varakaları ı:ıin(>..k tersiyle kararmıt 
~ yumrukta oraya apışıp kalırsanız ... dı. kendilerine ayni ayniyle ihbar edi-ı güllaçlar, sucuklar, çamaşır ipi tu-

'- - Sonra in:;anın pek fena marizine oy Bu iki arkadaş böyle akşam üze- len isimde değil fakat ona yakın bir 1 raları, tahta furçaları, o mahallece 
'r ~ MAHALLE KARILARI narlar ... Hovardalık kolay değildir. ri bir ~okak başından ötekine dola - hıimde bir sokağa tesadüf ettiler .. sermaye~iııin bolluğuna delftlet e -
~ İnsanın avurduna hazan öyle hesap- şarak feEılerini bastırıp burunlarını Filvaki köşe başında da bir bakkal den biltün bu asılı duran malları -

il: HGaeyin Rahmi GÜRPINAR No. 43 h yumruk indirirler ki üç dişin havaya kaldırarak sokak ismi oku - vardı. Mail sevinerek: nm altrna oturmuş, yağlı bir tahta 
~i ~ llerı bir çırpıda dışarı fırlatırlar. Ama makla meşıul oldukları sırada Ha- - Hayati Efendi birader işte masa üzerindeki defter kebirini kn· 
~ ... •1rnda ~bakkalın börülcesini i-ı - Şimdi arkadaş aramak kül - öyle çabuk ki en usta dişçinin beş yati dedi ki- bulduk. Sokağın ismi o isme benzi- rıştırıyor. Çırak da eline saplı mey-
(t)e ~ıı ora aşlar ha mıra çeviririm fetine kalkma. Ben meselenin öyle dakikada yapacağı işi bir saniyede - Burtlarda öyle alık alık dolaş- yor. Köşesinde bakkal da var.. dan süpürgesini almış o temizlen
"ııl'~ıı deti:ı .. ~.üşünme beyim .... pek duyulduğunu da istemem. Bili- görürler. Hem de meccanen. Dişine mıya da gelmez. Mahalle bekçisiyle - (Omuzlarını kabartıp başını mesi kabil olmıyan dükkaııı reha
•ııı, ~ ~öı.ı ~u~undüğilnü ima eder yorsun ya? ... Evveli buradan he - güveniyor musun beyim? Ben güve- karakolun, bahusus mahalle kahve- kaşıyarak) Acaba? vetkarane darbelerle gfıya temiıle-
~~ıı l'ak) 'F:~ını Ufaltıp ensesini ka- men gidelim bakkalı bulalım. Tah- niyorum çünkü çürükleri ayıklandı. sindeki mahallelilerden bazı beyle- ~ -Acabası yok: .. Buranın aradı- ~ meğe uğra~ıyordu. 
lı ı h'<>ııtoa~ı 8

.
1 ıneselenin börülce- kikatımıza nazaran arkadaş teda- Şimdi sağlamları kaldı. Öyle öte - rin, ağaların nazarı dikkatlerini gımız mahal olduguna ben kanaat Dükkandnn içedye u~tleri 

~~e\l'if aca~üşküt. ... Şöhretin beli rikine kalkarız. Ne var ne yok bir beri yumruk avurduma artık rüzgir celbedersek peşimizie şimdiden göz hasıl ettim. Sokağın isminde yalnız başları temiz iki müşteri girince 
~~~'a Q]arak a ne kesim şey? Evde kere onu anhyalım. gibi geliyor.... cüler takmış oluruz. Bizi bu gece bir harften ibaret bir değişiklik var. 0 tozlu etler, kokmuş yağlar, 0 pey-
-~lili betoab Yalnız kendi mi var? - Pekala dediğiniz gibi olsun. - Bana öyle yumruklan, di,ıen burada hiç dolaştırtmazlar. İşimiz Bu tehalüfün de ya karınnı bize bu nir tulumları, 0 kaşer yığınları ara-
~, İ)ı~Oto mu ~r başka çomarlar da Ben potinleri koynuma aokunca en göz dağı verip durma aşık Kerem sonra falso olur. Anlıyor musun? ismi taJaffuz ettiği esnada y~nılma- ~ıııda nasıl olup da pek ~:emireme
~, ~Ilı ltokad · Sanki bizde yanımız- yüksek ağaçlara çıkar, sonra kuşa- gibi otuz iki dişimi feda edinciye Levhaları, bir sokak ismi aradığımı- sından yahut tela:;;la bizim iyi anla- <ligine hayret edilen bakkal. clma-

,1~alc nııa: Yani i.ki el ulağı da- ğımı çözer ip gibi istimal ile i~te - kadar ben de işten çekinmiyeceğim. zı kimsiye çaktırmadan okuyalım .. yamamış olmamızdan ileri geldiJ(i
>aı ~ Canım .emek ısterim? diğim tarafa inerim. Damdan aş - Bakkala müracaatı ertesi güne Şöyle gözkuyruile siizüp siizüp ge - ne hiç şüphe yok ... Aman hay dl hay 
~ı ~ltd\tde bir ~Şte karı haber verdi mak, kapı omuzlamak, üç dört kişi- tehir için Hayati epey uğraştı fakat çelim:. .. di bakkala gidelim böriilccyi ~ora-
lııut .• ın Varın oca karile bir de aş- le karşı karşıya gelince kimine yum- muvaffak olamadı. İlk tesadüf et- Sokak isimlerini kemali ihtiyat- hm ... 
• ......._ ·li ış ... Başka kimse yok- ruk, kimine tekme, kimine sille in - tikleri arabaya atlıyarak Hobyarda la okuyarak hayli semt dolaştılar. - Telaş etme... Bakkala ben 
~b~ h el'inı 8 direrek ve daha Uizımgelen çevik - indiler ... Saat on biri geçiyordu. Fakat kadının haber verdiği isimde soracağım. Seıı Hifa karışma ... Der
\ ~iııı ~l'fi ha:f~ 0 karının dedikte- liklerde bulunarak ellerinden yaka- Her köşe başında durarak, ilk ze - bir sokak bulamadılar. Hayati men dimizi anlatamazsak, bakkal da ağ
~~~di .a'ını12 ıne kulak asma ... O, yı sıyırırım. Haniya kafama, sura- mini olan yeşil boyayı da, üzerinde- diliyle alnının terini ~ilerek: zı kalabalık bir herif i:ıe :ıoııra iş uy-

1~ ,~ 1•irıe ~ dı·'rde sokmak ister. tıma birkaç elli altı, pendi frank gi- ki ibareyi de toz kapatmıs bulunan - Beyim demedim mi sana? O gunuz çıkar ha!... 
tıı 1- • 

0 ısine ı 1. l d ·1ıc d ··r tt· k k · · 1 · · .. t · 11:uııanır nası ge ırse bi şey er e yesem ı te a u e ı - so a ısım erını gos eren teneke lev kahbe bize kantin attı. Baniya o i- Yavaş yavaş dükkana yakla:;;tı-
. ··· ğim bir çeşmePd yiiziimü yıkar 0 "el halara bakıyorlar, mevcut harflerin simde ııokak? ... hır. Bakkal, ta\'a11dan heYeıık hevenk 

cık kemikleri fırlak zayıf, asabi ~eli 
resini uzatarak müşterileri süzme
ğe başladı. 

Beyler bir müddet glıya alacak
ları şeyin intihabında mü .. lciile uğ -

ramışlar gibi dükkanı tavandan ze -

mine kadar dikkatli dikkatli göz -
elen geçirdiler Besbelli böı·ülce çu -
valını arıyorlardı. Mlişteriler b0yle 

(Daha var) 
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gönderilecek 

Zelzeleden sonra 
fırtınanın tahribatı 

j 7 HAZiRAN t!l3' !""' 

Vergiler 
Kazanç vergisinde 
yapılacak tadiller 

b•" 
D •• h • • d b" d d v • h Kazanc \'ergü.I k anununun . si 

_,Atletizm federas~o~u ~u S~ne un şe nmız e )f en egışen ava I ınudelerı~ı değiştirecek kanun pI'oJe 
eylul ayına kadar Fınlandıya sıs - b • v k .nL-clıs ruznamesi ne alınmıştır. , 

•• ager den Çeviren: Faik BERCMEN temi şeklinde y~p.ılacak olan mü- il sagna yaptı 1 Projede, ıokanı.. , gazino ve palı>P 
. . , sabakalarda en ıyı derece alan üç . . . . rlerıııd< 

•• ctı. Harici alem - - Haydı Mary gıt artık. . . . (Ba, tarafı birinci sayfada) ğuımak •uretivle ır•ıklaın tslan - gıbı eglence ve ıstırahal ye . . t 

1 B . dak"k d h T ı Yü ·· ·· atletı, Parıste eylülde yapılacak o - · lı k ,__ ·ı , tenZilı v ..n parmaklıklara ası mış - ır ı a a a om. zunu .. .. • maktan k1"meıı kurtulmuşlardır . a rrma ta o ..... vergı er.ll 'bl 
.ıısanlara, her şeye ve kendine bana çevir; onu hafızama ıyice yerleş- lan musabakalara gondermege ka - kalmıştır. Derken dıinkıi t elgraflar Fındıklı , Dereiçı, Tophane ;•o • gayri safi irat üzerınden resıne :ın 

···ıyordu . Onu buraya pek haksız ola- tireyı"m de •eni bir daha görece"iın rar vermiştir. Macarista nın nı üthi.• fır t ı na afetin e d k k 1 d tutulmakta olan bazı mı.ikellcfl •·· • -- " ku~ ları gibi i yo ıı~ a r an !ram- ~ 
rak tıkmışlardı. güne kadar gözümün önünden uzak - Maraton koşusu tutulduğunu, yalnı z (l!I) k işinin vay cadde~inl hilcum eden sular beyaıul'1llleye tabi tutulmaları bll • 

Derin derin içini çekti. Bu sırada l~tırmıyayım. Ah, bilsen, sensiz ev birden öldüğu niı b i ldiriy o ı·du Ye • da lıeraberlerinde getirdikleri kum kındaki maddder encümenlerde ~ •• 
genç br kadın parmaklığın önünde ne kadar boş ve manasız geliyor bana! 29 haziranda lstanbulrla 44 ki - ni bir telgrafa gore Yugoslavya da ve molozlarla tram\' a~· yollarını ka- dillere uğr~tır. Bu arada ı:,ÇJ gu ı 
göründü. Kadın görününce hemen: Hiç bir iş yapamıyorum . Nereye çök· lometrelik bir (maraton) mü•aba . ahyni fırtlınalnl a b ı rc ok yerlerinden pam:ık tehlike,ini göstermi~•e de deliklerinden alınmakta olan o'e~~~ı-

- Mary! diye bağıran içli bir ses sem oradan bir daha zor kalkıyorum. kası yapılacaktır 111ü•abaya Tür- arap o muştur biraz soııra yollar açılarak tram - ıçin asgaı·I had 60 kuru~ton 8 cı. 
duyuldu. Mütemadiyen aklım sende.. kiyenin her tarafından atletler gi- Şehrimiz e gelıııce: vay •efcrler;nin '~ktedar olma" tin ~a çıkarılnıı~tır. l\llücellitlcr, piyaı rı~ 

Erkek hasret dolu gözlerle kadına recektir. Birkaç gılııde nlı er ı fazla •ıcak lenmı· · .. tı' ı· !ar, zıraat aleti yapanlar ve satan!•.~, Kadının dikkatli ve müşfik gözleri ;ı.. ., w 
erkeğin müteessir ve muztarip çehre - baktı: uÜI kupası atletizm gıden havalar rlun öğled en sonra Yugoslavyada iradı gayr! safi üzerinden yüzde yı 11, 

B·ı· .1. B d b birdenbire bozmuş ve ~iddetli bir tı.,,. nisb<>tinde vergive tnbi tutuW:, •• 
sini okşar gibi baktı. o da pek genç- - ı ıyorum sevgı un. en e u- mu""sabakaları _ k h . ht 1.1 ı·e rleı· ı'nde Belgrat , 16 'A .A. ) - Zagrcp , 1 "' •• 

d · h ı t ' h . · · d d • · ı sagna ~e nıı nıu e 1 arasından çıkarılma..'! ve bun• • ti. Bu yuvarlak yüzüne yakışan iri ra a aynı a e ı ru ıye ıçın e egı f nııntaka s ında ş ıddetli fırtınalar ol- ı·• 
B .... T k · t d d selle!' hu.<Ule gelırnı i s. uluk l e <' k yuz" de yı'rıru· ••ergı· alınn'""' kar•'"' .. gözlerile güzel ve cana yakındı.. miyim?. Ben de serısızlikten ölmüyor u pazar gunu a sım s a 10 a mu c, \' P mühim h :ı- aı·lara sclwbiyet • ~ .. , ,. 

saat 14 de (Gül) kupası müsabaka- hasarlar yapmıştıı nııstır. Perakende odun ve kôınU. ·
1
• - Ah, Tam! diye mırıldandı, yoklu- muyum? Bu ıztırap ve hüzün bazan k 1 wrnıi~tir. • irfll 

ğunu o kadar hissediyorum ki .. Sen- beni çıldırt;ıcak gibi oluyor, haykır- t ları yapılacaktır. Bu m, üsabakalara Daha sabahtaıı yıld ı z ~ rny e k. Pırtm~. ıH'lrn ta' bahçesiıı rle bir- tanlar da yüldc Yi"ni beşten'. y# 
ı h ft 1 d k den esen kuvvetlıce bir r üzgar s ı r a ye 'ındı' r'ılmu· ".· tı·ı·. Kahve, kircınıt _

16
• 

Sız. pek harabrm. mamak ı'çın· kendı' mı· zor tutuyorum. geçen a a seçme eı e azanan cık ag- a•·ları kn. kt"ıntlen ·•o" kt'ı·ıı •l " • 
altında bunalan l ,t anbullular:ı bir- ' ' . .; ' 

0 

eden ve satanlarl•, kaşıkçılar ve kd·ı '
0 Erkek.. - Sevgilı· Tom'. bütiln atletler girmektedir Kaza mısf ır Htı a"·••ları ıı de\·rı' lme•ı· ı'r " 

- Biliyorum sevgilim, biliyorum!. 
dedi ve sonra ürkmüş bir halde sor -
du: 

az ncfe~ aldırmı~. lakiıı öğleden · . .. .. ' · ' • d b d yilZ e 
_ Haydi artık git Mary! nan klübe (Gül) kupası merasim !erinde kuıtlı.T ,. e tilkiler bulunan naşirlerinin c un an sonra 1 • 

1 ·ı k . sonra ruzgar kuvvetlenmiş lıatı ka- d be · i• o 8 

- Bir dakika daha dur demedın e verı ece tır. kafe< leı-iıı ezilip par~alanmı.-ına •e tu?.dan yüz e yirmi şe ınm' 

- İçeri girerken nöbetçi sana bir 
şey dedi mi?. 

rayele çevirmiş ve ;aat uç buçuıta ,,.kJardır. 
mi? Şimdi neye gıt diyorsun?. Yüzme Müsabakaları Modada dog-ru da hava -;iyah lıulutl:ırla or- b el ıiyet \'ermiş \•e kuı·tlurla tilkiler "eker ,.uıD' 

k 1 k 1 d ''I f'h b ., ve ~ekcrlemeciler ,_".,, .... - Ben sana bir dakika daha kal de- Batlıyor tüterek kuvve t lı bır "3ğmur lıa s la . ır ara açmı~ ar ır. " aama ı u .,.. µ•-
' ı ı .. k'I · J otuzluk grupt..ın yüzde otuz _.; ~I· medim ki .. Sen bir dakika daha dura- ıayvan nr uzıııı ve muş ı Rtıre < av- .,,v• 

Evvelce yazdıgımız gibi yuzme mıştır. 1 d t k k ı çıkarılm~tır' Eski kanundaki c ~r 
- Hayır bir şey söylemedi. Çok iyi 

muamele ediyorlar. Hem bana alıştı -
lar galiba .. 

- Sözlerinden mana çıkarmamala
rı için onlarla konuşurken kelimeleri
ne dikkat et!. 

Her ikisi de sustular. Koridorda do-

lllşan gardiyan oradan geçiyordu. Ka
dına sert sert baktı. 

Onun geç~ini bekledikten 
tekrar sessiz sessiz konu~mağa 
dılar. 

sonra 
başla-

- Burası berbat bir yer Mary'ci -
ğim .. berbat.. 

yım dedin. Şimdi nöbetçı gelır ve seni 
dışarıya davet eder. Bu demıı· paı· -
maklıkların ardında seni müdafaa e · 
decek biı vaziyette olmadığııru görü
yorsun sevgılim! .. 
Kadın suratını asar gibi oldu. 
- Peki öyleyse gidıyorum, madem 

böyle istiyorsun! 
- Mary, canım Mary'cığim .. Böyle 

söyleme? Biraz daha yanımda kalma
nı ne kadar istediğimı Allah bilir. Fa
kat ziyaretçileri burada pek hoş tut -
muyorlar. Senden rica ediyorum. Bir 
daha buraya gelme! 

Erkek parmaklıkları daha sıkı sıkı 
- Biliyorum, sevgilim; ne yapalım 

sabır ve tahammülden başka çare yok. tutarak devam etti: 
- İşte görüyorsun ya metanetimi - Mary'ciğim, sen hiç te fena kalp
kaybetmemeğe uğraşıyorum. Bütün li bir kadın değilsin!. Niçin beni biraz 

gün seni düşünüyor ve hasretini du • olsun anlamağa uğraşmıyorsun? Niiçn 

yuyorum. Geldiğin zaman içim rahat- seni görmek istemediğime zahip olu
lıyacağına büsbiltün daha fena olu - yor, üzülüyorsun; üstelik beni de 
yorum. Sözümü dinlesen de şu musi- muzlarıp ediyorsun! Sana yalvanyo -
bet yere gelmesen ne iyi olur Mary • rum; işlerin ~üsbütün aleyhımıze dön
ciğim . Buraya gelişin bir fayda temin 1 memesi için buraya gclıne! Git. beni 
etmedikten başka işimizi sarpa bile evde bekle! Yakında kurtulurum el

sardırıyor. Yalvarırım sana Mary!. bet. O vakit hep hep beraber olaca -

Her ikimizin rahatı için sözümil din

le!. 
Kadın erkeğe sempati ve ~kla ba -

kıyordu: 

- Anladım om! buralara gelmem 

her halde daha iyi olacak!. Fakat bu-

nu bir türlü yapamıyorum .. Odanın ;. 
çinde bir aşağı bir yukarı dolaşıyor 
,.,, kendi kendime: cGitınemeliyim, 

gitmemeliyim> diye tekrarlıyorum. 

Fakat seni buraya, haksız yere tıkıı -
dıkları aklıma gelince dayanamıyor 

yola çıkıyorum, 

Kadın böyle söyliyerek nıini mini 

çenesini gıcırdattı ve sözüne devam et
ti: 

- Bir irısana bu kadar işkence ve 
haksızlık yapılır!. Her halde hareke
te geçmek ve bir şeyler yapmak IA -
ıım. Bir mektup yazalım! ne dersin? 

Erkek kadının sözünü keserek: 
- Hayır, hayır, dedi. Bu şekil mü

racatlar beni büsbütün mahveder. 
Gardiyan kadına sert sert bakarak 

bir daha yanlarından geçti. O vakit 
Tom fısıldadı: 

Yeni "SABAH ın romanı: 

ğız; hiç hiç ayrılmıyacağız. Eve gidip 

beni düşünmek daha iyi değil mi? Be-

nim de burada yaptığım sabahtan ak-

şama kadar seni düşünmektir. 

Kadın iri gözlerinde pırıldıyan iki 
damla yaşı kurularak: 

- Peki canım. üzülme sen, dedi Bu 

seferlik beni affet. Seni çok çok sevi-

yorum ve üzülüyorum da ondan geli -

yorum. Söz veriyorum Bir daha iste

ğime karşı geleceğim. Uslu uslu olu-

rup seni bekliyeceğim Allaha ısmar 
ladık Tom! Canım sevgilim! 

Elile bir öpücük yollıyarak uzak 
laştL 

Erkek, her vakitkinden daha bed 

baht, daha muztarip ve daha müle 

bassir bir halde kadının arkasından bak 

tı. Bedbahttı!. 

Na•ıl bedbaht olmasın? Zavallı 

genç adam sevdıği kadınla evleneli 
ancak üç gün olmuştu . Baş veznedar 
olarak bulunduğu bankada vuku bu· 
lan bir hırsızlık yüzünden pek haksız 
olarak onu buraya tıkmı.şlardı . 
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yarışları bu hafta Modadaki yuz . Gök gürültüleri ve ~ını<e kl e. rle 1ar~ı aıı 'onra e rar .va " aıımı~ - ll'rrle isimleri bulunmıyan sand•1.Uıae 
me havuzlarında yapılacaktır . Mü - karı~ık bir surette kah kuvvetlı .iağ- ar ır. y ıl.. ve mavna kürekçileri de > 

nak, kah hafif bir "az yag· muru ha Bir ~iftliğı• bir yıldırım dii~mtiş 
salıakalara saat 14 d~ başlanacak. ' ·k · k' · · t ı f l b ı · yirınilık grupa irnve edilmiştir. 

!inde yağan yağmur oaat be~ buçu- ve ı ı I)ının e e o ma'lna •e P H· 
tır. 

Serbest Cüretler 

Eminönü halkevı SıJOI kolu bun
dan sonra · şehrimizde yapılacak 

bütün profesyonel serbest gureş 

müsabakalarını yalnız kendısi orga
nize edecektir. 

Halkevi evvelce yapılan gü . 
reşlerdeki yolsuzluğu gözönünde 
tutarak bundan sonraki müsabaka-
ları başkalarının tertıp etmesine 
meydan vermiyecektir. 

Bu Hafta Şeref Stadındaki 
Maçlar 

Bu pazar günü Şeref stadında i· 
kinci kümenin kuvvetli takımların 
dan olan Sümer spor klübil Emin • 
önüne bağlı spor klüplerinın muh -

teliti ile saat yarımda bır maç ya -
pacaktır. Geçen senedenberi saha
da görülmiyen Sümerliler önilmüz -
deki yıl için şımdiden esaslı bir 
program hazırlamışlardır. 

Şitli - Galataapor Final Maçı 

Apoyeo Matini gazetesinin fe 
dere olmıyan klUpler arasında koy
duğu kupanın final maçı pı.zur gü

nU Taksim stadında Şişli ve Galata 
spor arasında oynanacaktır. Geçen 
hafta Galalasporu güçlükle ve biraz 
da hakemin fena idaresi sayesinde 
yenen Şişli final maçını oynamak 
hakkını kazanmıştı. Fakat bu defa 
ki maçın çok enteresan ve heyecan
lı olacağı muhakkaktır. Çünkü ka -
zanan taraf konan kup.,yı alacaktır 

Pazar günü Karagümri.ikte 
Eırıınönü Halkevinden: 
Evimıze bağlı klüplerın 19. 6/ 938 

Pazar günü aşağıdaki fıkisture göre 
yapacakları maçlar: 

Karagümrük Sahasında: 
Altıok · Bozkurt (B), Akınspor-A

lemdar (B), Altıok - Bozkurt (A), 
Akınspor · Alemdar (A). 

Saha Komiseri : Bedrettin Ataman. 
Rami Sahası: Rami · Yıldız. Saha 

Komiseri: Zıya 

ğa kadar devam etmiş ve hafif bir yet vermi~ti r . -o-- ttJ 
serinlik sıcaktan kavrulan şehrımiz- Japonya da yeni tramvay ha 
de bir ilkbahar havası yaratıvermiş· Brük,el, 16 (A.A .) - Ru •a · muvafık gÖrülmÜyor 
tir. bah saat ikiyi 23 dakikn 6 <aniye Gazi köprüsü inşaatını uzedr~," 

Yağmur sağnak halınde yagar - geçe (Grene\'İç saati) m erkezi alan şirketle Belediye arasını.ol" 
ken Üsküdarın münhat yerlerıni 'el 9.400 kilometre garpte, .fapon ada- mukaveleye göre Şirket Gazı dl 
kaplamış, buralarda bulunanlar ları mıntaka•ında bulunan kuvvet. d hattı rüsü üzerin e tramvay 'h br 
dükkiinlara ve saçak altlarına sı - li bir zelze le olmu~tur. yapmağa mecburdur. Maamafı dl• 

======================--=====--=-=-=-=-=-=-- tesisata rağmen Gazi köpr_u,u~ıei 
Konservatuvarın eski olarak Yüksek Muallim Mektebin - tramvay geçmiyecektir. zıra , (l" 

de 130 tal e be okumaktad;r. yit yokuşundan tramvayın kol~~~· 
eserleri zaptediliyor k - ı ı tır &· Yüksek .Iuall im, ders senesi ba- amıyacagı an aşı mış · 111' 

şehirde fazla tramvay hatıar~,,iJ lstanbul Koıhervatuvarı, on al-
tıncı asırdan itibaren yazılmış veya
hut da söylenilmiş halk şarkılarını, 
klasik şarkıları, mevlevi ayinlerini 
ve her türlü Türk musikisine ait 

şından itibaren yeni 

şecektir. 

bina•una yerle- te·• 
seyri,efer faaliyetine engel ',1 

l\1ualliınlik imtihanları 
Orta tedrısat muallıııı ihtiyacı-es<·r leri ziya'dan kurtarmak, isliı

fa ait bu maili e"erlerin ahlfıka inti- nı karşılama!.. ~aksadiyl;:-eylülde, 
kallerinı temin etmek mak<adiyle 
bu e'erler hakkında tetkikatta bu
lunmak üzere iki komisyon teşkil 

li~e n1ezunlarına mah~us olmak üze

re, Onıver~itede bir orta tedrisat 

muallim muavinliği imtihanı yapıla-

edeceği de anlaşılmıştır. ~y;~r11· 
bu noktadan da sehirde yenı t , • 

. go"riilııt vay haltı tesisi muvafık 
mektedir. 

Otobüsleri Belediye 
işletecek ııı'' 

Şehirdeki otobüa servisirıiıı ta;i r 
mile Belediye tarafından idare;.dı 

etmiştir. Komı.yonlar, şımdıye ka - caktır. imtihanl a ra lıir -.ytiilde baş- !<·• 
çin şehir meclisinde, bu nuı ·di' 

!anacak, sekiz eylülde hitam veri- sarfedilmek üzere vali ve b_eı\,~ı 
lecektir. Tarih, coğrafy a, vurtbilgi- reisine 560 bin liralık bir ıstı M' 

çok eserler tesbit etmıştir. Bunlar, si, Türkçe, edebiyat ve felsefe tlers akdi salahiyeti verilmişti. Bel;er•~ 
bakır, nikelden mamül plaklar üze. !eriyle ecnebı dillerinden imtihana rei~i milli bankalarla temas e ,ı;:· 

icap eden parayı temin et.rıı 1

1',r1• 

dar yaptıkları araştırmalu netice -

sinde eskı Türk musikisıne ait bır . 

gireceklerın imtihanları, ed~tıiyat 11 Borç alınacak paradan 400 bı ill ır 
fakült esınde, fizik, kımya ~e tabıi- sı, yeni otobüs siparişine, 150 b J 11ı 

plaklar çok uzun mliddet nıuk .. ve - yat kollarından ımtihana girectkle- rası da muhtelif yerlerde gara~· 
met kudretini haizdirler bıl' 

rırıe geçirilmektedir M unha~ıran 

ağaç iğne ılc çalınacak olan bu 

Yüksek muallim 
mektebi 

Yüksek Muallim Mektebine tah-

sis edilen Şehzadebaşında Eskı şey-

hi~liınılardan Hayri zam•nında ta

lebe yurdu olarak yapılan ve aon -

radan yarım kalan bina inşaatı bit

miştir. Pakat Şehzade canıısinin 6-

nüniı kapatır endişesiyle binanın ü

zerine Oçüncil bir kat ilave edilme

diğinden dolayı bina halihazıriyle 

Yük•ek Muallim Mektebine kiıfi 

gelmiyecektir. Bunun için binanın 

yanında bir pavyon yapılma" dil . 
şilnillmektedir. Halihazırda, yatılı 

rın imtihanları dıı r.,n l'akııltesinde tesisisine sarfedilecektir. Bu r 1J• 
ta ki huzırlıklar yedi aya kad• (.''° 

mal edilerek otobüs servislcri.1' ~r 
miyle belediyeye intikal etnıı· 

ya ııı lac" k tır. 

A skeri Kamplar 
caktır. ~ Yüksek tahsil gençliğine mah __.--., 

suo askert kamplar, 20 haziranda ÖLÜM ~I 

Y cdek Subay okulunda açılacaklar- :;amsun eşrafından merhıltflı(~4 
dır. Kampa tabi talebeler, beheri 20 dıkaçtı zade Rüştü haremi :zıı ~r 
gün devam etmek üzere üç d~vre- Aldıkaçtı dün rahm:ti rnh.m:~~,o 
ye ayrılmıslardır. Evvelki senelerde vuşmuştur. Cenazesı bu!gtunnbıll ~ 

• '. 1 ma günü saat 11.30 da sa r" 
kampa tabı talebeler, yatak, yorgan 

1 
d' . . . . d' ·eki< ,ı 

e ıyesı cıvarında Bııı bır ıı t11'" 
karyola gibi eşyalarını, ya kendile- kerlik şubesi karşısındaki 1 ııu ~ 
ri, ya mensup oldukları fakülte ve lı evinden kaldırılarak naın:ıt1

1JJ 
m ektepler marifetiyle tedarik ettik yüp sultan camii şerifinde 1<11•~ ,.V 
leri halde bu sene bu eşyayı, Yedek tan 5onra mahalli mezkür?~1'~11ı 
SubaJ okulu komutanlığı tedarik kabristanına defnedilecektll· 
etmiştir. la rahmet eyliye. 

nin hepsi altın eanki. May ıçın, dı- ve yalnızlığı ne kadar iyi hissediyor 

ı••••••lllllıtm şın hepsi altın. du Geceler yıldızlara çok yakın ge 

il 
- il 111ay gözlerini Helden ayırmış çıyordu 

" 
bir atılıştan sonra köpüren, serın1 ye
şıl ve eümı.iş parıltılı suyun içıne şid· 
detle daldılar. 

I 
~i çıkan J~ı tına gölün 6ularını ~~ 
yor ve pl5ıda kimSt'yi bırakıJlI) JI'' 
Gölün suyu gitikçe yavaş fakat 
lazam surette yükseliyordu. .,J;l,,O: KADINLAR G ÖL( l öğle güneşinın altında pırıldıynn gö- May genç adama baktı, belki göz 

itin sularına bakıyordu. Yavaş ya - terinde yaş bile vardı . Gülümseye 
1ı1ı .......... mı ........................................ ı1ı1 vaş: rek: 

Tercüme eden: Nebahat PEY AMI SAFA VICKİ BAUM - Ne düşün.Oyoru:n, biliyo_r _m~-; •Epey kavga ettik yamrum, fakat 
yazan: sun yavrum dedı. Bugunlerde ıkımız şimd birbirimizi anlıyoruz artık. Ve 

1 
- May zaten bunun için o kadar dağda bir gezinti yapalım. bu defa ebediyyen? değil mi? 

sabırsızlıkla mektubu bekliyorum. cDemirdiş• tepesıne çıkalım, oradan _ Evet, dedi He! ebediyyen. 

-Ne kadar? 
- Aşağı yukarı, bir sene ... 
- Bir scnıı mi olacak! 
May sustu ve düşünceye daldı. 
Birdenbire May susmuş, ciddi ve 

O~da.~ e_vvel bab~nla konuşamam. Tauem'a kadar uzanz. Bu gezinti i- Bir müddet daha oldukları yerde 
'.'f osyo L~s~en hop un yanına kızını çin üç gün kili. İki gece dışarıda kal- bacaklarını sallıyarak oturdular. Göl 

düşünceli olmuştu; kızıllaşmış gil
zel kaşları arasında küçük bir kıv
rım belirmişti. Bir müddet sonra 
ceaur bir sesle: 

ıstemek ıçın yırtık ayakkaplarla gı- mamız lazım Serbest kalmak için ter- .. 1 .. · · b - al d hilsi 
demem. Bunu yapamam.. . - · . . oğ e guneşının ugusu tın a sa 2' 

. . . tıbat alacagım. Nasıl hoşuna gıdıyor gibi uzayıp gidiyordu. l\llay ayağa 
- Fakat kını babama gıdıp be- mu?. k lktı · d' t ht k k 

ni istemeni söylUyor? Koskoca in -
sanlarız zannederim. Biz razi ol -

"Dinle beni yavrum, dedi. Bu duktan sonra iş bitmiş demektir. 
mesele hakkında babamla konuş -

k · t · · , B b k il Fakat babamla konuşsan daha iyi ma ıs emez mısın. a am ço n -
1 

d' 
f h "b'd' İ 1 . 1 o ur zanne ıyorum. uz sa ı ı ır. ş erın o uncıya kadar . .. . 
b ık . · f b 'k ı d b' . He! hecelerı teker teker soylıye-e ı sem a rı a arın an ırıne k 
yerleştirir. Yahut dinle beni, Hel... re : . . 
Söyle: Benimle evlenmek istemez - Mektup gelır gelmez, dedı. 
misin? 

Hel paslı ve sert bir sesle: 
- İsterim. dedi. 
- Gördün mü. Senden her şeyi 

zorla çekerek çıkarmalı. Babama 

- Aman yarabbi 1 Ne geç! Pe

ki, mektubunu bekliyelim. Peki kim 
o zamana kadar yaıııp tutuşacak?. 

-May böyle güneşin altında o
tururken sanki altından yapılmışa 

benziyorsun. Saçların, gözlerin, te-

Başını önüne eğerek çevirdi Genç 
kızın yüzü biran sıcak bir dalga ile kı
zardıktan sonra tekrar sarardı. He! de 
sararmıştı. Bir dakika için kalbi dur
du ve güneşten yan~ yüzünde du
dakları bembeyaz kesileli. Bir kelime 

bile söyliyemiyordu. Sanki boğazında 
büyük bir şey söz söy !emesine manl o
luyordu. Başile evet işareti yaptı. 1-
çinde büyük bir bayram vardı. Yeni 

May, sevgili May, arkadaş, dost, genç 
kız, kadın May ... Yabil onunla dağ -
da gezmek bUyUk bir zevk olacaktı ... 
Dağ ne güzeldL Orada insan kuvvet 

a , germ 11 a anın enanna a -
dar ilerledi. Ayaklıırının ucunda sal
lanarak: 

- Gel, yavrum, beraber atlıyalım, 

dedi. 

He! bir taraftan atlamağa hazırla -
rurken: 

- Ne kadar fena atladığımı biliyor
sun, diye cevap verdi. 

May Hel'in yanına geldi. Kollarını 

birbirinin omuzuna attılar. İki vücut 
ta gerildi. Birbirlerinin gözlerinin i -
çine gülerek baktılar. 

He!: cHaydi hop!• diye bağırdı. Bir 
saniye içinde ok l{ibi atılarak tehlikeli 

May Lissenhopla Ürbaın Hel'ın ni
şanları böyle oldu. 

IX 

l\llösyc Brindl'in Hel'e avans ver • 
memekt~ hakkı vardı. Ağustos ayının 

başlangıcındanberi yüzme derslerinin 
mikdarı endişe verecek kadar düş -
mUştü, yavaş yavaş herkes yüzmeği 

öğrenmişti; bu yaz meydana gelen bü
tün bir yüzücü Jeneratiyoru suyun i
çindeydi. Vakıa ihtıyatla merdivenin 
ve iskelenin yanından aynlmıyorlardı. 

Fakat bununla beraber Hel'in yardı
mına da ihtiya hissetmiyorlardı. Genç 
adamın banyo kostümile iskelenin 
üstünde durup kimsenin boğulmama
sına dikkat etmekten b~ka işi kalma
mıştı. Bazan May ve Kalo ile hata Bo
bi, uzun boylu, mavimsi siyah saçlı 

kont Sztenj ile iki yüz metre yüzerek 

kendine eğlence buluyordu. Hel'in 
yemekleri gitikçe intizamını kaybedi
yordu, yani iki üç günde bir yemek 
yiyordu. Yemekten sonra kendini çok 
yorgun hisse,liyor ve kuınların üstüne 
uzanıyo ,.du. Biraz fonra her öğle vak-

Fırtına her vakit ayni ıı .".I 
Şarki Cenubi tarafından kopil) ı•~ 
Tepelerin arkasından santle~ce ·ı1i ~, 
t;ı hırslanmış bir inek süriiSU gı 1 ~ 
murdandıktan sonra beyaz bulıl v 

J·,.of· 
gası büyük bir süratle iler ı. 
.essiz yayılarak ortası siyahla'i') 
Kırlangıçlar ve martılan Jıey8" 
!erini suya daldırıyorlardı; "~ 1 
birinci şim.•ek çakıyor, uzun b~ir f 
dan sonra bitmez tıikenmeZ _,v ~ 
gürültüsü başlıyordu. Sanki su. ,Jı~ 

nıyoımuş gibi göl hoplam~ğ~ ~~ 
sanki bütün şeytanlar zıncır 

09 
kurtulmuş gibi müthiş bir fırt' 
dınlar Gölünü altüst ediyor. ,ıJ) 

1'~· 
Hel hemen küçük odasırı3 ~~ııı 

da 
ve pencereyi kapatıyor. Bu 0 ,0 

nelerin en nihayetinde buıurııı\,,, 
Su, Hel'in her vakit girer~cıı ~ · 
çarptığı, kapının üstündeki ı 
çarpıyordu. He! yerin ar~ 
sından gölün hiddetle tahıaJııl" 
tığı köpükleri görebiliyordıl· .,pt 

_ oııha 
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'{ 

ne~riyat. 14.00 • Son. 

ug ı ı k d• d ki Aktam Ne9riyatı: 18.30 • Plakla dan~ os av ar en } yap ı arı tay nusikisi. 19.15 - Konferans; Ali Karni Ak-- ı 

ı 
yü-ı (Çocuk terbiyesi). l!l.55 - Borsa ha-

Yare eri sergide teşhir ettiler. berlcri. 20.00 • Grcnviç rasathanesinden 
naklen saat nyan. 20.20 - Muzaffer İlkar 

1 

' 

h Belgrat Tayyare aergUıinin bir cephesi 

ve arkadaşları t.arafmdan Tilrk musikisi ve 
halk varkılnn. 20.45 - Hnva rnporu. 20.48-
Ömcr Rn:n tnrnfmdan nrnpça söylev. 21.00 
Milzcyyen ve nrkndıışları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları. 21.46 - Orkes
ra: 1 - Guno: Romeo ve Julyet. 2 - List: t 

Rapsodi Ni. 2. 3 • Kostal: :!>ıönietto. 22.15 
Ajans habel'leı·i. 22.30 • Plakla sololar, o
pera ve operet. parçalan. 22.60 • Son ha
berler ve ertesi günün progrnm1. 28.00 • 

Son. 

Avrupa Radyosu 

Senfinoler: 
.12.15 Roma klsn dalgası: Senfonik kon· 

1 

( 

s 
k 
k 

~elgr -
11at llaib'at, 14 (Hususi) - Salta- bir kat daha güzelleştiriyor. Gec e- r 

.. 3 

b~ekU ı Prens Polün himayesi ve leri yapılan umumi tenvirat bütu 
~Çin fahrola? ?ıiilan Stoyadino - sahayı ve etrafını aydınlatmakta 

n P 
- y 

~lırat b i rıyaseti altında açılan dır. · I 

va J,. ~•si, Rer ey~1e~milel tayyaresi ser -ı Çok kullanışlı tayyareleri ihti 
ÇoJtıuğu ek •ştirak eden milletlerin eden spor tayyareleri pavyonu i 
~a Şanın v~· &er:kse bütün Balkanla- bir arada bulunan milli fabrikalar 
t atiy}e d' ır. alaka uyandırması iti- imal ettiği tayyareler, motörle 

1''t'tareı 
1~kate şayandır. Sergide dürbin ve makinelitüfekler gibi bı 

1 
aa \'e t erın harp zamanında müda çok Aletleri bir arada görüyoruz. 
eti hi~~arruz itibariyle ifa edecek- Tedrisatın ve modellerin yapı 
l'ııatına ketler halka en ince tefer - tarzlariyle, · tayyare okullarında 
~il lernrn adar ve canlı bir şekilde çıkan okurları ve tayyareye olan 

le n 

ın 
r 

r, t 
r- zi 

B 

Jış r 

n r 
2 

a-

1 
Zh,a ektedir. !akanın artış nisbeti ile pilotların 

a " tet ·1 · ~<la te h'çı er .muhtelif pavyon • dedi gruplara ayrılan çerçeveler 

a-
i- nı 

s- o 

Avam kamarasında Amerikanın teklifi 
Başvekilden soruldu 

takımı, Efsane i me .. hur bir adamın 
babası. 10 - Hücum, belediye da· 
bilinde bulunmadığı için uzun za • 
mandanberi görmediğimiz bir hay. 
van. 

Dünkü Bilmecenin halli 
llıılletıer~ ır etlılen en müterakki çindekl resimler ve grafiklerle gö 
81narı ih~~ son teknik esasları ve va- terilmektedir. 
~~lt bir d~va eden tuyyarelerini bil- Hava taarruzlarından korunm 

1 
%rıard •kkat ve itina ile tetkik e: pavyonunda bir milletin bütün ida 

~ller ar ı. Sergiye iştirak eden mil- teşkilatı ve unsurları ile millet 
Ç 11losıa:ında başta sergiyi kuran fertlere düşen vazifeler muşahha 
J.' ~~o lov r olmak üzere, Polanya, bir şekilde gösterilmekte ve izah 

a 
ri 

B 
r 

2 

kamarasında işçi meb'us Henderson, 
silahların tahdidi ve enternasyonal ih
tilafların muslihane bir tarzda halli 

ciye nazırının izhar ettiği duygularla 
mutabıktır ve bu meselelerde diğer 
devletlerle daima teşriki mesaiye ha
zırdır.-. 

in 
s 

e-

ştaıısa, ik~:a, İtalya, Almanya, dilmektedir. Yugoslavya pavyonu n-
r 

1-

e 

• hususunda bir anlaşma yapılması için 
MAHKEMELERDE Amerikanın diğer devletlerle teşriki 

Bir hakaret davasına mesai arzusunda bulunduğuna dair 
Amerika hariciye nazırının beyanatını 

ait iddianame hatırlatarak lngileterenin mümacıil bir 

Tan gazetesi sahibi Ahmet Emin teklifte bul~nmak isteyip ıstemediğınl 

Henderson bugünkü silah yarışını 
durdurmak için İngiltercnin müsbet 

tekliflerde bulunmak hususunda A -
merikaya iltihak eClip ehniyeceğinde 
ısrar eylemiş ve ÇemberJayn buna , llıaıı A. ngıltere, İsviçre, İsveç ve da teşhir edilen tayyareler diğe 

·.ııııtıak.t ~erika hükumetleri bu - müterakki milletlerin imalitiyle k 
)' Seı·g~ ır. yns edilirse mGsavi bir vaziyet v 
t 0tıu ve be Yugoclavyanın beş pav - muvazi bir ilerleyiş görülür. 

y alman dı'ş,.ı' Avn' B R . Çemberlayn den sormuştur. , ... ı ayer, ecaı . . . 
aban ve Sabur Sami tarafından mü 1 Başvekil şu cevabı vermiŞtır: 

cA:merika nncak bu yolda teşebbüste 

bulunmak arzusunu izhar etmiştin 

,:ren ltaı ~ sergiye fazla alaka gös- ~ergide İtalyan pavyonu gere 
Ilı.~ llavy ~ antarlıı, Almanların iki • tertıp ve gerekse teşhir itibariyl 
tıı Hetıer onu bulunmaktadır. Diğer mükemmeldir.. Bu pavyonda ltnl 

k B 
kabilen açılan hakaret davalarına cİngıltere hükümetı Amerika hari- cevabını vermiştır. 

e tc 
d ün asliye birinci ceza mahkemesin

e devam edilmiş ve müddeiumumi 
akkı Şükrü iddianame:.;ini okumuş 

• -
<ıhdut beYnelmilel pavyonda yan tayyare imalatının en ileri ham 

d lspanyol hükiimetçileri -
d Yug0~~rler işgal etmektedir. leleri ifade eden tayyareleri İta! H BELEDİYEDE -
/' Yarı1ı avların yerli fabrikaların yanların bu i~e verdikleri ehemmi 
lioıı İliba~·ış olan tayyareleri pav - yetin bUyllklüğUnü tebarüz ettir 

tu r. 
Aile sicilleri -

-
y ~: 11Yle şöyle tasnif edebili - mektedir. Tayyare rekorları ve ta 

m 
Müddeiumumj bu davayı üç kıs

a ayırarak mütalaa etmiştir. Bunun 
r kısmını Recai Ni.ızhet Baban ve 
vni Baycrin Ahmet Emin Yalman 
eyhine açtıklan hakaret davası 
şkil etmektedir. Müddeiumumi bu 
sımda davanın ~ukutuna karar ve 

2000 hükiimetçi askerin silahları 
alındı, bir kısmının esir 

olması muhtemel 

Belediye tarafından yapılmak • 
ta olan aile sicilleri tahririne devam 
edilmektedir. Beyoğlu kazasında 
tahrir bitmiştir. Beşiktaş kazasında 
da bitmek üzeredir. Eminönü kaza. 

t '-'ug
0 1 

yare yollarını canlandıran istatisti k bi 

\' e alıştıra av gençliğini tayyarecili- !erle yeni icat ettikleri, takat ısil 
t l'elk.enı~ .tayyarecilik tedrisatı rat vasıflarını gizli tuttukları b 

>e a~ tıça\ı tayyare modelleri, okul avcı tayyaresi ve diğer tayyare le 
~tlı ~y arı ve spor tayyareleri, vazımı sergiyi ~üslemektedir. 

A -
ir al 

le 

11 kot\uı ure sanayii ve tayyareler - Alman pavyonu azametiyle go -
tit ~Unlar~··· ze çarpmaktadır. Alman tayyare 

-% t:ıni ve t ugoslavya harp tayyare- sanayiinin hemen her şubesini tem 
di 1 etraf) ~Yare sanayiinin inkişa- sil eden pavyon gerek harp ve ge 
'ti~: ;tu~0~1 ır surette göstermekte- hiç bir cihet ftımal edilmeden tem 
~~ •tıı ~'5st a" tayyareciliğinin ta _ rek sivil tayyarecilik noktasında 
llttı ınu~esi ~ren Pavyona bir tayya- sil edilmiştir. Almanların bu serg 

. 
-
n 
i-

day1 ırı ernek hata olmaz zan • ye verdikleri ehemmiyet de Yugos 

11 
autaiı .. lavyanın Balkanlardaki kuvvetli va 

-
-

lllz dt'1n b' llluteveffo kral Alek _ ziyetiyle mütenasip bir .şekildedir 
~ la))>arız~at idare ettiği bir de- Diğer devletler sergiye mahdut bi 
<lıt harllte e~•Yle Prens Pol'ün umu- surette iştirak etmişlerdir. Bunlar 
~~r bir t ıdaresi altında çalışan dan Polonyalılar harp ve posta ta} 

. 
r 
. 
'· 
. i ayyare dikkati çekmek- yerleri, Çekoslovuklar ticaret tay 

ıu URosla yareleri ve diğer devletler de yal 
lllecallland v tayyareciliğinin tarihi- nız tayyare motörleriyle iştirak et 

-
-

L tı a tran b . b 1 , . .. -•ıar Skerı .u pavyonlar tama- mış u unuyorlar, Sergı munasebe 
Cil'~Zası ;eşkılatın idare ve mu- tiyle Belgrada birçok devletlerin 
tı~.1~ kal>ısa lında bulunmaktadır mümessilleri tayyareleriyle gelmiş -

"'ltı ınaa h lk . . ~ ll'ıeınu a a broşürleri da _ lerdır. 
-
-

l'e ~~le bn~:an başhyarak güzel bir Bu heyetler başta İtalyanlar ol 
da (}11, ~ren \?et~yyareleri ziyaretçile- mak Uzere Romenler tayyareleriy 
l'ar1 tı lıil bota ıza~ eden memurlar le, Bulgarlar Çekoslovaklar ve p 0 

i ll~a.n göru~ vazıf eı:r askerler ta lonyahlur dn sergiye birer asker 
ltde 11?a sa h n:ıektedır. heyetle iştirak etmişlerdir. Fuara 
~ ta~~r suret~lkın alakasını fevka- tayyareleriyle iştirak eden milletle 
tlııı ı tayya e toplıyan ufak mik- muhtelif zamanlarda yaptıkları tay 
l'erı' i a.beti . re bombalarının atılı- yare gösterişleriyle Relgrat halkı
>atutıfalt bi~ı ve tahribatını göste _ nın takdirini kazanmışlardır. 
~a.r t'Uno andbon:ıba taarruzu min - Sergi 28 mayısta açılmış ve 14 

r 

._ an b ıran v 1 h . d . •ıtı oınb 
1 

e ya nız ses çı- azıran a kapanmıştır. Beynelmi 
ili e~tı.şıar ~~ar~a halkın bizzat yap Jel bir mahiyet gösteren ve ehem 
~lld 11.fında ~YOk bir halk kütlesi miyetli bir alaka toplıyan bu sergi
teı: a tnUkern °Phyordu. Fuar saha- de bizim kendi yapımız olan tay
l)ıak1er1 lltoj:e~. bir paraşüt kalesi ~~r~ıe.rin teşhi~ini çok beklemiyece _ 
tıl'tıı 8Ureuyı ktorlcrle aydınlatıl _ gımızı zannedıyorum. Cumhuriyeti
iltıl!:lttndı:r e ~ııarın azametini art- mizin tayyareciliğe verdiği ehemmi-
ı. e n~ • Gunun h t' b·ıa · w · · · b' l(ad -a.ns" 

1 
emen her sa- ye ı ı ıgım ıçın ıze yakın bir ati-

-

~ ın or er ntı d k "Ilı-aş .. "e erk . ama kalesine e gere bu ne\'i arsıulu:ıal sergiler-
luç el Utler <ıkleı·ı çıkarmakta ve de ve gerekse kendi memleketimiz-
~ aUrznada~Oteaddit cephelerde de açtığımız sergilerde tayyarecili

"'ltılı &enç kızı Çalışmaktadır. Bil - ğe ait mamulfıt ve faaliyetimizi can
ta.ıeaı alaka ve arın kuvvetli ve de- lı bir şekilde bütün dünyaya göste
~ Utı~ e.trafında atlayışları paraşüt receğimizc imanım var. l\lüttefiki 

1
14 iati~ toptanı k rneraklı bir halk miz Yugoslavları bu beynelmilel 
'tı bu tlıetine a .. tadır. Tunanın a- muvaffnkiyetlerinden dolayı tebrik 

8~rgi Before solunda kuru- etmek borcumuzdur. 
&'radı nazarlarda ı D. OK. 

kı 

ri 
vetleri, halen bütün şehri işgal etmiş, sında bir hafta evvel, Bakırköy ka• (BHştar<ı.fı 1 nci sayfada) lmesini istemi~tir . . 

Davanın ikinci kısmı Tan gaze • larından tecrit edilmişlerdir. 
sinin otobüs me elesinden dolayı General Antonyo Beltran ile er -

bulunmaktadır. Cümhuriyetçilerin zasında da dün tahrire başlanmı.5 -
son mukavemet merkezleri dün öğle tır. Sarıyerde yarın, Fatih ve Eyüp 

te 
y nptığı neşriyat üzerine Sabur Sa-! karu harbiyesi ve sekiz yüz Milis ne-

inin açtığı hakaret davasıdır. feri henüz Bielsa hastahanesi yakının-

üzeri sukut etm~tir. kazalarında da pazartesi tahrire 
-o- ba.!;lanacaktır. Bunlardan sonra da 

m 
A hmct Eminin hareketinde kag- da tutunmaktadırlar. Bunların sabah· 

hakaret olan manevi unsurun ta- tan evvel hududu geçememeleri tak
akkuk ve suçun tekemmül etme _ dirinde Frankistler tarafından esir e
iş olduğunu ilave ederek Ahmet dilecekleri tahmin olunmaktadır. 

Belgratta 
Beykoz, Üsküdar, Kadıköy ve Ada
larda aile sicilleri tahriri yapılacak· 
tır. Şile Çatalca, Yalova ve Kartal 
kazaları, belediye hududu haricin· 
de kaldıkları için buralarda şimdi· 
lik tahrir ~· pılmıyac ktır. 

dı 

h (Baştaraft 1 nci sayfada) 

m 
E minin l.ıu noktadan ua beraatını Salamnnka, 16 (A. A.) - Cenkı-1 !ardan teşekkül etmişti: Sacit (Kale-

emiştir. atra nehri mıntakasında ileri hareketi- ci), Adnan, Mustafa, Nuri, Nubar, 
ist 

Üçüncil kısım ise şudur: "Tan., 
d 
bu 

a "Eski bir hatıra., başlıklı Sa -
r Sami hakkındaki yazının hiidi
lerle alakası görOlememiş, fukat 
iyen hakareti tıızammun eden bu 
zının da kül halinde nazara alın
ğı takdirde amme menfaati na
na gösterilen hassasiyet netice

se 
iıd 
ya 
dı 

mı 

si 
m 
alı 

Zi) 
ki 

Dilenciler yine 
toplanıyor 

mize devam ettik. Sierra dö Kus il - E ref, Bedri, Bülent, Şeref ve Akif. 
frego'da da ileri hareketimize devam Birinci haftnymda kuvvetli bir 
ettik ve Bielsen'ya hakim bir vazi - rüzgara karşı oynadık. Ve haftaym 
yettc bulunmaktayız. .:;onuna kadar oyuna hakimdik. 5 

Kastellon cephesinde düşman, Vil- dakika kala entbolden bir gol ye- Zabıtanın daimi takyidatma 
lareal'a kal'Şı mukabil bir taarruza dik. Sacit golü kurtarmak için plan- rağmen dilencilerin son g·ünlerde ço 
kalkışmış ise de neticesiz kalmıştır. jon yaptı ve top koluna çarparak ğaldıkları ve bunların, yaz münase
Düşman, üç yüz mak'tül bırakmış ve kaleye girdi. betiyle açılan gazino ve bahçelerde 
bin esir vermiştir. Mijar nehrinin İkinci haftaymda rüzgar lehi- gece günd~z halkı rahatsız ettikleri 
bi.itün sol sahilini ve Almagora kasa- mize idi. Yine hakim oymy ru y • yapılan ~ıkayetlerden anlaşılmı,, o z, u d" h' d t 1 k J • basını işgal ettik. · Alkorayı da zap - goslavlar iOç oyuncu değiştirmişler _ un şe ır e ~n ? ara· ya.pı a~ bır 
tettik. dir. Onuncu dakikada ikinci golü araştırma netıcesmde 2~ dılencı y~-

Korclu cephesinde: Penarroya mm- yedik. Yugoslavlar_ yumruk tekme k~Janar.ak memleketlerıne gönderıl-
ye 

takasında 15 kilometre ilerledik. ile - çok sert ovnıyorlar ve hakem mışlerdır. 
cezası - .J f b "k 1 h Yine İngiliz gemilerine bomba görmüyor. İkinci golü frikikten ye- a rı a arın şe İr dışın-

nde yazıldığı anlaşıldığından Ah
et Eminin 59 uncu madde nazara 
narak 482 inci maddeye göre tec
•esi, ancak geçmişteki halile ahla 
temayüllerine ve eski mahklımi
ti bulunmadığına binaen 
n tecili istenmiştir. nı 

-0-

Üç kaza teşkili 

re 
Bingöl vilayetine tabi olmak üze . 
Baykan ve Kozlu, Denizli \•ilaye
e bağlı olmak üzere de sütçüler tin 

is 
di-

miyle yeniden üç kaza teşkil edil
gi Dahiliye Vekaletinden viliiye
tebliğ edilmiştir. te 

ye 

Bazı vergiler fazla 
tahsil ediliyor 

Bina ve arazi vergilerinin bazı 
rlerde fazla tahsil edildiği mül

kiy e mUf ettişleri tarafmdan yapı -
tetkikat neticeside anlaşılmış • 
Müfettişlerin bu husus hakkın

verdikleri rapor üzerine maliye 

lan 
tır. 

da 
ve 
ği 

Jad 

kaleti defterdarlıklara gönderdi
bir tamimle vergi tahsiline fevka
e dikkat edilmesini ve halkın şi

yetine mahal verilmeme5ini bildir 
tir. 

ka 
miş 

düştü ~iştik . :ug?slavların tuhaf bir fri-ı da kurulması hazırlıgı"' 
Valansiya: 16 (A.A) - Dün Va _ kık çekışlerı \'ar. Düdük çalmadan 

lansiyanın Fraı1kistler tarafından vuruyorlar; ikinci golden beş da ki- Şehir mütehassısı Prost tarafın
bombardımanı esnasında sürston ve ka sonra üçüncüyü yedik. Yine ha- dan yapılan nazım plf'inda şehirde
Sifarer adındaki İngjliz gemiletfne kim oynıyoruz. Fakat bilha~sa for - ki havngazı fabrikalarına yer ve _ 
de isabet vaki olmuştur. Bu gemiler _ vetlerimizcle intizamsızlık, incisam- rilmemiş ve fabrikaların şehir ha
den birincisi alev almış ise de ateş, sızlık ve beceriksizlik göze çarpı - ricine çıkarılması lüzumu hasıl ol
ınürettebat tarafından söndürülmfü: _ yor. Rakip kale önünde bir tarın an muştur. Ancak fnbrikaların şehir 

:. la~amıyor ve gol çıkaramıyoruz. Oyu- haricinde nerede kurulacag·ı, sonra 
tür. ikincisinin makinesinde hasar vu- nun bitmesine on dakika kala dör- anlaşılncakhr. Maamafih Dolma • 
kua gelmiştir. ı düncü golü yedik. bahçe havagazı fabrikasının, Zen -

Vulansiyanın bombardımanı 

\ ,ınsiya, 16 (A.A.) - Dördüncü 

defa olarak Frankist tayyareler, dün 
saat 17,50 de Valansiyayı bombardı -
man etmişlerdir. Sekiz tayyare Grao 

mahallesi üzerine elli bomba atmış -
lardır. Bir takım bombarlar da evelce 

yapılan bir bombardıman neticesinde 

içinde yangın çıkmış olan bir geminin 
yakinine düşmüştür. 

Kru;tcJlon ~·eni dü~lü 
KasteJlon, 16 (A.A.) Frankist kuv-

Yarın Belgrattan on biri kırk drlikuyn ile Kanlıkavnk arasında 
beş geçe Ureni ile yola çıkacağtz. Levent çiftliği yanında kurulma ı 

düşünülmektedir. 

bir k k b Toprak Altında 
ayı attı Dün Yusuf Paşa cadde inde 9 

POLiSTE 

Gnlatnda Kahramanın kahvesin - . . . 
de ikamet eden sandalcı Rizeli Gün numaralı evın bahçesınde duvar dı-
doğdu dün sandaliyle Haydarpaşa- bine büyük bir çukur kazılırken 
yn giderken Beşiktaş önlerinde Ta- toprak çökmüş ve Osep toprak al • 
ri vapurunun dalgasına tutulmuş ve tında kalmıştır. Hemen hadise ye. 
sandal devrilerek batmıştır. San • rine yetişen itfaiye OsC'bi kurtarm1ş 
dalcı kurtarılmıştır. tır. Osep hastahaneey nakledilmiştiı;. 

---~~~~~---------------------
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Boyalı gazı ecnebi markalı teneke ve fıçılarda FA Y D A yerine satıyorlar. 
Tahta kurusu, sinek, pire ve bütün haşeratı öldüren yegane marka FAYDA dır. ismine dikkat. FAYDA da gaz yoktur. 

Nöbetçi Eczaneler .---- Yarın çıkacak 
e İstanbul Belediyesi İlanları 

buzu 10 varakı işlendikten sonra gaip olmuştur. Bu cilde ait 892611 nu

maradan 892700 numaraya kadar olan makbuz varakalarının hükmü 

olmadığı ve bunlarla tahsilat yapmağa teşebbüs edenler olursa bu ı

landan bahisle derhal en yakın zabıtaya müracaat ederek malumat 

En güıel Y aı işleri Vf' mevıularile doludur 
ha.vesile 48 aabife ayrıca bir Örnekler paftası. 
Türkiye Yayım evi, fstanbul, Ankara caddeıi No 36 

Doktor Feyzi Ahmed 
Deniz hastahanesi Cilt ve 
übrevi bastalıklarımutahassıs 
Ankara Caddesinde: Her gün 

Öfrleden ıonra Telefon· 23899 

MEVLOD 

Bugünkü cuma günü öğle nama
zını müteakip Sultanahmet Firuz
ağa camiinde merhum Mehmet Ke
mal Tihanın ruhuna mevlildu şerif 

kraat olunacağından arzu edenıe -
rin teşrifleri rica olunur 

ADEMİ İKTİDAR 

Ve BEL GEVŞEKLİGİNE Karşı 

HORMOBi N 

verilmesı lüzumu ilan olunur. (3535) 

ÇEKLER 

Londrft 
Nev-york 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterd. 
Berlin 
Brüksel 
Ati na 
Sofya 
Prag 
Madrid 
Varşova 

Buda peşte 
BU kreş 
Belgrad 
Yokohnma 
Stokholm 
Moskovıı 

Viyana 

Kapanış 

6.26 
125 91 

3.51 
6.ll27~ 

28.925 
69.885 
50 885 
21 .~275 

1.145 
1.545 
4.38:) 
6.955 

23 71;5 
25.0-l 
0.94 l!'J 
2.875 

S6.M5 
32.2775 
23.785 

·~I 

En Kısa Lamanda ~ize de aı 
parlak neticeyi kazandırııbiJir. 

Sabah, öğle ve akşail1 

her yemekten soıırıı 

RADYOLİN 

Deniz bank Akay işletmesi Müdürlüğünden: 

İstanbul - Yalova 
Arasında Araba vapuru seferleri ,ı· 

11 - llazıraıı - 938 tarihinden Ağustos 938 nihayetine kadnr '!ri 
.. 0ıe 

nız cumartesi ve pazartesi gu .. lerı 

Osküdardan K. 
Kaba taştan .. 
Yalovaya v. 
Yalovadan K. 
Kaba taştan .. 
Osküdara V. 

Cumartesi günleri Pazartesi guıı 

S. D. 
12 00 
12 30 
15 30 

16 00 
19 30 
20 00 

S. D. 
6 30 
7 30 

10 00 

11 00 
14 30 
15 oo ur 

Bu seferlerde Bilyükadaya nakledilecek Araba ve Hayvan bulu•~) 
sa ogün vapur gidL<ı ve gelişte Büyilkadaya da uğrayacaktır. (323 

tabletleri her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) 

Yeni ne~riyat HAZIMSIZLIK GENÇLiK 
llayatın zevkinden insanı mahrum ecter 

Oıı be~ günlük Gençlik gazete
sinııı üçüncü sayısı fikir ve sanat sa
hı1'ında muhtelif yazılar ve bu me
yanda İnsan mecmuası hakkındaki 
tenkitlerle iııtişaı· etmiştir. 

PERTEV KARBONAT Komprimeleri 

SATILIK 
YENi MOTÖABOT 

Çok temiz 

Aaker Gazetesi 

bi - karbonattan ve ıoı karbonat almaktaki 
gözöııt\nde tutularak yııpılıııı~tır 

HER ECZANEDE SATILIR 

mlı~klllnl Yepyeni 
motörlü 

tekneli, 
denizci 

.. 
yepyeni 
tekne Tiırkiyt'Cle ilk defa hazll'laııaıı 

A•ker gazetesi emekli Korgeneral ı 
Esat Bülkatın direktörlüğü altında 
20 •ayfa, fevkaliide yazılaı- ve ro -
mantarla çıktı. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 6.5 metre uzunluğunda. 1,65 metre genişliğinde içinde yepyeni 22 beygirlik bir •Fiat• nıotoril 

I· 
bulunan açık spor bir motörbot satılıktır. Tekne ve motör yepyenidir. Motörün yeniliği az kullıtJll Dahiliye Mütehassısı da büyük bir ar.a satılıktır 

Pazardan başka günlerde öğleden Beyoğlunda Tarlabaşında Basmatu-

Zührevi ve cilt hastalıkları 
sonra saat (2.5 tan 6 ya) kadar İs- lumba sokağında 2 numaralı evde ma
tanbul Divanyolunda (I04 numa- dam Serposa müracaat edilmesi 

O 
ralı hususi kabınesinde hastalarını Hayn mer kabul eder. Salı, cumartesı günleri Satıibleri. A Cemııletlin Sttı ııçoglu 

llhami Safa 

mı~ manasına alınmamalıdır. Tekneye konulmadan ~vvel (Fiat) motörünün silindirleri ve pisto~· 
tarı ambalajdan çıkmış (müceddet) par~alarla yenilı>nmi~tir. Tekne nisbeten küçük boyuna ııisbetfe 
on kişiyi ferah ferah alabilir. Ambiriyaj edilir. Tornistanı oldukça kuvvetlidir. 

sabah c9.5 - 12• hakiki fıkaraya 
Öğleden ıonra Beyofrlu Ağacami 

mahsustur. MuayenPhane 'e ev tele
çar~ııında No. 133 Telefon: 4358 

Neşrıyat modoro llhaıni Sıılıı 
Ba>ıldığı yer Matbııi Ebuzziya 

Görmek istiyeııler Bostancıda Çatalçeşme karşısında, deniz kenarında seyyar manav Bay l'fiiS' 

lime, fazla tafsilat ve fiat için de gazetemi7 idaresinde Bay Şabana müracaat edebilirler. 
, .................................................................... ;;1 

d'~ 
------------··fon: 22398 - 21044 

j 

- Bu sene bu işı geç kaldı - ' dar Tevens hakkında bir şeyler öğ-

Gece Canavarı ğınız ıçin mi tehir ettıniz? renmiş olacağız. 

C ~ 
-Hayır tam zıımanı. ı Mamering kabul merasimi ile 
- O halde Lwdum Bu işı mali Tevensin üzerinde hasıl edeceği te-

Büyük Polis romanı: 16 sıkıntılarınızdan dolayı katıyen te- siri bu suretle anlamış olacaktı. Ma-
hir etmeyiniz, aksi takdirde bu düş mering açıkgözlüğü sayesinde müt

ne yapt.ığını bil1'."iyecek bir derece-
1 
manlarınız Uzerınde fena bır tesir hiş bir servete malik olmuştu. Yal

ye geldım. Hatta bu sebepten dola-: bırakacaktır. Yalnız merak ettiğim nız şöhreti yoktu. Londranın en zen
yı gelecek hafta Portland Placedeki bir nokta var. O da, bu meşhur Ye- gin adamı olarak Lord Fontley mal 

- Şimdiye kadar mücadele et
meden kimsenin karşısında eğilme
dim. 

- Peki, şimdiki yapmak istedi- kabul merasimini bile tehir ettim. reva pırl11ntasını n~sıl elde ettiği- 1 ··ık h d d T ' 
ğinizin bundan farkı nedir? Mamering: niz? ve mu ususun a a evens anılı

- Hangi resm1 kabulden bah - Halbuki gece canavarı temiz bir 
Lord Mameringin kendisine hid sediyorsunuz? .. . su kadar lekesiz olan bu pırlantayı 

detle baktığını görerek: Lord Fontley gülerek anlatma- senelerce evvel Londra müzesınde 
- Dostum Jlfamering, sonuna ğa ba~ladı. Bu bir haftadanberi 

k d teşhir edildiği vakit görnıüştü. 
a ar çarpışacağım, bu söyledikle- Lordun yüzünde görülen ilk tebes

- Evet ama ... yordu. Lakin, Tevens katiyen Baro-

nun karşısında meydanokuyuşun -
dan bir mana çıkaramıyor ve onu a

di ve sefil bir adam zannediyordu. 

Hayatın takdir ettiği bir cihet var-Lord da sordu: 
rim hepsi teessürden ileri geldi. Siz sümdü: _ Benim müzeler müdür umu- sa o da, zekası idi. 
kenara çekiliniz. Ve hiç bir işle a- _ Belki işitmişsinizdir. Brıı mU olduğum vakit bir kere teşhir_ ÇiinkU gece canavarı zekası sa
Jiikadar olmayınız. Sizi birkaç ay i- Portlaııd PaJa,taki malikanemtlP Jtmiştik o zaman siz giırmemiş yesinde Londrada sevgi temin et -

recede açılmı.ştı. Gece canavarı bir 
taraftan da Lord Fontleyi gözetliyor 
ve bu iki hilekı\rla te~riki mesai et
mesine meydan bırakmak istemiyor 
du. Lakin, Lordun ciddi ve müca
deleyi seven sapına kadar erkek a
dam olduğuna kanaat getirince bu 
düşüncesinden sarfı nazar etti. Ken 
disi Lordu himaye ettikçe Lordun 
herhangi bir menfaatı teperek mü
cadele edeceğini artık anlamış bu
lunuyordu. 

Aradan geçen iki gün zarfında 
gece canavarı birçok planlar kur -
du. Lorda bu iki gün zarfında da hiç 
bir mektup gönderilmemişti.. Bütün 
gözlerde Lordun Portland Palasta a-

çacağı sergiden ve Yerava pırlanta
sıııdan büyük puntolarla bahsedi -
yorlardı. Bunlardan maada pırlan-dare edecek param da var. Derhal her sene kıymetli kolleksiyonumu 1 miydiniz? mişti. Kibar olduğu kadar da iyi ku-

emrinize amadedir. Daima nasıl işi- teşhir ederek ziyaretçilere göste _ Mamering: marcı olan Baron şıklığı ve çapkın- tanın tarihçesi ile Lordun Yerava 
nize devam ettinizse yine devam e- ririm. Bunların arasında pek kıy_ H 1 Ve kabul günU ne lığı sayesinde birk~ defa Tevensle 
diniz. Bu para ile kendinize. sağlam metli ol ,·ın ıı,·r pıı·lanta vardır. Adı zam-an? 

8Gyuırn.u·:·n· il d b' d bana söyler misi- e ır masa a oyun oynamış ve tav-
mihracesinin resimleri biitün sütun

ları dolduruyordu. Lord hakkında 
bir vaziyet yarattığınızı bangerlere da Yerav"d', Bııgiln bu·· tu··n dilnya nı·· '· h k t' ·ı ·· · d b " • rı are e ı ı e onun uzerııı e üyük Londra matbuatının geııis, neşriyatı gösteriniz. Sıkıııtınızı asla sezdir - · 1 . . . . turıst ~ri tarafıııdan ezberlenmiş o- - Madem ki tehir ctnıenıPmi 1 ı , r rol yapmıştı. 
meyınız. Tıcaretın de ba~lıca kaide- lup o tarihte Londradan geçen bü- tavsiye cdiyor•uııuz. Gelecek per -
leri bunlar değil mi? t ·· . I un seyyahlar Yeravayı görmek için şembe giiııil muhakkak. ı 1 L K AD ı M 

b 
-. Öyle ya Mamerıng ! ~u işle- Portland malikii.nemi ziyaret eder- - Demek ki daha "ekiz gün 

1

. Mamering ile borsa acentesi Te-
eııı o kadar aptalla.tırdı kı artık )er f'I ı. ı · · 

· · al' , ı. vP kı hız de o zamana ka- vens!n arası tarif edilemiyecek de-

'ameringi son derece sevince boğu

yordu. Lorda protesto etmiş olan 

bankal&r bu neşriyat üzerine tek
rar yeniden kre.Jilel' açr,ıağa amade 
olduklarına a~.. -~~uıılar yağdı-

rıyorlardı. Bu vaziyet karşısın 
Tevens ne yapıyordu? rl'~ 

Tevens bu geçen iki güıı ı91< , 

da defterlerinde göze çarpacB ""' 
bi olan noktaları kanuna uyd'

1 
d'I 

ğa çalışmış ve nitekim de yaıııtl 01 
müşaviri sayesinde muvaffal< ıf. 
muştu. Bu iş bittikten sonra d~e ı 
du hangi uçuruma ve ne suret ~ıl' 
rükliyeceğini kararlastırmağ'B 

1
• 

' · de 1 "ıı lamıştı. Lakin, Lordun bır u~ 
meydanokumağa başlaması oı~ ~·f 
düşüncelerini de altüst etmişt~· "; 
di düşündüğü şey Mamerirıll11~ıı'ı 
ve ti idi. Bu nazik vaziyete ra u! 
Tevens hiç bir harekete teve,.; bı ,e 
mek istemiyordu. Bunun da ~ ı> 
işin polise aksetmemesi içirıd 1 • ij 
kin, Mamering karşısında ett11 od' 
duğu büyük yemin de hiç ıı1< 1~~fl 
çıkmıyordu. Eğer, şimdi bu !<~ c' 
dan rücu edecek olursa, geceil~ 
varının karşısında çok kilÇ 'İ : 

·ııı" mevkie düşmüş olacaktı. şı 
Mameringin serveti ile oY11' ,ı~ 
Lorddan fazla onun iflasına ~if 
mayı düşünmeğe başlaroıştı· ,e~ 
raftan da onunla hiç bi\nı;, 


