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Sayfa: 2 YENi SABAH 

Yeni «Sabah J> ın tarihi tefrikası: 63 _____ , Büyük bayramı 
kutlulamak için 
geniş hazırlık 

Türkler karşısında 

Napolyon Bonapart 
Yuan: Zıya Şakir 

Kalenin toplan da boş durmuyor, 
ateş yağdmyordu 

Bonapartın gizli hareketleri Türk
leri birden ikaz etmişti 

Tahsisatsızlıktan Adliye sarayı için Ciğerci R 
bu sene yeni orta . . dün altı sene 

Parti merkezinde veri
len k ararlann tatbiki okul açılamıyor hapıshanenm YI- mahkUm 

kılması caiz mi? Cumhuriyet bayramının on be
şinci yılctönumunu kutıamak için Maarif Vekili ve yüksek 
Parti merkezinde tören ve bayram. t d • -d·· •• A 
Jarı kutlama bürosu şefi !zmir me- e rısat mu uru n-
busu Ha an Ali Yücelin de i tiraki- karaya gitti Komisyon toplanıp du· 
ıe bir toplantı yapılmıştır. Başveka- . . . . . . . . ruyor karar veremiyor 
Jet müsteşarı B. Kemal GPdeleç, ve- ~hrunız~~kı tctkikle?ını bıtır~n Altı gün e~el .~ 
kaletlerini temsilen bütün vekillet- :\1aarıf Vekılı Saffet Arıkan dun Arsasında yeniadliye sarayı yaptı- Draman caddesınde aft 
Ier müsteşarları ve Ankara Vali ve a~~a~ki eks?re:ııle Ankıtr:ıya dön: mak üzere yıkılması kararlaştırılan yay~ öldürmekten suçi.un;.. 
belediye reisi B. Nevzat Tandoğan muştur. Vekıl Haydarpaşada Partı, SuJtanahmetteki umumi hapishane bi- cebın meşhut suçlar ka 

1 bulunmu lıırdır. Maarif erkanı ve dostları tarafın - nınının tarihi kıymeti haiz olup otma- Jerine uygun olarak y,_ı 
On beşinci yıldönümünün, yur- dan ui~~lanm~tır. . . . dığuıın tesbiti ve bu binanın yıkılma· kemesi dün ağır ceza~ 

Bu ıztırap ve heyecan içinde, Demişti. Ve sonra, kılıcını çeke· dun her kösesinde kullanmasını te-1 Vekılın dogu seyahatıne ıştırak sı muvafık görülmediği takdirde yeni miş ve karar tefhim edıl 
yaşamaktan, Bonapart't.A bıkmt.Ş u- rek: min için y~ni tedbirler kararlaştı-' eden :\I aarif .. v ~k~leti. yük;; ek tedri~, acLJ'~·e Garay~~m yapılacağı yeri inti- Dünkü celsede d~ııle?e~ 
ımnmıştı .... Kalede - Sözde muha- - II!lcum !... rılmıRtır. sat umum muduru Cevat da aynı hap etmek üıere tesşkil olunen komis· ]erden :'.lahmut bidıseyı 
c:;arada - bulunanlar, deniz tara. Emrini vermişti. v'ilftyet ve belediyeler şimdiden trenle Ankaraya dönmiiştilr. B. Ce- yon dün vali Muhittin Ustündağın ri- Jatmıştır: otfl: 
fmdan her tnrnfla mana ebette bu- Alay, Fransız ~atary~htrınm. ce- faaliyete, sevkediJmi~le?'dir. Yapıl- vat bir haft~ son~a tekt-a~ 1stanbula yasctinde toplanmıştır. . . "- Ayın yirmi _clord: 
lunuyorlardı. mebzUlen yiyecek ve ~ennemt ate11 lennin ~ımaye ınde mış olan tebligat ile vilayet, kazn ve gelecek, Ünı.v~rsıte ve Guzel Sanat- Komi.yon; •alinin riyaseti altında ıdı. Draman caddesınde •. 
içecek eyi re, ayni zamanda bol ılerl atılmıştı. Fakat, bırknç yüz a- nahiye merkezlerjy}e köylerde birer !ar Akademısı_~de meşgul olaca~tır. fetanbtıl müdechnnunıiai Hikmet O- dum. Receple Yahya _llil'I __ .,._., 
cephaneye de mnlik oldukları için: dın_ı ko~ tuktan sonra, kale beden- komisyon te kil edilmiş, bu kom is- n~ sene. b~~?ey.~ konan tnh. ısa- ~at, belediye imar şubesi müdürü, l "~e b~kıy~rsun, bak 
en küçük fOlur \'e tee ür :alti.mctı lerınden boşanan kurşun, gülle, yonlar şimdiden çahr;.ınıya başla _ tın kıfayet.sızlıgı yuzündeıı yenıden maarü müdürü, nafia fen müdürü, dıye bır münakaşaya .....ı..-. 
gö termfyorlnrdı. kumbara ka ırgası ile karşılaşmış- mışlardJr. Orta mektep açılamıyacağı anlaşıl- müzeler müdürü, mimar Sedat ç.eıın.. Recep 30 metre kadar 

Halbuki FTnn ızlnr .. Serbe t ol- tı. . Parti cumhuriyet umdelerini i- maktadlr. .tstanbulda gC;ç:n sene taş, mimar Efdalattin, mimar Asım, s~nra: '~Bana ciğerci n.eed 
dukları hnlde, kaledckilerden daha Genernt Dubon, katıyen aldır - facle eden müteaddit vecizeleri ter- yalnız Üsküdar ve Bakırkoy orta mimıır Vedat, mimar Sedat ve tarih dıye bagırdı ve durdu. ydP. 
sıkıntılı bir hnyat geç..iriyorlardı ... ~amıştı. Hakika.ten takdire. şayan tip etmiş ve bunları tabettirip bil _ mektepleri~d? çift te~risa_L yapıl.: mual!imi Mi~krimi.n Halliden mii'rek- k_~s~~dan retişti. İki adılll tat• 
Bu yabancı memlekette, her nevi b1r ce aretle, daım~ alayın önUnde tün teşkilata doğıtmak üzere bu. mı.ştı. Her :kı mektebı? bınası. mu- keptir. rucluler. K.a~ga~:a t~t~ştu 
mahrumiyetler içinde, her an ar • koşarak, he~deklen dolduran taş lunmuştur. Ayrıca bu ncizelerin s~ıt olmadıgından tcdrısattan ıste • Dünkü toplantıda muhtelif fikirler rada bekçı ıle uç kışı 
tan bir endi e ile meçhul bir akibe- \'e toprak ?'ıgın.larını .a~mış, kalede muntazam bir şekilde yaptırılması-! nılen r~ndım_an alınamamıştı. Buna ortaya atılmış, azadan bir kısmı bu rek a~dılar ... R~cep a""' •• - ... 
te doğru sürüklenip gidiyorlardı. açılan gedıklerm dibıne dayanmış- nı temin için majil.,kül vo miniskiil mukabıJ ~e~ıd~n .?r_L-ı mektep .•ç~ - b?ruuıın Mimar Sinan tacafınrla.n yap· detlendı v~: ~ız arkacl-:; 

Bonnpart, artık talihinin son tı. . . harfleri ihtiva eden niimuııeler de lam~yacag~- ılerı ~urillerek şehrımız- tırılmış olduğunu, diğer bir kısmı 14 ga da ederız, ~ı~e ne olQf 
cilvelerini de tecrübeye karar ver- t tihkAm efradı, beraber getır- bastırılmıştır. dekı on <lort orta mektepte daha 

15 
. i asra ait olduğunu ve ba· çıkıştı. Sonra ıki adım 

mişti. Tekrar hücumlarn geçecekti. di~leri merdivenleri, açılan rahne- İnhisarlar ba)Tam gilnJerine çift ted~Isat yapılacağı anlaşı~mak. :~=ı da ın~imar Mehmet tarafından diter. Y~hya Recebe bil" ebf 
Fakat bu hücumlarda muvnffaki - lerm _kenarlarına dayamışlardı. ~~I mahsus olmak üzere husu i sigara- ta.dır. Şı'?diden yapıhm tııhmınlere darüşşifa olarak in~ eclilmi~ bulundu- du. Ayn~ za~nda nec 
yete engel olan başlıca amil kale- mer~ıve~lerc. en evvel General D.u- !ar çıkaracak ve kutular, şşeler gö__rc yenı?en orta mektep açılama- ğunu ileri sürmüştür. Yalnız bütün takmak ı._t~dı. Recep 8f 
nin dibindeki hendeki erdi. bon ıle bır yüzbaşı; ve sonra da yır- gibi bütün inhisar maddeleri üstüne dıgı takd~rde orta mektep sınıfla- bu iddialar vesikalara istinad ettirile- oldu ve ıgılerek YııhYIP 

Bu hendekleri alt O t etmiyc kn· mi beş nefer tırmanmıştı. on beşinci yıldönümilnü habrlnta- rmda yenı ders yılında talebe mik. i tir döndü. Elinde bir bıçnl< 
rar veren Bonapart, derhal bütün Fakat o anda, gediğin iç tara - cak resimler yapacak ve bandrol - tarı ~5 - 80 e .. çıkacaktır. l\~aarif Ve mc~om~yon mMaisine devam ede- gör~.üm. B~ sır~da YnbYA 
ml··ıhendislerle istihkllm müfrezesi- fından palalar \'e kılıçlar parln - !er yapıstıracaktır 1 kAletı, her muracaat erlenın mekte- k .. .. .. d k" b g··n·· de ben uz yenı çekıyordu. ~ 

•w . . w \ < • • • • • • ce ve onumuz e ı çarşam a u u w 

ni harekete geçirmişti. mış ... Delıgin arkası, çelık bır ag Türk bayrağının rengi Rekli ve I be kaydedılmesını emretmıst1r. İs - b . h b" ında tetkikat yapa- dırdı ve bıçagını sapla 
Her gece bu müfreze kalenin halini almıştı. nisbetlerini gösteren kanun~ U\rguıı 'tanbulla beraber birçok vilüyetler akptıs IUlCB dınas ~- ·k bu bi aya ait önümden geçerek kaçh. l 

' G l D""b 1 1 b. ~ d d . t hl'k . ca ır. un an ~i a n . k "'" kenarına kndar sokuluvor Zul • enera u on, a ay ı ır ses - olarak Sümerbank veni bavraklar e e aynı e ı e !nevzubahstır. .h. 'k 
1 

t 
1 1 

d wı nı arnına koyarak: • 
· .. · · · 'I · · · . .. . tarı ı vcsı a ar mevcu o up o ma ıg . . . , _.....ırı 

metten istifade ederek yumuşak le· yaptırmağa baRlamıstır. Bu kanuna •t aarıf Vekaletı henu.z bu tchlıke-ı h l'f 
1 

d t lacaktır dedı ve sol elındekı .01~.hll 
. lI C .ı l\·I· f" l . . • • ....... 1 d ··ıct· V k" mu teı yerer en araşın . S . B l h ~~ toprakları sessız sadnsız kazıyor... - ey, e~aı .... ısa ır erını uygun olmıyan bayrakiarın asılma nın onunu a mış egı ıı._ e ıl. An- Neticede, bina, tarihi kıymeti ha· attı: om~ a at ecza ~--MI: 

Açılan Jiiğımlnra fıçılar dolusu bıı~ ne fena karşıluıorsun. sına müsaade edilmiyeC'eği için ge- knrnya dl.>ndükten sonra nmumı mü,. , d -
1 1 

d hal ık 
1 

• ru ılerledı. Ben de ark~ 
D. b w -,;• k. b·ı· f tt• J } • ..... ) • t k l'Z Oıma ıgı nnnştırsa er 'f ıa ti Ş k . d".kk. nlll rut yerleştiriyor.. Ortalık ağarır - ı~e .~g_:rnuş:·· ~· e ım_. 1 ır ni~ mikyasta bayrak ihtiyacmı tc _ e ış er e umu~ı mu~ ur erm e l'ar cnktır. ~ .. e ercı .. ~ anı fi, 

:ken bütün toplar gürlemeye baş _ nasll bır duşunce ıle, başındakt Gc- mın etmek üzere SUmerbankııı fab- toplanarak bu ışe bır çare bulma- duştu. Keııdısını ecz~ 
hyor ... İşte 0 znman, bu lağımlar- neral şapkasını çıkarara~ iç:ri fır- rikalan şimdiden büyük bir faali- ları muhtemel~i~. . . • BELEOlYEDEı türclüler. Bundan sonrasıJI 
d ateşleniyor... Piyaue nlayları, latmışt~··· Fakat o anda ıçerıdcn a- yete geçmişlerdir. . B~ senede~ Jtıbaren hselerın bı- yorum. ,, . . 
hücuma geçiyordu. tılan bı.r taş, k:afasım yarmış ... no- On beşinci yıldfüıOmü bayramı- rıncı devrelerıne talebe alınmıyacak Ku ruk a"' ı Suçlu Recep bu şah~ 

Fnknt. kalenin topları dn b~ ğuk bir ferl'ad çıkararak merdi • nın yurt dışında evvelki yıJJardan üç sene sonra liselerin birinci dev- Y Y g ne itiraz etmiş ve yalan ait! 
durmıyordu. Hücum afları üzerine venden yere yuva~lnnmı~t~. ~l~hn üston bir şekild::? kutlanması releri kaldırılacaktır. Böylec~ Jiı:e~I BeJedi~e şubeleri, kuyru~ yağ- iddia .~yle~iştir. .. . 
sel gibi ateş yağdırıyordu. O onda, kalenın (gıdış burcu) ı.çm Hariciye vekaleti ;:;imdiden alU- lere daha fazla talebe kaydedılmesı tarını et fıyatmd& veya te bıt ede- Muteakıben muddeı 

Bonapartın bu gizli hnrek ti, ile (Muhammet bur~u) nun mazgal kadarlara Jazımgelen talimatı ve.r _ temin olunacaktır. cekleri fiyat ilzerinden sattırm~kt~- şat Sı~ka .. i~di.~sını serdet~ 
Tiirkleri derhal ikaz etmi ti. Gece. !arından boşnnan bır makas ateşi, miştir. Elçiliklerde büyük resmi ka- dır. Bundan sonra kuyruk yagı fı. sebebı gozonuııe alınsa d~ 
nin sessizlikleri içinde, Jağım kaz- o iki burç arasın~ . Yt~ılı~ kalan buller yapılacak ve yurt dışındaki KÜLTÜR iŞLERİ: yatları i ten~len .fiya~ara satı!abi - ~i ma.d~e.re göre cezai -'""~--
mak için çalışan istihkam mQfrze- Fransızları orak gıbı bıçmıye baş - vatandaşlarımızın bu l,üyük günü- lecek, beledıyenın müdahelesı ol • ıstemı~tır. • 
sini maharetle tnrassut Ptmişler .... lamıştı: Artık 0 dar s~ha, barımı - müze neşe ve sevinçlerini katmala- Lise kamplarj. mıyacaktır. B1.ı_ıH:an .son~~ celse ~ 
Bir gece, sa annk gibi yağdırdıkla- maz hır hal almıştı. rı !emin olunacaktır. Li.,e askerlik kam ları bu iin S k ki • r.., • rek ~akı~lcr muzakereJe 
rı el kumbarnlariyle bu müfrezeyi Fedai hücum alayının üç böHiğü, 0 bitmektedir. Talebelerp bugün ö:le- O a ann temız ıgı lerdır. Bır saat sonr.a c-
p~rişan eylem~lerdi... Müfrezenin fist.üste .YJğılrnış; kanlı. :csat küt .. - .MAHKEMELERDE <len sonra kamplan terkedecekler. Şehrin temizlik i~leri ısliih edi- açıl~ ve karar ~efhını .,» 
bırçok efradı, parça parça olmuş • I~ ı halındc orada serılıp knlmış~ı. dir. lecektir. Belediye müfettişlerinden Kararda hulasatan f 
}ardı. Bunların içlerinde. Fransız or Kaçanların içinden de, ya1·ıdan faz- Sokak ortasında yara- mürekkep bir heyet. bundan bir mektedir- . 
dusunun en namdar mühendislerin- la ı kurtulamamıştı. Janan kızın davası Orta tedrisat müdürü müddet evvel bu hu~usu gözden ge- "Makt.ul Yahyanın _bit 
deıı olnn General Sa11son da var· Fedakar birkaç nefer; baygın Un kapanında oturan ve Cibali . . . çirmiş, temizlik işlerinin ıs.la hına a- v~J Recebı~ kız karde.şı.1_. dı. (1) bfr halde bulunan General Dübonu ! b fk d . Şehrımızın Orta mektep duru • it bir rapor tanzim etmi ti. Şehir nı.şanlandıgını ve fakat 

a r asın a amelehk yaparken ö d · M rü 1 ' d · ı , · ·l ld kl ye Bonapart, evvelce hatalı bir ke- sırtlarında taşıyarak kurtarmıya k d' 1 ,1 . d munu g z en geçıren aa \ e - sokaklarının temizliği bundan son- o a)ısı~ e ayrı ı arı 
. en ıs.} e aynı yer e çalışan ve ay- kal f t t d ·~ t .. d.. .. 1 d kik hı şıf yaptığından dolayı bu G n rale çalışmışlardı. Ve onu, bataryaların ni evde oturan Halide adında bir kı A e. ı bor ad e rBı:sa umun~ mu u:u ra bu raporda tesbit edilen esaslar akra arıelndi:ı._ .aç~ 1h:-dv~ ı-' 
muğberdi. Fakat onun bfü•lece vazi yanına kadar getirmive muvaffak k· k . d .. - vnı ura an ursaya ~ıdecektır. dahlinde olacaktır. ua g gı 'e a ı.se 

• •l zı so el Ol tasın a uç kurı.unla va B A . B . . y h w ta.:ı "k 
fe başında, feci bir şekilde can ver .. olmuşlardı. ralamaktaıı suçlu İbt-ıthlrn 

0
·gyi- .a~t vk~kı u~şanın mektep vazıye- H lk h . I oınd ~ yayı :gır_ ırı, ıı 

mesi, Boııapartı son derecede müte- Cesur General orads son defa . . ~ _ u 1 tın.ı et ı ethkten sonra Ankaraya a amam arı vur ugu ve a.ııçagı evu 
· t · t' , . . ' ::\Iehmedin mubakeme~ıne dün agır dönecektir. J çektiği sabit olmuş ve k essır e mış ı. oJarak gözl.crrnı aç~ıtıtı. D~dakla- cezada devam edilmiştir. açı mıyor kiin ik n ka ı kurtul~ 

.:. rrnda acı bır tebessüm oldugu hal- T hk.k t ·· M h . B ıı· 1 • . . . e ~ ç P . 
. . d t f d k·ı d 1 d l a 

1 
a a gore, e .met Ilalıde ursa mua ım erı Sıhhiye Vekaleti lstanbulda fa- dısıııın hucum etmesı d ~u .~.eneralın vefatı . Uzcrınden e e ra. m a 

1 
ere 

8 gın a gın ile evlenmek istemiş ve kızın ailesi . . kir halkın az bir ücretle yıkannbil- çuna uyan ceza kannııUDJlll 
henCız ıkı gün geçmeden, Bonapart, bakmış. ele buna mU\·afakat etmislerdir Bursa mualhmlerınöen mürek - . . . h Ik h 

1 
kt ci maddesi mucibince ı& 

ayni derecede acı bir felilket karşı- - ÖlUyorum, çocuklar! ..• Fran- Fakat Mehmet, medeni nikah d~~ ken bir grup İstanbul ta~lkile Edir- ~esı 1ıçm üa d al marn .. arbı taçacati 1• bar
1 

·ne fakat hadisedeki 
d k 1 t O Ü • b" h l"' . . . ı apı an m ca e e mus e ne ce • ~m a .. a m~. ı. • g n. yıne ır U- saya se am... ğ'.I, imam nikahiyle evlenmek iste- neye gıtmıştı. Muallimler Edi.rne - vermiş olduğundan halk hamamla. rikten dolayı hafületici 

cum numa~ışi ~apılacaktı. Ve eğer Dlye mırıldanmıştı. Ve ... O an- yınce gerek kız ve gerek aile j bu- den sonra Trakyanın muhtehf şe-
1 

· d'J"k 
1
.. ··-mevcut oldug-tından agyır b Q • u •t b" · t h" 1 . . . t rının açı masma şım ı ı uzum go 

u n mayış m aı ır ynzıye a - da "'Özlerini ebcdiyyen kapamıştı nu şiddetle rcddetmi~lerdir. Meh - ır erını gezmı,ş ve tekrar stanbula UI kt d" zasının hupse tahvilir.e ve h k .k .. b" hU k Jb ı ~ · • d . 1 . r meme e ır. . Jır , a ı ı ır cuma & o una. H M , T l"hJ met fikrinde israr etmi~ ve nihayet önmOş crdır. Bursalı muallimler zasının ıfa üçte ikisi indiril 
caktı. 0 d ey, rt ::m a. ı ··~1 h bir sabah ~mat altıda i. ine giden kı- bu akşam Bursaya gide<'eklerdir. Yol ihtiyacı ııe müddetle h psine ve 

Bu \•azifeyi, General Dubon de- . r u se a ı, perışan : çe. - zın Ayvansarayda yol;ınu bekliye _ • • . . . muhakeme rna rafı~ın ----
ruhtc etmişti. Ve bu iş için de, fır· r~ ıle Bonapartın çadırına gı~mış- rek 5 el ateş etmiş ve bunlardan ü- MuallımJer heyeti Al- Halk par~sı. kongreJeı-ı~.d~ ya~ tahsiline karar veriJmiştir· ,,,-: 
kasının en güzide bölüklerinden e- tı ... Başkumandan onun çehresınde- çil kıza hır· ; bı·r başk . b" . d b .. "d• pılan temennılerınden en muhımmı K k 

ki if d . . Ü <. • a::.ına ve ırı e manyaya ugun gı ıyor ararın o unmcı:ıını 
çerek mürettep bir alay teşkil ey - acı a eyı gö~ r görn:ez, adeta kazaen kendisine isab<:'t etmiştir yolsuzluğun riderilmesi olmakta- Uecep bü'-•ilk bir sevin~• 
ı · ti demir bfr pençe ıle kalbı burula • . _ · . . J 

enuş · k. Halı de agır yaralanmış ve 37 gün Almanyada yapılan beynelnıılel dır. Hemen her semtın yolları bo - kalkmı~ ve: 
EvveUl., bütün bat~ryaların mUş ra • .. . hastahanede kaldıktan sonra iyileş mesleki tedrisat kongrt'siııe Tilrki- zuk olduğundan halk yollarının bir _ Yaş.asın cumhur;,_& 

tere~ makas ateşlerıyle bi! topç~ .. . -:- Ne var?··· Sizi, mOteessır miştir. yed~n yirmi_ muallimin iştirak et _ an evvel yapılması için partinin yar Jarı ve hakimleri. diye • 
ateşı başlamış~. Bu rnüess.ır atcşı, goruyor~m: Mehmet tevki! edildiği zaman mesıne Vekıller Hey<>ti tarafından dımını istemektedir. Her sene bu 
kale bedenlerı üzerinde, epeyce Demıştı. akli muvazenesizlik iddiasında bu- karar verilmiş olduğundan yirmi t ·ı t b l d T l k t b .. t MÜTEFERRiK • 
rahneler açmıştı. Sertabip, endi~eli bir vaziyetle }unmuş ve müşahedeye .'.\lınmak üze kişilik heyet bugün yol:ı çıkacaktır.. emennı_er ~s ı e 1• ~· a ~ k u - • 

Ögwle'-·e dogwru pı"y:ıde alayla• .. ı . . v k . . . . . II t• A k d S t k . çe darhgı nıilnasebetıy.e gerı alır. ş· d•f r 
J.. • • ... - ellerını uguşturara ·, cPvap vermi~· re tıbbı adlıye göndcrılmışti. Tıbbı eye ı, n ara a an1l me ·tebı t . . . . . . . ımen ı e 

mn sOngulerı pal'lldamış; hOcttm . dl"' .. h d h .. d .. 10v.. •• muallimlerinden K rn t Ek stanbul beledıJ esı ıkı sene ıçın-
tl: a ı muşa e e ane mu ur gunun . . . .ıs e ' rem, de ehrin belli ba lı olJannı baıı- mektebi hazırlıkları ba larn.ıştı. Arhk o run . . dün okunan raporunda cürmü işle- Tıcaret lise ı mualılmlerinden Ni. ş . ş Y ' . . . . 

kaleye girileceğine dair herkeste - General r... Kaç gü~denben, diği esnada )lehmette ~ezai ehliye- hat, Rebia, lsmetpaşa kız enstitüsü tan yapacağı a-ibi buralardan çıka - . • ~ski.şehirde, şınıe.n?~ 
biiyOk ve kat'i bir itminan vardı. baZl hastalardan ~üplıelenıyordum. t . b" b" • b 1 d v 11. 1 . d A K t cak taııJarla ta.il ... ollan da ikmal ımızın bu faal merkezın 

e manı ıç ır arıza n unma ıgı mua ım erın en yşeı onya şana \ " k b. - d ,e 
Hatta bizzat General bile klhcı Maalesef bugün, bu filphelerim ta. bildirilmekte idi. mektebi muallimlerinden Ali Rıza etnıeğe çalışacaktır. Bn münasebet- ç_ırak me t~ ı. vucu e ~ 

nı çekerek ~hı_ym başına ge9tiği za- hakkuk etti. Büyük bi::- fe!Aket kar. Suçlu hakkındaki müddeiumu. Nazmi, Ankara lsmetpaşa kız enS.: le son üç sene zarfında parti kon. tı.r. :Mcktebın mşasın:ı. y 
man, gür hır sesle . şısındayız. . . "dd" d l:!f Is d .. U l 1 . d S •t l t !anacaktır. . _.t 

- Çocuklar' . ö md ıdn~nl ı_ ıalsdı ~ a edvve ıd~-e k~. edser tibtüs muta mketrınb. en ll~ı ı' ~ adn gre1erinde izhar edilen yol ihtiyacı Mektebe leyli ve mec~ 
. . . .... ğle ycmegını _ Bir feJAket mi?... Nasıl bir e ı mış o ugun an un u u • ul sana me e ı mua ım erm en mOmkiln mertebe giderilecektir 

1 
k kl devlet 1 

şehırde yıyece.ğız.. f Ulk t' ruşrna mildafaa için talik olunmuş- CeUl.l, Halide, Aydın sanat mekte • · ~ ınaca ~~:u h.ar t .. Iye 
Diye bağırmıştı. e ·e · ••· tur. binden Naim· Diyarbakır sanat ---o- arının . ışe _ır a 0 "-=;ı .. tMI 
Oyle, tam ya k - Veba.... . ' . A lışarak şımendifer san~~ • 

.. g ~~ ~ nm saat. ~la. bu - Veba mı? ••• Ne sö ·ı-· orsu - mektebı?den Sil~cyla.' Elazığ Muamelecilik yasak çük yaştan itibaren staj :fedaı alaj'ını selamlamak ıçm Bo.. l uy Yol v • • kız en titilsil muallımlerınden Men- · d b" · · ·n . ., s k . ı ı ergısı . . . nı zaman a ır lŞçını napart bataryaların y:ınına gelmış~ nuz • •· a ın, ) anı mış o nııyasmız,. H " ü • 1 d 1 kı'bet MelaAhat Yakup Bursa sa- Halktan hır çocunun ışlerı hükil ld"W. k d d s t . G 1 D""b ı· · , S b" ··ıd ususı m e.,,sese er e ça ışan - • , • • . . . zımgc ıgı a ar er 
\ e::ra u onun c ını sıknuen crta ıp, acı acı gu O: larla, seyyar esnaf ve ham mallar _ nat mektebinden l\Iehmet, H ayn met daıreıe_nnde. muamel~cıler tara dir. l\Iektebc ilk mektep 

gu ere · - Yanılmak mı? ... Ah, Gene - dnn yol vergisi tah~iHitı vaktinde Duyan, İzmir Sanat mcktcbnden İb fında.n. ~a~ıp ed~lme~tedır. . Halk, alınacağı için çırak mekte.~ 
- Cezara, selam söyleyiniz • ral... Bunu, emcrıni ederdim. yıı.ınıamnmaktadır. Bunclan sonra rahim teşkil etmektedir. kendı ışını kendı takıp edebılece - leri orta mektep derce~ 

Ne çare ki.... bu gibilerin hem çalıştıkları ve hem l\Ieslekt tedrisat kongresini mü- ğinden memurlar esbabı mesalihle cnktır. ~ 
(1) Ba~ı mehazlar, bu senera· Bonapart, dişlerini sıkarak: de oturdukları yerler tesbit edile- teakip muallhnler Alm:myanın muh bizzat temas edecek, muamelecile. Yetiştirilen gençler IC 

lin (Kefarelli) olduiunu kaydedi - - Hey, .nıeşum talih.... cek, izlerini kaybetmelerine mani telif fabrikalarını gezdikten sonra rin araya girmelerine izin verilmi- datlı olanlar Avrupaya 
... yarlar. 'Daha var) olunacaktır. Türkiyeye döneceklerdir. ~!çektir. ce) 



p 
ye 
il 

ı~' 
~eı 

.Sayfa: 3 

BALKANLARDA 
~Usyada ruhani ayin • 

Almanya ve /ngiltere 
arasındaki rekabet 

't.foa'kovadan Fransız ıazetele
lt.~tlen bir haberde ıeçen pazar 
ltaj 1 Moakovadaki Epifani kili
~ ll;dir bir rasimeye sahne ol
)' u kiliae Moakovada da el-
~·~çık bulunan mabetlerin en • 1. ·ı· .. Al 

Hif lerden Musoliniye 
tebrik telgrafı 

Berlin, 29 (A.A.) - B. Musoli
ninin doğumunun 55 inci yıldönümü 
münasebetiyle B. llitler, İtalya hü-

Südet Almanlarına 
yeni teklifler 

b u "e en muhtefcmidir. Bır ngı ız mecmuasına gore man-
ı... "oırı. h.. A • • ktlmeti reıs· ı· ve imparatorluk mare-
:'Uer nya ukumetı ecnebı dev- ç k h •• k "' • • J ~llııd ne%dindeki mümessillerine ya mücadelede mag" liip olmuştur ş~!ı Duçeye bir telgraf ç:kmişt~.r. e U UmetJnln eVVe Ce 
'• Uldarı tehir mabetlerinde Fuhrer, bu t:l~afında ezcumle şoy kJ.fJ d k • 
~tı ehffa valde krali~enin iıtira- Great Britaln Anel the East ne artan bir dikkatle takip olunuyor. Je demektedır · t te J erin en ayrı te lıfler 
ı....- tıl u i · b' • · · . . i .1. . . . . . "Şahsi refahınız ve hem talya-
:"lll. ,çın ır ayın tertıp etme- iımnıdekı ngı ız mecmuası fU Ve bu alaka 1ngıhz sıynsetının Bal- . •• "" • J J 

vaki 
ileri 

~•ıd ~~retmit olduğundan Mos - tayanı dikkat makaleyi yuıyo,.: kanlarda Alman ticari nüfuzu üze- n~n azam~tıne hem de ~~rupa sul - SUrecegJ an aşı JyOr 
•! '"• R ·· ·ı· d b k. . hüne hadım olan mesaınız hakkın-.... ~ omen mumeaaı ı e ay- Almanya Auupa cenu u şar ı- rinde yapacağı tesırler hatkında bes- . . . . ._ . . . . . 'I •lınıt olmalı ki Sovyet ma- sindeki hakimiyeti elinden kaçır- lenen endişeden doğmaktAdır. da~ı en samimi tem~nnıl~rımı. a~ze- Prag, 29 (A.A.) - t,e1eka aJan- mış olan proJeler metınlerıne vast 
"1, •'l'ına müracaat etmİf ve makta olduğunun farkındadır. İn- Türki e e geniıı kreciıler temin derım. Roma - Berhıı_ mıhverını ve sı, milJetler statüsüne ve Jiganlar hak mikyasta tetabuk etmekte olduğunu 
,..._ 1' d,' R h'"k. . . b . . . . Y Y '( hayatınızın muvaffakıyetlerle dolu k d k. k d · t ı d · t• bildirmektedı·r 
"~Ilı omen u umetının u gılterenın son zamanlarda Türkıye eden !n iliz _ Türk anlaşması cenu- . . . . ın a ı anuna aır gaze e er e ın ı- · 
L . llnu 1·,•af h .. dik d R d .. t' ~. ti" • f g olarak geçen senesı ıçınde ımpara- . 1 h b 1 • b 1 Matbuat bu··rosu ı·1a· ve edı·,·or · 
"ti • • a ma zur aorme • e ve omanya a gırış ıgı carı a b ki A d diğer meml . _ . . şar etmış o an a er erın un ara a- • · 
..._ lçın 1 ı;- .f • kT u şar vrupa a, e- torluk topraklarındakı telakımız "Ş h ld ç t k · t b 
"İııde ~ ~ç~n pazar -P1 anı ı 1- aliyet haberleri Berlin gazetelerin - ketlere de teşmil edil~cek bir hareke- d d ti - d h i it hakiki metinlerini göstermemekte ·-. u .a . e e e ~ aJansm~n e -

J 
•Yını ruham yapıJmıt• de "İngilterenin Balkanlara hücu - . l k F kk. d·ı· esnasın a os ugumuzu a a z ya- . . .. . . lıgınden ıstıhraç edılecek netıce şu -

bt,·ı·ıd tın başlangıcı o ara tc a ı e ı ı - de tar"ı'n etmi• olmamız benı·m ı·rı·n rını gostermemekte olduğunu bıl - d k. S"d t Al 1 1. k i te •· • enL - · k 'ht' 1 "İ ·1t · 0 agand . l . ., v .,, ur ı u e man ar ır as na v-" f•Jc· uerı anca ı ıyar arın mu, ve ngı erenın pr P a yor; fakat buna mukabıl ngıltere - k . d . t b. dirmektedir. . . . . 
"1~ Lır kadınların devam ettikleri hilesi,, gibi başlıklarla ilin edilmiş- nin Balkan mahfillerine laz1mgelen pkeyf~ıytta. e memnunıye e şayan ır Sild t Al 1 tb t bü dı edılmış olan proJeler, artık mute-
L· QU • . • h . .• .. . . e ıye ır. ,, e man arının ma ua - b d - .1d. y b f k d .. 
ıq' •Yını ru anı yuzunden es- tir. pazarı temin edemiyeceği ve binaen . _ . . er egı ır. e u ır aya ıger me, 
"'-ıı .nlara mahıuı ~ataaımı ik- Alman matbuatı Fransa ile Tür- aleyh kredi yoliyle ticareti inkişaf et- Havada 24 takla rosu, neşretmış oldugu bır ~avzıhe tinler tevdi edilecektir. Şimdiye ka· 
\ııı •d~verınit ve fakirlerin de- kiye arasında iyi münasebetlerin tirmeyi istihdaf eden İngıliz siyase- Belgrad, 29 (A.A.) _ Bilkreş- matbuat tarafından neşredtlmış olan dar partinin murahhas lıeyeti bu ~u, 
,tlt•ttılderi mabet ecnebi diplo- mevcudiyetini gösteren İskenderun tinin neticede zararlı bır mevduat ten gelen Amerikan tayyareci God- tafsilitın hükumet tarafından 30 ha- sus hakkında henüz bir şey öğrenme. 
,~ın ve büyük üniformalı a- vekayii dolayısiyl& de ateş püskür- şeklinde tecelli edeceği mutalaası yü- ren Nis, Belgrad tayyare meydanın ziranda Südet Almanlara tevdi edil- miştir. ,, 
~lı il~terlerin toplandıkları ihti- mekten hali kalmamıştır. Ti.irk ve rütillüyor. M:aamafih yürütülen çok da yeni Flit ntimune tayyaresini gös 
~e h?" ~oplantı yeri manzarasını Fransız. askeri. ~ıtal~rının İsk:nde- manidar bir mülahazadn Almanyanın termiştir. Tayyare havada 24 takla H t d k t • ı • 

81'rttı,tır. runa gırmelerı üzerınde Berhn - ekonomi nüfuzunu kırmak için İngil- attıktan sonra henüz malfim olmı- a ay a ayı JŞ erı 
'ı tı. ruhani Ayinde Sovyet Ruıya Roma mihvel'inin Akdenizin idare- terenin zarara katlanm<\yı göze al- yan sebeplerden dolayı yere düşe- . 
~ ;~• h•riciye komiserliği proto- sini ellerine geçirmek ümitleri boşa mış olmasıdır. rek parçalanmış ve pilot derhal öl- •• k A • • d 
~elrtktörü Barkov da Sosyalist çıkmıştır. . . ,. Bu ~ütalaala~-~r~s.ıncl~ baz~ nok- milşti.ir. su un ıçın e 
~t. Cuınhuriyetleri ittihadı hü- Almanların hıddetı v. ıener Neus talar ışe gelmedıgı ıçm :tıkredilme - Jngiliz hanedanından biri 

tını teınıil etmittir. te Nachrichten adlı Viyana gazete- miştir. Hiç kimse inkar etmez ki Al- • •
1 

J 
~'tı!••vadisi veren Fransız ga- sinin bir başına.kalesinde şöyle ifa- ma~~~~ Tür~iye.ve diğer me~leket.- ve karısı Yugoslavyada Evvelce aleyhimize rey verdırı en eri 
L:lt't'ı Ruı h'·k· • . b h de bulmuştu: 'Fransanın unutul - ler ıuın genış hır pazar t<:mın etmı~ Belgrad, 29 (A.A.) - Dük ve 
""tiJı• ya u umehnın u are l d 1..: T" k" . S . d k. . f k t b t t·· . . • d• J h• • d •• d •• J ~ L. 'il Ro h .. k,. • k mama l ır Jl..L ur ıyenın urıye e ı tır; a a u pazar, sa ıcı UCC'ar ıçın Düşes dö Kont beş ağustos tarihi- şım 1 e ımıze on u er 

•ıt ınanya u umetane ar- k lli ti . hl . . k d k- l b. h 1 t Ç"nk' İ ~ teınileıi suretinde telakki e- e a ye nı maye ıçın ne a ar arı ır sa a o amamış ır. u ü ne kadar slovanyada kain Bredo _ . ı ··- . 
L.. - •i l•z ld·-· • b d hakkı varsa Almanyamn da Çekos- Balkanlı tüccarın satı!ı?c eşya.sına Kranj şatosunda prens Pol ile Pren- Antakya, 29 (A.A.) - Kayıt ış- ogrendım. 
~et turnı;;'g~ ı~ın~ ~~k. un.~ lovakyadaki Alman ekalli;) etini hi- karşı gösterilen talep Almanyaya bir ses Olganın misafiri olacaktır. Beş leri devam etmektedir. Hiç bir hadise Alevi eı;ırafı nahiye mlldilrilnün 
~~oka k'l'urı~et ;;' u 1um~ının maye için o derece hakkı vardır. çok donmuş kredilerin husulüne yol ağustostan yirmi ağusto<ıa kadar vuku bulmamıştır. yanında yaptıkları, beyAnatta, ev _ı 

illi d ~·· ıı~s ne_. ar•• 0 an are- Eğer Türkiyenin İakenderun ü- açmış ve bunun neticesi olarak don - Tiha adındaki Yugoslav yatı ile Ad Evvelki gün Süveydiyeye yaptı - velki menfi haddı hareketlerinin bü-
-. .... -· eırıttırecegı manaımı ta- . - .. . - . Al . . . k .1 . . 1 Tü k l. ilk b" t "k t dh"s e·eri oldu ' > ~ul\ d . _. . •

1 
A d' zerıne yurumesı dogru ıse man e- muş kredılerı ışler hale so ahı mek ı- riya tik şehirJerinde Yugoslav sula- ğım bır seyahatte evve ce r ıs- Y ır azyı ve e ı, :s • 

"'I, .. , e emıyeceeını 1 ave e ı- kalliyeti ile meskun olan mmtaka- çin Balkan ithalatçıları pıar intihabın rında bir ceveliin yapacaklar, mü- tesi aleyhinde görülmemiş bir şiddet ğunu, şimdi ise tamamen serbest ol-* lara da Almanların yiit•ümesi yanlış dan mahrum kalarak Alnanyayı en jteakiben birkaç gün Zavtat ve Dub- le propaganda ve tedhiş hareketi ~uklarından hakikt_ arzuları~ın tec~l 
~ olamaz. ,, ön safa almak mecburiyetinde kal - rovnikte kalacaklardır. Dük ve Dü- yapmış ve daha doğrusu yaptırmış o- lı etmekte bulundugunu te~·ıt ve hır 

ta
11812 

• • Fakat Almanya kendi kendine mışlardır. Bu suretle bir nevi sunı ses, müteakiben. tekrar Prens ve lan Süveydiye alevilerinin bu defa delil olmak üzere de Sü·.eydiye çar-
generalı Surıyeden de itiraf etmelidir ki Almanyanın takas sistemi işlemeğe başlamıştır. Prensesin mi.;afiri olarak şatoya nahiyelerinde büro açılmamış olma- şısında şapka k~lm~dığın~an .B~~u:· 

lleru uzaklaşb Balkan politikası bugün muvaffaki Almanya yakın Şarkta ekonomik mü döneceklerdir. sına rağmen kendiliklerinden Antak- tan 500 şapka ııparış ettı :derını ıla-
~~ r~ 29 (A.A.) - ~ir mü~det yelten çok uzaktır. Dostu olan İtal- nasebetlerini inkişaf ettirmek için yaya giderek Türk kartı aldıklarını ve etmişlerdir. 
llJı ecı· sek harp konseyı azalıgına yanın ümitleru ise İskenderun an - son seneler zarfında taka~ prensibini Bir muhabı·r ftalyadan 
~daki ılrniş olunan Suri.} e ve Lüb · !aşması üzerine bir hayli sarsılmış- bir hayli teşmil etmiştir. 
,'(Ilı Fransız kıtaları Başkuman- tır 1 · d çıkarıldı 
~t. General II tz' dil Sf k · nkıta an sonra 
·ıılls u ınger, n en s İt ı r t k·1·t d 1 · 1 • ~'- ız v .

1 11 d . . . aya ma ı eş ı a ı o ay1sıy e Hiç şüphe yoktur ki T:.irkiye ba- Roma, 29 (A.A.) - Ecnebı mat-

Yüz sene evvel 
batan bir gemi 

Londrada yeni bir 
intihabın neticesi 

ııruı apuru ı e .ufan n. arazısını k d' · h t 1 b' . · , t · · . b · ı·- · · · ·k tt. '"E!tek F _ en ısı mu a ara ı 11 vazı; e ıçın- kımından sayanı memn ınıyet ol _ uat bır ıgı muavını ve Amerı an 
-..ııj • •ransaya dıJgru hareket d d. Al B lt k K . ' . . M h f k" d. Ştır. e ır. manyanın a 1 tan ara- mıyan Türk - Alman tiC'aret müna - muhabırı B. Kremona, 17 senedenbe 1 k U a aza ar namze 1, 

denize kadar ulaşacak bir "Pancer- sebetleri lngiltereye, Türk imar ve ri ikamet etmekte olduğu ltalyadan çindeki alatlar Çl a- amele namzedini yendi 
b, -o-- man devleti,, hülyası ise tamamiyle kalkınma faaliyeti son sufhalarmda dışarı çıkarılmıştır. Mumaileyh, rılmıya başlandı 
«l b k t Londra, 29 (A.A.) - Perşem-

lt kad ıı· k•l t oşa çı mış ır. yardım imkanını verecek vaziyete Fransaya müteveccihen Romadan ay Ame. lerdam, 29 {A.A.) _Bun- 1 d d .• b. . t"h 
q ın e 1 l ome .~ be günü on ra a teşrıı ır ın ı ap 

teyı· Y •• k • - Bazı telaşçı kimseler Almanyanın düşünciye kadar bir hayli ilerledi. rılmıştır. dan yüz seneden fazla bir zaman yapılmıştır. Muhafazakarların nam 
Uzere geçıyor c~.nubu ~arki :'-vru~a~aki nüfu~unun Hatırlar~adır ~i geçen. sen~ T.ürk olan gayri müsait şartlard1r. Bir ve- evvel batmış olan Lütin gemisinin zedi olan Homerley, Lon-:lrunın ka-

~Iİto tok 29 (A A ) _ D · _ boyle bırdenbıre sukm etmesınden - Alman tıcaretı tam bır ınkıtaa ya diğer şekilde ticaret tahdidatının hazinesini çıkarmağa Hollandanın !abalık bir varoşu olan East - Viles-
b~1.l'iiz.U~ü kadı~ j··ni Ka anı;:: korkuya d?şüyorlar. Berlınin anş - uğramıştı. Bu da gösteriyr,r ki iktı • sayısı sayılamıyacak kadar çoktur .. Terşeling adası açıklarını.la uğraş- sen intihap dairesinden rakibi olan 
.,,_ııılllark d k-· 

0
. ~e g ' lus vasıtasıyle Balkanların kontrolil- sadi münasebetlerde yegane mühim "ll ·ı: 1• . . h 1. makta olan Hollandalı Karimata _ amele fırkası namzedine kar,..1 3731 

~ıı~ a a aın GJedser ıle Al- nü eline . k .. ·ıı . d" 1.. . b. t .. u ese a Yunanıstanda ıt a ı memnu ... 
~~i tda kain Narnemuend arasın- U t·· geçırme umı ~rı suya uş- ~o ~~J~~nıyan genış ır pazar emını eşya listesi İnirilterenin bu memle- rak gemisi, gemiden ilk bir altın rey ekseriyet ile mebus intihap e -
}ı )'· akriben elli kilometre mesafe- m ş ur. egı ır. kete ya.pabileceği ihracatı asgari had çabuk çıkarmıştır. Bu çubuğun u- dilmiştir. İntihabat netice ·inde mu-
~·~ iU~etek geçmeğe teşebbüs et - .. F~at, bazı idd~~l~ra ~ö:e, bu - Türkiye. ile y~pılan k~·edi anlaş- de indirmektedir. zunluğu 20 santimetre genişliği de hafazakar namzede 16.009 rey ve-
-ilJ ~ı. l<endisi bu sabah Alman sa- gunku Almanya umıtl~rının boşa maları şeklınde dığer Balırnn devlet- Pazar temini suretiyle Balkan Gt.2 santimetredir. rilmiş olduğu görülmüştür. Amele 
~~l~~ıllde beş kilometre mesafede çıkmasiy.le ha:içte~~ ~>r.estıiini kay - lerine de ~ardımda bulumnak ~usu- memleketlerinin heyeti umumiyesi - --o- fırkasının namzedi Morbah, 12.278 
tal)a lllnkta itli. Kadın, Gjedserden betmek ıstem_ı~ecegı ıçın Avr.upanın sunda l~gılte~e tarafından ta~ıp .. o- nin ekonomik davalarının halledile - Y ) d •k • rey kazanmıştır. 
~'4 .~ha günü saat ı~.51 de aynl- cenubu şarkısınde muv.ıffakıyetsiz- l~nan. sıyasetın baş!ıca gayesı bu - bileceği görülüyor; fakat bu pazar- ugos ~vy~ a 1 1 

1935 senesinde yapılmış olan u-
\at •d~. Kendisine iki sandal refa- liğe uğrıyan !fitler şöhretıni ve kud- tun cıha~ı~ ~konomık balomdan k~l- , Iarın, bugün olduğu gibi, onları baş- rakıp fılo mumi intiha batta geçenlerde vefat 
~ l!dıy t• . .d t . . . Ort A kınmmu H~ını harekete r'et. ektır ~ b· Ordu. Bu sandallardan birin re ını yem en arsın ıçın a v - · ~ ,, ırm · lıca ihracatlarını bir tek memlekete Belgrad, 29 (A.A.) - Şibenik- etmiş olan muhafazakar fırka nam. 
~ed~t doktor bulunuyor ve Jöninin rupaya tevcih ediyor. Ilic şüphesiz Avrupanın cenubu şarldsindeki mem bağlamaktan ve bunun neticesi ola- ten bildiriliyor: · zedi Somorvil 25.613 rey kazanmış 
~na ~! Vaziyetine nezaı·ı>t ediyor. bu da ciddiyetle nazarı mi.ara alın - le.ketler içinde hiç bir tanı.:si yo~~ur rak kalkınma süratindt>n fedakarlık Birkaç gün Şibenikte kalmış o- ve Sosyaliııt rakibi 15.'123 ve liberal 
tıda 1: Yüzücü erkek marifetiyle ması Jazımgelen bir tehıike.clir. k.ı. geçen senel~r _zarfır.da zarurı ıh- etmeğe katlanmaktan kurtaracak lan İngiliz harp gemileri, Triyeste- namzed de 3217 rey almış idi. 
tij h. g0 nderiyordu. Cilretkar spor- Türkiyeye açılan kredı' tıya? mn~de~erı fıyatlarının yüksel - neviden olması lazımdır. Pazar me - ye gitmek üzere dün öğle vakti li- S • ·11· t l 
it· ·••esaf · mesı netıcesınde bazı t 'raHiler elde urıye mı ıye perver e-

ı bir enın büyilk bir kısmını çok . · c · . selesinin halli elbette ki kolay bir ~ey mandan ayrılmışlardır. • • 
~hah ~urette katetmiş, yalnız bu So~ z?manlarda Alnı:~n . matbua - etmış ol~ası~. Fak~t b:ı te~akkıler değildir. Fakat hazırlanaca:< her tür- Diğer taraftan keza ziyaret rının reJSI 
deıe Şiddetli bir rüzgarla müca- tında ıntişar eden mutalaaıar sara - beynelmılel tıcaret uzerınde lazımge- lü kredi projelerinin muvnffakiyeti mak~adiyle Şibenikte bulunmakta Beyrut, 29 (A.A.) - Suriyeli 
tıt. etmek mecburiyetinde kalmıs- hatle gösteriyor ki İngillerenin Bal- len tesirleri icra edemerlii~ 1ir. Ve bu- için bu meselenin halli k.ıtı surette olan altıncı İtalyan filosu da bugün nasyonalistlerin lideri Sah Bander, 

' kan siyaseti Almanyada günden gü- na da sebep memleket!erde hala carilazımdır. Yugoslav sularını terkedecektir. Suriyeye avdet etmi~lir·. 
~~~~~~~~~!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~ 

._,._-----------------~.~----- • Tesellisiyle o akşam rahat uyur- Kadınlar tekmil bu eşyayı be - cuklardan derecei fahammüllerine dınla evlenmesine va"ıtahk etm!t 

E S A D O F lardı. . yinlerinde taksim ettikt<'n sonra göre kiminin ağzına bir tokat, öte- olduğunu düşündü. O günkü tefe'ü 
1 Saibe ile Şöhretin, Nefisenin e- çocukların kliç~klerini kucakl.arına kinin arkasına bir yumruk indirili- lü hezeyanlarına teselliyet verici 
vine tesadüfen geldikleri gün, yine alarak, yürüyebileceklHin ellerin - yor. bazı sözler karıştırmak üzere ağız 

MAHALLE KARILARI o akşam Gülsüm rüyasında paçalı- den tutarak yola düzüldüler ... So- Kadınlardan bazıları dakikalar- açarak dedi ki: 
\' ilq_ . ğını görmüş, sabahleyin içi yanarak kakta helvacı, fıstıkçı ve saire sa- la koynunu koltuğunu, esvabını - Vah yavrum!... Gel kızım 
, rı: Hüseyin Rahmi GüRPINAR No. 86 yüreği ç~rparak uyanmı~ olduğun - tıcılara tesadüf ettikçe, muhallebi- en derin köşesini bucağını beyhude Saibeciğim ... Niçin bu kadar keder 

ltı1.u A. ! Çılgının zoruna bak. .. O- lardı. Kaptırdıkları şeyleri rüya la- dan o yeısle hem kendi ağlayıp hem ci manav dükkanları önünden geç - yoklayıp uzun uzadıya aradıktan ediyorsun iki gözüm? Kocanla ara-
' tıereclen bulayım?. nnda bile görüp yüı ekleri yana de anasını ağlattıktan sonra teskini tikçe çocuklar hep birden evvela sonra yine aradığını hulanuyarak: nız nasıl? 

~Ilı. 13en bizimkinin kesesinden a- yana uyandıkları zaman o günü hiddet için yine Cerrah paşa semti- birer sevinç feryadı kopnrıyorlar - Hu kardeş Seher! Ben kese - - Nasıl olacak Hoca hanım? .• 
Lı bu ~ecidiyeleri bulduğumuz gi- çoluğu çocuğu tophyarak ta Cer - ne seyahat zahmetini göze aldır - fakat o ~ördü~leri yemi~.lerde~ a- mi evde unutmuşum. Banı. on para- Aramıza öyle bir fahi~e girdikten 
\(Jl'u~ l>arayı götürür, yine keseye rahpaşaya kadar yol tcpmekten ge- mışlardı. lıpta ellerıne hır şey verılmeyınce cık ödünç ver. Yemiş almadan bu sonra iyi geçinmek kabil olur mu? 
• t;-ijh . ri durmazlardı. Fakat Nefise eski .. B.u defa. da~a kalabalık olmak bu sevinç yaygaralarını sürekli fer- kucağ-ımdaki yumurcak susmıya - Size doğrusunu söyliyeyim: Mailin 
~)a •. akıkn otuz kuruşu alıp Ho- komşularının sebebi ziyaretlerini ıçın ımamecılerın Seh~rc de haber yatlar, ağlamalar takip ediyordu. cak ... Eve gidince veririm. Sakın yola geleceğinden artık hiç ümidim 
~1dite"~lürrnüşler fakat dokuz me- bildiğinden onlara kapıyı açmazdı. verdiler. Onlar yalnız kızını davet Anaları çocuklarını susturmak merak etme ... Senden ödünç para yok ... Gözleri o derecı> kararmış, 
11tıa/1 elde edememi~ler hırsız _ Bu ademi kabul berikileri büsbü _ ettiler fakat bu gibi havırlı işler- için ellerin& onar paralık yemiş tu- aldığımı kocana da söyleme neye .ahlakı 0 mertebe bozulmuş ki Şöh .. 
•eti~/ aıııaşılmış ana 'kız' ikisi de tün çileden çıkarır, kapının kapalı den geri kalmağı asla kabul etmi- tuşturmak hususunda muztar kal- lazım lakırdı olur. 
~~llıi,1 efendiden birer dayak daha kalmasına mukabil ana kız ağızla- yen ana!'lı da yolculara gönüllü o- dıkları zaman: Bukafile böyle bağrı~a, çığrışa, ~e.tt~en ~aş(\~ bird7l~Y. görkmiyor? :.:

1
Ne 

~1~1 v erd· F 1 k k t ld A . .. .. · ışı ıyor. ı•ıen ı ını çı anp ag ı -
~1 etle ı. akat bu dayaklar, tek- rını açarlar,Hoca hanıma bir ~öyl~- ara .. a .. ı .. 1• • • • - dur bakalıın keı:ıc:mi nere- dınlenc, yuruye Cerrah pl.şaya, Ne- k) s· b k R d 1 ... tıı ıı~a11 u !anmaları kabil olmadı - mediklerini bırakmazlar, Nefısenın Gulsumun Hoca i'cfıse ıle ara- ye koymuşum?... fisenin kapısı önüne vardı. Y~~a .. ız a ıcı:;ınız: en. en ~ a 

1 e~ i . dolandırılan eşyayı elde et- pastırma ile karın doyurduğu eski sı bozulduktan sonra lmamecilerle İstifhamı acibesiyle kadınlar el- O günü Saihe içeri.re girince bıhrsını~. Fak.~t .. ben oyle. hı~sedı • 
~~llut!~ll fır~at düştükçe bulup bu- hayatına ait ne kadar esrar varsa dostluğu g~yet ilerlemi~ti. lerinden çıkınları bir yana çocuk - doğru Nefisenin yanına çıkarılmıı:- yorum oyle goruyorum kı bundan 
q(ft h ak fiste daha para sarfile birer birer sayıp dökerek yürekle- İmafeccıler ana kız, Gülsüm ana ları diğer yana sokaklara yatıra , tı. Bakıcı kadın bu ge'lç mfü~terinin sonra mümkün değil )faili kimse 

t~ri d~:alara, falcılara mUracattan rine su dökerler yine mahalleleri- kız yani dört kadın ... Yarım düzine rak, hırkalarmın. Ent~rilerinin en yüzüne baktı, çehresinin zaafından, imlaya getiremez. O bitti. Bozuldu. 
~ ltırıtıarnıyorlardı. ne dönerler: kadar.irili ufaklı ço"uk .. Ve hun- derin t'eplerini karıştırmaktan baş- kansızhğından adeta ürktü. Biça _Mahvoldu. Beraber lıen de bittim. 
tıı ıı ~efendi aile:si hoca Ne~se - O bize kapıyı açma<liy.se biz !ara aıt bez bohçaları, yemiş sepet- !ayarak taharriyata girişiliyor, boh- reyi irad ittihaz ederek 0 hale ge- Bari daha evvel ölüp <le kocamın 
~ U\eın errahpnşa taraflarında de onu yeni mahallesind(. kepaze leri, küçük boyalı tef, tepesi tiiğlü çalar açılıvor ke~eler süzülü- tirinciye kadar aldatm'ş, türlü boş son harabisini görmesem. Hoca ha-
~ıı.~a tn_;:ı1z. bi'r e~ ~s.atm alr.rak ba - ettik. İçimizi, derdimizi hep boşalt- çıngırak.' .zilli dü~ük, kaynana zırıl- yor, parawlar' F>okaklara dö - vaitlerle oyalamış, her fenalığa za- mm bu sözlerime gücenmeyiniz. ~ 

~erdıır ' ha her almış- tık ya? , tısı kabılınden hır hayli oyuncak ... külüyor. Durmayıp ağlıyan ço • mimeten kocasının diğer bir ka _ _ o,,.... · -



OKSOROYORDUM ANNE ... 
Yazan : Rıza Lebip Asal 

....... - ~- (">-·· • 

Sovyetl~rln üç 
Belediyemize " 

teklifi 

Ankara, lstanbul ve 
lzmirde ekmek fabrikası l 

Ali' beş yaşında iken bab~sını,ru~ elindeki Alinin ayakkabısının Dahiliye Vekaleti Ankara, İstan-
kaybetmişti. Altı yaşına geldiği za- izleri idi.... bul ve lzmirde ekmel<: fabrikaları 

man da annesi Şadan vilayetlerden /'.,' kurulmasını muvafıkbulmuş, bele-
birinde ticaretle meş~:ıl olan bir a- - Küçük, daha pek çocuksun, diyeleri haberdar etmi~ti. 
damla evlenmişti. İlk zamanlar Ali- dokuz yaşındasın. Bu yaşta sen böy Almanyada büyük bir firma, İz-
yi kendi çocuğu gibi se,·en bu adam le işlere karışırsan yarın memle - mirde kurulacak ekmek fabrikası 
sonraları ona hor bakmağa başla- ketin başına belalı bir adam ke- hakkında yapbrdığı bir etüdü lz -
mış ve onu hemen her fırsatta azar- sileceksin demektir. Anlat baka - mir belediyesine göndermişti. Bele
lamağı adet edinm~. hatta dayak hm, evveli bu i~i beraber yaptığınız diye şehrin ekmek ihtiyacını temin 
fnshna bile geçmişti. büyük adam kimdi?. edecek olan bu teşebbüs ile meşgul 

Alinin annesi Şadan, oğlunun dür. 
üvey baba elinde fena muamele Komiser Aliyi isticvap ediyordu. Memleketimizde kurulan ·başh-
görrnesine tahammül erlcnıiyordu.. Biçare yavru bu feci itham karşı - ca mensucat fabrikalarına iştirı. k 
!stanbuldaki kız kardeşine bir mek sın da boynunu büktü, bir lahza göz- eden Sovyetler birliği ;;anayi teşk 1-

tup yazarak vaziyeti bildirdi. Ye !erini kapadı ve ölen babası ile taş- latı İzmir, Ankara ve htanbulda ku 
bir müddet ~onra da Aliyi lstanbu- radn bulunan anasının hayalini a- rulacak ekmek fabrikalarını mey -

la, teyzesinin yanına gönderdi. radı. dana getirmeğe talip olmuş ve İz -
Ali, kalabalık bir aile içinde ih- Komiser gittikçe sertleşen bir mir belediyesi ile temas yapılmıştır. 

mal ediliyor, teyze:.inin irili, ufaklı sesle cevap istiyordu. Ali, ağlıya - Nazilli fabrikası başmühendisi 
yedi çocuğu arasında bir ~ığıntı va- rak: olan 1vanof, hükumetinden aldığı 
ziyetinde kalıyordu. Gerçi tevzesi - Öksürüyordum, dedi, evdeki tal' t .. . t . 

1 
• 

. . . · .. . _ ıma uzerıne zmıre ge mış ve 
Senıha, Alıyi kendı çocuklarından ler ben oksürdukçe kızıyorlardı. b l a· .. D U · ti ·ık 

. . . . .. e e ıye reısı r. zu zıyare e ı 
ayırt etmek isteml\'ordu; fakat Alı- Ben de onlara duyurmamak ıçın ok-

1 
k 1 . d k 

1 
k k k 

· · k- · ü ··k ld·-. h k o ara zmır e uru.aca e me mn talihi burada da ma ·us netıce s ru ge ıgı zaman ba çeye çı ı- f b .k d t' - t 
. a rı asını mey ana ge ırmege a-

vermi1', teyzesi doktorların tavsıye- yordum.. . ı· 
1 

t 
. . . t bd'lh . . B ıp o muş ur. sı üzenne e ı ava ı~ın ursaya :. . ... 

gitmişti. _ Bayan .. Kilçüğiin hastalığı Nıkola İvanof So~yet sanayıının 
Annelerinin e\·de olmadığını müzmin bir zatürreedir. Fena halde bu sahada y~ptığı hamlelerden ba.h 

fırsat bilen ve bir hizmetçi elinde soğuk almış, iyi bakılamamış ve se~erek lz~ırde kurul~ası ~eklıf 
tnmamen baskı~ız bir hnlde kalan hastalık seyrini takip etmiş ... Ço • edıleıı fabrıkanı~ ye,·mı_ye 2o. to:ı 
evin küçük ve noksan terbiyeli ço- cuk harap bir halde .. Allah bilir a- ekme~ çıka~acagı~~ı genı, ve ıh!ı-
cukları Aliyi nedense çekemiyorlar, ma.... yat cıhazlarıyle mucehhez olacagı-

ı . . y nı sehrin herhangi bir vazivette ar-onu azar ayıp duruyorlardı. Alının agır hasta olduğunu ha- ' ·. . • 
• . tan ıhtıyacı karşısınd.t randımanı -

• • ber alan annesı Şadan İstanbula tt k t t·b t h ı y 

B. k · • d AI" k b" 1 . . k . k . nı ar ıraca er ı a 1 u_unacagını ır ış mev~ımın e ı ısa ır ge mış ve ıl ış olara · onn bır dok- . . . . 
hastalık geçirdi. Fakat h!tstahk gi- tor getirmişti... Şadan doktorun bele?ıyeye bıldırmış VI! k~ru.lacak 
derken ona bir öksilrük hediye et- sözünü kesti: 1 f abrı~a~ar hakkında teknık ızahat 
t . s k k 1 ··k · ··kı vermıştır. 
ı. ı sı ge en o suru er yavru- - Susunuz doktor. dedi anlı- l\ ·· ·~ · t t 
cağı rahatsız edivordu. Evdeki ço- • ' . . "1 uhendı:-; Nıkola vanof stan-

• .. .. _ ~ .. ~ orum. Yavrumu kurtarmak ıçın I bula ve Ankarava gelerek alakadar 
cukJar onun bu ok!'lurugune fena • k 1. B Jk" · · 

ne ~ apma azımsa yapınız. e ı .. beleuh·elere teklif mektuplarını ve-
hnlde kızıyorlar ve suratına karşı: - Çalışacağım efendim. Tabii • .• 

Ok .. - k . - w k lrecektn. - surur en ıyıce agzmı a- elimden geleni yapacağım ... 
pa, sen veremsin. Hastalığını bize ========================== 
de geçireceksin. :. Avusturya pasaportları 

Diye bağırıyorlardı. Ali bu söz- Ali, dünyaya gözlerini kapama- Bcrlin, 29 (A.A.) - Alman da-
ler karşısında yaşındn!' umulmaz dan bir saat evvel başucunda otu - biliye nazırı doktor Frikin bir e
bir tevekkülle boynunu büküyor ve ı · • .· ' ·· 

1 
• 

1 .. 1 • • ran annesine dalgın dalgın baktı ve mırnamesıne gore an~ ustan ev\ e 
Allahtan bulun.,. der gıbı mah - . . . Avusturyada verilmi<ı olan bütün 

h l b k • d sayıklar gıbı bır sesle: j v 
zun ma zun on ara a 1~ or u. pasaportlar l kanunusani 1939 ta-

Yine bir akşam vemek yerler- - Öksürüyordum anne, dedi, ev- rı·hı'nden •t·b h-k·· ·· d.. Al · ı ı aren u um. uz ur. -
ken birdenb~re gelen bir

1 
?ksürüğil dekiler ben ök~ürdükçe kızıyorlar- manyanın pasaportlar kanunu A _ 

zaptedememış ve sofrada,:ı çocuk- dı Ben de onlara duvurma ... ·3k için t d 15 w ·t ın"s t ·h· . . v · J - vus urya a agus os ve> arı ın ların hemen hepsı bır agızdan ona .. k ü ··k ld'v · b h d · · · · · 
b w 1 d o s ru ge ıgı zaman a çeye çı- en ıtıbaren merıyete gırecektır. 

acı acı ng1rmış ar ı. k d 
Biçare Ali, o günden sonra ök- ıyor um ..... 

süreceğini hi~~eder etmez derhal MES'UT BiR EVLENVıE Rıza Lebip Asal 

on!arın yanından u~aklaşır, kışın ·========================! Bin~aşı Hüseyin Avni kızı ~·e 
soguk gün ve gecelerınde ta bahçe- D •• muharrır arkadaşımız Rıza Lebıp 
ye kadar çıkar ve orada ökgürdük- unyanJO en UZUD 1 Asalın yeğeni Nezahet A~al ile De-

ten sonra tekrar içeri girerdi. İ J f h İİ miryol asteğmeni Seyfi Yalçının :. e gra a 1 düğünleri dün gece güzide bir da-
Bir sabah ev halkı uyandığı za- vetli kitlesi huzuru ile Taksimde 

man evin içerisini karma kanşık Sovyetler birliği P. T. T. Halk Dağcılık klübünde yapılmıştır. 
gördiiler. Eve hırsız girmişti. Yükte Komiserliği, dünyanın en uzun tel- Genç çifte ebedi saadet \·e bah-
hafif pahada ağır ne varsa götüren graf ve telefon hattını vücuda ge _ tiyarlık dileriz. 

lst anbul festivali 
spor proğramı 
·eykozda yapılacak 

müsabakalar 
Ağustosta başlıyacak olan İstanbul 

festivali münasebetile bir spor progra
nu hazırlanmıştır. Bu vesile ile 21 a~ 
ğustosta Beykozda muhtelif sporlar ya
pılacaktır. 

Sabahleyin kürek yanşları, bundan 
başka Beykoz sahasında belediyenin 
sonradan bildireceği bir takımla Bey
koz birinci futbol takımı karşılaşacak
tır. Saat 14 de, buraya bütün Türki
yenin her tarafından davet edilecek 
pehlivanlarla yağlı gür4Jer yapıla

caktır. 

Aynca gece de belediye tarafından 
bir kır balosu tertip edilecektir. 

Pehlivanlarımız ve Cek Şeri 

Memleketimizde bulunan Cek Şeri 
ile güreş tutmıyan baş pehlivanlarımız 
hakkında gazeteler ta.rafuıdan muhtelli 
neşriyat yapılmış ve bilhassa Tekirdağ
lı Hüseyinin bu güreşi muhakkak su
rette yapması için orgaınizetörler tara
fından kendisine tekliflerde bulunmuş-
tu. Dün bir muharrlrimizi gören Te
kirdağlı Hüseyin şunları söylemiştir: 

- Kardeşlerim Bulgaristandan ye-

ni geldi. Oıllan yer!eştirmekle meşgu

lüm. Bu itibarla idmanlarıma layık o?-

duğu derecede çalışamıyorum. B:r ay 
kadar muntazaman idman yapabilirsem 

Cek Şeri ile karşılaşmağa hanrım. 
Bu mesele hakkında Kara Ali de 

şu fikirde bu:unmuştur: 

- Geçenlerde yaptığım müsabaka
da Yeni Zeladalı Corc'u yenememiştim. 
Pazar günü muvaffakiyetli b'r güreş 
çıkarabilirsem Cek Şeri ile de karşıla
şırım. Ceke karşı iyi bir derece alama
dığım takdirde Cek Şeri gibi dünya 
şamp!ycınu olan bir adamla tutuşmam 
manasız olur. 

Şu hale göre Kara Ali bu pazar iyi 
derece a'.amazsa, Tekirdağlı Hüseyin 
de bir aydan evvel bu güreşi gözüne a
lamadığına göre Cek Şeri ile yapılacak 
güre~ler suya düşmüş olacaktır. 

Fudbolcu sa:m 

Serbest güreşler 
yarın yapılacak 

Profesyonel Güreşçılerimizden Dinarlı Mehmet 1' 
Geçen pazar günü yapılması lanm reşçi ile Anadolunun ınuht~ • 

gelen serbest güreşler tehir edilmişti. lerinde güreşmişti. Dinarlı fi,,. 
Senen!n bu en mühim güreşleri yann n~ Türkye başpehlva.nı s~ıil;. jl 
Taksim stadında yapılacaktır. Yann- mış ve bu suretle Anadolu .,.,, 
ki karşılaşmaların en mühimlerinden bi- haylı para kazanmıştı. 1'~ 
ri Tekirdağlı Hüseyin - Babaeskili tb- nazarı itibare alan güreş orl "JJ 
rahim maçıdır. Çünkü Tekirdağlı Hü- törleri Dinarlıyı evvela Kati~ 
seyin geçen hafta Eyüp güceşler:inde ile karşılaştırmağa karar ... er~ 
tbrahimle 45 dakikalık bir güreş yaır dir. Bu suretle Kara Ali_ b.

11 
ı' 

mış ve iki tarafın bütün gayretine rağ- dört sene evvelki mağ1fib•ye~ 
men bu müddet zarfında yenişme!< ka- sını çıkarmıya çalışacaktır. p 
bit olamamıştı. l\Iülayjm de Molla Mehın~t :.-

Şimdi yarın yapılacak bu iddialı nisa lı IT a)ille tutuşmak ıste 
güreşi gerek 1brahim ve gerekse Tekir- dir. 
dağlı Hüseyin kazanmak için bütün 
gayret ve kabiliyetlerini sarfedecekler

dir. 
Dün kendisile görüşen bir muhıır

ririmize İbrahim şunları söylemiştir: 

c- Ben geçen hafta Hüseyin\e 45 
dakika gürc~m, fakat yenemedim. 
Allah kısmet ederse bu hafta muhakkıiıc 
yenmek için çalışacağım. Lak·n bu 

güre:;.tir. Belli olmaz, o benden da -
ha tecrübelidir. Aynca frenk diyarım 
gezdi, gördü. Orada oyun öğrendi Be
ni yenmesi lazımdır. 

Yarın yapt\acak güreşlerin şampi

yonluk ü:ı:erjnde bir tesiri olmıyacaktır. 
Fakat Hüseyin zorlu bil"' rakiple karşı
laşmış olacaktır. Babaeskili lbrahimi 
biz, geçen sene yapılan Türkiye birin

Yunan atletler~ 
Yunan·.stanm kıymet'.i a~. tlfl. 

den Mantikas ve Silas bir ve i.lı:i ~ 
tosta Londrada yapılacak ~ 
atletizm şampiyonasına iştıra1' ~ 
üzere İngiltere federasyonu " 
dan resmen davet edilmi'1~ 
çen sene de ayni tarihlerde lıll' tJ
muvaffakiyetli yarışlar yapd ,..,. 
at:et :1 ı&!ltere federasyonı,SIUO v' 
tine icabet etmek üzere ~ 
draya hareket edeceklerdir. ~ 

Geçen sene !zmirin en kuvvetli ta- ciliklerinde görmüştük. İbrahim haki-

Londradaki müsaba!calardaO ~ 
Eylul b:dayetinde Fransad~ y• ;10' 
atletizm §ampiyonasına dahı ~ ~ 
let, bütün masarifi zaruriyeletl . 1 
lar tarafından verilmek şartile # 
davet edilml.şlecd.ir. ~ 

kımtann<lan olan A';sancak taSumında 

oynıyan futbolcu Vahabın kardeşi Sa-

katen istikbal için büyük ümitler vade
den bir pehlivandır. Çok kuvvetlidir. 

im, Fenerbahçe klübüne girmiştir. Sa~ Bundan başka gene yarın yapı-

im, 11 eylulde yapılacak lik maçların

da Fenerbahç.e takımında sağ iç oynı-
yacaktır. 

Yunan atletizm federasY~ ...al rJ 
Avrupa millet:ierinin iştirak~..; 
pmpiyonada atletlerinin ~ 'I' 
liyetlerini arttırmak iç.in nıasr ~ 
nan federasyonu tarafından ..-J 
ÜZeT'e aynca altı atlet daha ~-

hrrffiz, bahçedeki karl~r üzerinde tirmektedi~ ~ıoskovaileKabarovsk ======================~~==========================~==~~ 
bir iki parça değersiz eşya ile ayak arasındaki bu hat 8.678 kilometre - - - • 

lacak olan güreşlerin mlihimlerinden 
biri de Kara Ali - Dinariı maçıdır. 
Maamafih memleketine gitmekte o
lan Burç Mordng ile de gfire~mek 

istiyen Kara Ali dün bir muharriri-

izleri bırakmıştı. . v ' 

D h ı 1. h b ·ıd· B h uzunlugundadır. Şimrliye kadar er n po ıse a er verı ı. a -
çedeki izler tetkik edildi. Büyük a- dünyanın en uzun telgraf - telefon 
~'nk izlerinin yanında kiiı;ük ayak· hattı telekki edilen Ifalifoks - Van-

1 
izleri de vardı.. kuvcrhattı, ~foskov3 - Kabaro\·sk 

Mesele tamik edildi. Fv halkına hattından 2 bin kilometre daha kı-1 
kimden şüphe ettikleri ~oruldu. Ço- sndır. 1 
tuklardan biri Aliyi işnret etti ve o- Hat, en modern hir tarzda ya-

1 
nun ayakkabısını memura vererek pılmaktadır. Bir çift tel üzerinde 1 
karlar üzerindeki küçük izleri gös- üç telefon muhaveresi. yapılabile -
terdi. Filhakika büyük ayak izleri cek. 19 telgraf ve bir fototelegram 

• - - - mizi görerek demiştir ki· 
- Borç l\larding ile geçen de-

Baş, diş nezle, grip, romatizma, nevralji, kırıklık ve bütün 
ağrılarınızı derhal keser. icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

faki karşıla~mada müsabaka .zama
nı kısn olrluğu çin beraber kalmış 
tım. Bu haftadaki güreşin yenişin
ceye kadar yapılmasını arzu ediyo
rum. Ya onun, ya benim sırtımızın 
yere gelinciye kadar göreşmeğe 

hazırım. 

yanındaki küçük ayak !zleri memu- alınıp verilebilecektir. 1- - - • Bundan başka okuyucularımız 
çok iyi hatırlarlar ki, lıinarh Meh -
met bundan birkaç ay evvel Bulga-

• - - - ristandan getirdiği birkaç zayıf gü-

malnrınızdan birisini b::ma ödünç 
olarak verebilir misiniz?. 

• . p A ben Lconald Hanri'nin ihmal ettiği - Burasını kazalım, dedi, ve temel olduğundan bt!n aca 

1

YESİL KU.MLU ADA 
bir şeyi yapmak istiyorum. Benden I mini mini çckmecemizi yı;rle.ştire - tedbirlere teve.c;sül etmiş "~ 

Mösyö Prospro işe yaramı.ran sonra buraya geleceklere yol gös - cek büyüklükte ıbir kovuk vücucle den soııra geleceklere y9l g 
kuzmalurdan birisini seçerek Profe- termek için icap c<leıı tafsilatı ve-

1 
getirelim. Bizlerden sonr:ı buraya miş oldum. Sırf bir ihtiyat 

söre verdi, ellerimizi sıktıktan son- receğim... 

1 

kadar gelen bir kimse muti.aka bu ri, Mösyö Dubreuil ba~ktı ~ff 
1 ra yeniden işine döndü. Profesör bu sözleri söylerken kutuyu görecektir. değil... İnsan yarına çıkacaırıtı 

Diz de Profe.qörle birlikte civa elimdeki kutuyu aldı ve kapağını 1 Kazma ile bir kuyu viicude gc - mez ki.... ~ 
mağarasına girdik. Beraberimizde aç.tı. Kutunun içinde dört tane par-ı tirdim. Profesör de elindeki kalem Biz konuşa, dertl~e avdet t~ 
ip merdiven, halat gibi şeyler bu - şümen vesika vardı. Bu vesikalar -ı ve çekiçle bu kovuğu cliizeltti, ona nu tuttuk. Profesör teeadflf ~ 

Çinkorlan yapılmış olan bu mi lan kaya parçaları dn gösteriyordu lunmadığından dehlizde pek iler • dan birisi İngilizce diğeri Fransızca! hendesi bir ~ekil verdi. Sonra du- kaya parçalarından birı>r ·ıı " 
• · · k t k ·be (?-) .,. p 1 Jı"vemı'yeceg~ı·mı'z a~ıka~rd1 'Tı·h~yct üçüncüsü İspaıwolca, dördüncüsü vara bu-vu··k dedemı·n, kendı'sı'nı"n parça alıy,nr ve bunlan tetkı nı mını çP mece a ~n n ~ san- ki bizim .ı.tfösyö rospro bu işe can J .. • ... ., " J " .., 
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metre uzunluğnda, (10) santimetrege- ve gönülden sarılmı~tı. Bazı büyük ilk kaya duvarın önündeki kuyu- de Çince yazılmıştı. Çince yazılmış ve benim isimlerimizin ilk harfle - tahlil edeceğini söylüyordu. 
8 

/ 

nişliğinde ve (10) santim(·tre derin- kayalar kalaslardan yapılmış mani- ya geldiğimiz zaman Profesör dur- vesikayı görünce hayrPt ettim. rini ha ketti, bade kovuğa çekmece- ... ~ihayet mağaranın ağzı 'I 
liğinde idi. velalarla yerlerinden O) natılıyor, du ve: - Profesör, vesik:l.lardan !biri- yi yerleştir.di ve: neş görilndü. Tamam dışatJ!!jl 

Profesör Jakobson biraz evv~l bayırdan aşağı yuvarlıyorlar _ - Geldik. Dedi, burası dehliz- !İni neden dolayı Çince yazmış ol- _ Artı'k, dedi, bu mütevazi ve- kacağımız sırada bir insan ~ 
bahsettiği aletleri aldı ve Astrıd d B' . .. .. kl t lerin en acaip yeri. Zaten bu sebc- duğunuzu sorabilir miyim?... sik-ayı istikbale emniyet etmiş ol - teliişlı teHlslı nla<raradan i~ 'd h ı. ızı gorunce yanımıza ya a!'I ı b b .d. k. b.. ..k d . . b .,. eo Jllf", 
yenı en esaplariyle meşğul olmı • ' e me nı ır ı uyu emzın ura- Muhatabım güldü ve şu garip duk. Relki de bir asır sonra biz - daldı. Biz de adımlarımızı sı.1' .,. 
ya başlarken Profesörle ben çadır- ve: t . 

1
. . • . ya isminin ilk harflerini haktmiş. b d" e ;;,Y 

Ş ııer 1-.:or dedı bu hızla ça 1 ceva ı ver ı: den daha müterakki \·e mütekamil dık.Çünku·· magwaradan içeriY"ri dnn çıktık. - " ' ' , · Y 1 · · · ·ık h fi · · • 
1 1 Ü _ ~ d b" k - a nız ısınının ı ar erını - Büyük dedeniz duvara Çin- vesaitle buraya gelecek bir seyyah şarak giren kı'mseniıı halle _. ~ ışır arsa ç gun zatım a ır aç d w •

1 
ç· b. t k 

1 
d h • 

Profesörun gönüllii kazıcıları w ~ k cgı ınce ır a ım vazı ar a a- ce yazmamış mı? nen de onu tnk - bütün bu civa hazinesinden istifa- • d li~ 
habire çalışıyorlardı. H~le İtalyan ton agırlıgında aya ve ~oprak te- kctm·ş • lit ettim. ele edebilir. tavırlarından :bir fcvkala e .il 

mizlemiş olacağız Kırksekiz saate ı · duğunu anlamıştık. .ıe,. güneşin hararetine ehemmiyet bile k 1 ·• . y • k tı t - Evet hakkınız var. Ancak bu nu cevabın beni tatmın etmiş - l\e söylüyorsunuz? Siz bura- P 
' . 1 · t "ki 1 1• a maz ışın en agır ısmını a n - . . . . Gölge hem bağırıyor, beril vermıy.or ame esme eşvı er e, a- 1 Çınce yazılardan şımdı bır eser kal- olduğunu söylersem y~laıı söylemişi da.ki civadan istifade etmek niye • ·.-,,,# 

tifclerle kürek, kazma srıllatıp du- mış 0 
uruz. . . . . . . mamış. Bizden sonra buraya gele- olurum. Mamafih fazla israra ce- tinde değil misiniz? ze doğru ~oşuyordu. Biraz 1~ ruyordu. Başında kenarları enli .. - Allah. ışı.?ızı rast~etırsı.n. a- cBk seyyahlar bu noktaya gelince saret edemedim. ı - Kim bilir? Belki de fenni tet- şmca bize doğru koşan 16ııq fi. 

bir yazlık şapka, gömleğinin kol - zızım.Ben Mösyo Dubreuılle bırlık- önlerinde duvarla ve ayaklarmın Profesör .Tak-0bson el fen erinin ki katımı bitirdikten ~onra bir gün Astrit -Olduğunu anladk. Ge , 
ları dirseklerine kadar sıvalı ken • tc dehlizlere gidiyoruz ben de Le- önünde de kuyuya benzeyen bu u- ışığını duvara te\·cih etti ve öteye olur ben de bur.aya tekrar gelirim. birdenbire önümüzde durdu "' 
disi de 'bOyilk bir kaya parçasına onald Hanri gibi ismimin ilk harf- çurumJa karşılaşınca daha ileriye beri.re dolaşt.ınp biraz tetkik ettik- Ancak bu emelime nail olmadan bu Jecanlı bir sesle: 
kazma ile vuruyordu. Ftrafa saçı- )erini kayalara hak edeceğim. Kaz- gitmek istemiyecekler. Binaenaleyh ten sonra bir çıkıııtıyı gfü;tererek: fani dünyaya veda etmek de muh-_ ...... ,,. . . 



SPOR Nevyorksergisin~ Beylerbeyi cinayeti 
de Türk paviyonu . 

Cl>ardüaeü Sa11fadan Devem) ~··1····~·~ nasd olacak Evvelkı akşam karısını ve kayna. 
4'o > Ferrariye 49,9 Bugunldi 8PO" hareketler 1 ··ıd •• • • • h k Si• 
,: > Lançi ı.soı11 10 s=d~e . . nasını o uren ışçının mu a eme 
30Qo > BaSlipkallii 

3
•
56 

seçmeleri ~ır .t~a~ hususıyetl~- ~Baştarafı 1 tıci ıa'Vfad~) k~dı~la bir .erkeğin oturduklarını 
socıc. » 

9
,
4o,9 

Saat 16 da: Kadıköyünde ~ rımızı. hır taraftan yenı- butundugunu ve kaynanası Senıha- gordum. Bıraz daha yaklaşınca 
lOOoo » Bevayakova 
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l . b. . Tkl . ~ ı·kl • • • h• mn da bu münasebetleri kolaylaştır bunun karım Sadiye ile polis Hakkı 
1 > Yiapi 22,25 at etızm ınncı ı en ..lJ ı erımızı teş ır mak için elinden geleni yaptığını olduğunu gördüm. Onlardan biraz 
~ llıetre manüıaı NaW:ana 15,9 l.mmmm~ .. edeceğiz duymuştur. Hatta tanıdıklarından daha ileride de başka bir kadın otu 
tJ llletre maı:üah Jfacelis 55,6 Bu hal halk ermnda ~ biri ona kansının polis Hakkının ruyordu. Bunun da kaynanam ol-
O ıtla atlama ~ 7,27 mucip olmuş ve vaziyet ~ ade- Nevyork aeıyisi Tüfk pavyonu ko Eülbüldereııindeki evinde metres o- duğunu arkasındakıi mantodan ta-
~ Stahya 14,14 mm federasyonuna aksetmıştır. ~u- miseri Suat Şakir dün matbuat erka larak yaşadığını haber vermiştir. nıdım. Karım benim geldiğimi ~ö 
lıı....... ~ Dolt\ 1,92,4 nu nazan i~bare alan federasyon agus.- nını Türk .o~i~e da ve~ ed~rek Nev- lsa, birkaç kere karısına rastla- rünce yerinden sıçradı: 
-.._ yübek atlama Romero 4,3 tmun 20 ıınde Londrada yapılacak york sergısının mabıyetı hakkında mış ve duyduklarından bahsederek - İsa geliyor! 
-. Proleti 14,46 beynelmilel atletizm müsabakalacına umumi malllmat, Tftrk pavyonu ve bunların doğru olup ohr.adığını sor- Diye bağırdı. Hakkı birden ye 
a.tt Perm 61,25 Köninghamı götürm.emeğe karar ver- bilhassa Türk sitesi hakkında da muştur. Sadiye inkar etmi~, İsa da rinden fırladı ve beni tabancasını 

Ok sporlan mittir. Bu karar Lontlrada .... etraflı izahat vermiştir. Türk site buna inanmış görünerek boşanmak çekerek karşıladı. Ben de kendimi 
Ok pİJ'onu bekliyen alakadar kitle ar•· sinin projesi henftz tah3kkuk, etmiş iç.in mahkemeye müracaat edeceği- müdafaa için kamamı çektim, üzer ,.a_ ~r kurumu s-1 ~ete~- suıda büyük teessürü mucip olmuştur. olmamakla beraber, siteyi teşkil e- ni, o zamana kadar, yani kendisinin !erine doğru vürüyordunı. Hakkı 

Jeıı -.en. Kurumumuzca tertip edı- l d ı h kk d · a·d ·k~h it d b ı d y .. dd t " 
tıa ok atışlarımn yedincisi 80-7-38 Yunanistanda şampiyona ar e~ _uns~r ~r k ~ bı.7 ~ şı:ı ı en m a ~ak ı~·th u ~ntlug~ m~ 1 e - bana seslendi: 

. 
Sayfa: S 

Mısırll müsafirler 
(Baştarafı 1 nci say/ ada) 

rafından pddetle alkı§lanmış, eelaıa 

vererek mukabelede bulunmuştur. Nu
ri Demirağ tayyare atölyesi paviyonu 
ile diğer bazı paviyonlan gezen Mah
mut Hamza Başa, ıergiden ayrılırken 

sergi komiseri Halit Gülecyüzü tebrik 
etmiş, cösterilen misafirperverlikten 
dolayı da kendisine teşekkürde bulun· 
muştur. 

Dün kendisile görü~ bir muhatri
rimize, Mahmut Hamza Bap şunlan 
söylemiştir: 

- Memleketinizi ziyaret ettiğim
den dolayı fevkalide memnunum. ~ 
kınızın nezaket ve misafirperverliğini 

de burada tebarüz ettirmeden geçeı:Jli.. 

yeceğim. 

ııı.....~tesi saat (li) te ok meyda- Birkaç kategori üzerinde yapıl- ma Tu~ak ~tm~ d ab. ı T~. mk~l kr. t çe, kt u akı are e er .. el ~ ti~n- - Yaklaşma, vururum! 
·~ de · y · makta olan Yunanistan atletizm ur 81 es~.n e ır ur 0 an a- ma . an sa .ınmasını . soy emış r. Ben buna kar ı ~öyle dedim: 
defer h ~am edıle~gınd.en. saygı . 8 na devam ediimeldedir. SJ olacak, Turk mutiaklarmın hu- Sadiye temınat vermı~. fak .. sö- _ Sana bir e~ yllpacak defi dirle.-imi saklıyamiyacaitnı.> 
ti\ a kımıza ve Uyelerımıze ar- f&lllpıyona ı .. · "k su.BI ve nefis yemekleri pişirilecek zünde durmamışbr. Çünkü birkaç ş Mısır donanma kumandanı dün ak-
~Yet olunur Bu senek musabakatar Panatial os . l lim. Yalnız karımla ne hakla bu Ehnahrus til 

Ser&iniz fevka1ide... Gerek ter+..ibi, 
gerek Türk mallarının teşhiri itibarile. 
Y alnı, bır saat sonra hareket edeceiim 
için her tarafını layık.He gezemedim ..• 
Türk tayyarelerile yakından me.W ve 
alilkadar oldum. Bu hususta da tak-

· ta f d fevkala~ de bir surette olan bu lokantanın ort:ısmda da bir gün sonra İsa, karısını polıs Hakkı d d y k . . 
1 
şam saat on sekizde, a ya e 

ika ti ti • ra ın an . . - .. ra a otur ugunu sorma l"ln ere t.JJ d · •tm k ·· ere -hrimiz er a e en . dilmiştir. havuz bulunacaktlr. ıle beraber bir gezme yennde gor- , d" 1' • :(.<en enyeye gı e uz s- • 

4ti ı· 1 organıze e k Sitede bir de küt(lphane bulu- müş, :fakat kadınla Hakkı biribi- ı ım. . den ayrılmıştır. 
4 naya ge ıyor ar Matbuat ta um nacak, bu kütüphanede, Türkiye rinden çabuk ayrıldıkları için oraya Bu sözlerımle berıı~~~.ya.nla.~ına ================ 

~ ~uı muhtetif memleketlerin- İstanbul matbuat mensupların.- ve inkılabı hakkında neşredilmiı;ı beraber geldiklerini anlamakla be- yaklaşmakta devam e.tıglmı goren İspanyada hükô-
'-ı. ~bekalar yapan Amerikan atlet- dan bir grup bu hafta Beykozda bı_r bitarafane eserler bir araya topla- raber sesini çıkarmamıştır. Hakkı tabanları ~~!dırı~ kaçtı. 
~ ~ memleketlerindeki turnele- tenezzüh yapacaklardır. Glecek mı- nacaktır. Takip ve kontrol Karım~ bu hareketının dogru olup met 0rdularlDID 
~ lirnıiflerclir. Yakında Almanya. safirlere Beykoz klübü tar~fından Eti Bank, kromdan bir dekor . . olmad!gını sorarken kaynanam bu-
~ l'ltpılncak müsaba~rdan soma bir ziyafet verllecektir. Zıyafet - Karısının lhanetlerınden fena lundugu yerden fırlıyarak yanımı 
'lıııı trilcan atletterj Toplu qir -kilde ten sonra Beykoz spor klübü tekaüt yaplacha.ktırl. .d esı· htı"u ,~ı pa halde mustaI'ip olan ve bu kötü ih- ' za geldi ve benim gelmem üzerine taarrUZU 
"'llıı~ - :r n ısarar ı ar , ":s v- f 1 b' t·· 1 .. · k · t · . 
~ ~ Atinaya pleceldetdir. Yu- !eriyle matbuat mensuplarının teş- yonunda cigaralan satacağı gibi ~ma e ır ~r u rnanına ıs emı) en 1 Hakkının kaçtığını öğrenince kan- (Ba.ştarafı 1 nci sayfada) 

~ atletiım federuyoou bu mü- kil edeceği bir takım arasında bir içki satısını temin etmek üzere d; ta ~ene t~~ıp ~\ kontrol~ !~v~~ 1 ma: finde ilerlemişlerdir. Cumhuriyet • 
~ cırıtnizayonu Jayıkile bafannaJc de futbol teması yapılacaktır. Ayni bir bar ~çacaktır. e ~ış v~ nı a~e 

1 
a~ıs~nın a ı ı e 1 - Haydi karakola gidelim. Me- çilerin müfrezeleri Bot civarına ve 

~bir faaliyet urfetmektedir. gönde İstanbul ıpor ve Beykoz genç Nevyork sergisind6 el ialerine mu~as~ ~tte yu un_ ugunka"k kanaat seleyi babana anlatalım! Bot yolunun Çerla ile olan telaki nok 
.A _ da da b" · v getırmıştır. aptıgı tab ı at ona di • , k .. . ~erikab bir atlet takımlan araaın ır maç yapı- ve küçük sanatlar eserlerine çok k k k B De · Kn) nanamın ocaSJ po - tasına varmışlardır. Du8!llan, takvı-
~kan . .. lacaktır. Bundan başka İzmir fu- fazla €hemmiyet verilecektir. Türk ~r~sının Üs_::./ ~amJ:ır h ~~·lerbe- listir. Fakat Sadiye: ye kıtaatı almış ve Gande.::ar mınta-

' lahi ın muhtelif dün~a. re-kor ar kupası maçlarında şehrimize tem ı pavyonu komiseri dün onuncu yerli yın e ~e . ~ uHa~ka .mu b te ıf gez- "Benim kimseden korkum yok, kasında 1>ir takım taarrllzlal' icra 
>._-:._ -.ı P .atletlerinden Xöoıngbam sil edecek alblar muhtel tinin seç- mallar sergisine giderek Nevyork med.:~r. erHııı kek a ı ı~e era~e.~ .g~ 1 ben mahkemeye müracaat edip sen etmiştir. Cumhuriyetçiler, bu taar -•~ atılettzrn feder1111YOOunwı ver- 1 . d b 1 kt • çr ıgını, a mm evıne gıttıgını d 1 - d d. B d • .. . '"'ti~· k .. . . • me enne e aş anaca ır. sergisine gönderilecek eşya için, - y . . . en ayn acagım,, e ı. en e. ruzlan püskürtmu,ıer ve Frnnkıst -
~ ararla profeıyo~ellg~ ılan e Moskovada fudbol pmpiyonası bilhassa küçük sanatlar pavyonla- ogretmıştır. . - . . . . . "Ayrıldıktan sonra istediğin erkek- !eri şehrin ilk evlerine knı.lnr geri çe-
~ o~ h"~ kanınn verilmelıne se- devam edi or rında tetkikler yapmıştır. . İsa .evvelkı gun sşı!ı: erken b~tır- ı ıe gezebilirsin, fakat şimdi benim kilmeğe mecbur etmişlerdir. Cumhu-

1 _ adise §Udur: y Til k t 'h k T .. k 't . mış, Kazım adında bır arkaclaşıyle karım olduğunu unutuyor musun? . , t ·ıer'n dP'"'er bir takım kollan L. ""ılQI An 1 . edil ı.:- f t M k 19 B~racla futbol r arı urumu, ur sı esın Ü k.. k ı· . " rı.}e çı ı a ~ tı...... ce osta tertip en uu u - os ova, - d T .. k . . . . 1 b' s udara geçere po ı:ı merkezıne 1 dedim Bunun ilzerine Sadiye. M 1 k dan Gandesaya giden Polb 
'~;;~asında, maçlara daha ziya- şampyonası bütün harare•.iyle de- e, ttur}'~nın .. m~zısıı~ı ki canı ır müracaat etmiş, karı:: ının kcndi:;i- _·Ben ~imdi de istediğim ·er _ ~sa u aeç işlerdir 
ı.. ~ topltyabi1mek için orıaniz&. vam etmektedir. Burada yapılan sure e 1 a e ıçm azır 1. nr yap- ni aldattığını ve cürmii meşhut ha- . yo unu g m . · . tç·ı 
t~ bu tleti b. k ·k .. b. f tb 1 maçında 85 bin se~'irci maktadır. Hititlerden bugüne ge- 1. d , k· 

1 1 
. . ·. k. 

1
. kek gezerım, sen artık bana karışa- Şark cephesınde cumhurıye ı er, ~ a U' OfU yapma uzere ır u o " 1. k 1 . d . ın e ) a .ı anma arı ıçm ı ı po ıs d d' Bi d b. .. 

1 
. El C ·ıo B k bunda ~ceı d · 1 di v b h b ı m ştur Dinamo stadın ınceye adar Türk erın me enıvete .

1 
. . . . . mazsın e ı. r en ıre goz erım erı ve arra anın cenu ıı.L <>sa avet .etmiş er r. e u- azır u un u · . . . • memuru verı mesını ıstemıştır Fa- k . ·ı · · te ;..t d' ~ İçin k d' . 1000 d 1-..tık - d k rşılasan takımlar ve alınan ettıklerı hızmetler, burada, deko- k t .. .1 h d k ·k arardı. Bıçağımla Uzerıne saldı- Elpos mevzı erını zap tmLraer ır. ıtı I..! en ısıne o~ı:u• gu- a a \ _ . a curmt meş u un anca · a şanı b' k · d d K C h · ı,.·ı ti v fk vir tekr .. . . rasyonla ve mucessem kompozısyon . y. . .. . .. . rıp ır aç yerın en vur um. ay- um urıye~ı er, a nr•nı er ı 

~hu il .de yapmı§lardır. Konın- netıceler şunlardırı. , . larla, resimler ve saireleriyle can- yapılabılecegını soylemcsı ~zerıne nanam bu sırada avaz avaz bağrı- ve Salatanın cenuburuı ve llarra~ko 
~&ün teklıfi ~abul etme~e beraber Terpedo - Tbıb sı takımları landınlacakbr. Sergiyi ziyaret e- akşama karakola tekrar muracaat yordu. Kızını bu hale getiren de oy- _ Resinaryo mınlakasınu kadar ıler 
~ baiJca bir Y~~ de 500 dolar 3-3 berabe ka!~ışl.ardır. Oyun çok denlere mazimize ait fikir verebil- etmesi, o zaman icap edPn muame- du . Ona da birkaç bıçak attım. !emişlerdir. 
'· koşmak ıçın anlatma yap- z~vkll olmuş b~rıncı devr~ ~~~a ha- mek için, müzelerdeki bazı eserler l?nin :e ~·~rd~m~n yapılacağı keneli- Sonra Üsküclara giderek teslim ol- ::....:..:=.::================ 

'«. kım oynıyan Dınamo - 1tıılısı takı- de Nevyorka götürülecek ve sergide sıne bıldırılmıştır. dum . ., Japonlar her taraftan ~ Çların yapıldığı gün tayyar.e ile mı üç gol yapmış ve devreyi 3-0 .ga- teşhir edilecktir. Tfirk pavyonu Bunun üzerfoe İsa arkadaşiyle Herşeyi itiraf ediyor 

'~cel<>sa yetişen atlet, organ.izetör- libiytle bitirmiştir. Halbuki ikınci komiseri Suat Şakir ve Dahiliye Ve- berab~r kar~kold~n ç:kmış ve Bey- Katil ale ti kanlı kama mahke- baskına uoruyorlar 
._ '.kesınek istedikleri 500 dolan ka- devrede Terpedo takımı canlanmış kileti namına Nevyorka gidecek 0 _ lerbeyıne dogru gıderken karısı Sa- , t ' .

1 
. t • l . b y k 

tıt- _ • · • • • ,.. ( 11 d' ·ı ı · I·I kk , . k . , me) e ge ırı mış ı. sa ıçagın en \ ---ennş ve halkın man karşı11n- ve rakıplerının üç go,ıme 3) go e lan matbuat umum müdürlüğü mem ıye 1 e po ıs a ı) 1 \:e a~ nana:sı I d' · ·ı ld ğ k (B~ta.rafı 1 nci sa.71fada) 
ı.._ "baya çıkarak isteksiz ve dütünü- mukabele ederek beraberliği temin leket müsaviri Sadri Ertem latan Senihayı görmüştür. Bu tesadüf ü- kısıne aı o ub unu,l ··ıd~rıds:~ı .. vue !arı arasından geçip vil&~·et merke· -,_ ......_ ·· ·, ' ' - · · t aynanasını unun a o ur ugun 
-...... ._'ten çe>k: fazla bir ~ yap- etmif ve maç da boylece (3-3) be • bul müzelerindeki eserler üzerinde zerıne pohs Hakkı kaçmış, sa da .. 

1 
d' So 

1 11 
b zi olan Tayuanga hücum etmişler. 

~ . . . • • . soy e ı. ru an sua ere ceva en 
~ rabere bıtmıştır. tetkikler yapmağa. başlamışlardır. karısıyle ka~·nanasının. y . ~a:.şısına de bıçağın dört sene evvel İzmirde ti~en h~ttmı birçok yerlerden kes -
~ Nevyork sergisınde. Türk site- çıkarak Sadıyeye verd:gı sozu ha- bir arkadası tarafından kendisine mJ.flerdır. 

• sinden başka bir de devlet pavyonu tırlatmıştır. Fakat Sa<liye: hediye edildiğini, bu ukadaşının . ~anko.ng, 29 (A.~.) - Ja?onlar 
l..Janı '1Q Jakı asker bulunacaktır. 500 metre murabbaı - Ben senden ayrılmadan da ismini şimdi hatırlıyamadığını yeni Kıokien cıvarı~a ye~ıden tiıkvıye kı-

1"7. ~ 'J aj saha üzerinde tanzim edilecek o- istediğim erkekle gezerim, ne karı- oJan bıçak kılıfını da seyyar bir te- t~atı ~önde~şlerdır: Buııla~ı. ge • 

b lan devlet pavyonu, rejim propa. şıyorsun? demiştir. nekeciye yaptırdığını .söyledi. tıren altı bu~u~ naklıye gemıs~ U: 
k h • kaçtı gandası ve Türk inkılabı safahatını işte bu cevap 1sanın gözlerini B .. . üdd . i sondan geçmıştır. Fakat Nankın c.ı-a ş a ş e ı re gösteren dekorasyonu ihtiva ede- karartmış koca kamaS'nl çekerek . t ulnub~ .. uze:ıneh m ti h~ıku.mum - vanndalci Çin kuvvetleri fazla tazyik 

-...._ kt' B d . nın a e ı uzerıne eye a ıme şu rNlaterd·~ d J 1 tak . ·e kı .~ ce ır. ura a, turı7.m propagan- kansının rastgele yerlerine daldırıp kt 1 d d 1 b k t"l h ıı;vo ıa.n en apon ar vı)! t.w ~I> tayyareler adanın üzerinde mağa hazırlanırken bütün memleket dası için de ayrıca bir köşe tefrik ıka , . d'k no a ~~ an o ayı u a ı mu a- t.aatının buraya sevke mocbur kal . 
ı.~ M f'h ta b" k Ik hali d ·ı l k ç rnuş ve onu )ere canşıı ser ı ten kemesının meşhut suçlar kanunu Yapmaktadırlar. aama ı m ı.r a ınma . n e 

1 
.. er er en edilecektir. Gene bu pavyonda, es sonra imdat diye halkm.n kaynana- .. .. 

1 
i .. mışlardır. Yangtse cephesinde ise Li-

t....-. t vaziyete hikim bulunmak- ve Glrıd halkı da dahıl oldugu halde ki Türk mimarisi hakkında bir fi- sı Senı"ha d üt add"t 1 . d ı h~kum -~r ne uygun olarak ~gorille- on dağını ve Kiokian~ı tl•pçekerleri .~ ll'-ı · · G ı '6 
1 

• • •· • 1 · · · " h" . . Y1 8 m e 1 yer erın en mıyecegıne ve davanın ahkamı u- . ~ ıle Başvekıl enera .ırıe- butun Elen mıl etının ıç,en teza ilr- kır verebılmek üzere, Silleymaniye vurarak öldtirmüstür . . . . . ve tayyarelenyle bombardıman et -
ı._ ara d k' ü b t n ı ı ·111 hUk.,, te b '·l ı ğ ·· .. 'i • mumıye daıresınde rilvetıne karar 

1 
"k .

1 
t . 

1 
a· B d ç· "tict· sın a ı m nase a m n- ere mı ume al{ ı ı ını gos- camll ve saire gibi mühim mimari A'" mahk d . mek e ı ti a e mış er ır. ura a ın 

ır. . . k . h . gırceza emesın e verdı. h . k u· Id y 
1 

b" Ci . terırken yapılan bu hareketın yalnız ıymetı aız eserlerin de birer ma- t ~ . Ü . B .h 
1 1 

d . 
8 

cep esı uvve ı o ugunc an ır ne-
),~ld vali ve kumandanı Sifaki-ı delice değil,fakat ayni zamanda ca- keti teşhir olunacaktır. Bundan sa padıs.eden s~~ra sküdar, u c: et er şun ar ır · ~lun~n tice alamamışlardır. 

ıs azledilerek yerine Markelo · ld .. t b u tt• ekte b k b il k .. TU k k d . merkezıne gıderek tesıım olmuştur. nüfus cuzdanı yoktur. Sadıye ıle B t l h mil . . nıyane o ugunu e ar z e ırm - aş a, ug n u r a ınının ıç t .. 
1
. ld y l Q . ' t d"l k a ırı an arp ge en 

••tir d" t • - . b .. 1.. .. d 1 ·r sanın dun aiır ceza mahkeme- ev ı o ugu resmen e~t>ı e ı me H k 
29 

(AA) 
6 

J lf_ -· • ır. ımaı ış o umun e nası vazı e . . 
1 
- d .. on ong . . - apon 

L.~1 .. ..ıı- k • d' d l be - . sınde ılk duruşması yapılmıştır. azım ır. Sabıkası olup olmadıgıı . ~ . . 
:"."'f ft ""il yo ın ın e 'J an - Halk bbkümetle beraber aldıgını ve devlet hızmetlerinde na- 1 h - d· h kk el r H kk d ld - "der d'l topçekerı Kıukıangda Çın kuvvetle-
~; ıı· rka Herakliya "ehrine ricat hareket ettı· sıl çalıştıklarını canlı bir surette te- htsaı · r a ısell a ın ba so~udl~n pho ıts l ğa ı an la lıgıt ı b'tı~ H ıkekn rine taarruz etmiştir. Çin tayyareleri ~ r. .. . mu e ı sua ere cevs en ha ıse as a ı ın rapor ar a es ı ı, a ı . . . ı.. C..... - A . 29 (AA) c· "d r . baruz ettirecek levhalar da bu pav . .. l h~k · r .. . d S r .

1 
b mukabıl taarruza geçmışler, Lıon ~~al Metalaıas Girirt halkına ~~a,.M k il. ta. -H ırı ~~ad~sı yonda bulunacaktır. yı şoy eS a~latmıştır: . sborgub la ım dıg:n e ... ~'ııydr.y ~ e e.:a- dağının •imali şarktsinde :ki topçe-

"11 ~anname neşretmiRtir. Başve- rnuavmı er e os n, anya nA ı - - adıye karımdır, ıki çocuğu- er u unma ıgını soy e gıne gore le ba 
1 

rd 
~U beyyanemede demı:ştir ki: sesinin daha ilk dakikalarında ah- muz var. Altı senedenberi evliyiz. bunun da tesbitıi ve hldise mahalli- er l\:::.:ıbedrmış a ır. H k. . • 

h b 1 . d h lk b d ı· Altı O ki ·ı 1 •k· b . b 1 d' h d ti d h"l" d vg en ııonra an ınng cnann d~•._ ....... nutün Girid ahı,lisi bu hay- nan a er erın a a a ının u e ı- Ç CU U aı e ere ı ı uçuk aydanberi ayn oturuyo- nın e e ıye u u arı a ı ın e o- da b' ha h bi 
1 

ç· 
1
.
1 

ü 
~~r- " - h k t• takb.h tti • .. h'·ku et G . . ı ı 1 d - t . . . t k ır va ar omu,, ın ı er 9 ı..~' uenimsemiyecektir Onların ce are e ı ı e gını u m para mükaf ab ruz. eçırqemıyorduk, ayrılacak- up o ma ıgının ay1nı ıcap e me - J ta . dil u il{ıl A 
ı...."" ' edilmelerini istemektedir" Bu yanında yer almış bulunduğunu ve tık. İki buçuk ay içinde karımın tedir. Bütün bu hususatın kanuni k~pond k~d~ı hş rm k er ve_h n-~ll ı._ • • t aka ı rd h ol - k'ld .k 1. . .. . ıang a ı uşman a\·a ararga ını da t '&al'eketi bOtün Yunanistan _ resm m m ara ya ıma azır • Umumı hıfzıssıhha kanununun bana ihanet ettiiim, ı>olis Hakkı a- şe ı e ı ma ı ıse curmil me11hut ka tah . t . 

1 
d. J t • 

1 
. 

~e~~a bir tesir bırakmıştır. Halk duğuGn.u.dbilhdirlkmektehiidib. B. Metat~~: 156 ıncı maddesi mucibince altı ve dında bir gençle münasebette bulun knunb~lnunl taydintıettid.ği mdüddet hiçkinde de ~:n~C:~ ::~~::':n ~~;:i;~ı 
~~bir an evvel ceı.alandırılma- sın ırı a ına ta en. neşre tigı daha ~azla sağ çocuğu olan annele duğunu, hatta polis Hakkının BUi a ı ~ama ~. n an ava .• imı 

ifa ıstenıektedir. b~yanname her tarafta hükı1met le- re v~r~lmek üzere sıhhat vekaletin- büldereıindekıi evinde metres gıbi umumıyeye gore görOlecektır. ================= 't ile teıuafla hükümete müra _ hıne y~pı~a~ tezahürat arasında, kı- ce vılay.et~ere gönderilmekte olan bir müddet oturdugy umu sonra be- Muayene cüzdanı 
Jıa~~ ecler t ed 1 t ilk - f Y • J t bul } Ticaret Odall emaf tubeleri clirek-di~ ek iaileri takbih ettiğini, ~e ra ı mış ır. pa:a m a atının. ba~ı vHi!etler~.e nim hadiseyi duyduğumu haber a- enı S an imanı 
~ e beraber bulunduğunu bil- ala.kada~~~ra t~vı.yesınde s~rat ~os larak gene anasının yanına döndü- pro jesİ komisyonu törlüiü 25.000 kadar esnafa muayene 

_. r. TiCARET HABERLERlı terılm. edıgı ve ıstıhkak sahıplerme gQnfi ve hatta polis Ba,·kınd h cüzdanı tevzi etmiştir. 
9\N... kt d tebl" " an as- !1tanbul denis ti"-..- mu-dur" ıu··min. t b ld uka t 45 000 k d ~ela ko11WW1· • ti- karcı lva ın e ıgat yapıJmadıiı •ö- talık b"l ld v öğ a · ...... -. ·-· atan u a m yye . a ar 

-" r y·· k f!-..1 ili ti tü B · ı e a ıgını ren ım. d · · ı.:~--:. ı-n-buJ d · ti' - af ld w " 20000 t..-~---t db. ler ur o iMie r m ş r. azı analum sene nı- D.. . . • 1 d b 
1 

e, ouu.ıı" .. a, --.. enız car- esn o uguna gore, , ...-.uuuıuı 
4 e ır h t' Jdii" h un og e en sonra, un arın müdürü Müfit Necdet Deniz, Emniyet h .. di%dan al d iı ka ak 1 tt 29 (A.A.) -Temizleme Türkof"ıs bdrownda yapdan yeni 1 ayebı gte h . ı t aldb~ pkara almadıfk. münasebetlerini meydana çıkarmak ı.-:ncı· .. ,be dire•~1 Hasan şu··krü, enuz ma ı ve ç o a-

' 

-· 'klikl · 1 . arı, u a sısa ın ır ısınının sar e . . K A d d b" k d ,.,..i. 7- ıuUTu rak çalıflıiı an,Jqı1maktadır. Cüzdan 
devam eden polis Tro"- değl§l erı evve ce yumıştık. Yem d·ı . 1 d 1 1 t ıçın azım a ın a ır ar a aşımJa Gu··mrilk'-r ı....-mu··dur·· u- Mustafa Nuri 1 aftan .. safta berbe 1 ""-~· ' Y 1. 1 b"d . d . . ı memı,, o masın an an aşı mış ır. O k .. d t" ka k 

1 
ıe ...., a mıyan esn en on r er, 

ı..-~&!!yonallst bir komOnist kadro ey u ı ayetın en itibaren tat- hhat Vekıı.ıet• · t' i. d s u ara geç ım, ra 0 a müra- Anıl, ve aümrük muhafaza müdürü Ha- apartıman ve han kapıcıian, otel lu."''-t ı,__ sı • ı, ıç ıma yar ım ve ca t d k .. .. h t . . .k. • 
.. ~ı 1 -nµetmlş, 10 kifl kadar e- hik edilecektir. devletin nüfus tıiyasetine taalluk e- a. e er~ c~~u .me:;ı u ıçın 1 .~ l&Ddaıı mürekkep bir komisyon topla- müstahdemleri, seyyar aatıcd• ve 
llıı\~ tevkif eylemif ve mllhim Riyo de Janeyro Türkofis mümes- den bu itte ihmal ve teseyyülft gl5rü polıs istedım. Curmü meşhut tabıı nacaktır. Bu komisyon. almtosun bi- bhwdler, ~amctlar, 1ar90nlar ve 

Ca •eaıt bulmuştm•. sili de İstanbul ofı.si emrine veribniftir. len memurlar hakkında kanunt ta- g~ce .yapı!abilirdi. Aksam~ gelme- rinden itibaren, İktisat Vekaleti tara- fırın müstahdemleri cetmektedir. 
~~ leteıer, metodik bir surette ya- f kibat yapılmasını ve bu işe azami mı söyled~le~. Bunun üzen ne arka fından hazırlanan y.eni latanbul limanı Yakında sıkı bir kontrole bapana-
~~. atlkibı ve nizamı temin eden Ç Fındık, Ceviz ehemmiyet verilmesini vilayetlere ~aşımla ?ırlıkte Bağlarbaşına do~ projesi üzerinde tetkiklere ı..rıyacak- cak, muayene cüzdanı olmıyan esnaf 
~ eserini memnuniyetle te- Son bir hafta zarfında, lstanbulda, tamimen tebliğ etmi,,tir. ılerleme~e başladık. Hava hen uz 1 tır. İstanbul limanı için bir de tali- şiddete takip edilecek ve çahştınlmı-

tltirnıekt.edir. 45-48 kurll§ anwnda 7040 kilo iç fın- kararmıştı. Bu sırada arkadaşım matname hazırlanacaktır. yacaktır. 
·~W~ mM•~ ~~~~•~ ~~--~ Tkuetodas ~~~u~?~~~a~~ N~ ==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~ ~~tına ID vı - _ . . . 1 

reye gıdecegımı bılmıyerek kara- SOLUCANLI ÇOCUKLAR .~)l!t • 29 (A.A.) - Bütün ga- anıştır. Dün yapılan ıntıhapta, Tıcaret Oda- . . . . . 
1 bastırılmı• olan llanya hare- Yine ayni hafta zarfında 3600 kilo sı memurları taavün sandıgw ı ı'da re he- k. ola gıtm.e k ıçm .vaktın bıraz daha 

h..~ •i v Gıdalarını solucanlara verirler. Bunun için en birinci deva .~ ~ ddetle takbih etmekte ve bü- Prqa, 440 kilo da Trabluaa iç fındık yetinin münhal olan iki azalığına Tica- ılerl emesıni bekı.iyerek dolaşıyor- f S MET SAN T Q N İN 8 J S K Ü f T J O J R • ~'1_1laniatanın hep birlik olarak ihraç edilmiştir. Hafta IOllunda, latan- ret Odasından Seyfi Cenap ve Zahire 1 dum. Bu sırada BağJarbaşının üs -
' •• 4 •luatos 1936 tarihli gl- bulda 9 ton iç fındık, 10 ton kabuk- Bonua muamelit müdürü Tevfik Ci-ı tünde bir tepeye doğru yürüyor -
~ Jıldöaümüni kutbıla • lu fındık atoku kalmlfbr. h..qlu aeçUmitJerdir dam.. Tepedeki aiacua altıua4a 1»lr 

Solucanları dütürilr, çocutu cılızlıktan kurtarır. Eczanelerde 
ICUTUSU 20 KURUŞTUR. 



~a.vta: 6 

İstanbul asliye 
mahkeme.inden: 

YENi SABAH 

• Deniz Banka ait ·ve İstanbul li
manına mensup (Trak) vapurunun 
8.7.938 cuma günü saat 13,45 te 
Flndıklı önünde Nanıı'<: Kemal yel
kenlisiyle vaki müsademeye dair 
tanzim ettiği raporun alınması mez 
kur gemi süvarisi Kenan kaptan ta
rafından banrzuhal talep edilmiş ol 
makla gemi ve yükle alakalı ve bu 
Jşten zararlı herkesin raporun alı

nacağı 4.8.938 perşembe günü saat• 
13,30 da mahkemede hazır buluna-

TÜRK TiCARET BANKASI A. Ş. 

MERKEZi: ANKARA 

bileceği ilan olunur. (9280) Her • 
nevı Banka muamelatı 

'-

.. Her ay faizleri ödenen 
bir eczacı kalfasına ihtiyaç 1 
vardır. İş müstaceldir. Dip- ı 
Jomalı olanlar tercih olunur. 
isteklilerin Yenipostahane 
arkasında c< Emek » ecza de
posuna müracaatları. 

KUPONLU VADELİ MEVDUAT 

ANKARA· 
Adapazarı 

Bandırma. 

Bartın 

ŞUBELER: 
Gemlik 

Buraa ISTANBUL 
Fatih sulh 3 Üncü hukuk hakim- Telefon : 2316 Bolu 

lzmit 
:Safranbol 
Tekirdat Telefon : 24477-8 

Türkiyenin liğinden: ı 
Samatya Sulumanastır mektep- her tarafında muhabirleri vardır. 

TELGRAF ADRESİ .3. 20 numaralı hanede oturan Apil 
oğlu Ohannesin hacrıyle kendisine 
yeğeni Şimavm 29-7-938 tarihinden 1 
itibaren vasi tayin edildiği ilan o- ~ 

Umum Müdürlük: TÜRKBANK - Şubeler : TiCARET 

lunur. (9272) 

~ ................................... : ......... ..... 
r:muz 13 üncü yıldönümü Cumartesi 

akşamı 

Büyükdere Beyaz Park yüzme havuzunda 

Münir Nurettin konseri 
Beyaz Parkın 13 üncü yildönümü münaseöetile sureti 

mahsusada hazırlanan konseri sabaha kadar eğlenceler ve 
umaralarla dolu muhteşem bir KIR BALOSU takip edecektir. 

Duhuliye serbesttir 
.......................................... ilimli 

lstanbul inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Cinai 

Muhammen bedeli 
Miktarı Beheri Tutarı 

kilo Li. Kr.Li. Kr. 

Muvakkat 
Teminata 
Li. Kr. 

Eksiltme 

Şekli Saati 

İskarta kanaviçe 5582 - 13.50 753.57 56.51 Açık art. 9.30 
,, çu1 1385 - 10 138.50 10.38 Pazarlık 10 

,, İp 6124 - 19 1163.66 87.26 Açık art. 10.30 
Krnnap "İskarta,, 1713 - 2 1 359.73 26.97 ,, ,, 11 

I - Yukarda CİM ve miktarları yazı lı "4,, kalem ıskarb sargılar 

hizal arında gösterilen u!'ullerle ayrı ayrı satılacaktır. 

II - Arttırma 2 - VIII - 938 tarihine rnstlıyan Sah günü h iza
-larında yazılı saatlerde l\abataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki 
Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

IIl - ..Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizaların

da gösterilmiştir. 

I V - Nümuneler her gün Ahırkapı Bnkımevinde görülebilir. 
V - İsteklilerin nrttırma içintayin edilen gün ve saatlerde yu-

karda yazılı Satış Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

Devlet Demiryolları işletme Umum 
Müdürlüğünden: 

(4505) 

1-8-938 tarihinden itibaren yeni mesai saatlerinin tatbikine 
vaşlanacağından evvelce hareket saatleri değiştirilmiş olan ve Hay -
darpaşadan saat 14.40 da tahrik edilen 1932 No. lı katarla Pendikten 
saat 6.15 de tahrik edilen 1017 No lu katar 1-8-938 faril.inden iti
baren lftğvedilmiş ve bu katarların yerine eskisi gibi Haydarpaşadan 
14.15 de areket eden 82 No. lu ve Pendikten 6.35 de hareket eden 
17 No. lu katarlar ikame edi l miştir. 

38 No. lu katar da Haydarpaşadan saat 17.10 yerine 16.55 de ha
r eket ederek Pendiğe saat 17.50 de varacakbr. 

Yeni cep tarifesi bastırılamıyncağından sayın yolcuların ellerinde 
bulunan cep defterlerini bu tadilat dahilinde tashih etmeleri rica o-
lunur. (4919) 

• ~ •ı • • • •• 
~·. . . 

ırALiilMllii % ILii llLIEH 
KARSl 

CILllll DllPEA 

~~~------------~~~-------------------------------~------------------------------------------------

inhisar Sofra Tuzunu Satanlara Or, N İhad Tözge İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 

1 
Şimdiye kadar beher kilosu toptan "9.50., ve perakende olar.~k 

Babıali cad. No. 11. saat 15-1 " 12" kuruşa satılmakta olan sofra tuzları fiatınclan 15-8-938 tarihin-
Tel. 21942 den itibaren birer kuruş indirilmiştir. Ellerinde sofra tuzu bulunan 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•' ·~~~~~~~~~~~~~ satıcı ların mevcutlarını 12 Ağustos938 akşamına kadar bir b~yanname 

Istanbul Belediyesi İlanları 
ile en yakın satış Deposuna bildirmeleri ilan oluııur. (4951) 

(Bizet) . 
2 - Şarkı: Bnriton Yunka. _..111. 
3 - Orkestra: An del" ~nlll 

nav Valzer Strnus. 
4 - Şarkı: Tenor Bakeaıı-

5 - Orkestra : Plezir dalll~:ı. 
6 - Orkestra: Luvan dur.,.. 

mezzo J ilet. 
14.00 SON. 

Ankara radyosu 
Ankara Radyosu -1- , :~ 

30. Temmuz. 1938. Cumarte.sİ ~"), 
Öğle neşriyatı: 13.30 Kar~ "!! ~ 

riyatı, 13.50 Plükln Tilrk muaı1'ıtl 
şnrtlnrı, 14 15 Ajans haberleri. ~ 

Akşam neşriyatı: 18.::o pJAk JI (~ 
19.15 Türk musikisi ve halk prkıla=~ 
bule), 20.00 Sant nynrı \"C nraı>ÇA c...-.ı. 
20.15 Türk musikisi ve h:ıl:C şartcıJ-'9 ~ 
met Rıza), 21.00 Şan PliJc!arı. 
Stüdyo Salon Orkestrası: ~ 

1 ':- Ileccc: Ersts İtıılicni!IChe ~ 
2 - l\lichcli: Rosen und Sc~ '~~ 

gcs. 
3 - Wnldtcufcl: Tout - Patl!I-acı;a. 
4 - Sicde: D:ıs Cir,arettenfll 1' 
5 - l\[anfrcd: Rin Kr.rne.alS -
22.00 Ajnns haberleri ve S~ 

Ege Tiyatrosu 
temsilleri 

Düşkünler evine lüzumu olan ve hepsine 700 lira bedel tahmin 
edilen 2000 metre yerli renkli bez açık eksiltmeye konulmuştu r. Be 
zin nümunesiyle şartnames Levazım Müdürlüğünde gör ülebilir. İs
tekliler 2490 sayılı kanunda yazı lı vesika ve 52 lira 50 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya m ektubile beraber 15-8-938 pazar tesi günü sa-

Zayi ~--••••••••••••••••••1•m•ı••-, Nurettin Gençdur 

TORNACI ve KAYNAKÇI 3o t::;:;l~Za~:~·1:~1tesi 
at 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. ( 4938). 

• 1 Ağustos 1938 tar ihinden itibaren İstanbul Beledi>•e sının için-
de toptan ve perakende satılacak etl~r için aşağıda gösterilen azami 
fiyatlar tesbit olunmustur: --

Toptan Perakende 
kurut Kurut 

Karaman 33 38 
Dağlıç 35 40 
Kıvırcık 40 45 
Kuzu 35 40 
Sığır 27 32 
Dana 28 85 
Manda 20 25 
Keçi 20 25 

Keyfiyet alakadarların maınmu olmak üzere ilan olunur. (4946). 

İst. itıhatat gümrüğünün 43035 
sayılı beyannamesine a it 379997 
sayılı 2 - 3 - 938 günlü depozito 
makbuzu zayi edildiğinden ve ye
nisini ~ıkaracağımızdan eskisinin 
hükmü yoktur ve bu makbuz kam
biyoda istimal edilmiyccektir. 

Moiz Behar ve Ş. 

Zührevi ve cilt butahkları 

Hayn Omer 
Ôtleden sonra Beyotlu Atacaml 
çar,uında No. 33 Telefun:41358 

ARANIYOR akşnmı 5 .. Şehremıni ln§irah ballt 
Son emir: Y ereyat • 1 - Zonguldak için modern torna tezgahl arında her nevi ma

deni işleri yapacak kabiliyette mesleğin ic abettirdiği malUmata 
sahip, sınai, resim ve torna hesaplarını Iayıkiyl e bilen ve muhte lif 
torna tezgahlarında on kadar tornacıyı nezareti altında çalış
tırabilecek birinci sınıf bir tornacı ustasiyle, 

2 - Madeni işl tır için dört tornacı, 
3 - Oksijen ve mütemadi ve mütenavib cereyanlı elektrik 

kaynaklarını iyi bilen bir kaynakçı alınacaktır. 
İsteklilerin 3 ağustos 1938 tarih ine kadar Tophane posta ku

tusu No. 8 adresine m ektupla müracaat etmeleri. 

Sahibi: Ahmet Cemalettin SARAÇ O C L U 
Netriyat müdürü: Macit ÇETlN Baaıldıiı ye~: Matbaai Ebüzziya 

31 1'emmuz Pllzar.:;::.. 
Yenişehir Aile ba 

Kasırga .,,,._ 
Sabriye Toksesin kıyme~ 


