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KURUŞ .._ _______________________________________ ,-

Bir Toplantı ispanyadan gönüllüler ~~ M O TA R E K ~ 
'---= HiUeyin CAHIT YALÇIN • , l d A k 
ııın~;::;;;.~-·- lngiltere ile Roma Japon ar ün '' teş es,, 

etırnızın Ankaradakı Japon bu) uk 

~~~~~,d~~~'.ğ~·b1~0~~~.:;~:.: arasında müzakereler borusu calarak ~hte1ır devletler nezdındekı sef ır-
nin lstanbulda toplanarak içti- ' cekildiler , 

~r akdetmesi münasebetiyle ve- ı •ı• it J ) · h A JaA 
~~tir. Gazeteler, Japon elçilerinin ngı iZ - a yan an aşması a 
r.ıu-lrnizde birleşmelerinden bahseder d•k J 
"'il, bunun "mutad olan senevi. içti- tas ı o onamıyor 
:_-ıar,, dan olduğunu ilave etmışler-

Tokyo 11 ( A. A.) Japonlar, saat onikide 
çalmışlardır •. Çankufeng'de "Ateş kes,, borusunu 

rakat bugün ortada nazik ve ol
~ garip bir mesele var ki o da 
:.~nya ile Sovyetler 'Birliği arasın
ı... Uzak Şarkta cereyan etmekte o
~ hudut harbidir. Uzak Şark hidi
~ine .'Hudut harbi,, vasfını vermek
~ ın~~asip bir tabir bulamı~·oruz. 
lıJı kü ıki memleket kuvvetlen ara-

~a topu, tüfeği, bombası, tayya
~l Ye tankı ile gerçekten bir muha
~ Vukua geliyor. Sanki hudutlar
~ kuvvetler, merkezi hükfimetler
ler ı_nnstakil ayrı birer devlet im~s: 
b tıbi, döktükleri kana rağmen, ıkı 
Uyuk devlet biribirleriyle resmi 
llıürıasebetlerine devam ediyorlar. 
h\'13u, zamanımıza mah-.;tnl bir ye?i
lo \'e.garabettir. Şimd~\'E' Ka.da~ dır.
dabıasıde cari ulan kaı1f'!h•rı ernsın · 
din Yıkmıştır. Faka~ arlık b:: :~ıin 
llıı:ılornasi nezaket ve mcı•lı:..riyctl~r1 •. 

b ıı ortadan knlktığıııa, her dc\•letin • . . k c· 
llı!lca d 1 kl · l ·ı 1· · · ' anglliz Hariciye Nazın Halifaks ltalya Harıcıye Nazırı ont ıyano . ev etler top-:.·a ıu-mcıa : ı c ıg1 

!~bı har~et eriebilt!r"'ğiırn i!ıtimnl Londra, f ı (A.A.) - Dün Çam • , ·~~iplo~~tik ma~f.illerde tasrih .. edil-
t'tnek bıraz fnzla olur. börleyn ile Lord Halifake arasında ya· dıgıne gore, fngılız maslahatguzan, 

~I>on. elçilerini~ .. lstanh~lda11bir- pılan görüşmede, lngilterenin R~ma Kont ~iano nezdinde ya11tığı bu -~e
~ elerıne ve goruşmclerme mu- maslahatgüzarı tarafından Kont Cıya· teşebbuste İspanyaya yakınlarda gon· 
\it olan senevi içtimal_:ırda~1,, ba~ka no nezdinde yapılan son teşebbbüsün deri~en asker v~ İtalyan h~rp malze -
iati Jnahlyet veren keyfı:.·et ışte boyle mevzuu bahs edilmif olması pek muh- mesı hakkındakı haberlerı mevzuu -
~nai bir zamana tesadüf etmiş ol- temeldir. (Deı·amı 9 üucü sayfada) 

~~:-•dır. 1ç.timam husus! mahiyeti o 

~)"'l!Qar aşikardır ki bazı gaıeteler bu- F • ı • t • b b 
~.Sovyetler Birliği aleyhinde siya- l ( S l n 0 m Q 
~ır rnaksada matuf olduğunu yaz-

r~~~~-1 
~~<!.~. ı 

ı bir kilometre ı 

i T~CA~~~a~a~i;:ttar ·ı 
mehafilden bildirildiğine göre, as-

keri harekata nihayet verildiktenf 

! sonra Çankufeng ve Şatsaopingtef 
f iki taraf hatları arasındaki mesafof 
t vasati olarak bir kilometre kadar-f 
tdır. Muhtemel he rtürlü hadisenin: 

t önüne geçmek için cephede bazıf 

f ufak tadilat yapılması emredilmiş-f 
f u~ f 
f Hariciye Nezaretine anlaşma f 
:hakkında haber gelir gelmez ate~ıf 
.kesmek için emir Tokyo Genclf 

fKurmayından on ikiye bir kaç da-f 

t ki~a. kala telefonla Seul'a bildiri!-ı 
f mıstıt. f 
~~·~ ... ~~···· 
Bir Amerikan 

Universitesinde 
arbede 

ftıı r. Başlı başına iktısadi bir hedef- t J 
> ~edenler de oldu. Demek otu- ve a eş arasınaa Bir talebe öldü ikisi de 
~ ~ f~tima her tarafta dikkati cel-
~tnıi \'e muhtelif tefsirlere yol .aç- ağır yaralandı 
;:tıt.~öyle bir vaziyet karşısında Kamyonun altındaki bombadan iki Büeno~ - Ayre:;, 11 (A.!\.) -Kor 
~~ hükümetinin lakayt kalmasına dobada muhtelif temayüllere sahip ü 

~an tasavvur edilemezdi. Böyle ol- lngı•Jiz polisi yaralandı niversite telebesi arasnıda bir arbe-
~~ beraber :"nkara tec>nni ~~s- de vtıkua gelmiştir. İki taraf, rovel-
tin· ış, beklemı~ ve Japon elçılı - Kudüs ıı (A.A.) _ Reş silahlı Jikı neticesinde iki İngiliz polisi ha- verlerle ateş etmiştir. 'falclıeden biri 
~er: ~~~d~li~nden °.f~ bir iza~~t şahsın gü~düz bir bankaya hücum e- fif surette yaralanmıştır. Bir taksi ölmüş ikisi ağır surette yaralanmış 
~' egını ümıl eylemıştır. Japon u- derek h .. a bin İngiliz lira:.ı aldıktan nin altına konan bir bomha•ıın infila- ve yirmi kadar talebe tevkif edilrniş-
~"IC el il"v' .. Tü k' • ·1 Sov ·etler ~ llirU ç ıgının r ıs e 1 e S sonra kaçmaları üzerine Nablusda kı üzrine de bir yahudi ölmüştür. tir. 
lııtu ~· ara~ında car! •. ~lan ~ıkı. ~ost- ışık söndürme saati tec,hit t>dilmiştir. Yafa kapısında bir yahudi otobü- HER SA 8 AH S. dm~ı pek tab~ıdır. Tü.rkıy~ -:- Bugün memleketin muhtelif kısım .süne karşı bir bomba atıhmş ise de _______ _.,..,..,.., 
~ b~t miln8:'ebetlerınde b<ısl? samı- larında birkaç vaka daha kaydedil- patlamamıştlr. Tehditkar bir vazi-
ietı ır hususıy~t bulun.masa b~e dev- miştir. Cenin civarında bir kamyo- yette ilerliyen arapları daii'ıtmak için Tiryakinin derdi 
~!~rası alelade teşrıfat ve nezaket nun altına konan bir bom~.mnın infi- polis havaya ateş etmi .. tir. Her ikisinin de yaman birer tiryaki 
~eri iyi münasebetler beslenen · _ olduğu ağızlanndan, bunınlarından 

~ley.hi~. ~r ~rtibe y1•rk kuou kamplarında muuQffakı·yefli fosur fosur taşan tütün dumanı bu-
.Ta"" e t!!d~lilm~~~t ~ ey erk. 

10 
U · y 1 U iti 1 lutlarından llnlqılıyordu. GüvertedP.~ 

.ı..... l'VD elçı kının ı-- \erme - . 
~unu hissetmemiş olması Ankara- 8 63 8 U C U Q U ki ka~apeye karşılıklı yan geZml§ler, 
h bir ba ta d .. il dük' rini elçiligv e Y hem sıgaralarını fosurdatıyorlar, hem 
bit... P uş n ıe So ik" bed d dö d'. - ı -:..r. t · 1 t d l · l d B " · · ~uf~eğe sevkeylemi,tir. Çilnkü n ı tecrü e ünya r uncu u5 .. emıa o unmuş ur ert eşıyor ar ı. ınsı: 

~dısıyle çok dostane münasebetler Ankara 11 (A.A) - Dünyanın en iyi tütünii mem· 
b ine ettiğimiz Japon hükumetinin - Tnrkkuşu ka· leketimizde çıkar, diyordu. Böyle ol· 
-.,'Q. dostluğa istinat ederek komşumuz mplannda top- duğu halde ağız tadile bir sigara içe· 
Qe ~·akın dostumuz Sovyetler Birliği lanmış olan ge- miyoruz. •Bir tan-aftan gazetelerde>t, 
~olan samimiyetimize yakışmıya- nçlerimiz tem· ckıyılml§ tütün içmeyiniz; çünkü si-
tib· hareketlere bizi milsam:ıha ediyor muzun son iki gara sararken dökülür, ziyan eder~i· 
t ~ ~ir mevkie sokmasını sükut ile haftası içinde niz. iyisi mi hazır sigara alınız!• di-
l!tıştırmemiz imkanslz olurdu. inönUndeki pJA.. ye renkli, _çeşitli ilanlar çı.ka7'. Öte 

'a:llPon elçilerinin iktısadi bir mak- nör merkezindr tarafta satın aldığınız sigaralar sizi 
k la lstanbulda kendi aralarında bir 5718 Ankaraakıl fıtık illetine uğratacak kadar sıkı ya-
~tıf erans akdctmeleri 'ık kına gelin- ergazi oıotörlü pılmıştır. Bir nefe.ır duman çekebil· 

'...; lfariciye Vekilletimizin pek doğ- tayyare mekte- mek için avurtlarınızın içi di§lerinize 
~ Olarak işaret ettiği gibi, böyle bir binde 2920 uçuş 
d Orıferanstan, konferansın maksa- yapmışlarcllr. Te· 
~ndan ev sahibini haherdar etmek mmuz ortalarına 
f$a k. tabii bir nezaket icabı idi. Uzak doğru çahşmay~ 
~:le halkının dillerde de tan olan ne- başlamış ola• 
'a etleri göz önüne getirHecek olur- matörln tayyar~ 
~·Japon büyük elçiliğinin böyle bir mektebinde tem 
bt IJnzaca lüzum gö~emi~ olması muz BYUllD 12 
l'd~nbire kolayca izilı edilemez. çalışma ~UnUnde 

tu~ız bütün bu muhakemeleri yürüt- 476 saat beş da
ÇiJ· len sonra, A vrupadaki Japon el- kika uçuş olmuş
daıkıerinin güzel Boğaziçi kıyıların- tur. 

sürüne sürüne yara ofor; dudakları-

nızın arasındaki cıgara mıdır, yokscı 

ku.r§ıın kalemi 11tidir? Farked)mez· 
siniz. 

Hele birinci nevi paketlerde öyle 
sıkı, öyle tıkız cıgaralar çıkıyor ki 
dört beş tanesini içmeğe çalıştıktan 
sonra koca paketi hiddetle fırlatıp 
attığım oluyor. Ah şu zıkkımı bir bı
akabilsem! .. 

Senelerce çalıştım, muvaffak ola
madım amm<ı inhisar idaresinin cı-Si rahat ve sakin bir yaz tatili ge- Bir p linnör uçuı esnasında 

iç~ek ve hakikaten mutad senevi Motörlü mektebin bu seneki J. esa-ı şilik bir plfınörümüz, İnönü istasyo- garadan ziyacle sandal ıskarmozuna 
to 1tnalardan birini, akdetmek için isinde 11 ağustos günü akşamına ka- nunun üzerinde serbest bırakıldıktan b~nziyen birine! nevi pak'.etleri beni 
lt l>lanrnış olduklarına hükmediyoruz. dar 15 genç motörlü tayyareler üze- son Kütahya ve Afyonu aşmış, akşa- tütünden vaz geçirecek galiba! 
biat~ Hariciye VckaJetinden ufak rinde yalnız uçmıya başlamlşlardır. m adoğru cereyanlar kaldığı için San- Tiryakinin sözlerini, bir kelime 
ıe \~S~imzaca lüzum görülmemesi bi- Yapılan 8638 uçuşta en küçük bir a- dıklı'nın cenubunda cAlamescit> kö- bile ilaveye lüzum görmeden, inhisar 

* 

0&az kıyılarının sihirli güzellik- ' rıza dahi olmamıştır. yü yanında karay ainmiştir. Alınan İdares inin alakadarlarına aynen su· 
(Devamı !! nci sayfada) ı İnönü kampından mesafe rekorunu mesafe, düz hat üzerinde 170 kilomet- nttyorut. 

Hüseyin CAHIT YALÇIN kırmak üzere uçurullmuş olan iki !d- (Devamı 3 üncü sayfada) 

f 
f 

Sovyet Hariciye Komiseri Lltvinof ve diğer Sovyct Ricali 

iki ordu bugünkü 
yerlerinde kalacak 
Japonya yalnız mes' elenin hakeme 

havalesini reddetti 
Moskova, 11 (A.A.) - Dün, 10 a

ğustos 1938 de Japon Büyük Elçisi 
Şigemitsu yeniden Sovyetler Birliği 
Hariciye H~k Komiseri Litvinov'u 
ziyaret etmiştir. 
Yapılan fikir teatisinden sonra, Ha

riciye Halk Komiseri, Sovyet Hüku
meti namına, aşağıdaki tekliCte bu
lunıiıuştur: 

1 - Japon ve Sovyet kıtaları, 11 

ağustosto mahalli saatla saat 12 de 
her türlü askeri harekata nihayet ve-' 
rirler. Sovyetler Birliği ve Japonya 
hükumetleri, bu hususta derhal emir
ler ita edeceklerdir. 

2 - Sovyet ve Japon kıtaları, 10 
ağus• ısta mahalli saatla gece yarısı 
işgal etmekte oldukları hatlar üzerin· 
de dururlar. 

(Devamı 6 ncı sayfada) 

Bütün ordular · 
manevra halinde 
İtalyan Hava Nazırı Mareşal Balbo 

Almanyaya vardı 

Alman H ava manevralarında taraaıut aletleri 

~ .. rlin, 11 (A.A.) - Mare,al Bal· nevraları devam ederle.en ltalyanın 
bo Alman hava müdafaası manevra· manevraları bitmit ve Alman manev· 
]arın da hazır bulunmak üzere tayyare raları henüz baflam~tır. Fransız ma· 
ile Pomeranyaya hareket etmİftİr. nevr"ları ise henüz devam etmektedir. 

• • Grönobl, 11 (A. A.) - Başvekil 

Gt-len telgraflardan anlatıldığı Ü - ve milli müdafaa nazırı B. Daladiye, 
zere İngiliz, Fransız, İtalyan ve Alman gazetecilere verdiği beyanatta, ordu . 
orduları manevra halindedir. İngiliz nun kendi üzerinde hasıl ettiği muhtee· 
hava, kara, deniz kuvvetleriain ma -! (Devamı S üncü sayfada) 
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(Baıtaıafı 1 nci sayfada) 

Napolyon Bonapart lerinedolan yorgun liplomatların ga
zete okumadıklarına, ,!"azete deri
kodularından uzak kalarak İs -
tanbul toplantı,ının ::-azı ma -
hafildc ne türlü tefsirlere mey-

Çimento şirket. 
lerini Etibank 

Bir günlük mahkum Çocuk habçeieri 
mahkeme kapısında Açmak Eyipte 

Yazan: Zıya Şakir 

Donanmada oskof askeri de var 
Bu beyannameyi yazan ve imzalı yan 

Napolyonun niyeti ne idi? 

birini dövdü Toplantılar 
dan açtığından habersiz kaldıklarına • 'ıı 

delalet eder. Başka türlü bir maksat Çimento fiatları azami "Kahvemin kapanma- Hey'et bugün ıçı I< 
buluns:ıydı ince Japon diplomatları- ucuzlatılacak tedkikatda bulunac~ d· 
nın böyle bir iş için htanbulu intihap sına sen se hep oldun,, . . mtıerill ' 
etmiyeceklerinde şüphe yoktu. Binaen Neşredilen bir kararname ile bü- Tahtakaledeki kahvesinde Yusuf v" Istanbul'un muhtelıf. se çılacaıı; 

sa tın alacak 

aleyh şu küçük hadisenin samimi bir tün çimento şirketleri Etibank tara- Veysel adında iki kişiye kumar oy- bir çok çocuk bahçelerı 3 ·erle
teatiiefkıir neticesinde geçip gide- fından satın alınacaktır. Bundan nattığı için kahveci Ahmet yakalan- yazmıştık. Çocuk bahçelerin:D ~ 'it 
ceğindeıı eminiz. maksat, çimento fabrikalarının dev· mıs ve dün Sultanahmet İkinci Sufo rini kaymakamlar tes~it ede~iyede 

1 ti t . il · · t"h J"t tt l 1 ' Belediyeye bildirecektır. Bel · ~t Bütün bunlarla beraber, Hariciye e eş ır mesı ve ısı sa a ın ar ırı · Ceza Mahkemesınöe muhakeme edil- b çoc~ 
Bunlar karaya çıkırıp ta yerle~in yük kuvvet oı-tadaki k1'ma yerle~m •. 7 Vekfütinin bu notası çok yerinde ve masıdır. Ayni zamanda memleket d3- miştir. teşkil ed_ilen bir komis_y~.n~e:ıerl ge-

ceye kadar bekliyeceğim. Ondan son- ti. çok münasip bir te~eblıüs tc~ki! etti- bilinde inşaat işlerinin hız alması ve Ahmet, hadiseyi inkar etmiş, Yusuf bahçelerı olmıya elverış ı • IcliPe 
ra da Üzerlerine hücum ederek muka Burası, büyük kar:ırgah itiıhaz ği şüphesizdir. Çünkü, i~aret ef.tiı(i- halkın çimentoyu kolaylıl<la temin c- ve Veysel de kumar değil, çayına, zecek beğendiklerini ~~hçer:; J11ıl' 
bele gfoterenlri kılıçtan geçireceğim. edilmişti. Ve buranın ~üdafaa mev- miz gibi, nazik bir dakikaıla 'ıcılcnu. debilmesi ıçin fiatlarda azam! tenzi- kahvesine adi iskambil oynadıklarını sokacaktır. Heyet, Bel ıye f ıı 1t 
İtaat edenleri de zincirlere vurarak zii de, vaktiyle Fransızların yaptık- yoruz. Böyle zamanlarda mil'.etler li\t yapılacak, çimento çok ucnzlatı· iddia etmişlerdir. avinlerinden Rauf, Beledıye be~ ,,ıü· 
Kahireye göndereceğim . Böylece de !arı siperlerden ibaretti. Ordu, ileri- dostlarından hayırhah, halis ve açık ı !acaktır. Bunun üzerine kendilerini yakalı- leri Müdürü _Hüsnü, İmar şu M". diirtl 
nam ve şanımı yükselteceğim. ye yürüyeceği için esaslı bir tahki- muameleye intizar ederler. Böyle ıa- --0- yan polis memurları dinlenmiş ve dürü Ziya, Istanbul Maarıf ~urıı· 

Bu donanmanın gelişinden maksat, mat yapılmasına !Ozum gorülmemiş- manlarda hassa,iyet artar. Ufak se- bunlar hadiseyi uzun müddet taras- Tevfik Kut, Çocuk Esirgeıne ııısso 
Kölemenlerle ve çöllerdeki Urban ile ti. bepler hayal sukutları ve öğbirarlar TiCARET HABERLERi: I suttan sonra tesbit ettiklerini söyle- mundan Doktor Bakteriy~lo~ğ!edell 

k 
1 

Sami'den ibarettir. Bugun ° ~ .. ~ birleşmek .. Sonra da ~'[ısır ülkesini . Ordu ~m~~danı'. Fransızların ~- tevlit edebilir. Halbuki biz Sovyctler- Yumurta ambala 'i mişlerdir. Suç delili olan iskambil ç.,..• 
baştan başa yağma etmek ... Halkı da imden ~eb~ı hucum ıle ıılınan kale.ye le müna~ebetlerimizin her t(ir'ii te- ı . . J kağıtlarile taş tahta ve 140 kuruş pa- sonra heyet, Eyübe gidecek,_ olJ!l'~ 
bıçaktan geçirmektir. yerleşmıştı. Donanma, :ı~ıkta demır- reddüdden arı surette sağlam, ve sa- .. Yumurat ambalajında kullanılmu ra da mahkemeye getirilmişti. bah~si_ve .. ç~uk kütüphan:;are,pi 

Bu donanmada, birçok (Moskof) !emişti. mimi olduğunun bilinmesini isteriz .. uzere getırtilen yum~rta t~laşları, Neticede hakim, kahveci Ahmed'in e~verışlı gortll~n .:>'>lrull~ 
(1) askeri de vardır ki; Allahın bir- Yaz mevsimi , büti:n şiddetiyle Türk toprakları Sovyetler aleyhinde ! muvakkat kabul usulunden ıstıfade 

1 
suçunu sabit görmüş V!! bir gün hap- nı ve bahçesını gorecektır. 

!iğini tanıyan müminler indinde bun hüküm sürüyordu. Temmuz ayının hiç bir tertibat için nıerkez olamaz. 1 eden maddeler arasın~a. bulunuyor: sine ve kahvesinin de kapatıllmasına --<r-
ların nasıl (Mekrilh bir kavim) (2) kızgın ırüneşi, ortalığı kasıp kavuru- ff" · Cahid YALCIN du. Fakat, bu usulden ıstıfade etmesı karar vermiştir. Veysel ile Yusuf d:ı BELEDIYEDE:ı . 
oldukları zahir .. Ve onların 'Ehli tev yordu. Sıcaktan, birer fırın haline useyın li\zım gelen mallar memleketimizd~ birer lira para cezasına mahkfun ol- Bir ahlaksulık iddıası_ ço-
hide adavetleri, amir b:ıhirdir. Bun- gelen çadırlara girmek, imkan ve ih- fzmitte yeni bir Halkevi , az veya çok bir ameliye gördükten muşlardır. Abdullah adında 17 yaşında blf o'f' 
lar ehli İslamı kerih görüp Kurana timal haricinde idi. Biıtün yarım ada b • 1 sonra ıhraç edılen maddelerdır. Hal- ı Mahkemeden çıktıktan sonra Ah- cuk Beşiktaş civarında kırda toP ılı 
ihtlram etmezler. Ve küfür' ve dala- üzerinde, gölgesine iltica edilebile- . ınası . . buki Y.umurt~ _atlaşları, hiç bir ame- met, kahvesinin kapatılması hakkın- nad;ğı arkadaşlarından 11 yaJ~~rıı 
Jetleri hasebiyle üç A!laha itikat e - cek ağaç ve saire de mevcut değildi. İzmıt 11 (A.A.) - İzmıt Halkevı lıye gormeksızın yalnız fırınlandıktan dakı karara müteessir olarak korı- Ne'ad'ı oyundan sonra kırlara 

1

a 
derler) (3). Lakin yakında, bu Uç Serin yaylalarda doğmuş ve bü- bina~ının temeli dün ~7 de valı ~e ,sonra yumurta ambalajında kullanıl- dorda Veysel'in üzerine atılmış ve: gö~ürmüş ve tenha blr yerde :a~~ot 
Allahın kendine hiç bir kuvvet ve fay yUmUş olan Türk askerleri. bu cehen Partı Başkanı Bay Hamıt Oskay ın makatdır. 1 _ Kahvenin kapanmasına sen se- hendeğe sürükliyerek ırzına ta 
da vermediğini göreceklerdir. Zira nemi sıcağın altında fena halde bu- eli ile atılm~ştır. Bu münasebetle ya- Bu münasebetle yumurı.~ talaşı.ar'.- bep oldun. etmek istemiştir. ~,1• 
onların bu itikadı, batıldır. nalmışlardı. Ekserisi, güneş vurma- pılan meras.ım~e '.'1ebusl~r ve komu: nın muvakkat kabul u~ulunde_n ısı:- Diye dövmiye başlamıştır. Etraftan Nejatla Abdullahın oratdan onları 

Allahın birliğine inanan müminle- sından, hastalanmışlardı. İlk günler !anlarla amıralımız'. Pa~tı ve _Halkevı fade eden maddelere aıt senelık .. c~·- yetişenler Veysel'i kurtarmışlar ve bolduğunu gören arkadaşları bt bııl' 
re yardım eden; ancak (bir) olan de, hastalar gemilere gönderilmiş, mensupla_rıle Bel~ıye ~yelerı ve ka- ve_Ide.'.1 çıkarılması m_uvafık ~?'"':' 1- , Ahmet ıle yakalanarak Adliye bina- aramıya başlamışlar ve nihayerı rw 
(Allah) dır. bunların yerlerine yeni askerler ge- !abalık hır halk kutlesı hazır bulun- mu_şı_ur. Bu~a mukabıl ambalaı ış- sında adam dövmek suçundan hak- muşlardır. Çocuklar, Abdullahı tı 1110 ı 

Ey mua,iri müslimin!... tiri!mişti. Fakat onlar da, arkadaş- muştur.. . . . . lerı ıçın __ ge~ırılecek bu talaşl_ara mu- kında takibata başlanmıştır. Veysel jad'P hendeğe sürüklemiye çalı.ş küf' 
Size haber veririz ki, anlarla (ya- l~rının .akıbetlerine uğramakta ge- Merasıme ıstık lal ma_rş.ı ıle .b~şla.n- aflık re!ımı tatbık e_dı~e?ek~ır: Key- dayak izlerınin tesbiti için dün Ta- görünce bağırmışlar ve Nejad ~bdol· 

ni, donanma ile gelen askerlerle) bir- cı~emı!lerdi ... Yarım adanın yanın m.1~. v~. Vah,_ Halkevlerının mıllı kul: fıyet alakadarl~~a ~'.ldırı~mıştır. bibi Adli tarafından muayene edil- tarmak istemişlerdir. Fakat, • tli ~!· 
!eşip görüşenler, (Peygamber) aley- dakı (Mıdye koyü) niin bataklıkları, turum.uzde~ı kıyn_ıet ve ehe~mıyetını Odun Komur fıatları miştir. !ah hepsinden büyük ve kuV' e. ii~ı'" 
hisselamın vasiyetine muhalif hare - havayı Adeta zehirlemişti. Bir iki tebaruz ethr~n ~ır n~tuk soyl_emış • b • d b • f J d -----<>-- duğu için onların Üzerlerine yo;i;et· 
ket etmiş olacaklar; ve onun gazabı- gün zarfında, askerin ara3ında müt- tı.~ .Merasımı mute_akıp davetlıler ve ır en ıre ıra ı Tıramvaydan du"şerek rek kaçırmıştır. Çocuklar, bu~·~ 'an· 
na uğrıyacaklardır. hiş bir sıtma salgını baş ~östermişti. bu tun h~lk, hal~evı tarafından hazır- Odun ve kömür fiatları son günleı·· te hadiseyi Nejad'ın evine gıd•P çare 

(1), (2), (:J) Cevdet tarihi 7 inci Ordun~.n -~ıhhiye te~kilatı, bu has !anan bufede agırlanmışlardır. de nakliye ücretlerinin yükseklıği, o" len bı'r kadın nesine haber vermekten bafl<'ı ,a· 
~iltT sayfa: 309. !alıkların onune geçecek, ve yahut ---o- iskelelere mahrukat indirılmemesı bulamamışlardır. Mesele del~oJIJh 

İslamın dilşmanları İslama yardım hastaları ~Urau~. t~davi edecek vası- POLISTEı yüzünden ehemmiyetli surette fırla· bıtaya haber veriJlmiş v~ Ab jlJ11if 
etmezler. talara malık degıldı.. . . mıştır. Mahrukat fiatlarının yükseliş Bir kaç gün evvel Beşiktaşta bir yakalanarak Adliyeye te_slı .medcorg'J 

Vah, ol kimselerin haline ki, Alla- Bpnapartın vazıyetıne gelınce: " Ekmeğimi tartmadan sebeplerini tesbit etmekte olan Bele· tı:amvay ka~a~.1 olmuş ve orta y~ş!ı tir. Abdullah, dün Adlıye de ." 
hın düşmanları vasıtasiyle nusrat ta Senelerden beri Avrupa h~rplerinde, almayınız ,, diyen hile- diye İktisat Müdürlüğü De\'Jet De j bır kadın yuruyen tramvaydan duş- Hakimliğince isticvap ediJınişlif-

1 d d ., miryolları 1·ıc temasa g'cçmiştir. 8 ,. mii•. muhtelif yerlerinden ağır yara- S k d ki b-sI r leb ederler. Kilffardan imdat bekli • ve son zaman ar a a , .. ısır çöllerin- k A k k • 
1 

ir eci e oto u e l . 
yenler, müeyyed olabilirler mi? ... Ha de pişmiş olan askerini çar~abuk (Be ar e me Çl temaslar neitcesinde Devlet demir-ı anmıstu·. I D . llar Dok zuııco ş 
~a.... reket) mevkiindeki karargahına top Feriköyünde Paşa mahallesinde o- yolları vagonlar ıile yapılacak mah- Kazaya uğrayan kadın, Beyoğlu Dev et ___ em.~~):.o 1 . u göııd•'.' 
' • J k · · · t A d · · d b' · h"b" b k ki h hastahanesine kaldırılmış ve baygın !etme Mıtdurlugu Beledıyeye . cı• Bır Müslim; (Salip bayr•ğı) altın- ama ta gecıkmemıştı. uran n os ısmın e ırı sa ı ı u - ru at na iye ücretinin mü im mik- . . . . ·•dekı .,. 
da olan bir gemiye bin ipte ... Hergün, Baş kumandanın ilk da,·etine, ge- lunduğu fırının üzerine föyle bir !ev- tarda indirilmesi temi nedildiği ve 1 b~ haMe bulun~uğu gibi üzerin.de de d.iğı hır t~zkeredeu S3ı~d:;iııde oto-
(Allahü taala)) hakkındaki ki.tirle- neral Labon ile general Morat fırka- ha asmıftır : iskelelerden limana kadar mahrukat huvıyetını tesbıte yarıyacak hıç lm rı:endıfer ıstas~on c 

1 

·erin ıılı' 
1 • b t t · t' y k M E ht ·· ·ı · nakleden kayıkların sayısı çog"altıldı- vesika bulunmadığından kim olduğu bus durağı haline soku an ) .,,, rin hurafat ve hakaratini dinlerse... arı ıca e e mış ı. :ı arı ısırda - Y mu erem muşterı erım; taıt . . . .. r ba a bit r 

Şu halde, ol Müsltimiln, asıl kafirden bulunan general Dize ile Dimyat tari madan sakın ekmek almayınız 1 ğı takdırde odun ve kömür fiatları :la anlaşılamamıştır. u_~yesını, ot?b~sle e . . şk J:JelediYe' 
daha (eşna ve ekbah) olduğunda şüp- kiyle gelen geral Klaber de gecikme- Bu •~retle halkın itimadını kaza • ,normal hadde indirilebilecektir. Yalnız bu kadının Hüseyin adında goste_rill~esını_ ıstemıştır .. 
he yoktur.) mişlerdi. nan kurnaz fınncı ifi dilediği gibi ida- bir arabacının karısı olduğu söylen- bu cıhetı tetkik et'."ek~til'al· edile~ 

. B k · · d k d • ld B miştir. Fakta kadın, dört gün hasta- Başka tarafa nakillen t ep 'J'oP' Bu beyannameyı yazan ve imzalı- u fboır alar gelıncıye k~dar,. Bo- ;ede ere ogrl u yo dan şaşmı'tıdr .. kke- ı MÜTEFERRİK hanede kaldığı halde kimse kendisini otobüsler Sirkeciden BakırkÖY• ol· 
yan Bonapartın, kendisini bilyük bir napart ş durmamıştı. E?ındekı al- e ıye memur annın a nazan ı a- : •. f paşııY• y 
şefkat ve dint hassasiyetle dizinde bU tı bin kişilik kuvvetle, Türk metrisle- tini ç~ken bu teminat levhaınnın ma- ~~·~.1~ .. sorr;t~ış ~e k~ın,~ü~ g~ kapı, Ramı, tK;:a

1 

~sta.B':ıruarııı Jı9f 
yüten rahip amcasının mezarında ge- rinin önüne siperler ka1ıp toprak is- hiyeti nihayet dün meydana çıkmı~ - Yeni gelecek seyyahlar ~ mu~dudr.t a fınd asda ;nd e a '." cu tba~ıyan o o uskiller ~-. ;sıeıı~ 

tihk. 1 ak T"" k k ti · tır Andonu f d l b" k gı mu e zarın a a a e verem•-ıka ır yere na erının 00-
milerinin sızlayıp sızlamadığını bil- . am ar yadpadr d• ur t uvcakve e1rı- !To.I esnasınnd ırının atya6p0ı0an le ır .~n Bugün Yunan bandıralı Helas va- yecek bir halde bulunduğundan hii- Sirkeci meydanının tanziminden,. • .., ıniyoruz v sal"b" ""te dd't H. nın yarşm a a an 1"arı a•a o an a mevcu e megın edild,..ıv 

· e 
1 

ın, mu 8 ı ı - ·. " . . . . . ' / puru bir esyyah kafilesi ile şehrimize viyeti yine tesbit edilememiştir. !ayıdır. Meydan, tanzim j)t' ristiyanlara açılmış olan kanatları al- yollarını tıkamıştı. hepsının bırden yırmı beser ııram nok 
1 

kt" A 
23 

.. d . St t K d d" d"' Adi' t b'bl b d t bili dural> 
Ş. d" K"· 1 ... ' ge ece ır. yın un e ıse ar . a ının cese ı, un ıye a ı sonra ura a o omo er tındöa varlığını hisseden Bonapartın ım ı, ose Mustafa paşanın ka- •an o dugu tahakkuk etmistir. Andan h il T ti tik .. b' t f d ed'l · b ·ı 

d k' k · ·· t f t · 1 d h · a an ransa an gemısı ın sey- ara ın an muayene ı mış, aşı e ceklerdir. şu satırları yazarken bir ;icdan eza r~ a ı as erı, uç ara ı amamıy e e akkında adli takibat yapılmağa bat- yahla limanımıza uğrıyacaktır muhtelif yerlerinde görülen derin ya-
ve istırabı duyup duymadığını da nız ve kara tarafı da Fraıısız istih- !anılmıştır. · 

1 
h . . . t .. 

1 
··ıd ..... 

dü~ünmek i8temiyoruz Yalnız· 0 ka kiimlarından mürekkep, lıir daire Kartalda b' Başvekil ve İktisat Vekili rla a1rınk ~.ngısınMın e~ırkı eldo ul gu an-
' · ' - . . .r yangın . aşı ma uzere orga a ırı masına MAHKEMEDE dar zeki bir adamın, koca bir ülke- ıçınde kalmıştı · Kartal Tütün Enstit"" s"" d d.. b . Başvekil Celal Bayar, dün Iktisat lüzum görülmüştür 

nin ~ilyonlarca nUfusunuTJ, bu söz- . Bonapartın ~IA.nı, gayet basitti. .. yangın çıkmıştır. Ta~ebuen o~al~;ın,ı~ ı Vekili Şakir Kesebir'i kabul etmiştir. Dün, cesed Morg;a kaldırılacağı sı- Rüşvet davası .... ci"'' 
!ere ınanacak kadar saf ve hatta bu- Bütün kuvvetlerını tonladığı zaman, .. t k t t d k b Başvekille İktisat vekili öğle yeme-Irada Be•iktaşta tütün amelelig"i yapan Prenses Kadriye'nin YeniJ<o) ~rııl' d l · bu dar hat ·· · d · ld tı· b' t us a ça ısın an geçen e zos oru- > • • 

10
,... 

· • . . ' · · sundan çıkan kıvılcım dolayısıle yan- ı a ın a ırı eyog u as a ane- .. k ıÇ a a yerme konmasına .. Ve onların uzerın e, ŞH e 
1 ır aar- . g'ını birlikte yemişler ve bir saat kl- Al" d d b" · B ·1 h t h l rındakı bahçesınden kırmızı · iJ1 

d'.nı hı•lerıyle oynanmasına hayret e- ruza geçecek ... Türklerı'. o ~aracık ya dar görüşmüşlerdir. sine giderek kadını tanıdığını, bunu•ı taşınmasına musaade verm~ jriJI' 

dıyoruz. rım adanın ucuna kadaı ~urecek ... O gın çıkmış ve çatının ahş~p. kısmı İktiast Vekili dün öğleden sonra seher adında kendisine Düzceden mi- rüşvet almak suçundan dolıı)ı.11 ol· * ;ada top v ~mba ate~leri altında ya~mışt'.r. ~artal ve Kadık.~~--ıtfaıye- iktisadi işler üzerindeki tetkikat.ma safir geldiğini ve beş gündenberi kay- !ci _ce~. Mahkemesinde mahk':':'oııl'İ 
Ronapart, bir taraftan bu beyan- ımha edecektı. lerı yetışmış, yangının bu) umesırıe devam etmiştir b ld • .. 

1 
. ed" .. - dugu ıkı sene hapıs cezası bakk 

1 
~-name )

'le J\!1°1r halkını oyala a (Arkası var) mey an ıra ı mamıştır. . . . k nak ı u"zerın· e tekrar '" " 0 

mıy ça- F t · 1 · · 1 k uh' ce teşhıs etmıştır. Cesed Morg'a kal- ar arın z . ııı~' 
d b k 1 

1 

· o ugunu soy emış ve ces ı gorun- -o ı 

!ışırken, diğer taraftan da süratle as Kapıcısız Sopa ile birbirlerini yaraladılar es ıva ıçbı~ ge e:e m ım ~ dırılmı<tır. kemesi yapılan Yeniköy nohıY~. ~·· k 
• h 1 ki "k 1 .__. . apartımanlar . .. . ır revu ' d" .. A'' dd" hk ·n eskı erı azır ı arını ı ma e; •uışti. B 1 . İ Ferıkoyde Kabulı sokağında 20 nu- uru ı.ac ın, ma emenı . el• 

* e edıye, stanbul semtındeki apar. . d ·· 1· b 1 F 
1 

· U ,.. h t k J · t m'·ıı · 
maralı evde oturan Mustafanın JO va- Dôr üncu starı u estiva i mıi- mumı arp en a ma rarda israrı üzerine yıne e , pıeıı 

Vaziyet, Bonaparta büyük ümitler tı.man:aru:' sayısını tesbit ettirmekte- •ındaki oğlu Hüseyin ile a ni sem.it ' nasebet ile yakında Rom~nya'nın meş- I ') miş ve bu defa Temyiz mahl<e tif· 
vermiye müsaitti. Çünkü, ilk mu- dır. Şımdıye kadar yapılan tadat es· • t 13 d Al" ğl y H"" . e hur Tanara revüsünün Istanbul'a ge- pat amış top Ve mermı er heyeti umumiyesine sevkedı!JnıŞ pıe-
vaffakıyetten mahrum olan tecrübe- nasında bir ço.~ .~pa:,tıı~anların k~pı- ~.uran d 1 yaş~~ -~ d 

1 ~ u u~eyı~ lcrek temsiller vereceğini yazmıştık. Emniyet işleri Umum Müdürlüğün- Diğer taraftan Alaeddin. mahl<eJ<e;• ' 
siz Türk kumandanı -- A~kerlik nok cısız olduğu gorulmuştur. Bu vazıyet bırb~an .•ya yul zlu ıı en lavgale dere 1Büyük artistlerden Tanara tarafın. den alakadarlara yapılan bir tebliğde ye müracaatla hakkındaki karar ı;iılİ tal. nazarından _ mühı'ın bı'r hata ı'h- hem apar_ lımanlar'!l temizliği ve hem ır ırını sopa ar a yara amış ar ır. d . k d t hlİ''e 

H l d dan idare edilen bu revü, gerek de- bazı yerlerde harbı umumiden kalma bi kat'iyet e inciye a ar a ,;ıerc~ 
tiyar etmişti. Gt1ya ihtiyat~ar hare- d'.: _em~ı~.eU noktasından mahzurlu . ava gazı par a 1 korları gerek kostüm, gerek temsil veya tatbikat atıflarından kalma pat- istemiş ve bu talebi kabul e<ll' ,·iZ 
ket etmiş olmak için, llôke>in hepsıni gorulduğünden, apar~ımanl~r~an ka- Nışantaşında Kurabiye mahallesin- ettiği piyesler bakımından kuvvetli lamamış top mermilerinin halk eline tahliyesine karar verilmişti. fı;m·bıı. 
karaya çıkarmamış.. Çıkardıklarını pıcı bulundurmaları ıstenınıştır. de oturan Havagazı Şirketi ustaları:ı- bir gruptur. Bundan başka meşhur geçeerk bilmemezlik yüzünden elle- Mahkemesi Heyeti Umumiyesı 

1 

yi• 

da fena bir tarzda yerleştirmişti. h k dan Mustafa Beyoğlunda _Sipahi a- 1 musikişinas Dandrine tarafından ida- rinde infilak ve binnetice bu gibileri:ı defa mahkemenin ikinci kararılliştir· 
Köse Mustafa paşa, karaya çı - Tramvayla in İsar amyonu partımanının 2 numaralı dairesinde re edilen müzik kısmı revünün ehem- hayatlarına mal olduğu Vekileıin e- ı ne Alaeddin'in lehinde nakzetm siJ1Ö-e 

kan askerlerini, şöyle yerleştirmisti: çarpıştı havagazı tesisatın atm. t kt "k hemmiyeıle nazarı dikkatini celbett\ği 

1 

Şimdi Birinci Ceza Mahkeın~ ırıe~' 
(Ebukır) m küçük yarım adası, Vatman Mehmed'in idaresindeki mutfak! t la ı b' ır e _mkte e 1 en miyetini arttırmakatdır. Revü, İstan- bildirilmiştir. Aliieddin'in ikinci defa ve gayrı 

1 

r 
. F ih il a op nan ır mı ar gazın b !' 100 k" ·ı·k ok . b" k d 1 ak ı . ınce ve dar bir dil halinde, denize at' - Beşiktaş tramvayı e şoför u a ışı 1 Ç zengın ır a ro Umum Müdürlük, bu gibi mennile· kuf olarak duruşması yapı ac 
doğru uzayıp gidiyordu. Ebukır kale Alinin idaresindeki 554 numaralı İn- birdenbire parlaması neticesinde yü- ile gelmektedir. rin imhası için zabıta memurlannca ne 
si ile kasabası da bu dilin ucunda ve hisarlar İdaresine ait kamyon, Gala- zü ve elleri yanmış, tedavi altına a- Sayfiyelerdeki telefonlar gibi tedbirler ittihaz olunacağını uzun 

lınmıştır. 
tada Necatibey caddesinde çarpışarak Telefon Müdürlüğü sayfiye yerle- uzadıya izah eylemektedir. 

deniz kenarında bulunnyordu. 
Türkler, ilk hamlede bu yarım a

dayı işgal etmişler... T)i!in, kara ile 
birleşen yerine iki ~ıra lıendek ve 
metris kazarak bunun arkasına yer
leşmişlerdi. 

Sağ taraftaki küçük bir tepe tıze
rinde (Bin nefer), sol cihetindeki tı>
pede (iki bin) nefer bulunuyordu. 
Dört bin uef P>'derı mil~ekkep olan bii-

her ikisi de hasara uğramışlardır. --o-- rindeki bütün telefon santrallarını o- Yeni Sabah - Bir kaç gün evvel 
Manı.tacılık Orta köyde rıhtım · k b . Her sabah. sütunumuzda ';,"mum! 

Kosti adında bir sabıkalı, dün Yük
sekkaldırımda rastladığı Adapazarlı 

Hüsnü'nün yanına yaklaşarak man:
tacılık suretile 16 lirasını almıştır. 
Hüsnünün müracaati üzerine zabıta 
bu yaman manitacıyı yakalamış w 
Adliyeye vermiştir. 

tomatikleştirmıye arar vermiş ve u 
Başvekfiletin emri ile Ortaköy ca- Harpten kalma mermilerin. masum hususta tetkikata başlamıştır. Sayfiye 

mii ile Ortaköy vapur iskelesi ara- çocuklar elinde zararlı bir oyuncak 
sında rıhtım vücude getirileceğini yerlerile mükaleme bugün için s~n- haline girdiğini, bu yüzden sık sı!< 
yazmıştık. Rıhtımın inşaatına dünden tralda çalışan kızların tavassutıle feci kazalar oldu.~nu tebarüz ettir
itib~ren başlanmıştır. Ayrıca Vakıf- mümkün olabilmektedir. Bunların 2-, miş ve tedbir ittiharını dilemiştik. 
!ar Idaresi, Ortaköy camiini tamir et- / dedi 11 dir. Kızlar, müdüriyette baş- Emniyet İ<leri Umum Müdürlüğü-
tirmektedir. ka vazifelere tayin edileceklerdir. ne teşekkür ederiz. 

KÜLTÜR iŞLERi: 

Maarif müfettişleri 
.. il~ 

İstanbul Maarif Müdürlü~· ettW 
tedrisat kadrosunda çalışan ınuf deı;i 
!erden beşi, muhtelif vilayetl:ı;.ıar· 
mahallerde Maarif Müdürü ola~ şe"' 
dır. Bunların arasında müfettıŞ . ,·e 

. ş· ası ki, Mansur, Kemal Edıp, ın 

Recebin isimleri geçmektedir· 

" ltf,Pı 



İSPANYADA VAZİYET ç;~~~~;~~I~!a 
~ Bir Alman tayyaresinin 
~hudiler va ltalya iki senelik harptan çıkan netice Çek arazisinde uçması 

..:,n gazetelerini işgal etcmkte Hükômetçilerin lehine degv il protesto edildi 
lbeacle ırkçılık hareketidir. İl Prag, 11 (A.A.) - Bu sabah saat 

d..~teai bu mcacle üzerinde •· İspanyadaki dahili harp hakkındaki zun bir zaman meselesidir. En nikbin 7,55 te bir Alman tayyar(>tiİ, Opva 
.. ~~akta ve fiddetli bir Anti- haberler, birbirine o kadar zıd, ki bu bulunanlar bile, neticenin, senenin son Toppau mıntakasınd:l Çekoslovak 

L IÖetermektedir. Bu gazete haberlere göre, orada cereyan eden aylanndan, halli gelecek ııenenin ilk toprakları üzerinde yarım saat UÇ· 
UQ )'azılannda .. , noktaları te• • 1 - L tu 

T- hadieeler hakkında bir hüküm vermek: aylanndan evvel a ınamıyacagı ~ana muş r. 
t ~ektedir : imkansızdır. atindedirler. > Prag, 11 (A.A.) - Bir Alman 

' biz.im İbrani kültüre ihti Kim galip ) Kim aglup ? lki taraf Le T emps gazetesi, bundan .onra. tayyarsinin Çekoslovak arıızisi üze -
,._ 7oktıır. Binaenaleyh kapım.,. ne halde ? Netice ne olacak ? ispanya hadiselerinin bir Avrupa harbi rinden uçmasına müteallik l-ılarak neş 

""- etmediğimiz misafülere ka- Ajanaluın verdikleri haberlerle bu meydana gctirmcie, hali. sebep ola- redilen resmi bir tebliğdP, bilhas a bu 

Musolininin yeni bir nutku 
Bi;:çok'Yerlerde toplar 

patlarken hayale 
kapılmak bir cinnettir 

~~ Oinkü biz biz olarak kalmak k lk k b b .1 •- h' 1 1 d" t_ı.. ta'-''-'.arenin Katerinkof üzeJ inde uça-~ ıuallere cevap verm~ a ışma ey ı ece .. ma ıyetet o up oma ıgını an JJ 

~ hude bir zah;..,.ettir. ı lil ediyor. rak Kironv'a doğru gittiği Neflaşo- Başvekı•ı manevralaIJD sonunda 
~ olmıyan yahudiler, dört bin Okuyucularımızı ispanya meıelesin· ı Fransız gaze~esini~ k~aatince, Av: viç ve Troppo üzerinde uçtoğu beyan 

~· Bu; .. y~u~~ o~r=· ~~'°:~ ~ de bir dereceye kadar. tereddütten 1 rupanın umum~ vazı~etı, lspanyadbakı eBdilmı· edktek~iÇr. k S~Hl~·et.ta~ hmt~afil 0rdUSUnU methedı•yor 
:""-t un a 1 Y ı m • kurtarmak emclile, dünkü po<Jta ile ge· harple, artık bır tchlıkeye maruz u· er ın e l e OS O\" · mas a a guza-
~. ·.Yan nda yahudi olarak kal- len Fransızca Le Temps gazetesinin lunmaktan uzaltlatmlftır: fakat orta- rının hududa karşı yapılmış olan bu Roma, 11 (A.A.) - Manevrala-
lıı... lltİ.recckle.rdir Binaenaleyh ba"- k d · b .. ··ıc d ] ti · · 1 d teca\'Üzu" Bcrlin hüku·mcti nez~inde 

veya ihtiyat hepinizin t. mmniyle hak 
ettiğiniz sitayişlerini iz<• l:0ildirmek-.~ • T bas makalesini hülaaaten iktibas etti . a yın~. uyu ev e erı ıfga e en, · 

11 rın sonunda kıtaların kr&I önünde 
lw · ~inde yabancı olarak bulunu- L. T . 1 d 'k' ıu"ratle hal edı"lmesi )azım gelen mcae- protesto ctmeğe memur edilmiş oldu B 

~ 
~ e cmps gazeteaı. spanya a ı ı yaptıkları geçit resmin•Jen sonra . Jiği~e beni memur etti. ~! .. manevra 

. ~unduldarı yeri seYmedikten tarafın harp vaz.iyctlerini izah ettikten leler vardır. ğunu beyan etmektedir. Mtısolı'n'ı bı·r nuttık S11\·1.en1.s ve ez. ti.., • • d b ' · h . günlerinde sag~lam bir llisiplin, kuv-
~ amsemeyı e ır nevı ma v Mesela, ecnebi gönüllülerin geri a- Südet delegeltrinin teması t~k . d ' sonra diyor ki : cümle demiştfr ki: vetli bir mukavemet ve \'Üksek derece 
'-.ı i eden bir yabancı tım 1 « İspanyada iki seneden fazla bir lınması, bu meselelerin cm mühimmi· Prag, 11 (A.A.) - $üclet delege- _ Dünyanın birçok kı ımlarında 
~ "'len ırkın safiyetini mutazar- d' k bir antreneman gösterdini ~ Bu baş-
lı~ b zamandanberi devam eden hadiseler- ır. leri, Lord Rüncimanm rn~ai ar a- toplar patlarken hayu!c kapılmak bir 
~ ir unsur halinde görülüp on- den çıkaracağunı:ı bir netice vardır : Le Temps gazetesi. ecnebi gönüllü- daşları ile bir buçuk aat gôrlışmüş- cinnettir. Hazırlanmamak ise bir ka türlü olamazdı. Zira SİL Liktörün 
~ak sırası bize gelmiltir. Frank.onun emri altında bulunan Nas- lcrin geri çekilmesi mevzuu hahs ol- !erdir. Sanıldığına göre, Südet de- cinas ettir. Biz, hayal~ kaı·almıyoruz yetiştirdiği imparatoriuk fetheden 

\~ 'msemeii red etrnitlerdi. Biz yonaliııtler her halde cümhuriyetçiler- duğu zaman. General Frankonun. bu legeleri, bu görüşme esmı.;ında Hoe- ve hazırlanıyoruz( Kral, muvazzaf Jnede rnen~upsunuz. 
' dediyoruz. Binaenaleyh yahudi- den daha kuvvetlidir. Zapt ettiği ara- fikre çok taraftar göründüğünü, fakat hal hadisesini de mevzuu !lahsetmis-

İngiltere - Amerika 
ve bir adada Us 

'rclltip itibarile hemfikir bulunu- ziye ve her hareketinde serbest bulun- fimdi buna yanatımak İstemediğini gös- lerdir. . 1 
l. · dernektir. Bizi aşılamaz bir ırk rnasına bakıldığı zaman da, neticenin teren haller onünde hayretle duruyor 1 Basvekil B. Hodza, lrnkümetın ! 
.·Y\?ı ay k d Ö 1 · h Frankonun lehinde bulunduğunu an· ve şu. mutalaaları serd ediyor : milli~·~tler statüsü prC1jP_ir.in hazır-*' •rma ta ır. y e ıse; ya u- 1 1 J 
~ ~ d lamamak için sebep yoktur. «lngiltere, ecnebi gönü lü erin, an- }anmasında e.saslı bir rol O\ lll\' fUl altı 
\t..t:'~ i mcvkiinde biz de kendi k j d k' 'k' f f · • 

Sovyetler birliği 
yüksek meclisinde 

...;·~· l « Öyle iken. hükumetçiler ne kadar ca • spanya a ı ı 1 tara ın mu•ıa a- ekspere.len mürekkep komi~yona, hü-
~ t •• ı.zdc olalun. talyan rasU.mi ı_ 1 ld k ] · · d ~ müşkülatla bulunurlarsa bulunsunlar . .-at erini a ı tan sonra yer enne 18 e kfımetin, milliyetler me.cıele~i etrafın- J ~~·--Yan ırkını bütün sahtekarlıkla· 1 b b · B 1 kı" 1° çtı

0 

ma devresinde ~ henüz mukavemet edemiycc.ck hale celi c iteceğini ildiği ıçin arse on da müzııkerc devam hakkuıduki ni-

İki hükfı..;;et ihtilafı 
bırakarak birlestiler 

el ınüdafaa edecektir. > 1 B h k ) · - b d"l ~ "'l' gelmem~erdir: ,harbi. bir müdd-:t da ve urgos Ü umet erıne muracaat et yetlerini bildirmiştir. ka ul e l enıer 
ribunu da diyor ki : h bil k · d ' J Ç'" k- ti. Barselon hükumeti derhal muavfa- Vaşington, 11 (A.A.) - Hariciye 

L.' \' iıı a uzata ece ı.vazıyete ır er. un u -<t- Moskova, 11 (A.A.} _ Sovyetler 
'.ı ~ udiler, dünyanın en ııkcı mil- harp edecek kadar kuvvetleri ve harp kat ettiği halde Franko. hala. bir ce- NeUiretinin resmen bıldirdiğinc göre, 

'

""Qaalt) h 'b tJ " • d F L b 1 Fransa Japonyayı protesto etti Birlıği Yuksck Meclisi Birlik Sovyeti, ı •nnı er cı e e gostennıt- malzemeleri olduöu gibi, itiraf etmek vap verme i. ranı.oaun öy e cevap Ame.r'ika Birleşik devletleri ile n-
1( - Tokyo, 11 (A.A.) - l· ransa bü-

' · endi ırldannı daha iyi muha- lazımdır, ki cesaret göstermekten de vermeyişi, ancak bir ihtimale atf cdi- rms Andreev'ın başkanlığında, dün giltere hükumeti Feniks sıra adala-
ec&e1. ·ı 

1 1 b'l' F k 1 . . yük elçisi, Jnpon tayyareleri tarafın-
\..,:· QI mck iç.in de ba,lı:a annın hali değillerdir. e ı ır : ran o, evve ce nehceyı az , F Kremlın S::ırayında ikınci içtima dev· nndakı Enderbüri ve Kanton adala-
L~ b' d lc1 d •. d . dan Kantonda ransız mısyonunun 

1 
~ "-h ltarfl cephe almı,lardır. Bi- c Hükılmetc;ilerin bu anudane mu- b 1~ zamanda ~ ~- e. ec~g~~ .en emın bombardımanı hakkında n. Ugaki resme başlamıştır. rının hava nakliyatı hususunda müş· 
ıı...c ~ h~uıka milletlerin onları hi- kavemetlerinin vaziyeti lehlerine dön- u unuyor u. ugun lŞ egışınce. ne- __ ,. d te t d b Bu ilk açhış celsesinde, bir çok fab- k b' k ll . . ı·b· t 
i · tbn 1 · b. 1 k k'l dürmenin iınkanı var mldıt ? Buna. tıcenın anca ecne ı yar ımıy a e e 
...,. • • le. b' d 1 ld , ll:t .. ulll e pro s o a uıunmuı-:tur. tere ır u anma reJımıne a ı u-
~,. e en ır manasız 1 te~ 1 e- --o-- rikalaı \C kolkoı.lar mumessillerile 1 1 k .. tt' . lerd' Bil ~ ~trıelt d' cevet> diyebilmenin büyük bir cür'et edilebileceğini kestirince ~vvelki mu- tu masını ta arrur e ınmş ır. ' 
~ te ır. , f '- • d f le l" lzmı·r fuarı külturcl teşekkiıller murahhasları, k d 'k' h•'k~· t d -~, _ olacağı afikardır. Bütün anlaşılan ~ey. va aıntın en zar ınazara etme u · ı i a anın ı ı u ume arasın a mu-

n 'it ·ı Ro Barscleon hükumetinin, teslim olmak- zumunu duydu. Burgos'taki İngiliz kord!plomalik \'e Sovyet ve yabancı 1 1 hak' i t' s les· bilfı 
Ol ere 1 e- ma h 1 \J b. • basın mumessilleri de hazır bulun- nazaa 1 o an ım ye ı me e l -

tan ise, her ne pahaıma olursa olsun mümessili, hükumetinden aldığı son azır ıgı ıttı k . 

-

L 
muştur MoJotov. Kaimin, Kaganovir, hare halledilece tır. 

lstndakl. mu··zakare sonuna kadar mukavemete karar ver- talimatla ondradan hareket etmiştir. .. 
mesidir. Onun tuttuğu yol, harb kaza- O. Frankoya, İngilterenin bu meseleye İzmir, 11 (A.A.) - İımir fuan- Voroşilov. Biko •en Jdanov, Vejov, ~ 
namazsa bile, hasmını hırpalamak. atfettiği ehemmiyeti bildirecektir Bu nın açılma gününün yal-':laşması mü- Kuşçev ve yuksek meclis riyaset dl· Fransız ordusuda 

' <Baştarafı l -ııci sa:11fada) L- a ctm-'-t' 
8

. .. uh kı_ 1ı: günlerde, her halde. vaziyet, bu hu . nasebetiyle fuar komitesi çalışmala- vanı azasının hükümct locasına geliş-

~ 
eı....:...!_ F p L__..ı_ f)jlr P ~ ır. ır aun, m a ~a · t ' n f rd 1 ı 'dd l lk l 1 k l ~· ransa. irene nuQu • t k t ~ b ol ki bil ı susta <la tenevvür edecektir. , rına hız vcrmış ır. u sene Uk a er . şı el ı n ış ar a arşı anmıştır. 

.... ~u l 1 1 c.r e mqe mec ur aca annı • vilayetin muhtelif kazaları için ayrı Birlık Sovyeti, ıçtiına devre~inıin manevra yapıyor 
~ lı.L Ü erin geri çeki mesi p anı- cliklcri mevzileri aon derece fedakar- Bu .. tu" n ordular 1ıı... q.Jiiud d L ..... r Bu- ayrı crQnler tahsis olunmus.tur O gün aşağıdakı ruznamcsini kabul -etmiş- Paris, 11 (A.A.) - Başvekil \'e MH· ~ en eYv &apam~. lı.kla müdafaa etmderinin, bundan batı 

0 

'-l>el,· li b" .. cı ı k lerde o kazaların gen(leri mahalli ve tir: ~ .-· ı, p nın utun ev et r ta- ita, minaaa olamaz. li müdafaa Nazırı B. Daladie, dün ge~ 
~' it manevra haıı•nde milli oyunlar oynıyacaklar, eğlence- 1 - Sovyetler Bırliği 1938 devlet °' " •bumnü kolayla,hrmak, tat- cHük.Uınetçilerin bu tihiyeleri. ltatl ler tertip edeceklerdir. Ödemi~ ve butçesı, 
"ı... ~01\Uhnası için müaail hava ya- z.aieıler temin edememekle beraber, . ""'l h 

1 
ül (Başt.a.rafı l 'tici B01f/ada) Bergamada üç dört eylule tesadüf e- 2 _ Sovyetler Birliği ıle federe ve 

' 

Ve ln-1iz - ita.lyan anhc:ın .... ı- asım arına epİyce miifk·· at vermiftir b b d den gu··ıılerde Ödemı'ş ze'·'bek "e efe- . . . 
iP v·- tem inli aı te arüz ettirmif ve cmit- • • h h 1 d dl ı.. . ta...ı .; . . __ ı.. _ . 1_ 1 ......... - L iıdı' . Fa- c.Mayısta. F rankocular, Akdeniz sa tı'r kı· : · nu tar cum urıyet er e a ıye sıst<'· ~ ~ ,._.Ull -r--~ Jeri peş meşhur olan milli oyunlarını . . 

ce Grönobl'a hareket etmiştir. Bura· 
dan otomobille Galibiye'ye gidecek 
ve orada manevraların son safhasWl 
takip eyliyecek.tir. 

t... ._t plin muallakta kabna ve eti hille~;ı.1:;1 ıiriıftik~.lr.~üyük-ıt~- - Fransa, dağ alaylarına ve diğer oynıyacaklardır. nl proJesı, · 
ıı.... '-rettan icra m•kiine konmasın- r~_ı_ __... Ld~n. u ~~tçı ef"','• bütün askerlerine tamamile emniyet e- Bu sene fuanı hemen bütün tica- 3 - Ana yasanın 105 inci maddesi 
~ u~ ınıaov o uıuarına, nı11111 :ıa erın . . 'b So tı " 1-~'-h-..... debılır Genel kurmay ba,.kam Gene ret oduları i.,gtirak etmektedirler. Şim mucı ince, vye er Birligi yü~ 

-· ... .,. yeni müdaha~ler olursa, hafta. hatta gün İıfİ olduiuna lıükme-
1 

G · 1. d 1T d b'" .. ı~ . ra ame ın e manevra ara n uyu~ diye kadar fuara resmen i~tirak eden mahkemesine aza c:Al'imi 
~ -cıız 'Vaziyetinde umumi bir ferah dilmifti. Aiuatoeu• ort.luma Keldi - -'.)" 
'1:~t eden Fransanın bu jesti mü- iim.iz n.Jde. Madric:l, Vali.ıwiya ve bir memnuniyet hissetmiştir. hükumetler de şunlardır: 4 - Sovyetler Birliği vatandaşlığı 
~ 1--1---'-tır. Bar.elon hali ayakta duruyorlar. Hat- Mareşal Balbo Alman bava Almanya, Belçika, lngiJtereı İtal-,anunu projesi, 

l 
""'~ 1 d ya, İran, Sovvet Rusyn, Yunan ve 

~ly• . ulceıı .• 4le .
1 

. ta hükWıaetçiler, mukabil taarruzlara manevra a rm a Filistin. • 5 - Enternasyonal anlaşmaların 
~ biıd· nıa. yem ... rı racet- bile geçel>iliyorlar. Rostock, 11 (A.A.) - Mareşal tasdiki ve denonsiyasyonu kanunu 
' ... ıreıı ... berlerle ...a.Ja.agüaa - c Bütün hu hallerden anla~ılıyor ki Balbo. tayyare ile buraya gelmiş ve Tu·· rk·kuşu projesi, 
'b... ~er nıütalealanna bu.ib cevap hükiimetçiler, mümkün mertebe uzun mareşal Göring tarafınrlan karşılan-

·qıı. ld .. 1 k d M b 6 - Ferdi çalı=n ic: müesseesleri-
~'? 0 ugu sanı roama ta ır. a - ir mukavemeti ve her kanı,ı yeri fe- mışt.ır. Mareşal Balbo, hava manev- (Baştaru.fı J nci sayfada) :r- ır 
~, '1ıu..daki lcaaaate ıöre, Ganeral dakarlıkla müdafaa etmeii 1ıöze al - ralarında hazır bulunacaktır. redir ve dünya dördüncülilğünü te- ne aid ..adlardan alınacak vergi kanu-
~· o J>lana bir cevap verme1.se yen- mıflardır. Berlin, 11 ( A.A.) - R•ı;,tok ya- min etmektedir. Bir başka planör An- nu projesi. 
' .' müdahale anlavma•run yeni - « İki taraf ta, ha.smınuı erzak ve kınında Bart tayyare meydanında kara istikametinde İnönü üzerınde 7 - Sovyetler Birliği Ziraat Ser· 
~ ~I cdildiii aabit ohar•, Fransa eephanece zayıflarnaıma ümit b._ğla- mareşal Balbo general Gi.iringde ha- serbest bırakılmışsa da bu planörü
~ •t•tükonun daimi swette idamesi maktadırlar, bu da dikkati celbeden ıır olduğu hald Almanların askeri tay müz de 45 kilometre uzakta Eskişe
~aeaktır. Mamafih politik malı •

1
bir noktadır. yareJerini nen yeni modellerinin Ye hir'e inmiye mecbur kalmıştJr. Pla-

' ııandığına göre, Frankonun ce- c Nihai zafer, •üphesiz, nasyonalist silahlarının takdimi merasiminde ha nörler, tayyarelerle çekilmek suretile 
~gecikmiyocektir. lerindir; fakat bunun tahakkuku, u - zır bulunmuştur. İnönüne geitrilmişlerdir. 

gis!, 
8 - Yüksek Meclisin birinci ve i-

kinci içtiRla devreleri arasında riycı
set divanı tarafından çıkarılan karar
namelerin tasdiki. 

• 

_ 3_ 

güzel tatlı kokulariyio bütün ciğer
lerini doldurmak ister gibi .... 

Bir ara gene o adamlar masaları
na geldi.: Bir akşam e\'\ el de hera -
her bulundukları arkad:ıslaı ı idi bun-
lar. 

Şimdi bunu iyi hatırlwamı~'Ordu. 
Bir akşam evvelkiler! .. Orıiann çeh-

._.._o, Osrnanla hiç olmazsa bu akşamı yüzü boyalı, başında $İyah bir bune releri kafasında rüyada yörülmüş yüz 
~ kalacaklarını Omit etmişti ... taşıyan bir ihtiyar Rua kadınından ler gibi silik ve dumau•ı idı. 
"~rn Osmanla yatnız kalmağa bir deıMt gül aldı.. Beyaz güller. Yalnız onların içinden bir tanesi-

~ı vardı. Hiç olmazsa bu akşam. Mehlika onlan hatırladı: n~ biliyordu. O geveze bestekarı._ 
~0tôr mehtaplı bir denizde bir - Gülsüm... Dün nkı;ıam elimde Bır akşar_:ı e\~vel de beraberdiler ... 
~ ia gibi mesafeleri stçrıya, sıç- çiQekler vardı .. Bir gül demeti nereye On beş gundür he~~en ~e~takşam O· 

Şimdi de tabii hatırlıyamıyordu. 1 miş gibi... Sanki bu ne5eyi bitirme -
Esasen başında gecenin bir kısmı- mek devam ettirmek elıemmiş gibi ... 

nın hatırası hep ayni film üstüne hem Misafirleri eve getirmişlerdi... 
fena bir ışıkta hem de iistüiiste çekil- .Mehlika: "Ben yorgunum,, dediği 
rniş resimler gibi kar:nakarışık bo- zaman .... Osman: 
zuk ve bulan,ıktı. Kah "toınobilde bir - Sen yatarsın biz senin odana ge 
dönü~ hatırlayordu. KüçUk bir oto- liriz. 
mobildi bu!... Kendisi iki insanın ara Demişti galiba! ... Yahut Mehlika 
sında oturmuştu... yorgunluktan hiç bahsetmemişti .. Ne 

Sonra... zaman yatağına girdikini bilmiyor-
Vücudil tuhaf bit· tiksinmekle du .. Fakat kendisini yatakta hatır

irkildi.. Belki de doğru değildi. Hatır- layordu pijamalarmı giymişti... 

ladığı şeyler.. Hem belki de belini Yatakta idi. Dışardan birtakım 

kavrıyan o kol Osmanın koluydu!... sesler bağırıyordu. 
Ne kuvvetle beline ~arılmıştı ... O - Girebilir miyiz? ... 

&.,iliz Amirallik yab 
Varşovada 

Varşova, 1•') (A.A.) - İngiliz A· 
miralhk dairesi yatı "'Anşantre..c:ı,. sa

at 11 de Danzige vasıl olmuştur. B. 

Döf Kuper, bugün ve belki de yann 

Danıiade kalacaktır. Mumaileyh. 

1ıUlletıer Cemiyeti ili komiseri B. 

Bürkhard ile görilşecektir. 

B. Döf Kuper, Danz:igdeki ikame
ti esnasında albay Bekin misafiri o
lacaktır. 

Şako muahedesi 
Asompsiyon, 11 (A.A.) - Şako mu

.ahedcnamesinin tasdiki için yapılan 
plebistin şimdiye kadar malum neit
cesi, 13,300 kişinin lehde ve 11,335 ki· 
şinin aleyhte rey verdiğidir. 

rile uyumıyordu. Kitara çalınıyordu. 
- Artık içemem, diyordu. Osmar. 

arbk içemem ... 
Ve şarkı söylüyordu. Birtakım ltal 

yan şarkıları ... 
Bu şarkılar konsolos babasile be 

raber ltalyada bulunmuş küçük bir 
kızın öğrendiği ,arkılardı . 

İtalyan şarkıları ... 
Napolide öirenilmis şarkılar ... 
:Mehlika bu sarhoş halinde nasıl o-

luyordu da, uzun senelerden sonra o 
şarkıları habrlayor, o şarkıları sö"
lüyordu ••• 

'ileri atılmıştı. Uzaktan silik ve koymuşum?... • nunl~ ~aber degıl ~uydı.:~ .. _o:-ıma-
tihı hen, görilnen endamı bir serab - Solmuştu attım efendim... run otclcı dos~rı daım~ dPg1ş.1~:1'~U: kol.. Ya sağ elini kim tutuyordu... Ve buna bir ses ... Yine kapının ö-

- Ne kadar güzelsin, seni seri
yorum! 

ti~ ~Yri hakiki bir gılzellıkle ufka Mehlika onun cevabını bile dinle- Faka~ bestekar 0 her güı• J<cnhı .crın~ 
a.:~ı$ İstanbul kıs!l bir zaman memisti. Gene dün akşamı d bult.ı) ord~ .. A_rtık oııunbı. St!nl:. benlı 
""'·"' d . üı,ün- k - b 

Otomobilde sağına otuı·an insanı te tarafından çok tanıdığı bir ses ce
hatırlamağa çabaladı... O deli o ge- vap veriyordu: 

- Elbette ... 

Bu 8001eri ona kim söylüyordu ... 
Y.atağının önünde yerde oturup dur· 
madan it.en, bu üç sarhoş erkekten tiı.... aha güzlleşen teferruatiyle ~ ba ı t onuşmaga ıle başlan•ışlardı. veze bestekar mıydı bu?.. Hayır ... 

"<!er· mege ~ amı~ ı. ö 
A 1nde tam şekillenmiıtti· 

0 
d . k' • . 

1 
d 

0 
tekini de tanıyordu. Onu bu Bestekar otomobilin içinde yerde o- Ve oda bir takım insanlar giri- hangisi? Besteklr mı? ... O uzun boy-

"' ~l'kaı da h ö t b' ra a vıs ı ıçıyor ar ı .. sman 
''il! d arın me tap c mer ır L 

1 
gecelerin birinde görmliş olacaktı. turu'-·or .... ve durmadan ig· ilip, iğilip yordu. Osmnnın sesi V<'Ct içinde bağı- lu adam mı? Yoksa Osman mı? ... 

•A · eni · th ·ı · el a.emancıyı yan arına çavırmıştı ... Ne J ~il . ~ın sa ına serpı mış mas .. Fakat uzun lıoylusunu gbrdüğünü, iskarpinleri üstünden çoraplı ayak- rıyor: Evet bu üç erkekten hangisi hem 
ı. gıbı ışıltılı her bir su ka _ guzel keman çalıyordu. bu adam.... . .. .. • ı • B k d ı· · "'tcıtı ' N . bes 

1 
başka bır yerde gomıu;ı oldugunu ha· !arını öpüyordu. - a ınız ne kadar ı.rüzel !... e e ını uzun, uzun öperek bunu söy· 

lıııt ndan ufacık bir yıldız yarat - e acaıp te er çalmıştı. Osman tırlıyamıyordu. p k. Ot "Gidiniz!., demis mi,,di... Hatırlı - !emişti! ... 
tıı~ 01an rnehtap göz kamaştıncı bir onun ellerini avuçlarında tutuyordu. 

0 
.. e 

1 
ama... omobilde Osman ne- · J • •v• • • Elbette bunu söyliycn Osmandı!... 

-~ltik'-- ·d· . . . uzun boylu adam ne guzel, ne rede idi? ... o sıcnk kol.. o kuvvetli yamıyordu. Fakat onların gıttigını ıs 
'h ~) ı. Ellerını arada bır .... Sıcak dudakla- . . . Osmandan başka har gi erl<clc, sonra 

•~ ~e~o"'l . .. . • .. . . . zekı ne ıyı konuşuyordu. kol ... Belini o kadar sabip bir eda ile temiyordu ... Ağır, çok ağır ... Ölüm da Osmanın yanında onun elini böyle 
"llll"- g unun bır koı:ıesınde oldukça rıyle opilyordu .. Bu ellerın rayıhası O masalarına geldi'ri zam o k k ı ı x· · k ı d ? gibi a;;.ıı· bir u'-·ku onu demır kollarla tı <ıa bir t ı ta d 

1 
k . . . . ' an s- sı an ° ..... ımın ·o uy u · ·· ıı; J öpmeğe, bu tarzda öpmeğe \'C ona bu 

)\ Oturd 0 e rasasın a <arşı ar- b~t~n v~rlığın~ elzem hır şıfa ımış man kendisine onun is mini söylemiş- Niçin bu kadar içmi.,lerdi !... bir girdaba doğru çekiyordu. Uyu _ sözleri söylemcğe, ona: 
ullları zaman Osman onll gıbı derın derın koklıyarak, onlann ti. Bu ismi o Zl\matı iyi sa'llamamıştı.1 Ve nedım ~anki bu .ıtece eok güzel- ,,,u istiyordu.. Fakat on)arın .. o- _ Daha var _ 
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Meşhur adamlar ve 9 sene B!Vel Çal!nan Tayyare piyangosunun 
dalgınlıkları cocuounu yenı d ·· k ·· k · d s ı· 

tarihe mal olmuş garabet bulan kadın un u eş 1 e nümuneleri 
Meşhur adamların, tarihe mal ol· 

5 

24g61l 

muş bazı dalgınlıkları vardır. Bu dal- Fakat çocuk yeni Elli bin lira kazanan: 24306 24335 24600 24913 24922 25347 
gınlıkların bazıları, birer garabet nü- 25020 25076 25142 25211 2527

1 

07595 
munesi addedilebilecek mahiyette- annesini istiyor 4353 25476 25503 25588 25825 27537 ~g2Sl 
dirler. İşte size, bunlardan bir kaç • ' 27615 27650 27712 27928 2810 

6 

z913l 

misal: 12000 lira kazanan : 28391 28503 28762 28786 2909 4 305;1 
Garip bir çakıl taşı 29850 30019 30066 30366 3042

4 
3~1~ 

Meşhur Amper, fenni taharrilerle 21043 30876 31299 32055 32061 3209
3 
~ 

yorulmuş diınağile, büyük dalgınlık- 32301 32592 32747 32924 3303 
7 
~ 

!ar yapan bir adamdı. 10000 lira kazanan : 33115 33259 33351 33416 337~3 35110 
Amper, bir gün, yolda giderken, 33932 34175 34654 34780 350~7 36115 

yerde alacalı damarları dikkatini cel- 14643 35521 35549 35720 35884 3613
4 

3;62S 
beden bir çakıl taşı görüyor. Onu a- 36375 36603 36728 37401 3754 

3 
35921 

3000 1. k 37648 37734 38169 38294 3881 lıp muayene ediyor. Bö~ece biraz ıra azanan : 
'ı durduktan sonra derse gitmekte ol- 39076 39177 39647 I r 

duğu hatırına geliyor. Saatini çıka- 6369 30 lira kazananan ~9 ;Ol 
rıp bakıyor. Yeleğinin cebine saatini 76 149 251 419 2" 9 1126 

1000 I• k 759 767 992 1030 1o3 •ı4Z koyacağına çakıl taşını koyuyor ve ıra azanan : 9•9 • 

1144 1313 1458 1635 l - 2(.4 biraz sonra .Sanallar Köprüsü. ün- 2237 _ 26879 2654 

2247 2553 2560 2610 .031 
den geçerken, çakıl taşını attığını 064 , 

2850 2851 2930 3050 3 4')SJ 

o 
N 

E 
zannederek, elindeki saati suya atı- 578 

500 lira kazananlar 3184 3369 3592 3657 3 5s:ı1 yor. Ç b d • Trab%onlu Meryem 4607 5081 5370 5528 5579 61:ıl 
ay ar agı 191 6180 6532 7628 9010 11617 

5881 6059 6201 
6251 6382 70ıs $ Bu şöhretli 31im, bir gün, bir kibar Trabzonlu Meryem isminde bir ka- 16929 18556 21500 22625 23045 24284 

6560 6594 6780 68

31 6873 

7

g05 
1 cemiyetine davet olunuyor. Orada, dının, Emniyet direktörlüğüne müra- 25912 34049 34996 36232 36769 37770 

7229 7246 7514 779

5 7851 

84

31 
...._. ___ ...,..__ .______ _ l,dostlarile, pek allakadar olduğu bir caat ederek. dokuz senedenberi kay- 38033 39255 

8212 

B3l9 9361 g:40 - · o s u meseleyi münakaşa ederken, önüne bolan çocuğunu lstanbulda Ziynet is-
200 

lira kazanunlar ~~~ :!:~ 
9139 9141 

9216 g9B1 B A N Y gelen bir genç kız, tebessüm ederek minde bir kadının yanında gördüğü-
9254 9271 9294 9685 

9818 1~55 kendisine bir bardak çay uzatıyor. nü ve çocuğunun iadesini istediğini 2531 3924 4301 8024 9156 l0780 

10050 10151 10296 10403 

10427 

109

64 
A 

·• k k d d j L 12031 14081 16751 19606 19632 20092 d -mvw~~~N .,, ·v• ''"·~· ~ w~~·~- mper, muna aşaya o a ar a. yazmıthıt. 25302 25402 30089 ~2733 32763 34267 10474 10576 10726 10942 109;; 11521 y aıan : Doktor Mecdi Emin Sayınan mış bulunuyor, ki elini yelek cebine Meryem dün kendrsile görüten bir • 

11209 11281 11330 11348 

113.,.,

5 12

493 
'ht" 1 k' ek tu uzatıyor, çıkardığı bir parayı, kızın muharririmize vakayı föyle anlatmıt- 34613 36966 39919 

57 122

5 ,,

1 
"Güneş girmiyen yere hekim gi • tıbara alınmaz ve 

1 ıma ıhp tal - uzattığı çay bardağına atıyor. O an- tır : 100 liı·a kazanananla 
11676 11823 11877 121 

06 12"' 
• . . · · · h f ·· ""I ·· dil Hatta bazı as ar 12526 12694 12705 12743 128 

1

3469 rer,, tabırı dedelerımızın zamanın • a goru ur · dl.ı' . il !tın da şaşkınlaşan genç kız neden sonra c - Bundan dokuz sene evvel te- 1426 1485 2757 4783 4951 4995 

13018 13027 13048 13160 1

3360 .j496 
danberi bu seyyareye verilen ehem - ilk zamanlarda bku te ırıtg nedş .. akii filimin kendisinden sadaka istiyen bir davi edilmek için Rizeden lstanbula 6592 7902 7906 9431 10293 10634 .

13745 13834 14075 14341 

14431 

1

,.71 . . .. te kt · d . ·· eş ya da banyo yapma veyahu su o n- .. 

1

,.. 
rnıyetı gos nne e ıse e, gun · . 1 tın• 1 d' B fakirle karşılaştığını zannederek boy- gelmi,ıim. Hastalığımın uzun müddet 10807 11208 11410 13902 14258 16287 

14606 14945 15009 15116 

15325 (j904 şamak ilemimizde oynadığı rollerin mek şeklınde ~abu ~ ış er;--. ~ le bir harekette bulunduğunu anlı- bakılmağa ihtiyaç göstermesi üzerine 16739 17329 17341 18021 18069 19308 

15498 15880 16011 16412 

16712 117o9ı esasını son zamana kadar tesbite ka- da onların eskıdenberı suyun esırı- üvey annemin yanında bıraktıg" ım kü- 19351 19697 19882 20117 20280 22978 053 1 
· 1 dan ve kıs yor. . 16872 16975 16989 17034 17 1 -,s~O fi gelmemişti. Giineşin bizzat hayat ne karşı 0 

an ıman arın . . • Ç 1 I k çük Haticeyi lstanbula göndermeleri 23037 24950 25261 25386 25461 26307 89 
• • · · nl d n de guneşe karşı besledıklerı za - ırı çıp a 17359 17378 17436 17514 176 ı83~ı 

oldugu fen alemının son zama ar .a me . . .1 • r Giineş Arşimed'in dalgınlık vakası da pek için haber gönderdim. Bir hafta son- 29281 29812 30457 33141 34122 36568 

17912 18029 18057 18190 

18203 

191

66 
.neydana çıkardığı hakikatlerden bı- yıf ıtıkatta~ 1 e.rı ge ıyor... . meşhurdur. o bir müddettenberi, bir ra erkek kardetimle beraber İstanbula 36598 37907 38541 38945 39631 10l 

. . E d d ·· 1 · · baş banyosu sakın bır havada. temız ve a- ' k · 18321 18336 18517 18680 19 

1

g939 rıdır. c a ımız goz erını açıp • . ta _ riyaziye meselesile zihnini yoruyor- gelmek üzere vapura binmi,ler. Fa at 50 lir a kazanananlar 

9 1

9925 t' !arı iizerinde güneşi gördiikleri za • çık bır yerde gezer, ot.ubrur tvt~ yaB r du Yıkandıa• bir zamanda meseleyi lstanbula geldikleri zaman kalabalık 19445 19750 18825 1991 208 , 
· · k ·· eşlenmekten ı are ır. u- · "" 83 202 319 424 695 1054 19965 20049 20090 20125 20523 zzıtl man on~n kudret :e azametını o za- n~~ ~~~eden evvel hatta sabahleyin halledince çırılçıplak _bulunduğunu arasında kızım kardeşimin yanından 1143 1188 1251 1536 1783 1845 21341 21483 21656 21885 22029 23~ 

manda ıdrak etmışler, fakat yalnız g , f k unutarak evinden sokaga fırladı . Se- kaybolmuştur. O zamandanberi yav-
1983 2002 2098 2115 2539 2 

1 23034 ,, hayata Olan tesı.rı"nı· ancak onun yakı- erkenden yapılması en mma ı za • . . d . 66 22509 22848 22963 23011 

2

37,.. 
C e

n rumu gece gündüz arıyordum. Geçen ~92 ,, t d S
o zamanlarda yapılan vın ın · 2794 2797 2899 2999 3060 3537 23283 23319 23369 23484 ,,.,.., 

2
517• cı ve bunaltıcı kızgınlığında zanne - manı ır.. n E k (B ld ) r sene Rizede Karadede köyüne giden 13 

. . kk' ed" "k tetkikler arasında duman, pencere - ure a u um · 3574 40046 4320 4481 4688 4990 24045 24164 24171 24746 2M 

2

6918 rnışlerdı ... Fen tera ı ıp mı rop . . . 1 . .• • te Diye bağırarak koşmıya başladı. gorumcem oraya misafireten ge -

5208 5338 55

6

1 5

6

5

8 

95 

26744 oO 
nazariyesi teessiis ettikten ve birçok camı, elbıse gıbı şey erın guneşın - Ö . len Ziynet adında bir kadının yanın- 5158 5311 25640 25782 26582 265 2•4 
hastalıkların da esası kesfolunduktan sirini azalttığı anlaşılmış hastaların len. dostu zıy~ret . daki çocuğu yavruma benzeterek he- 5685 5861 61M 6487 6521 6850 26933 26955 27054 27190 27\9

8 
~45 

. . . . h ta k hafif bir giyim ile açık ve temiz ma- Fransız edıbı Lafonten le dostlaı ı, 7248 7257 7304 8480 8533 8766 27530 27824 28008 28069 28204 

2

8833 ~onra güneşın tesırı ve ava arşı . l . - b" · · men dig" er kom•ulara hah r varm· 8769 O 
0 

• 

1 
• d ha · · ' 

1 ı halJerde güneş almaları tavsiye edil- haftada bır de a, ıçlerınden ırının e- T e 1'· 8976 8991 9411 9559 9614 10-086 28269 28299 28486 28596 2 .()lfl olan hızmet erı a ıyı an aşı mış . . 1 Kızım kaybolduğu zaman üç ya•ında ~,,. , 

1 
miştir. Bulutlu günlerin güneşın sıh- vınde toplanıyor armış. • . . . . T 10143 10347 10410 10468 10685 10697 28988 29146 29473 29925 2ınr<> 

3

oss 
"'':·· . .,,. • . .. '''~""' ~"'' •"@ '"""'"" o '"'"· '''""' ~,.,.,, yomok ,. ·"~~ ~" ••• ,.... '~'"'" "'" ı '""' ,.... "'" u "' ""' nan - """ ,.,,,. - ,~~ '" Fılhııkıka cı nın. du m~azza~ ve tan •onra memleketimizde guneşten nilecek adam, bır kaç gün evvel öl- ceyı t•~ımışlar ve .bana. derhal telgraf- 11895 12035 12297 12377 12453 12663 30841 30895 31224 31275 31290 

3
,659 rnu~teşem seyyare~ın e ar~:: ':'.e istif~de edilemiyecek hemen hemen müş, Laf on ten de cenaze ve tedfin la malumat vermı,lerdı. Ben de he · 12671 13037 13275 13352 13690 13728 131639 36786 31813 31990 3229

8 3
• 6'I 

'"' um~: .. '', '~' ~~:; ~ ~'· hl< hl• '"' "' "°''" G"'"''"' • mm•lmlmlo lml"'m'l· Öylo &m• "'" Rl>ey• """' ""•· F "'•' ••'- "''° 1<19< "'" ""' "'" "'" ı ,,,,, ""' ,..., ""' - 'f ,,ı hı~ .şuaı~ u unbulgu ba .uk. he • cek hastaların seriryatlarda kendile - haftanın muayyen günü gelince da!- adan haberdar olan Ziynet derh~I Is- 14801 14857 14858 14922 15067 15135 133487 33613 33691 33823 34E0
3 3 
~ mıştır. Giineşte u unan il ı ı as- d" .. 1 .. d t · ·ı ·- tanbula hareket ederek izini ka b t 1 

4

588 34 
. . . .. rine mahsus a"rılan v~rlerde günun gın e ıp, o u osunun evıne gı mı~. . . .. . . . Y e • 15273 15417 15496 15832 16073 16100 34267 34337 34555 34570 3 

5

9z6 sanın bırıncı derecede goze çarpan J • • • • • • •• 1 mıttır o gu d b k d" ı r 69 3 
. h t · b ti d h malüm saatlerinde muavyen bır mud Hızmetçı, aradığı zatın gun erce ev- · ".. en en. 1

• 1• sene ır s- 16265 16567 16577 16732 16785 16970 34650 34693 35133 35324 353 5441 zıya şuaı, arare e nıs e e a a ga- ' · 1 .. 1d .. ğ.. .. .. 1 . L f t tanbulda çocugumun ızını aramakta· 1 

363

51 3 , 
. . . d - .. h · h det kalmaları icap eder. Evde bulu - ve o u unu soy eyınce, a on en · 17350 17433 17843 17993 18146 18501 35969 36043 36046 36341 090 lıp bır vazıyette ol ugu şup esız er- . . h 

1 
y m N"h 

1 
b ı . 

1

93 31· 
d nan hastalar muhakkak o<la pnce- bırdenbıre alır amış: 1 

• 
1 

aye uzun oyu yaptıgım a- 18570 18662 19131 19438 19817 19857136693 36832 36892 37008 37 Q50 keci~n:~~il~z~~İoji bakımından "UI- relerini açacaklar veyahut balkon gi- - Sahi. .. sahi... raştırmalardan sonra kızımın Feriköy- 21425 20838 21019 21863 22000 22139 ,37377 37383 37754 37867 37998 :ztıS 
traviyolet., denilen • mor menekşe • bi mahallere çıkacaklardır. Hastalar Diye geri dönmüş de Fırıncı Maksudun karısı olan Ziy- 12231.5 22222 22340 22571 22599 23281 38319 38356 38453 38549 38628 

hassasının da mevcut olduğu anlaşıl- mıimkün mertebe az örtiinece~ler .v': kilde terakkisine devam ettikçe ve netin yan ında olduğunu öğrenerek · 23 532 23~72 23792 23824 23948 24223 39634 39699 39702 39852. ~ 
dıktan sonra biitiin dikkat ve itina etraflarında duman, buhar sıs gıbı güneş denilen cihanın da esrarı her- ko,ıum. Ziynet çocuğumun Tarabya- p • k • ı ' 

1 bu noktaya .ver.ilmiş; birçok. uğuş- şeylerde~ eser bulunrr.ıyac~~t~r. ~u ı kese malüm oldukça hal.kınıızı~ ~asta da Hasanaki isminde biri yanında ol- ıyan onun yenr zengın erı maların netıcesı olarak bugunku tıp halde gu~e~ b~nyosu k~r, tıpılı, ya~- lıklarının devasını hekım ve .ılaçtan duğunu •öyledi. Orada yaptığım tah. 

alemindeki • sun'i güneş zivası ve mur ve s1'lı gunlerden başka senenın önce güneşte arıyııcaklarını bıle tah- k"k tt d z· . b . 
1 

k ""'""""""""'""'""'""'vvvv"""""""""""""""""'""'""'""'vvV'o/ 
. . . .. .. .. .. . d d d"I b'J . . . ı a an a ıynctın cnı oya am;- F k b banyosu - elde edılmışhr. • bu tun gunlerın e evam e ı e ı e - , mın etmelıyız... . ... . • • d 1 ~ 

Giineşin en büyük dıişmanı verem cek bir tedavidir: Nitekim bugiinkü Velhasıl ekseriya ha<talıklarımızın ıs~edı~:m __ a.~ladım.: Nihayet Emniyet a ır ır san a cı Vv 
mikrobudur. Bu uzvi.vet yaşamak, asri hastahanelerıJI, hMtaları kışın devası yer iistündeki erzanelerin ilaç dırektorlugune muracaat ederek yav- . 

çoğalmak için ekseriya kuytu, ve ka- en soğu~ -~ün~erinde . bile .yatak ve )arından ziyade gök yüzü gibi uzak rumun bana iade edilm .. ini ağlayarak b. f .. d. · ı r 
ranlık yerler arar. Giine~in aydın - sedyelerı uzerınde tabıatın bu kudret bir mesafeden bize elini uzatan gii - rica ettim. > ) r şo 0 r ne ıyo r a 
!attığı ve ısıttığı yerlerde iimrü bir - li \"e bedava devasını almakla meş- ı neşte olduğunu bilmeli.l'iZ. Arkamız- Emniyet direktörlüğüne celp edilen • ı 
kaç günden birkaç saate . kadar aza- g.ul olurlar .... "'.ücu.dıi.n gü~eş tedavi- dan yetişecek olan nesile d~ güneşin Ziynet bidayette çocuğun Maksuttan tütün amelelig" j eden kı"msesiz bJf lır. Köylerimizdeki hırzıssıhha tel - sınden en muhım ıstıfadesı de bırçok kudret ve devasından b'.lhseden ders-

1 
k . .. • _ . . d 

kinlerinin çok basit olnrnsına rağmen , hastalıklara galebe çııl":'a•ı ve ayni ler, konferanslar verilmeli ve ayni za 0 m~ endı 0~ e~ladı oldu.gunu ıddıa k d d d •• 12 000 J" k J 
köylülerimizin sıhhi vaziyetlerinin zamanda kuvvetlenme?Jdır. Zayıf, manda da istatistikler gösterilmeli- etmıf ve bu ıddıasını Beşıkta' nufus 3 Jn 3 Un J ifa azan ,. <' 

şehirlilere nisbetle daha düzgün olu- nahif ve vereme istidadı o!an gençle- dir. Bilhassa anneler yavrularının müdürlüğünden çıkartmış olduğu bir Tayyare piyankosunun dünkü ke . ,zete kağıdına sarmıs ve Bayan 1'i''°
0

; 

şunu onların bütün gün ~iineşin al- rin takip edec~ş.i yol, terı<ibi meç- birçok ha.talıklardan ~e. bil~assa ve- nufus tezkeresi ile tevsik eylemiştir. fidesinde kazanan bahtiyar talihlilerin te kendisini bir ba~kaya götürın'" tında çalı~malarına hamletmek her- hul şurup ve ılaçları kullanmaktan remden Mkınmaları ıcın sut kadar Fakat Emniyet direktörlüğünce is • ek•erisi belli olmuştur: · rica etmittir. bil 
halde dog"rudur ... Gilne.•ten korkan, ziyade açık havada güneşlenmeleri • güne•in de ehemmiyetli olduğunu bil- ı · d"ld"kt -

6 
ay- Bunlardan 50000 liralık en büyük / Bu sıralarda kendisile görüşen • ·ı ... .. . . . .. . • •• . ,.. . ıcvap e ı ı en sonra çocugu 1'1'1ırP" 

kuytu ve karanlık yerlerde dogup bu- dır, halıhazırdakı muzmın hastalık- melıdırler. Bılumum ılk mektepler -
1 

k "k d b k b" . . d 
1 

ikramiyeyi kazanan talihli Trabzonlu ' bir muharririmize bahtiyar de 
1 

. . . . . "'h" d ki er ·· t . .. ı 1 en vapur a a~ a ırısın en a. yüyen neslın çocukları sıska ve has- !arda ve bılha•sa bu cıhette en mu ım e çocu arın lene us •aa lerı mum- • . . . . fakir bir •andalcıdır. Trabzonda Yeni demiştir ki : ,l· 1 ki 1 1 B l k 1 k 1 
· 1 f 1 k. "k k"" ld - k d 1 1 kt dıgını ıhraf etmış ve o zamankı Sakar _ b I I ii• g ta ı ı o ur ar. un ar o ay o ay bır yer a an verem, ma sa ve emı ·un o ugıı a ar uzun Oma ı açı a, Ham. ı , Eovak sokagında oturan u - stanbula kısmetimi a rn• ·kl' yüriiye~e~ler. Baca~ k~lemleri çar. - veremleri, ka.rı~ z~rı. vereminde gü- bahç~de. ~e güneş ~ltınia n~mama~arı :a vapurunun. ka.ptan ve çar~.çıların.ın genç, ~ , ndan 2 ay evvp" ;e· ·imize gel j mişim.. Günde 25 kuruş günd~l~r ; pı~ ve ı~rı kalı~: Nıtekı.m haz.• nes.ıl- neş.ten pek _lıu'.uk .'.stıf~dele'.' edıl":'ek l usulu~e bılhassa dıkkat edılmelıdır. ımzalarını havı bır senet le gostermıt· mi' ve Eminönündeki Kor."köy san - çok 81kıntı çekiyordum. Arkad•: giin lerın evlatl~rı _ bo:ıe a~ıııp şe~ıldedır- tedır. Hattii cdt uzerındekı tabı~tı .. Şehırlerde ~e. kalabahk k~~alarda tir. Zabıta tahkikat yapmak üzere ıe- dallarında 2 5 kuruş yevmıye ile yar- ı ille git fUradan bir bilet al dedıl• ,;,,,. .. 

ler. Bunda ırsı bır tesırden zıyade a- meçhul bazı çıbanlar ve lekeler bıle nufusun adedı ıle mutenasıp çocuk nedi evraka rapı ederek çocuğu şim- dımcılığa başlamıftır. deliğimden arttırdım, öyle •. ı•' 
iledeki hayat, tarz ve terbiyesi mües- nihayet bu tedavi ile kavbvlur. Harbi bahçeleri inşa etmeli. ve çocukların d"l'k F 

0 
. . d b" . . . Mustafa ay ba•ında Eminönünde Trabzonda ni•anlıyım. Güzel bıt . , 

. . . . ı ı ırıncı sınan ısmın e ırısının • T T • • • e' sirdir. Giineş görmiyen nebatların ne Umumide ilaç malzemesinin azlığı buralara devamı temın edılmelıdır... . . . . Nimet gisesine giderek ı lira uzatmıf ka alacağım .. m..mleketime gıdıP ~i h ıd k ıd kl 1
• 1 ki b E 1 · · · • t ta ·· · bol hımayesıne vermı•tır. ' detı' a e a ı arı ma um oma a e • dolayısiyle yaralıların yaraları ince 'v erımızın ınşaa rzı guneşın . . . . . . ve : j leneceğim 1 •. Artık talihim m• ,,. 

raber bir ağacın da muhtelif dalJarın- bir tül ile örtülerek güneste bırakıl - girmesine müsait olmalı ve bilhassa Evvelkı ısmı Hatıce ve yem adı Bah - "Bununla bana bir bilet ver ab- açıldı .. Her ay piyanko bileti •'",, 
daki meyvalarının güneşe isabet et • ması tecrübe edilmiş ve az bir zaman şehrimizin Eyüp, Edirn~kapı, Top- riye olan küçük çocuk yeni annesini la ... 50 kuru,unu da çekileceği güne iım .. Bak görürsünüz, yine ka••"' 
rniyen taneleri pek bariz bir vasıf d m··sbet neticeler elde ·edilmesi kapı ve Yedikule havali•inde ekseri- tamamen benimsemi, olduğundan Ziy kadar getiririm .. Bilet •ende dursun .. iım ı.. rJi• 

izhar ederler.. . d:lay~siyle o zaman bu sulü tedavi ya görülen kafesli penrenler düzel- netten ayrılırsa yaşayamıyacağını ağ - sonra bu 1 lirayı da harcayacağım - Musatafayı zengin eden Bay•"·ı•'' 
"Sun'i g~neş b~ny.osu., .b~.gtinkü hekimler tarafından hastalara uzun tilm~lidiı": . . . lıyarak söylemektedir. Bayan Ziynet dan korkuyorum. demİflİr. met. onun bu sözlerine şunları ı hastahanelerın en ılerıde gorulen e- .. dd t ta sı"ye bı"Je edilmis Koylerımızde kışın ~ıddetlı sebep • h k"k" b" 

1
.d .b. b • Ve gişe sahibesi Bayan Nimet de etmi,ıir : .. et• 

. . . . . m U e V •• ••• .• • k çocugu a ı ı ır va ı e gı ı agrına k uı Baslarından bırıdır. Bırçok cılt ve ke- . . . t'f d d gosterılerek yapılan karanlı , pence- kendisine 4353 numaralı bileti ver • - Mustafa ilk bilet alrn• , 
mik ha•talıkları bu tedavinin tesiri- Güneşten en zıyade ıs 1 

a .e e en resiz ve tavanı basık in.<aatlarda me- basarak malının büyük bir kısmını da mi,ıir. buraya geldiği gün; hala hatırlar• 
le pek çabuk •ifa bulur. Razı doktor- meme ve oyun çocuklarıdır. Bınaen • nedilmelidir. Annelerimizin çocukla- bu kızın üstüne devr etmiftir. Fakat Mustafa bugün son dakika • rum. Bana : ııı"' 
!ar - pek makül olarak • çocukların ale'.~ annel.erin Y~vrul.arı~ı~ s°.t saat rına verdikleri ııasihatlar arasında Vaka çok garip bir fekil arzetnıek- ya kadar gişeye gidip biletini alma - _ Abla bir bilet ver .. Arn• .~ 
birçok hastalıklardan korunması ve lerını tanzım ettıklerı l!"Ibı guneştı!' ekseriya işitilen "güneste oynama,, tedir. Çünkü Meryem çocuğunun üç mıştır. Tam bilet müdüriyete iade o- hakkak çıksın r.. içime doğuyor; , 
gürbüz bir vücude •ahip ~lmaları i- gezdirme zamanlarını dıt t•rtip etme sözü yerine s,imdiden ~onra "güne,ste d .k d k b ld • lunurken. genç delikanlı çıkagelmi• ve b"' ··k ·k · b k 1 d• 

. . ya1ın a ı en vapur a ay o ugunu T uyu ı ramıye ana vuraca çin bütün kış mevsiminde • haftada leri ve bu hususta en ufak bır ıhma- gez ve oyna,. tavsiyeyi yapılmalıdır. .. 
1 

k 50 kurus. vererek biletini gi•e sahibi · ı·ı 
eoy eme te Ziynet ise bu çocuğu 6 T mı' ı .. ··rı-iki defa olmak üzere - muntazaman le meydan vermemeleri icap eder.. Bugün açık hava ve vüne.' düstu- ' Bayan Nimetten almıftır. Şı"mdı" onun bu so"'zlerı"ni düşün""". 
aylık iken aldığını iddia etmektedir. , sun'i günes banyosuna devam etme- Esasen son zamanlarda doktorların runu kaide sayarak, el birliğiyle bu- İşte bu bilete de bir saat sonra tam b·· .. k h" sı"kablel 

. B · t I" " • ·ı ce; kendisindeki uyu ıs leri icap ettiğini söylerler. Bu tarz- tavsiyeleri arasında en ileride yer nu hepimiz tatbik edersek : arım asır u vazıye le evve a çocugun ıv erye- 50.000 lira isabet etmİftİr. k . . bu t•' 

daki tedavi <i•li ve dumanlı şehirler- alan şey güneştir. Bununla beraber sonra gürbüz, şen. her hu.<usta sağ - min olup olmadığını tesbit etmek icap Bayan Nimet Mustafayı derhal bul- kua İnanıyorum. Görece sınız .. t•l<'' 
de bilha8'a lazımdır. Yakin zamanla- halkımızın şu senelerde güneşe karşı lam, kemikleri kuvvetli ve düzgün etmektedir. Ondan sonra meselenin mu' ve parasını vermİflİr. I lihli mÜfterim 2 inci ve 3 üncu 
ra kadar bazı ha•talara tavsiye edilen gösterdikleri alakaları ifa memnuni - bir nesil olacağımı1a hiç şüphe yok - hukuki cephesi Adliyede hal oluna Mustafa önüne yığılan paraları çıl - : !arını da benden alacaktır 1.. tll') 
güneş b: .~ )"O<U halkımızca nazarı i- yetle kaydetmek isterim. Fen bu şe- ı .. ~. caktır 

1 

;ıın bir sevinç içinde saymadan bir ~· I (Soııu 6 ıırı MıJfO 
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!alinin son beyanatı münasebetile 
1 

lstanhulun neşesi, 

ispanyada "t 1904_ -~us - Jat>()ll_ Harbinde 
Fr;~~.;;ren 1 cuşlMA oe:·Nız···sAVAŞI 

cevap ·v~rmiyor?ı~~---------------------------------'---..1 

sıhhatı, eğlencesi Fransız gazetesi soruyor : Yazan : Rus Deniz Albayı Semenoff : 7 
Bunun sebebi ltalyamı 1 • 

Paris 11 (A.A.) - Epok gazete - ş • d • b l • 
A.vrupada çocuk hah çesi, deniz 
hamamı diye bir şey yoktur 

aindeDöKerillisyazıyor: ım l oıvun aş ıyor 
< Gönüllülerin geri alınması mese- J 

lesi1e Frank.onun devam eden ıükutu, 
İngiltereye karşı tasarlanmış bir haka
ret mahiyetini almaktadır. Bu sükutu 
acaba Frankoya kim tavsiye ediyor '? 
Eğer İtalya ise, niçin '? Günler geçtik
çe, İngiliz - İtalyan anlaşmasının icra 
mevkiine girmesi imkanları suya dü-

Japonlar iskeleye devre başlıyarak seyir cihetlerini 
değiştiriyorlardı. Toplarımız iyi iş görebilirdi .• 
Burada açıkça itiraf ederim ki, 

şüyor. Fransada Pirene hududunun a amiral Rocistvenski, rloğunun on iki 
çılmasını isteyenler, bu suretle ellerine zırhlısından bir kolon kşkiliyle ken· 
yeni yeni deliller geçirmektedir. Di - disinin bunların başına geçecği fik· 
ğer taraftan İtalya, bize ~iddetle hü - rinde olduğu halde ben amiralin bu 
cum etmektedir ve bu sistematik hü tahminine iştirak etmemiştim. Çün-
cumlann arkasında fena niyetler giz kü 10 ağustos muharebeginde Togo 
lenmi'ı' bulunması pek muhtemeldir. bu zırhlıların altısına müstakillen ha 

Pöti Jurnal gazetesinde" Bussar di-
yor ki : reket etmelerini emretmiş olduğu 

için "Kamimora,, nın bu defa da müs 
« Fransa, Pirene hududunu kapa - takil olarak hareket edeceğini zanne· · 

mı~ ve halen kapalı tutmakta bulun diyordum. Binaenaleyh Porarturda 
muştur. Blum gibi < tavsamış ademi tanıdığım bu eski aşina altı gemi 
müdahale > den bahsetmeğe kadar mer'i olur olmaz muzafferane: 
gitmemekle. beraber, ~urasını kabul ey - İşte efendim, hepsi altıdan i· 
}emek lazımdır ki, mütemadi surette 

baret. 
abdal yerine konmak da istemiyoruz. 
Diğer taraftan, kontrol altında bulu - 10 Ağustosta olduğu gibi... 

J 
Dedim. Fakat "Rocistvenski,, 

' nan talyan gazetelerinin haksız yere 
latanbulun en güzel gezme yerlerinden Küçükau yalanla dolu olarak yaptakları fena ni- başını çevirmeksizin nefi makamında 1 ı yukarıya kaldırarak: 

'•· ltanbul Valıs' i, geren gu'"n lstanbu- emsali yerlerde şimdı'lı0k ufak _,, __ yeti hücumlara daha ne kadar taham ... ~ nl.U\. - Hayır, daha fazla ... Hepsi be-

0,,.ft Yüksek memurlarını toplıyarak, yasta dahi olsa birer oberj, yani köy mül edeceğiz ~ > lcıta ~ehn·n sıhhatı·, eg-lencesi ve lokantaları temin olunsa, hı'ç olmazs:ı Popüler gazetesinde Blum diyor ki: raber. 
Cotima deniz muharebeaiade Japon atefi ile alabora olarak batan 

bir Rua remiai • -... :w Dedi ve müteakiben kaptan kule-
~eti bakımından mühim bazı direk· yemeklerini beraber getireceklere cMadem ki yabancı cgönüllülerin> sine indi. "i'::,' •erdi. Bu beyanat .,rannda bil· birer temizce servis arzedilmesi im- veyahut •kotalum> geri çek;lme•i mu Süvari amirali takip e<farken seri fakat ciheti seyrini ak•etmek için bun mermilerimizin isabetlerini farket-
>ı " çocuk bahçelerine ve hamamla- kanı ihzar edilse elbet valinin dediği hasamatın tatilini icabettirmektedir : bir ifade ile: dan bqka çare yoktu. Vakıa filonun mek kabil olmuyordu. Ham ··'!releri-
~ temas etti. Gezecek, eğlenecek gibi halk yalnız bir iki mesireye hü- ~ran~a. ve İngiltere, geri çekilme ame _ Efendiler mevkiinize ! hep birden aksi nizam etmesini emre- mizani iştiallerinde hemen hiç du-
~rorer hakkında memuTlanndan fi.- cum etmez, dağınık yerlere gider. l lıyesının ~aşla~ası ile beraber hemen Dedi ve filhakika amiralin dedi- debilir idiyse de bu surette rehber man çıkarmadıkları gibi tapalar .;:rini sordu. Hayatının büyük bir Başka başka eğlence yerlerinde ge- d.°rh.U ,h>< m~t~reke yapolma" için ği gibi ilk altı zırhlının arkasından gemisi !vat kruvazörii olacaktı, To- da hedefe nüfuz ettikten S<•nra dahi!
!)ı• ı Avnıpa'da geçen dostumuz Se- zer. Bu sayede de izdiham olmaz. Hep ~ımdıden her ıkı taraf nezdinde lazım şimdi tdzomo, Yakom0 , Asama, Ad- go şüphesiz filosunu bizzat sevket- de patlamak üzere tan1im edilmiş ol
~ Mümtaz'ın bu münasebetle bize bir yere gitmek mecburiyeti yüzün- gelen tesirler icrasına hazırlanmalıdır. zoma, Tokyo, tvat zırhlıları da sisin mek ve ~u~arebenin daha başlangı- duğundan bir merminııı isabeti ancak 
led·derdiği bir mektubu aşağıya nak- den pazar günlerini bir çok zahmet- Enternasyonal _komisyonlar, bu suret- arasından ağır ağır zuhur diyordu. cında ümıdı muvaffak•yeti kıdemsiz bir şeyin yıkılmasından anlaşılabile-

llJoruz: lerle geçirmez, rahat rahat gezmiş 0• le. rahat ve. do&ru olarak ha~eket ede- _ 3 _ bir amiralin fikir ve terlbirine mual- cekti. Halbuki hiç bir şey düşmüyor 
.\ lur. • ı ~ıleceklerdır. Komisyonlar ispanyayı, Kendi kendime "Şimdi O'-'Un baş- lak bırakma. mak is_temişti. "İvat ta du. İki d~ika sonra "Foci,. ile "A-

L v~'daki hamamlara ve bahçe- lspanyol olmıyanlardan ve bilhassa iki " ıtre n....:. Bunu itiraf etmeliyiz ki, izdiham lı'-·acak r.,, dedim ve cerevnnı vaka'-·ı·1• kontrol amıral Sıma mora bulunu- sahi., de devirlerini ikmal ederek pro 
" ~ bir iki misal arzetmek isti- seneden beri totaliter diktatörlükelrin " " " ıoru~. belasının en birinci amili halktır. Ya- kayıt ve zapteylemekle muvazzaf bu- yordu .. , valarındaki gemileri takitl etmekte i-

l p . , ni halkın sıhhatine karşı ihmali, bil- oraya yığdıkları harp kıtalarmdan ya- lunduğum için bu vaz;fenin ifasına Kalbim şiddetle çarpıyordu. E'v. dilt>r ki, dilşman tarafından atesinıi 
ı.. ""t'l arıs et ucuz hamamlar v~bU gı·sı·ı.ıı·g-ı·dı·r. Afı'yetı·ne hu··rmet ve dı'k- vaş yavaş temizliyeceklerdir. velce Port"'rtu d b l d ~ it kabeJ b ı d , "llJnanıı - en müsait mahal olmak üzere kıç köp a r a u un ugum a ı :ze mu eye aş an ı. ıllc hambe-

ır a en ır a am zor a ına t ı- ru·· ilst.ıtnu" intı"hap ettı·m' ·, buradan ay zar ın a oy e ır C'..vecana uö-ra- re er üzerimizden •cııyordu. Bunla-~ arın yanıbqtnda bir de ça- ~ t ed b. d 1 tık ık Yabancılann geri çekilmesi için mü f d b" ı b" h ı 
... _ cı dükkanı vardır. Hamamlar- b. t 

1
'
1 

t h .. 11 tareke ve bilahare harbin yeniden ba" u "" ....,. 

.,_ ,-.,ı, ar, ~m~rlarını u çama- tm ı·d· • lamamsı için müdahale veyahut ta _ · " -
~ (',ı.. __ 

1 
b .pa ır ramvava a amıya a amrnu \ • gerek düsmanı ve gerek bizim filo'-'u mamışhm. .Acaba muvaffak olacak rın bazıları havada kamcılRrın ivica 

Ncııa ı· d 

1 
· 

50 
e eme 

1 
ır_ . görüyordum. Kıçta sancak altı pus- mıydık! Bu gemilerden bir b:.e5!ni, cı gibi uçuşarak ve gök gcrlemesine 

b...., ra tes ım e er et ve tanesı c > E V 
1
. . . ba "t k' vassut bence, cıdden sulhü istihdaf e- } · 1 h b · · _-..ııtiı» k b·ı· ..ı.. . d" . 

1 
- a ımızın zı sı err. ve ten -ı- .. . • luk taretine memur olan '-'Üzbaşı uç'> mrı1sa, ar e ıştıraı< edemi! ec-k müşabih müthiş tarafalar neşrederek 

~ 1mu a ı ın~ temıtlen ırır er. d. d·ı . ı· k d . B f den mutterek hareketın icat i merha " b. • ı k b"J d·•· · ır ~ ı.._ • ıne ez ı ve can ış ıra e erım. un· ı - "Re.vdkin., de ne olup bitti'üini · gör- ır n".e so a ı se.r il\! Uu ilk mu\•a; geçıyorlardı. 
0
,, ~alNl hamama ge1dikleT'l zaman 1 d h t kl d b·ı leleri bunlar olmalıdır ~ f k k ·1 .. lllann 

1 
. . . l 1 ar arasın a as a na e en otomo ı - , · mek için buraya fırlamıştı. Zahir a ıyet abı olacak mıydı? Bu esna- "Reydkin,, mfttebessim:ıne: 

2 ~ ı~a.r, -değ;Ştınr er. - !erin feryadı, başta içindeki hastayı . Bu teklifeleri yaparken, yalnı zken· hale göre muharebenin iskele tara~ da "Rucestve~ki., fırı;ıattan istifadeye - Portmantolar ( l) bunlar mı: 
)ııı. ~ıHrnız ham~arında da ibtına k d h h t 1 t k k d h dı namıma konuşuyorum İıpanyadaki h ı d S ~ın k 

1 1 
kl d M 

1 
on ere a a asa a aca a ar a- d 

1 
b · fımızdan ba~lıyacağı an~·l~ıldığındrn azır anıyor u. aat 1,49 da "Mi- - Evet, bunlar. 

~ o ayı ar var n·. . ayo arı . d. Ç k t ··r d k. ost arımın unlar hakkındaki düsün- k 
\,. -iılettirmek ''e saire gibi. Deniz şınr·· ırl. o eesdsu e şabyakn lılr ı, ine celerinden haberdar değilim ma~afi onun tareti şimdilik mnhurebeye iş- aza,, ile "Şikişima,, ( 0n iki . zırhlı-
"'llntrnl d h · d k t ı şo or er ve ne e ara a u anan ar 'dd ı b ' · tirak etmiyecekti. "Re'-·dkin,, · il~ daıı ikisi) manevralarır.ı ikmal eyle- (1) :ortartu»da Japonlaı-rn büyük 
~ arını a a zıya e on ro e- b. h. d .. ..

1
f" .. . şı et i ir muhalefette bulunmıya - J ço pt 1ı. t l ._ı. .ı~~ler. Sahillerde can kıırtaran san- f ırdşe ır ed_ ~ru usuzkt ıd·~rlumensın caklarını zan ediyorum. , yanyana durarak ara ;ıra kesik ve m1~1er idi ki, Süvarof 6100 yardadan a ·ı op arının ham.bertlenne 

"41.!l ay samı uşunememe e ır er o • · 1 1 · d' · . ' . . · · .. . portmanto yani (e•ya bavulu) namı 

3 
atı dolaştırırlar. k kl k d'l . d · · anı elime er te.ıtı e ıynrduk. Nakfö.·e ılk nırmı' ı at" \'e mut k be t k " 

. • 
J w .e.a 1 • n. e -. verilmişti. Filhakik·n ' 1·-de-.ı...,,. f' az 

-Hi b" d uk h la a arı en ı erm en ayrı, yabancı- o --lerle bunların muhafazasına memur .... ım ,,m.,,. ıl:.. ç ır yer e çoc amam rı ı l .b. .. k d. l . mru h d . d rnıl fılomuzun topları ~urledı. la tulii olan bu eksilozıf ile mali ham. 

~ ... Ye bir şey görmedim. Çocuklar, l~rlın ~~ ı gıkı g_orme et. ır er. Ingi- ep enız e kruvazörler filomuzun en zayıf lüs- L, d l . ız er ç n 1 d f k 1:1n a ıt)mızın tesıratını görmek_ berelere baaka 1ıe ısı· ·m ... etı'lebil·.-:.ıı·" 

~ riya ana babalarile hamama ve ı ı so. agın ev erın en ar ı mını teşkil eylediği ve bun'nr sancak " " tTUtr 

Yo
ktur E••ler d b ğ . k' k. gecen b • k d J içiı~ dürbinimle bakıyordum. Fakat ( Davamı var ) . Ly~~~~rl~E~n~~arı . ·. •, ~: ~aı.w~ ~ ır a ın · ~ç~urlu~mu~a~urn"~~~=~===~~~~~=~=========~==&=====~= 

~l'ola d 1 b k k . d lı, edebe mugavır buldukları şeyleri ı ı ı mi~. oldug~u halde Jaıxmlar1n ne sebe-
~dir.r a ya nız ıra ma caız e sokakta asla y;pmazlar. - be mebni iskele tarafımızdan geçmek Ç • k 

" F H M. Sçetinina hem bir ıüvari ın uvvetlerı• 
Q A d k b h . d - er sene verecekleri pek ufak h istediklerini bir türlü anlıyamıyor: 

l'olttu-r y"r
1
upa aoduç~u daa dç!~1 •

1 
e bir para m~abilinde herkesin evin'? em de bir ilimcir ! 1 aı.. . anız ç ~arı 1µ1n e, k 

0 1 
...... d . . . Uzun sefer vapur süvarisi ve Vla- duk. htimal ki, sürııtlerinin fazla-

-,-"'8 ile berl\.. _r go'"t'•• ~ .t .• 'erı· bahce"':. a ar uc ava s~u ısaıe cdılerek bu: de lıg-ına güvenerek filomuzun etrafını ş ı· m a 1 d • ı ı · aoc WKı~ 1 k k 1 - divostok balıkçı gemileri limanı rei~i e 1 er 1 yor 
~er \tardır ye bu bahçelerde (ihtiy~r) mus u ta ı dı~ı~ hakkındaki bel:d~ye Bayan Anna Şçetinina'yt Sovyetler çevirmek ve ayni zamanda zayıf o- . . . 
~Ukla d d 1 1 'T+'-1 L nd !kararını halka ogretmekte ter®ı gös- lan dümdarımıza.. da hücum e\.·lemek .la r a o aşır ar . .ne e o ra-11 k" . de-·ı . · . Birliğinde tanımıyan kim:ı1c yoktur. 

l' 
h~lk ı....a.......ı..ı .... 

1
• YW>J. ~ -~tur. Blılnl"- erm~ll\ıkcJız gı d. ır Insanın hayatı- niyetinde idiler. Ea..r böyle ise bu T b •d d•J J a ..... '"-'..,.~ r-:k ~ - t d b 28 yaşında olan Anna Şçetinina, .,~ a ŞJ e 

ltı (Squares) derler. Avrupadakı· mı·l- 'kna aba e. en ır mesele<!ir bu. Fa- manevra kendilerini b~hamehal filo- ) en apOD t b l 1 uzun sefr \•apur süvari"-İ olan dünya-
hah 

1 
· k . ·ı b a unu 1 en erin bilmivenlere öğ- muzun infilat ate .. ine (mail ate.!!. ) ma 

l' 
1 

çe erı lraya verı mez ''e u- t . d b. • · da yegane kadındır. Bir bahriye .,. b• { f { hd•d 
gemilerini 
ediyor ıı arda d h r l l re memesı e ır başka günahtır. Be· ruz bırakacaktı. Jr ay UD e } 

Şüphe u ku kı~eb~ dmazdarb. h l . lediycnin hayırlı işlerine muzaher"'t tezgahında marangozluk etlen bir iş-~ yo ı ız e e a çe enn . _ . - çinin kızı olan Anna. 16 yaşında \'la- Ru aralık yüzbaşı "Reyılkin .. hay lJ k 
•· kSiri herkesi memnun ve minnet-! e~memek ı~safsızlı,gını gören valim\- ret ve meserretle dolu hir se.~le: on on, 11 (A.A.) - Çin kuv\'etl üzrine Japonlar Yanır;tseniıı her iki 
~r edecek ve bir taraftan da çocuk- z~~ t~pl~dıgı hdeyete .. !htar ettiği bu dh·o~tok deniz mektebine girmis \'C - Aman bak! Bun!ar ne yapıyor ~eri tedricen. Ho~ıanın Jimaıine doğ~~ sahilinde bulunan kuvvE!tlcrinden bir 
,_rı bir nevi kontrola tabi tutacaktll'. sı em er e yer en gof:!c kadar haklı- daha mektepte iken mesai sahas;nda lar? ıl~r.lemektedırleı. Bu kuYVetler bırı kısmını bu mıntakaya sevketmişler-
ıoksa . dır. misal teşkil edecek bir tarzda çalış- hırı arka ından on kaıa znptetmişler dir. Hangşovun şimali garbisinde 
ttııııc rnyaanlmz lçok~uktlarb.içın bl ahçe açk- G - Belediyemizin faaliyete geç- ınıya başlamıştır. Dedi. Gözlerime inanamıyarak dir. Şan~i. eyaletinde Cin kuvetleri Kiasin muharebesinde 650 den fazla 
ti • asız ı ıa a ır ,.o ''erme t · ~ · b .. r- t . . dürbinle tekrar tekrar baktım; şim- • "k t .1 1 . enıe.ktı"r. • ı.sı u son gunlerde topladığı heyet~ "aye ıyı bir surette mektebi bi- vası mı yas a ı er emışlerd:r. Japon- Japon ölmüştür. Yan·..+senin şimal di Japonlar yekdiğeriııi müteakıp is- ı k l'>' 

l 

C: _ Medreseler cı·varındakı· bahçe- söylediği ve sordugvu sözler•' ' 'e sual- tiren Şçetinina, bidayette basit bir k 1 arın U\'etle ellerinde bulundurduk- sahilinde Japon kuvvetlerinin bı·r - e eye devre baslıyarak ciheti sevır-
ı:"' ve kütüphanelere gelince. bun· I !ere karş> aci1.ane arzı mütalea ede•- gemici olarak seyahatlere çokmış, !erini de ak•edi;orlnrrl>. . !arı Şan•i eyaletini anuhta•"> ve bir kısm> Tsinshan ve Taihu dağlarına 
oı'ın açolması kadar gü7.el bir fikir, ken varidi hatır olan bir iki müliıha- 1930 da ikinci kaptan, !93·t sene•inde Kari burada koluyca ta"'1vvur e se~külce,-ş noktası olun 'iiantzeku- çekilmişler ve Çinlilerin bir mukabil 

l"naz v 
1

. de uıu 
1 

f k t 
1 

· ct·ı · 
1 

an a Hopei eyaletind~ ı:ıidclli muha- taarruzu neticesinde mag-Jfıp olmuş-
tt.. . · a ıye billhassa teşekkür el zayı da bu sütunlarda serdetmeyi mu- · 1 :-ıe er ap anı ayın e ı mı~- ( ebilir ki, bu manevra düşman ge- b 1 1 "llz z· t· l> .. t "Ç re e er o mu:;;tur. Japonlar da bura- !ardır. Çin kuvvetleri J :ıponlardan 
l'ab·ıa. ıra bu sayede medre. seler ha- vafık görüyorum: ır. or sene avıça .. vapuru ile milerinin . yekdiğerini müteakip bfr d -e k ı Ka ç tk l 1· ı b. k k a agıı· zayiata uğranu~h\rd\r. 10 sahra topu, 14 mitral.vöı ve birrok 
tir, bı·rn urtulac.aktır, tenuz enecek- Bevoğlu, eskı· Galata balozları ma· m a U( a se er er y:ıpmı.-:ı, ırço. no tai sabiteye geldikçe devreyleme- H 1 ')' " d f t b" t· arap o an toplar tüfek iğtinam etmislerdı·r. 
•ı hevi terbıye meydanı olacak- h 

11 
. a- a·· y e a a ıa ın aman vermez um;urla- leriııi istilzam ettiğinden böyle mt.- · 

r. Bent 
1 1

. t b 
1 

a esme on u. ani Galata güzel · 1 h ..! f d llongkong, 11 (A.A.) ·- Yangt-
la op anan me-c ıs e u unmuş- .. . rıy e çarpışmış ve er ue a~ın a gale ayyeıı menzil ve sabit hedefe karşı Ok 
d 'dan olııvd>m: Validen cami iney- guzel Beyoğluna çoktı ve yerleşti. Is- be kendisinde kalm>ştır. toplarımız hayli iş gör•hilirdi. P.ı:ıı- senin *imal sahilinde Su>tn<g ve .ffo- yanuı gizli geçenlerden 

arılarında~ da birer bahçe yaptırtma- tikl31 caddesinin sağında ve solunda Anna Şçetinina, yalnız mükemmel dan maada bu manevıanın ikmali . nagmei mıııtakalarında nıku bulan biri daha 
;~ı l"ica ederdim. Fakat Süleymani- kurulan \'e kurulmakta olan meyha- bir .süvari olmakla kalmnmaktadır. 15 mil sürat ile de - laakal on bes da- Tugyan dolayisiyle Japonların bir Berlin 11 (A.A.) - Dün saat 
!'ıh carnii meydanına dikilen ağaçla- neler, geç vakitlere kadar açık ve a- Kendisi, ayni zamanda, geııiş malü- kikaya mütevakkıf idi ki bu esnada çok tank ve topları har•\p olmuştur. 19,53 te Stakcn a~kert kı\rargahından 
~~~foralarda top oyruyan çoctıklar vare tutulmaktadır. Kesesinde beş on mat sahibidir. Vapurda bir tiyatro devrini icra eden her gemi, arka.cıın- Kiukiang ch'arında Şuc~an üzerinde Nevyorka gitmek üzere gizlice hare
b ından de\'Tilmesi gibi münase- b 

1 
klübii idare etmekte, tarih ve ilim dan gelen .arkadaşının :tteşine de ma- cereyan eden bir hava muharebe..~i ket eden • rlört motörllı !ok - vullu 

<l:tsizliklere meydan verdirmemesini p~r~~ı. u unan veya bulunmıyan he.:- hakkıııda konferanslar ve görüşme- ni olacaktı. e~nasında iki Japon ta~ ya resi düı~ü- tayayresı bu sabah Raaı dokuzda Ter-
ilave ederdim. turlu ınsan ... amele, hammal, çırak. ler tertip eylemektedir. Heyecanından yerinrle duramıyan rülmilştur. nC\'V üzerinden uçmuştur. Saat 12 de 

ta)) - fstanbulda eğlence yerleri a- sürücü boş gezen haylaz hep Beyoğ- Kaptanlıktaki muvaffakıyetle- "Reydkin.,: tayfun tehdit ediyor tayyareden alınan bil" radyogram, 
\ıal"nıya lüzum yoktur. İstanbul veci- lunda dolaşmıya ve belki evini, aile - rinden dolayı, Anna Şçetininaya, Sov - Ne cinnet! Bu halde bir dakika Şanghay, 11 (A.A.) -- Tahsid tayyarenin yeni hkoYya ii?.crinde bu 
>,~ ayrı ayrı birer eğlenoe yeridir. sini, hatta yemeğini feda ederek sa.-- yet hükümeti, iı k>zıl hay.-ak nişanı da öndek; gemiledııin i~ini bitirebile edilen JeP-Oıı gemileri za•medildiğine lunduğuııu bildil"mektedir. 
•e :ı, eğlenmeyi ve volunu bilmek hoşluklara ve avareliklere, harfen- ,-ermiştir. ceği« göre saatle 90 kilometrP. sC .. a!le Kiu- Bir lspanyol reisi Fransada 

l0a/lınak şar!lle ! Çam hcalar, Yüşa, dazlık ı ara başladılar. Suriye başvekili F ran saya De~ i. Cevaben : ~ iaııgn içine doğru ileı·Ii)'bl bir tay Perp inyan. ıı ( A.A ) _ Katalon 
k 'Ye, Çırçır ve emsali sular, Ya- Bunun sureti kat'iyede önüne geç- hareket etti - . ı~şal.la.h ! .dedim. un tar~~fınclan tP.hdit cdilı.1ektedir. ya generaliteti reisi R Kompanis, 

b a.c_ık •. A. braham <'.iftlikleri, Bendler, mek lazımdır. Beyog~lu caddesı"nd·"' B A.şıkar. ıdı kı, Togo gayri munta- Çın mukabil taarruzu Pertüstcn hududu geç:nış ve otomobı·1 
Q{l ~ enıt, 11 (A.A.) - ~urive baı;- zır bır t t d .. 1 ı \ıe ~aııçı, Bebekte veya Kandillide bunun yalnız manzarası değil, metin \·ekili, Fran:,;aya gitmek üzer~ vapt~- · va~ı.ye. e .esa uı <>c erek birden Nongkong, 

11 
(A.A.) - - Çinlile- le Perpinynna doğru ilerlemekte bu-

h Arnm·ıJt ltciy setleri üzerinde ve ve meaıı· de tehıı· kelı· dı.. 
0

· · bıre tebdılı fıkre lilz•Jm görmiiştü. nn Nankin - Hang~ov mımakasında ı lunmuştur B K · b . . ... ra ınmıştir. Bu manevra ı:1{iph . t hl"k 1. . •. 1 k . · · ompnnı~ın ura-·. esız e ı e ı ıaı, mu abıl t:uırruzhıı·da hııJunmaları ılan uerı:>ve gid~evi malüın df>irilrfi,. 



Hih& 
YENi SABA~ 

iki ordu bugünkü 
yerlerinde kalacak Cek Şeri - Tekirdağlı 

serencam Japonya yalnız mes'elenin hakeme •• reş· yapılamıyor 
!!.Z..ru.l :.,~·v ~~sim -~~ıren~ havalesı"nı· reddettı" gu ı arların Bu pazar yapılması kararlaştırıl- 1 talanan şampiyon, -~i':'.'di dok! hafta 

Bir küçük 
.. .. 1 

- Hay. ır .. Böyle daha iyi .. diye ce- • T k' ·ı H.. · C k Şe 1 • · 1 · den bu (!f1Jştanıfı 1 ncı .sayfada) meçhulü bulunan diğer veiskalan da mış olan e ırdag ı nseyın, e · ızın vermeme en yuzun · ıs· Öğle zamanı, lhlamurdaki büyük ıv•p ... erdL ri maçı, hiç umulmadık bir sebepten güreşemiyecektir. Müsabaka 21 agt 
l II 

;ınar ağaçlarının altına gel~im z,.,. Bu sesten bütün zevkım incamişti; 3 - Hududtm münazaalı mıntaka- .. yni zamanda t!Sas olarak almasını "d t hd·d· · · ik" SoV\•et teklı'f etnuş· tır· . Bununla beraber, şı·- tehir edilmiştir. tosta icra edil..cektir. . u· 
man, sakayı da orada buldum. Me • rfakat yüzünü, yine, ııörmek istiyor - sının yenı en a ı ı ıçın ı - ı· ·1 • n-· k d" · · · t eden bır ın 

Ye
t mümessilinden, iki Japon - Man- gemitsu, bu noktayı hüki'ıınetine bil- Geçen hafta Kara A 1 ı_e yaptıgı u.n. e_n ısım zıyar_e s·o"de· 

rakla sordum : dwn : h C k Ş ları 
1 

c;u 
~nden ve iki tarafın an- dirmeyi ve en çabuk bir zamanda ce- sıkı güreşte.n sonra fevkalade yor_u-. a_rrırımıze e erı şun · 

- Celmedi mi İbrahim aiia } j - Yiizünüzii gôrmek istiyorum. Siz l C k ş d ldi - \ 
Salca, hafif bir tebessümle ilerisini beni görüyoTSunoz ; benim de sizi ııör Iaşmasile üçüncü bir devlet vaatn- v;: get:~eyi vadley~e~iştir. dahtı 1 :a:it eönü~~es~u~:a: o~irsı:r:~i s~'. mı;~:Şirndiye kadar müteadd.Alil k~: 

gösterdi : mek hakkım dec;I midir ? daşlanndan seçilecek bir hakemden ovy.e ayyare erının en ·- etrafındakilerin ' mümanaat!na şı.laşmalar yaptım,_ fakat _Kara '113, 

D d O L~ ld d M""h" b" · · mürekkep bir muh.telit komisyon teş- y k 11 (AA ) J ı S yu, ras - e... ora a... , mç a ırma ı. u ım ır ışı 0 • U ıs, · · - apon ar, 0 ' rağmen atmamen içmiş ve üstüne de bı sıkı ve zorlu hır pehlıvana n 
Baktım; iki çarşaflı kadın gördüm. !anlara has bir isticalle tıpıt tıpı~ yü- kil olunur. yet tayyarelerinin mevzilerinden bir oracıkta bulunan koca bir karpuzu madım. Türk pehlivanları hakikate 

Uçkurlu siyah dibet çarşafü, yüzleri riiyordu. Ortada kimseler yoktu. Bu 4 - Hudut komisyonu, Rusyanm kısmını tahrip ettiğini itiraf etmekle yemiştir. Bu yüzden fena halde has- dünyanın en sağlam sporcularıdır.> 
hhn peçeli ilci omacı .. Şdullerinde, tenhalıktan istifade ederek elimi uzat-ıve Çin'in •alahi~etli müın.essillednin beraber, münazaalı tepeler imtida-
dun.,ıannda bir bediililc, bir güzide - tım; peçesinin ucundan tuttum : ımzal.arını muh.evı muahedelerı ve dındaki bütün mevzilerinin bugün 
lik, te yoktu. Ôy)eya .. çartafl.ı peçe- - Açmazsanız, peçenizi çekece _!haritaları esas alarak çalışır. bala ellerinde bulunduğunu söyle- Moda deniz yar 1ş1ar1 
li oyle kıvrak. öyle büyülü lcadmlar ğim 1 dedim. \ Japon büyük elçisi Şigemitsu, tek- mekte israr etmeketdirler. l .. .. . . . . a· 
var k~ kabuklan soyulunca içlerinden Kıvrandı. Etrafına bir şöyle bir ba- lifin ilk iki maddesini tamamile k:ı- Cepheden gelen Japon zabitleri, Her sene buyuk bır allaka ıle takıp 400 metrelik yüzme yarışı (Yatnıı el· 
eşsiz. bulunmaz inciler çıkar. Bunla- lundı. Sonra, çarpfmın altından çıkar bul et~. yal~ı~ üçüncü ma~dede Sovyet topçularının takdire şayan bir 1 dilen Moda deniz bayramının, bu pa- matörler iştirak edebilirler) 

4
00 ~ı\

rın ikisi de, daha çolc, içsiz, ine" iz bi- dığı eomer yumuk elite peçesini kal • 1 hakem meselesını reddeylemıştir. isabelte 'ates ettiklerini itiraf etmek- zar Moda'da başlanacağını yazmıştık. re, 17 tahlisiye sandalları yarışı 130 
ıor kabuğa benziyorlardı. Hele benint dırdı. 1ki iri lı:ara göz, beynimin için- Hariciye Halk Komiseri Litvino,·, te. fakat So~·vet piyade>i Japon mev- Deniz yarışlarının fevkalade güzel ol- nadolu - Rumeli) 800 metre. l (İcı• 
hayalimde Y"18Yan nazlı. nefis sevgili- de, birer ,imşd< ııibi parladı. Bu göz- komisyonda b.itar~f. bir hakemi~. bu- tlzilerine el b~mbalan atabilecek ka-1 ması .için çalışılmakatdır. Müsabaka- dörtlük klasik kllüpler aras;: rn3' 
nin endamı, edası, imlcanı yolc, bu ka- l~rde, o kadar va~, ~ kadar lc~rku~~ lunması keyfiyetinın. t_ahdit ~~ınde d~r. ya.~laştığı halde ekser!~a yaptığı lar bızzat d°.na."ma. ko~utanı Ar:'.'" I demlıler) 1600 metrP 18 T 
dar tekilsizliğe dönemezdi. bırer ate' vardı ki, ınoanın hı lennı anlaşmaya. varılması ıçın en muessır gıbı hucumda.n vazgeçecegıne topçu- Her sene buyük bır alaka ıle taınp nevraları. da 

Merale bu ya, görmeden. görü,me- burkarak, ısırarak acıtıyordu. Çok faz. garantiyi teşkil edeceğini kaydeyle- !arın taarruzunu ·itmam etmiş ollsay- olunmuştur. Bundan ba;ka gece progr:ıll1'~ar 
den ııitmelc istemedim : la çirkin deiildi; fakat yüzüne sinen miş, fakat büyük elçinin ihtiraz ka- dı Japon zayiatının daha büyük mik- O güne ait bütün programı yazıyo- şenlikler ve gemilerle klüpte balo 

-lbrahim ağa, bunlar iki kİl'i 1 Ba- manada bir ağırlık, zevki yoran bir yıtları üzerine bu hakem meselesin- tara baliğ olacağını kavdeylemekte- ruz: yapılacaktır. . ti 
na bir tanesi kafi idi, dedim. hayvanlık vardı. Hele o iki gözün par J de israr etmemi.'ltir. Bu sureUe üc:ün- dirle,·. Saat 10.30: Birlik klasik 1600 mctrl?, lstanbul Fntbol !' ja~ı istıfa et 1 

--Uzun boylusu ya,Iı bir kadın. Yol laya parlaya bakı,ı, sinirleri hırpala·ıcü madde de hallolunmuştur. Artık çarpışına yok 1.0.50 i~i .çifte ~lasik. 16011, 11.15 dört- J Bir seneden beri İstanbul futb~-
da,Iık etsin diye ııetirmif. yan bir yalıma benziyordu. Kaba, ka- Tahdit komisyonunun faaliyetinin T k 11 (AA) _ Harb·ye Neza- luk klasık (muptedıler) 1600 metre, Ajanlığını muvaffakiyetle idare : . 

Bu anda, kadınlar, uzun boylu ön- lın hatlarla çizilmi~ olan bu e•mer yüz esasları hakkında ise anla ına hasıl reti~i~o~kşama. doğru neşr~ttiği bir I 11,40 iki çift~--klfısik.,(bayanlar) 800 mlş olan kıymetli spo~ '.dareci~~~ı;.ı 
de, yürüdüler ve yanımıza geldiler. den tik•indim. O kara alevlerden de olmamıştır. Şigemitsu, komisvonun, ebliğe göre, muhasamaı~ n•hayet metre, 12 de ogle tatı.ı, 14 te beş çıf- den Abdullah, vazıfcsının ~o. -
Öndekinin çar\18fı altından. damarları ürktüm. ta~dit işinde, bu. ana kadar Sovyet vermek emri _almalıdan berı Çanku- I te alaman:ıar .. (Pr_~fcsy~neller) ~60~ I yüzünden bölgeden -~s~;f~ ctm~;~~k c· 
kabarmı~ karu bir el çıktı ve ötekini O, her kelime•ile, içimde didikleye- Hukfimetıne te,•dı edıJmemış olan ve ıfeng'de hıç bır çarpışma vukua gel-. metre, 142~ dortlluk kl~~ık .(baı an Aıa~. AbduUahın ı,tıfa,ını tr istifg• 
IÖstererek : cek bir his arayan sesile, birden bire : bu sebepten Sovyet hükumetinin memiştir. l lar) 1800 metre, 14,45 su uzcrınde ka- den Bolge A,başkanı Muhta •. . , 

- Hanıma oöyliyeceğiniz vımnı,- 1 - Artık. dönelim. Hanrrnım duyar· ---- bak (Amatörler) 1600 metre, 15 do- yı kabul etmiştir. Bunun üzerıne '.~e 
dedi. .. beni öldürür 1 dedi p • • nanma 40 kişilik iskampavyaları 1603 hilal eden Ajanlığa Süleymartl) 

-Yanlı •. Benim ııöyliyec.eVirn yok.. - Sizin hanımınız mı Tar~ ıyangonun yenı metre, 15,30 altı çifte kanca bajlJr Klübünden Orhan Ekiden geti~ıın:; 
Mektup yazını' ta ... - Var ya.. 1600 metre, J 6 can kurtaran sandal- ir. Fakat Orhandan Ekiden de ır n 

Onlar, ııözümü daha fazla dinleme- - Kim > z e n g 
1
• n ı er 

1
• ları yarışı (Denizyolları, Liman, A- mezun olduğu için yerine vekiıle~e· 

ler. Gızlı ııulı hır fCYler konu9tular. Fahri Beyin hanımı. Hem de ortağım. 1600 metre, 16,30 yarış sahası içinde cektir. .:;;::::::::::-
diler. :e~cli_ b_atl~rını birbirine eidi · ı _ Hatice hanım. Rahmetli kolağsı kay, Kılavuzluk, Şirketi Hayriye) Bölge asbaşkanı Muhtar idare e 

Ben. sinirleniyordum; fakat kadının _ Ortağınız rm ) Ne ortağı ) Dördüacil ıabifadan devam 
1 

ğimi haber göndeiince ikisi de ümıtle 
yüzünü görmek hevesinden de bir tür- _ Ben, evvelce onların besleme- 12000 )iranm talihlisi ne diyor ? ive ko'!"rak geldiler. Bunlardar. biraz Trakya kasabalarında sesli Bay Sfü·eyyn LYer terıısil edecekler· 

lii ııeçemiyordum. Bu kaba tekil, bu !Jiydim. Sonra Fahri Bey beni nikah- Dünkü keşidede 12.000 lıra kaza - daha yaşlısı beni görür görmez h<men sinema dir. 
aülpük kıyafet içinde de bazan umul- !adı. nan bahtiyar talihlileTden birinicis ta- tanıdı ve : Trakyanın bütün bzalarıııda la- Yeni Noter kanunu 1 eylülde 
:nadıl< bir güzelliiin saklı bulunabile-ı Anladım. Bey, besleme oyunu oy- lihin kendisini son senelerde biricik - Beni arıyorsunuz değıl mi }., akal bir "sesli sinema r;aloru,, bulun- yürülüğe giriyor .. _ 
ceğine ihtimal veriyordum. namı~ı. Şimdi ek, aramızda oynadıiiı- yavruııile yapyalnız bıraktığı bir za - diye sordu. ması hakkında umumi müfetti~likçe Yeni noter kanunu l eylülden ıtı 

Onalr. hala, burun buruna fıeo~ mız oyuna nihayet vermek lazımdı : vaUı kadındır. Kara köyde < Uğur > Öbür talihsiz bayan Süheyla; birkaç yıtpılan teşebbüsler iyi netice ver- haren )'Üriirlüğe girecektir. . . 
yorlardı. Ben, miUakerelerini "- kes.-1 Ö 1 . t le d"" b"l" · · gişesinin müşlerilerindeu c-lan bu ta-ıdakikalık sevincin büyük inkisarı ile · · k"letı. . . - y e ...... ar ı one ı ırsınız. mıştır. Bu müna,;ebetle arlliye ve ·a ·r 
mek ıç:;.. '.. r d d" 1 Güzeilifiinizc diyecek yok. Tuh tuh na ı lihli; Maçlcada Eski fınn ııolc~fiında /ine işinin ba,ına dönerken biz talihli Şimdiye kadar miite:.ıddit yerlere kanunun tatlıik ~eklini gö;terir bl 
biz-=-ba~;:.e ım, e ım, se en ııeç"11 !zar almıyasınız 1 dedim. ::.ı:umanda oturan Bayan Suhey . ad~ı l~e ~era!e~ Kara~ödyc ~eldilr.d.. ı sesli sinema makineleri yönderildiği nizamname hazırl;ımağa b:ışıanııştıt· 

. l O h" . b" k" "b" .. 1ec1·1ı: • o a en ısıne muı eyı ver ım. gibi bu kere de "Babaeski de mo- ııu!U 
Yaşlı kadın, • nereye } • diye ıor- • llBIZ ır ma me gı 1 l<>Y l - Kendioi, 210'43 unmarah biletine Gerçi bu az bir paradır fakat bir tü- d . ' b" r " Yeni kanun mucibince noter d• 

~ kt --'- ı k 1 • d !erime hiç tınmadı. Yüzüme balr.ma - 12 000 li . bet tt•.. . l' - . .. 1 . . . .. , . eı n ır ses ı sinema salonu açıl- nan .verlerde ".vardım 'lanrlıklaı'ı,, 
u an sonıa ç.aı,_...n uç ur ugun an . . . . . . . ra ısa e ıgını ,ur gışe- tu name csı ıçın en buyük hır ~rvct· mıştır. - -

' eke k . id•n peresını indırdi.. Yapma hır be - · · h'b" n_ Öm d h b · \' h l kuı·ulacaktıı· ,.. re . . 7 • •• •• •• k sının 1.enç • ı l D41Y er en a er br !.. e e e bu genç bayan gibi ; B · 
- Bu~ada görütsenfa •. dedi. bek sibı tıkır tıkır y'.""du. Aı ıuın ." ald.ğı Talcit büyülr. heyecan geçirmif· vefa .. z kocuı tarafından ıerl< edilmif: cynelmilel tıp tarihi kongre- Bir ı: d·m otoırobıl altında kaldı 
_ B d l T ha bi · 'dan bakmadım· tehlıkeden kaçan bıı . B B Öm .. 1 1 k'" .. h h 1 • ura a o maı. t:n r yeTe C'l 1 . . . ' .. br. unu ay er fOY e an atmak-! uçuk yavrusunu bakamamak tehlike- mura as arımız Şoför Ömerin idare5indeki otortlô

0
• 

delım· daha rahat • öri;•ürüz. adam gıbı, Nışantatına yukselen tepe- ~d . ı · ·1 k ı b' k d · · Önümüzdeki ay içinde Yugoslav- b l O ı ile ~ e --. d il& ır . aı ı e ar~ı atmış ır ıztırap a ını ıçın i ivanyo undan reçmdcte en 
T~eddtit ediyorlardı ve nıuhakkalı:llere tırman ım. - Bug\in bize çıkan müteaddit ile- belki de ebedi bir hazinedir!.. yada "beynelmilel 11 inci tıp tarihi,. ebr oğlu Naci Şenkaya i.minde birin• 

4ene o aiız ağıza h.ılu b,..ııyaeaktı. V l ramiyeler a:uında Bayan Süheylinın Nitekim bayan Süheyla da öyle ıöy kongresi toplanacaktır. çarparak sağ ayağından ağırca yar•• 
- Öyle ise .. aüaade ediniz, betı Annem, lıtanbula geleli epeyce ol- da bulunduğunu defterimden anlar an 1 - •Ben bu parayı çocuğumun öm- Bu kongrede ilniver~itemizi, tıp lamı~tır. Şoföryakalanmıs Naci Cer • 

ııdeyim, eledim. tnUftU. laınaz hemen bir otomobile atlaını> rü için saklıyacağım ... Onu okutup bü fakültesi dekanı Bay Nurettin Ber- rahpaoa hastahanesine k~ldırılarak W 

Şafttm. Kı• boylu, tombalak kar Temmınun ttcak bir gününün bir maçkaya lcottum. Fakat gösterilen yüteceğim.. Şimdi hıç harcamıyaca . kel ile tıp tarihi deontoloji doçenti davi altına alınmı,ıır. 
d ın. galiba beni kaçırmamak İstedi ; kınnım, odamda, lı:itaplanmla geçir • adreste talihli mütterimi bulamadım. ğım ve yarın sabah yine arkadaşları-
dplf tıpış; yürüdü. İkimiz önde, YZl'1t ~ sonra brfl Ermeni evinin olgun, Kendial Ortak.öyde bir tütün deposun rnın arasına, işimin başına dönece • - - - • • 
icadın arkada derenin ic;ône dofirulduk güzel lw:•yla işmar oyununa ııiritmiş - da çalışıyormuş! Haydi oradan oto- ğim !.. > dedi. - -
Saka, c bana mü..ade 1 > diyerek ö- tim. Ermeni kızı, her zamanki gibi, be mobil ile Ortaköye... Dün. en büyük ikramiye kazanan 
teki tarafa doğruldu. nim iıtaretimle memelerini açını~. heni Deponun &enç itçileri benim piyan· talihlilerin arasında bir de şoför o .. 

Caddeden dereye kıvııldığımız za .. ate~ler içinde bt.rakmıştı. ko ıer bayii olduğumu öğrenince ve lunduğu öğrenilmiı:stir. Bu ,oför, ı cü 
man, arkama baktım; y-,lı kadından Oda lı:apıtında. birdenbire, anne - içlerinden Bayan Süheyliyı aradığırnı vakıf han karşısındaki c Tunçay , gi-
eser bulamadım. Geni• bir nefes al • min sinirli sesi titredi : kul kt k 1 • d 1 l ı · l"hl' T a ao u aea uyu unca ne o ursa fCSının en ta L ı mü~terilerindendir. 

dım ve daha cesaretle yanımdaki ka- - Cemil 1 Bu ne İ~ böyle ) ·· beienirainiz ) « "funçay , gitesinin sahibi: müste-
dına eğildim : Ben, annemin Ermeni kızıyla ecre· Kar,ıma bir bayan Süheyli yerine risinin 50.000 lira kazand ığını piy,an-

- Yüzünüzü açmaz mısınız. mele· yan eden his oyunuınuzdan bahs etti- 2 genç bayan SüheyUl getirdiler! Bun lco salonunda öğrenir öğrenmez he _ 
iim ) dedim. ifne zahib oldUJD.; fena boruldum. ların ikisinin de ismi Süheyli. imi,. Ve merı Bay Ahmedi aramıf ve ona ik· 

O, bir kadın sesinin bütün İnceli- Ancak · "k" · d · k b'l · 1 1 · · ı ısı e pıyan o ı etı a ıyor armı~ 1.. ramıyeııını vermittir. Bay Ahmet yeni 
iiinden mahrum bir oöyleyi,le (Devamı var) Tabii İçeriye bayan Süheylayı i•tedi- bir araba daha alacaiiını ıöylemiştir. 

~ecıeııeoeıoeıae.:31E30l3'91811E!ll90SIDElGE30!:30l30l808Cl918oeıoeıae31lE311E311157 1 ta mesleğinizin şerefi, 

yazan 1 o 11 RT 1 1 mevzuu bahsolsa bile ... - O LER ÇETES Çeviren - Namusumla temin ediyorum. 
V. Vilyaıns M. C. - Pek iılii. O halıle beni dinleyi-

l!:ıoı3'13'131E:ıcıE.i:!IEıaeııoeeıaıeııaeıoa.90E30E30E:ıcıEıoeıoeıo8ıoeoeıııecıeıı~ 1 niz ... BİRAZ VUZUH 
- 6 - - J.folen pek Ala hatır:arsınız ki 

- Ne kendim bir mektep çocuğu,size karşı pek nazildlne davranmadı- ~s~·meselede evvel.a sizde? ~erdiveni 
gibi rakam sayarım, ne de sizi rna- ğınıı itiraf ederim. Fakat lıu allılhın .ı~ap e:'?ek -~u"aarlesını talep et-

dam St zd. ·· d b·ı· bel" • b . mıstım degıl mı. ensonun ne ıne goıı ere ı ı- ası ış enı o kadar ~inirlendirdi ki ' . . 
rim. tarif edemem. Sizden af talep edi- - Evet tamamıyle derhatır edıyo-

- O halde ben de icap ederse A- yorımı. Bu iki adam arasında muha- rum. . 
merikalı bankerin evine hatta bir hır denet yeniden teessüs etmiş oldu. . - Hem~n hemen yenı olan bu mer 
11z gibi olsa gene girer ve madam Plok refikıne dönerek: dıven takrıben dort metre uzLınluğun 
Stensona yaklaşmanın yolunu bulu- - Merakınızı tatmin edec!'Vim. da olup tamam on ba:amağı vardı.: 
rum. O zaman bakalım hangimiz hak Fakat bazı şartlarla, dedi. !u suretle her ba~ama~n _arasın~a~ı 
Iı imişiz meydana çıkar. - Şeraitinizi evvelden kabul edi e~fe kırk. santımden ılıaret ıdı .. 
muvaffak olacağımı söylemiştim. yorum. Yagm~rlu bır ı:unde yani çoıı\urlu a
Pek hazık bir mütefennin olan doktor - Evvela itirafatıını tahdit et- yakla~ıyle. bu merdivene tırmanmış 
"Lardley,, e müracaat ettim. "Zabıta mek salahiyetine malik olacağım. ol_a_n Devıs,, kaç ba•amak çıkmıştı 
Stenson meselesini halledemiyor. Zi- _ Kabul. bılıyor musunuz? 
ra hastanın baş ucunda birden ,.irmi S d . d • - Tabii biltün basamakıarı. 

, - onra a sız en ayrıldıgım za- N d tab"' d" ? 
ye kadar saymak zahmetini ihtiyar . . . _ . - e en ıı ıyormnuz. 
etmiyor.,, ve hastaya yaklaşablldim. man benı takıp etmıyeceksınız. - Bu sual varid bile olamaz. Zi-

lli adam bu suretle konuşarak - Vadediyorum. ra bütün basamakları çıkmamış ol-

evden açılmışlar, bahçeden geçmiş- - Nihayet size tevdi edeceğim saydı çocuğun oda•ına girPmezdi ki .. 

ler ve "Şanzelize" cad ~·i~c çıkmış- sırrı hiç kimseye, ama hiç kimseye İhtiyar adam hafifçe tebe"lim erle _ 

lardı. l'riulen dedi ki: ifşa etmiyeceğinize dair bana na mu- rek devam etti: 
- Azizim biııı.sa «)n ııUnlerde ırunuz üzerine sôz vereceksiniz .. Hat- - Yanılıyorsunuz aziz.m. Devis 

lamam altı basamak çıktı. Zira an -
cak altı kasamak üzerıııde kurumuş 

çamur vardı. Diğer ba-.maklar yep
yeni duruyordu. Bu suretk Devis al
tıncı basamağııı üzerinıle iken zemin
den iki metı·o kırk santim mesafede 
bulunuyor \'e pencereye yetişmek i
çin kırk metre altmış ,;anı;m mesafe 
kalıyordu. 

- O halde Devis bu :iUrctle nıerdi
\'ende iken çocuğu pencereden başka 
birisi kendisine uzatarak vermiş o
lacak ... 

- Evet azizim, isterliğim neticeye 
vasıl olduk. Madem ki De\'io odaya 
giremedi çocuğu kendi>ine baska bi-
risi uzattı. ' 

Şimdi çocuğu Devioin ko'alrı arası
na vereni aramak liizımgdiyor. Bu 
bir hizmetçi olmasın sakın"! 

- Ha;,r. 
- Neden? 
- Zira ne Merinin ve ne de Ma -

dam Stensonun odalarınrla yabancı 

bir ~ahsın gizlenmesi i~in kalın per • 

deler, dolap, yük yok. S'ınr'.ı hirinden 

geçn:eden diğerıııe giı.,ıı•k kabil ol -
mıyan 'm üç odada aıı,ı, bdl!a ve ço
cuktan ba~ka kimse yoktu 

• Baş, diş, nezle, grıp, romatizma, 
Nevralji, ·- kırıklık ve b ütün 

icabında günd e 3 
ağrılarının d erha l k eser. 

kaşe alınabilir. - .. 

- Netice kendiliğinden çıkıyor: j - Bu suallirinize şeraitimize .. te": 
Devisin şeriki cürmünlı bu üç oda- fikan cevap vermemeklii'ime ınus~a 
dan birinde arayıp bulmak lazımge-'de ediniz. Esaseıı ben de bu husustl 
liyor. 1 sebep meselesini layıkiyle tenvir et-

Sonra bu şeriki cürüm nereye ka.l miş değilim. 
çabilecek? Oda kapıları sürmeli.. Mulen hem elleriyle alnım sık•Y0r 

- Pencereden kaçamaz mı idi? ve hem de tekrar ediyordu: 
- Hayır çünkü bahçede izlerini bu - Madam Stenson, Madam Ste11 

• 

lacaktınız. son olur şey değil... 
- Yine hakkınız var. Var ama bir - O kadar şaşılacak bir şeY yok 

netice çıkmayor. azizim. Evet Madam Sten•on. Bu b:,; 
Plak tebessüm ederek: kikat sizi hayrette bırakıyor deıı,1 
- Size odalarda kalın perdelerin,mi? Halbuki bidayettenberi başka bır 

bulunmaması sureti tesviyeyi muha- ~ey düşünmedim. Mbter Stensonun 
lii.t meyanında aramaklığımızı icap talebi üzerine re_,ım! polis taldbatın • 
ettiriyor demekte haksız mı imL~im? dan fariğ- olunduğu zamanlar ben bı.l· 
Yalnız bir netice çıkıycır değil mi? ... susi tahkikatıma devam ediyor ve bil 

Tek bir netice... ha•sa Sten,onların evini gözden kW 
- Unutmayınız ki 3izin şeraitiniz 

1 
••• ı 1 - • • k··çil1' 

d h ·ı· ~ ·· h ed"l ek "k" k" Ç rma)Otuum. •rına~ın bır de u a ı ın,.e şup e ı ec ı ı ım"e _ , .. .. ıyı 

kalıyor: Madam ve Mösvö Stenson ... 13rka kap1>ı :ı.r.Jır. Bu kuçük .kaP 
- Demek ki siz anadan, yahut da daima tar;ıosut ediyordum. Nihayet 

babadan şüpheleniyor<unuz? bir gece motosiklete rakip bir şahsın 
- Evet Madam Sten•ondan... bu kapının önüne gelip durduğunu 
- Peki ama bu kadın çocuğuna gördüm. Bu adam Devis ;di. }feri! 

tapınan bir ana idi. bir müddet bekledi sonra bahçe du • 

- Ben aksini iddia etmiyorulll ki.. varının öte tarafında bir gölge be • 

- Hangi sebep bir valıleyi çocu- lirdi. Devis alçak bir sesle: 
ğunu kaçırmaya sevk erlebilir? cnevamı var) 



~CtısTOS 193& YENi SABAH 

Fransada meraklı ifşaat 

&üyük harpte Fransız 
Ordusu az daha isyan 

edecekmiş! 
~i Meb'usun parlementonun gizli 
celsesinde isyana dair sözleri 
(Dünkü sayımızdan denm) böyle elim vakaların millet meclisi 

lti~'.:e asilerin kur'a u~uliyle seçil- kürsüsünde hükumete karşı bir silah 
"'1Ylendi. Bakınız ne olmuş? olarak kullanılmak istenmesine te -

8) · (300) - essüf ederim. ınci alay efradından . ası 
ı..~on'a döndüğü zaman bölük ku Mebus Laffon - J\fog,,Jata yapıyor 
""lanları: sunuz Nazır efendi. 
~'.Falan, falan buraya gelin!... Mebus Kloza - Nazır efendi! Si-

111 vermişler ve asi!eı· bu suretle ze yakışmıyan bir komedi oynıyorsu 
fyiin ederek cezalarını göl'müş _ nuz galiba! (gürültüler, protestolar.) 
.,, Mebus Pol Mönye - İşe başka bir 

~e o hafi celsede mebus Pol Mön- misal daha: Ayni ordunun, ayni fır-
hl3e şu iıahati vermi,ti: kasında Brunel isminde bir delikan-
0alu ( 9) 1 lı da kendini itaatsizlıi< cereyanına b\. · nız efendiler 10 uncu a ay 
"<Sı kaptırmış. İyi kalbli, cesul' bir çocuk n nasıl olmuş!.. 

U alay yanında bulunan (17} inci olan Brunel divanı harp huzuruna 
'tt '1~ teşvikile isyan etmiş. Asiler göğsünde harp madalyasını taşıyarak 
::.. ılti alayın mensup bulundukları çıkmış. Bu delikanlı bütün harp es -
·~ divan harplerine sevkolunmuş. nasında cesurane dövlişmiiş, onbaşı
'r>,gıı. isyana saik olan (17) inci a- lık rütbesini kazanmıs, tek başına 

laıleri hakimlerini kendilerine a- düşman siperine atlıyarak (83) düş • 
1tınaya muvaffak olmu•lar ve a- man neferi esir etmiş. Bu nefer de i

ıı:.n hepsi (170} inci fırka divanı dama mahkClm edildi.., 

lstanbul Radyosu 
12 Aiuato• 138 cum:t. 

Öile netriyatı: 
Saat 12,30 plakla Türk muoikL•i, 14,50 

havadil', 15,06 plılkla Türk musikisi, 
16,30 mubtlif plik ne~riyatı, 16 son. 
Akıam uetriyah: 

Saat 18,30 plakla dans mu ;ı:;,.;, 19,15 
konferans: Doktor Sa1im Ahmet Çalış
kan (HJynt nedir), 19,65 bor'!1!a haberle· 
ri, 20 saat ayan: Grenviç raı.ilthenesin· 
den naklen, Belnla ve nrk:-ı.d~sları tara· 
fından Türk musikisi ve halk ~"1.rkıları, 

20,40 hava raporu, 20,13 Ömer Rıza 
Doğrul tarafından ıu·abc:ı söylev, 21 stı.· 

at ayarı: orkestra: 
1 - Puccini: La Tosca. 
2 - PonchieUi: Douza helli!: ore. 
3 - l\.fnnfred: Lea petlts h"'Smin!'I". 

21,30 Tahsin Karnku' ve at"kad::ı~lan 

tarafından Tüı·k musiki"Ji ve h"lk prkı
ları, 22 Çekoslovak: sanatkarbı.n: viyolo.. 
niıJt Jnn Vilati!\Ja~ky ve aTkada~ları: ku
vartet ve Çek milli h3.va1arı, Gayda, 
22,50 son haberler Te ertesi günün pro· 
&Tan111 23 saat ayarı: son. 

Ankara radyosu 
12 Aiuatoa 1938 Cuma 

Öile neıriyatı: 
Saat: 14,30 Knrı,ık olıik neşriyatı 

14,50 Plakla Tilık musikisi ve halk pr
kılarJ 15.15 Ajans haberl"'ri 
Aktam ne9riyah: 

Saat 18.30 Plakla dan• mu'likisi 19.15 
Türk musikisi ve halk ~rk11an (Hikmet 
Rıza) 20 Saat ayarı ve IU'•pça neşri -
yat 20.15 Türk musikisi ve halk prkıla
rı (Saliihnddin) 21 Konferan.: (Şevket 

Süreyya Aydemir) 21.15 Stüdyo salon 
orkestrası: 

1 - Siedc: Struı.zel 
2 - Fischer: Standchen.im Lııuben-

gang 
3 - Rudolf Kattnigg: J{nioarin Katha 

rina 
22 Ajans haberleri ve hava 

22.15 Yarınki program v~ Son. 
raporu 

ıı ı tarafından beraet ettirilmi~, Görülüyor ki 1917 yılınd_a Fran -
-.,%) uncu alayın asilerini muhake- sız ordus~nd~ zuhur eden ısyan ha
\ı e'.ıniş olan (13) anci.I fırka divanı reketl _netıceaınde birçok Fransız as
" hı ise asilerden üçünü idama mah- kerlerı Fransız kurşunları altında 
"Ilı eylemiş. can vermişlerdi. Bu suretle ne kadar lstanbul 2nci iflas memurlu~undan: 

llu Ü ·d hk" arasında. Fransızın kanı döküldü. Bunu tama- Calatada Voyvoda caddesınde 9 

l 

S llll 

- 1 
Yılın küçük haberleri 

Yüksek İktisat ve Ticaret 
okulu mezunlannın akşam 

yemeği 

Yük. ek 1ktısat ve Ticaret melde
bi mezunları cemiyeti htanbul şubesi 
bu akşam saat 21 de Suacliye plfıj ga 

zinosunda memleketin mali, iktısadl 

sahasına men up zevatın iştirakile 

senelik yenıekl•ri i yiyeceklerdir. 
Da,·etiyelcrini alamıyanlar yemek

ten evvel gazinodaki heyeti tertibi -
yeden tedarik edebileceklerdir. 

İkmal kurslari 
Evimizde açılan ikm~l kursların 

lan İngilizce derslerine ~alı ve cu?Pa 
günleri saat 15 te verilmektedir. 

Bu derslerden ikmale kalan orta 
kısım talebesinin her gün Beşik taş 

Halkeviı\de kayıtlarını yaptırmaları 
!cizımdır. 

Yaz balosu 
İstanbul İlkokul Yoksul Çocukları

na yardım birliği Beşiktas idare ku
rulu adına 18 - Ağu••os - 938 cııı -

martesi günü ıık~amı •aat 20 den ~a
baha kadar devam etmek üzere Be -
bPk bahçesinde bir yaz balosu tert:p 
edilmiştir. 

İkmal imtihanlarına hazırlık 
dersleri 

Divan yolu Çocuk Kütüphanesin-
den: 
İkmal imtihanları hazırlıklarına a

ğustos'un 15 inci pazartesi gününden 
itibaren başlanacağından arzu eden 

ilk okul çocuklarımızın kütüphanede 
Wmlerin ikayde\tirip devam etme!~ 
ri ilan olunur. 

Şarla bir filimde 
İsmindeki fdmi- !erinden zarurette kalacak alanlan ba- bu haberi tekzib etmemı,ıır ; yalnız, 

rındınnak makaadile bir müessete VÜ· aradan bir sene geçmeden evlenemi~ 
Şarlo, c The Kid > 

nin sesliye çevrilmesi için istenilen mü 
saddeyi red etmittir. 

•• 
cuda getirilmesi için mühim bir para yeceiini söylemittir. Tabii, bu bir •e-

~l) "aç ı damb_mad J~kımul d k" mile öğrenmek asla "kabil olamıya numarada Tüccar Dimitri Cumas iflas 
'l , şın a ır e ı an ı var ı ı - . . . 
1 •~uk büt·· ı--· · (Lor } caktır. Yalnız bilinen bir •ey varsa etmı' ve l I /6/936 tarıhınde açılıp Joan Blondel ile kocası Dick Powel 'il '""' un genç ıgını en v • • • . 
~ dudunda Morfonten'de geçirmiş .. bunlardan bir kısmının sorguya çe- ~asfıyenın. ~dı şe~ılde yapılmasına kızlarının doiduğunu ilan etmiflerdir. beraber çalı,anlara ve müstahdimlere, 

vasiyet ebnİftİr. ne zarfında, nifanlıJar arasında bir ih· 

Valt Oiıney, filmlerinde kendioile tilaf zuhur etmezse ... 
•• 

ı../bin başlangıcında bu delikanlı kilmeksizin, kura usuliyle idam hilk- arar verıl~ış. oldugun~an • • her filmden alacağı hasılatın yüzde o· 
~sının, kardesinin ve hemşiresi- münü infaz edecek miifrezenin kar- .. 1 - _Muflıste alacagı olanların ve Roz Mari Lan'ın bir takdirkarı. son nunu terk etmittir. 

Bütün dünyaca m~hur olan Oks -
ford çanlarının .esleri, ilk defa olarak 
c Yata•ın talebeler > filminde akı e
deceklerdir. 

"" Alrn l t · f d k d" ıstıhkak ıddiasında bulunanların alacak ·· 1 d k d" · ·· 1 b" k D"lb F 1 B k · G · G ·ı b\. an ar ara ın an urşuna ı şısına scvkedilmiş olduklarıdır. gun er e, en ısıne şoy e ır me tup ı er i is ru ı un arı rant a 
."ile] larını ve istihkaklarını ili.ndan bir ay az 1 • · 1 • ] · M" B k iı. eri gibi tüyler ürpertici bir ha- Yal Şal . dak" b" f Y mış ır . nışan anacagı söy enıyor. ıs ru s. 
;e Şahit olmuş. Delikanlı bu facia- nız on cıvarın ı ır ır - içinde 2 ci iflaı dairesine ııelerek kayd cBen, on üç ya~ındayım. Hali. mek !================'=============== 

!... ~hit olduktan sonra memleketin- kada, bir hafta zarfında (53} kişi i- ettirmeleri ve delillerini (senet ve def tebe gidiyorum. Zengin deiilim. Mek
~~.kaçmış ve Fransaya gelerek gö- dam edilmiş. Resmi istatistiklerde di- ter hülasaları ve saire) asıl veya mu· I tubuma, damııasız bir pul lef ettim. 
liıo Q sıfatiyle orduya yazılmış; düş- vanı harp karariyle ölüme mahkum e saddak ıuretlerini tevdi eylemeleri. Onu imzaya tenezzül ederseniz beni 
~.~ tarafından öldürülen evgilile - dileıılerin sa),Sı kaydedild!ği halde . 2 .- .. Hilii~ına hareket .~ezai mesu· ! memnun edersiniz. Bu pulu, oayeniz-
•ln · lıyetı mustelzım olmak uzere müfli· 1 d f k d ı d h h ı 

Darphane ve Damga matbaası müdürlüğünden: 
1 - İdare muha•ebesine 25 lira maaşlı iki ki.tip alınalaktır. Li't! 

mezunu ve askerliğini yapmış ve memurin kanununun 4 ,incü maddesin
de yazılı şartları haiz bıılunup yaşı otuzdan yukarı olmıyanlar ara.ında 

27-8-938 saat dokuzda mii~abaka yapılacaktır. Taliplerin imtihıın esasla
rını anlamak için vesaikiyle miiclürlilğe milracaatleri. 

L ıntikamını almak için tamam kura usuliyle idam edilenlerin sayısı . .. . . e, oını ar a aş anma a a pa a ı· 
• ilene h b tın. ... . . . . sın borçlarının aynı muddet ıçınde ya satabilirim. ~ 
lıte ar e ış. mukayyet degıldır. Harp ıçmde Fran kendilerini ve borçlarını bildirmeleri. 

~t· bu çocuk şimdi (l09 ) uncu a- sız ordusunda firar vakaları da gittik 3 - Müflisin mallarını her ne 
11

• 

...... asileri arasına ka:ılarak idama b" ·k 
""•ediJm·ş çe artan ır mı tar halinde a-öze çar- faıla olursa olsun ellerinde bulundu -

h ı ... ,, 
q par: ranların o mallar üzerindeki haklan 

lıık arbiye Nazırı Penlöve mebusun 
4 1 d 

509 
mahfuz kalmak 1 b 1 fi: al'daki sözlerine şu cevabı ver - 191 yı ın a prti e un arı aynı 

1915 ,, 2433 müddet içinde daire emrine tevdi el· 

1916 

1917 
" 
" 

kaydedilmişti. 

8924 

21171 rırar vakası 

Lakin bütün bunlara raimen Fran 

aız ordusu neticede zaferi 'kazandı, ki 

meleri ve etmezlerse makbul mazeret· 

leri bulunmadıkça cezai muuliyele 

uğrayacakları ve ruçhan haklanndan 
mahrum kalacakları. 

4 - 15/ 6 / 936 tarihine müsadif 

bu da milletin cevherindeki cesaret pazartesi ııiinü oaaı 1 1 de alacaklıla
ve fedakarlığı isbat eder. rın ilk içtimaa gelmeleri ve müflis ile 

liı? Evet bu vakayı hatırlıyorum. 
lıt.;elı~re isminde olan bu delikanlıyı 
Ce '<ıcdanımın a-özleriyle a-ördüm. 
r~nç, Pek genç bir neferdi bu. Dos
ıli\ llıı okudum. Löfebvr kahramanca 
Un~~tnüş. Fakat dolu tüfejıini ıabi
lı.ıe tevcih etmiş bir halde iken ya
q1y allınış. General Petenle uzun uza
~il a &'?rilştüm, bu delikanlının affe • ============== 
\ ~e.~ı için kendisiyle mUzakereler-

mii,ıerek borçlu olanlar ve kefillerinin 
ve borcunu tekeFfül eden sair kimsele· 

rin toplanmada hakları olduğu illn Ulundum. 
ti~albuki bu kadar ağır bir suç ili 
u, 0lduğu cezayı ırörmediği takdir • 
Jt.ı 0tduda disiplin namına bir şey 
lıt.; llııyacağı cevabını aldım. Ben de 
tıı·t istemez idam hükmünün infaz 
il~ llıesine müsaadeye mecbur oldum. 
~ııı"ak~n.ın elemini kalbimde saklıyo 

· Lakın bu kadar miihim anlarda 

Yine otlar tutuştu 

Dün saat 1 raddelerinde Yeşilköy olunur. (95 70) 

istasyonu civarındaki kuru otlar tu· 

tuşmuş, 150 metre murabbaı kadar 
yer yandığı halde söndürülmüştür. 
Yapılan tahkikat neticesinde otla

rın o sırada oradan geçen lokomotif 
bacasından çıkan kıvılcımlardan tu
tuştuğu anlaşılmıştır. 

ZA YJ - lstanbul Liman idaresin· 
den aldıitm Gemicilik cüzdanımı zayi 
ettim. Yenisini çıkartacağrmdan eski· 

ıinin hükmü kalmadığını ilan ederim. 
Rizeli Hüseyin oğlu 

Ahmet Denizer 

Bu çocuk çekirdekten i' adamı, de· 
ğil mi ) (Teşrinisani 938 de terhis edileceklerden müsabakaya girip kazananla 

'i' • rın o vakit tayinleri yapılmak üzere kabulleri caizdir.) 
İspanyada casuslukla itham edilen 1 - Yerli malı 50 ton külçe kurşun kapalı zarf usu!iyle 

ve koca .. nı çok muvaffakıyetle müda· 2 - 115 ton sömikok açık eksiltme ile. 
faa eden Edit Dahl, ıinemada oyna- 3 - 30-00 kilo meşe k!lrnürü ve 80 çeki kesilmemiş a-llrgen pazarlıkla 
mak için bir kumpanya ile bir muka- satın alınacaktır. 
vele imzalamı,ıır. 4 - Tamminen 6 ton muhtelif pik ve 40 ton kırpıntı matbaa kağıdı ve 

• • hurda bireı: adet kalorifer kazam ve saç soba pazarlıkla satılacaktır. 
Sonia Heni, Holivuda döner dön- 6 - Kurşunun muhammen bedeli 13250 lira. ve muvakkat teminatı 

mez, kadın ve erkek seksen kayakçı- 998 lira 75 kuruştur. 
dan mürekkep bir heyetle bir müzik 6 - Sömikokun mııh11mmen bedeli 2357 lira 50 kuru~ ve muvakkat te 
hol numarası vücuda getirmek kara• minatı 177 liradır. 
rındadır. 7 - Kurşunun eksi!tmesi 1 eylı'.H 938 perşembe ve sömikokun eksiltme-

Vaşington. Holivut ile rakabete ııi- si de 2 eylül 938 cuma güna saat 14 te yapılacaktır. 
ritiyor. Orada, bir 11rı• aktüalite film· 8 - Meşe kömürü ve güra-enin pazarlığı 6 eylUI 938 salı a-ünü saat H 
leri ile bir çok fenni ve terbiyevi film- te yapılacaktır. 
!er vücuda getirilmeye başlanmı,ıır. 9 - Yukarıda gösterilen eşyanın pazarlıkla satışma 8 eylül 938 per-

Mira Loy, evvelce Kraliç~ Viktor· ~embe günü saat 14 te ha~lanacaktır. 

yanın malı iken bir fngiliı. dostuoa he- 10 - Teklif mektupları eksiltmeden bir ~aat evvel müdiriyetimizdeki 
diye ettiği bir lefahan halmnı, bittabi komisyona verilecektir. Eksiltme ve arttırma gösterilen saatlerde bu ko
alıın para mukabilinde, ele geçirmi,. misyonda yapılacaktır. 
tir. 11 - İstekliler şartnameleFi almak ve satılacak eşya~·ı g~rmek için 

Mari Pikford, .vasiyetnamesini ye- ı 18 alustos 938 tarihinden - itibarenher gün saat 14-16 da idareye müra 
niden tanzim etmiştir. Sinama arti•t - caat edebilirler. (6322) 

r~IOE!OEıaElOElOE311E311E30E3CIE3G13G130l30ISOSOSOE!IE!CE!CIE!lll8lll3lll3oelOEıııe:lıı:i.J kezindeki tepenin en yüksek yerinde kumlu adaya ayak basamadı. Halbu- lan bu dik kayalar adanın merkezine şey olmadığına kanaat getirdim ve: 
• de tıpkı Kouen - Lun dazında olduğu ki biz bugün tayyaremiz sa.ye.sinde doğru tatlı bir meyille alçalıyordu. - Astrid, dedim, çok al~akta uçu-y E S 1 L K U M L U A D A 

gibi derin bir uçurum, karanlık bir tabiatin bu şayanı hayret eserini ya- Adanın tamam merkezinde simsi- yoruz; biraz daha yükselmek li\zım !. 
fetha bulunsa gerek. Tibctteki da- kından seyredebileceğiz Ye Leonald yah ağzı, bulunduğumuz yükseklik - Genç kız önilnde dur1n irtifa mtl
ğın kovuğuna atılan bir cisim doğru- Henrinin yıllarca zahmet çektikten !erden bile korkunç bir kuyu gibi gö- şirini gözden kaybetmiyerek: 
ca yeşil kumlu adanııı merkezindeki sonra kendi~iyle beraber mezara gö- rilnen, bir fetha vardı. Bu fethadan - Hakkınız var, dedi. bu \"Olkın 

""'lllaı:ıeıcıscısceıeıeeoeıoeıııeıeeıaeıoeıoe•311E31E3Gl3Gl30l30l30IBOBOSOE31ı81~ oyuktan dışarı fırlar. Zaten biraz türdliğü zannedilen sırrı fen alemi- arasıra birtakım cisimler ve kaya par ağzı cidden korkunç bir şey. Bura _ 
y evvel gökten yağar gibi denize dökü- ne armagan edeceğiz... çaları havaya doğru fırlayor ve kuv- dan fıskıran hava cerernnının a-ürül-

AZAN: T. Vallerey Tefrika No. 52 len enkaz da işte bu suretle kilrrei- :. vetli bir hava cereyanı bize kadar tüs .. bu' ük" kl"kl d • b"I h" -~· 
b. kt . . B" .d. . ilk 1 k ta . . d"lıatl u Y se ı er en ı e ısı<=ı • 

·~. ~erJiJer 
0 

korkunç kuyuyu cehen nizden gelip ayak basmak imkansız arzın ır no asındakı rlehkten atılıp ıraz sonra Astrı ın tayyaresı y se ere yyareyı gır ı arı ara r. B" 1 •h . . • 
'llıın bı·r şeydı·r. diğer noktasına kadar fırlıyan cisim- Neptune'nun kıç güverf esinde uçmı- sında sarsıyordu. Sönmüş bir volka- ı} or. ın.aena eJ ıhtıJ ati elden bı • 

İtı'h ağzı telakki ediyorlar ve bu km k 1 ~ arıa cehennemlerinin civarına Ben doktor Karer Tibet'e gittik !erdir. Şimdi denizde o enkazı gördü ya hazır bir halde bizi bekliyordu. nın ağzı olduğunda şü9he olmıyan ra a -~zım. 
endi dı·nı . 

1 1 yerıı·ıerı'.n cehennem a" ded"kl . 0' ğümüz zaman neden dolayı sevindi- İlk uçu•ta gözümüz korkmuş ol- bu korkunç uçurumun etrafını da Profesor Jakobson da: a. erme mensup o mıyan arın .,zı ı erı • . . . • . • • . . . 
,:akları b . t . 1 korkunç kuyuyu go··rd""k Ye 1.1 . gımızı anladınız degıl? Sonra Kouen dugundan bu sefer tayyareye yedek çepçevre hır kaya duvarı ıha ta edı - -Evet, dedi, evvela adanın üze-
" . nın asmasını ı cmıyor ar u . r ı erın • • . . . · . . . 
~QYıik ded . . • "Cehennem ağzı ismini verd"kle . - Lun dagında yaşıyan akbabalardan aletler, almınıum hır kutu ıçınde yı- yordu. rinden 500 metre irtifadan uçalım. 
•ıL enız ne } apmı~. a } apmış, " ı rı o b" . . . !' . . 1 1 t B h , k . k 1 . ih 1 tın . . 
~U"ll~lileri aldatarak 0 dipsiz kuyu- dipsiz kuyunun mubafızlariyle kö~e ~rısıııı~. a~es_ı~ın z:ası 0 up a n, - l _ece ıçece a ıı:'.a,ı;ı ~a. e emı~.- Derhal anladım kı fethaya gerek Sonra tedrici olarnk ineriz ve karaya 
ı· ltorebil . d d b d h kapmaca oynuyormuı gibi biribirimi- rı muhıtı kebırın hır noktasına gok- tık. Hatta ben uç tane~ un battanıJ e yaya gerekse tayyare ile 50 metre- ' k b ak . . d .. . 
,'Qn arzın mhış, o~ anktsonra ~ rdu. e zi kovalıyarak o toprakları karı• ka- ten indi~ini kavradınız değil mi?.... bile alınmasını söyledim. d ~ 1 ki . k• "h a} a as~ ıçın a anın en musaıt 
•e•r ııngı no asına 'a ıgını ' H tt d k ı t N"h t A t "d t . d" k en az a ya aşmanın ım .. n ve ı - yeri nrresı olduğunu tetkik ede . 

• v etınek i in ömrünü bu i e vakfet- rış gezdik. Bir şey elde etmek mtim- ayre .. en . on~ a. mış ım. . ı aye s rı ayy3renın ıre - . . . . . rız. 
lııış Ve Tibei te Kouen _ Lu: dağların kiln olamadı. Bereket versin ki bil- Profesor hır müddet susup nefe• sıyonunun başına otıırdu. Ben ve tımalı l oktur. Zıra b_u 1dehşetlı hava Tayyare fethaya fazla yaklaşmadan 
~ başJıy t ht 

1 
d hl" . B h 1 vük dedenizin üç vesikası sizin n d" aldıktan sonra şöyle devam etti profesör rasıt mevkiinrle yer aldık, cereyanına kapılıp gok.ere fırlatıl - helezonlar resmetmeie başladı. Avni 

lııuh· . an a e arz c ızın a r - ' · ez ı B .. •"k d d · L ı · t · · d h ı d k · t b"l d ·nd· Z t b • ~ ıtıkebirde (27) derece (17} da- nizde ele geçti de Bahrimuhiti kebir- - uy.u e. e~ız e~n~ d Henrı- a} ~aı e_ e a~a an ı. ma _ ış en '. e eg ır. a P~ . ava zamanda fethanın çevresini teşkil e-
ııb: tu.~ derecesinde bir adanın tepe- deki bu ~ç ada ~.eselesi orta.ya çıktı. d~ t~~: b;zler g_ıbı sı~;.ııı:ıı ve f~nı~t l . Şınıdı gemıclen uzaklaşım~. ve ye- cere}.a~ı dahı bulu~mM:ı, ~r~z'.nın te den yaylanın üzerinden de ayrılma • 
lllııı Ilı.un tehi olduğunu keşfeder gibi İlaveye !uzum gorilyorum kı Bahri • b. r a~ y.eycyı tahkı ' " tesbıt ı- şıl kumlu adanın tamam ustune gel- "Şekkulu bu teşebbüs.ı manı ıdı. Hele yordu. Bu yeknasak devri hareketi 
~11uş. Ke~feder gibi "!muş tablrini muhiti kebirdeki bu üç ada ile Tibet- çın gelmıştır. Yoksa öyle herkesin miştik. Ben küpeşteden iğilıniş bütün adaya yaklaşırken göklerden denize bir çevrek saat kada d tt' . 

anı t k" K L d ·ı · J t h · tt••· ·ı • · ı· b" ' r evam e ı •• t,. . Yorum, zira Leonald Henri e ı ouen - un ag arı aynı tu da- zan ve a mm e ıgı gı 1ı gız ı ır de- mevcudiyetimle adayı tetkik ediyor- dilsen Akbabanın parçalanmıs lıi•esi b ildd t arf d b 1. d d .. 
•aııy · . • • · · · ·· t.. t d. • t k . . . ' ' ' u m e z ın a en e ım e ur • 

;-~. 1 esının dogru olup olmadıgını ıresının us une esa il. e me tedır. fıne yahut ta altın madenlerı bulmak dıım. Adanın sahili çe~evre dik ka- ıözle•imin önüne gelince oldukça b" lt d k" . 1 "- ı kumı d . k t hk "k d B ·· · t ·ı k 1 d .. . . • . - ın a ım a ı arazıy adım adım, 
"''llıiş, ~- ~ a~ a çı ıp. a ı e- . ua-un ış e yeşı um u a anın o- ıçın de~ıl: Anc~ o b_uralara bir yalarla çevrilmişti. neniz,lcn gelen' yüksekte uçup fethanm etrafında de hatta karış karış tetkik ediyordum. 

Goruyorsunuz ki adaya de- nünde bulunuyoruz. Bu adanın mer- yelkenlı ıle gelmış rldugundan yesil bir kimsenin tırmanmMI oıU,k!l' o-1 virler çizmekt~n başka yapılacak bir (Devamı var) 



__.,..ta.ı.. A 
Sayıfa: !I YENi SABAH 12 ACUSTOS 19::, 

Gü.:ellik ve sıhhat için ilk şart 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra ırALiilMllii ZLiillLIEIU Türk Antrasiti 

KARSl ideal En dayanıklı yanan 

Kullanmaktır 
CE:Liill fliiPEA 

kömürdür, 

Türk Antrasifi 
'3kl8 

lzgaralı her sobada ve O' 

RADYOLİN DİŞLERi, dişler çehreyi 

güzelleştirir. 

RADYOLİN DİŞLERİ' dişler mideyi 

sağla mlaşbrır 

RADYOLIN dişleri temizler ve parlatır, mikropları yüzde 

yiız öldürür. Diş etlerini besliyerek hastalanmalarına mini 
olur. Ağız kokusunu keser. Sabah, öğle akş m htr yemek-

ten sonra RADOLIN 

Yapı işleri ilaı 

Nafıa Vekaletinden 

• 

1 - Eksiltmiye ko~ulan iş: An karada jandarma matl>aasının ik
mali ın~a .. tıdır. 

Keşif bedeli 19.757 lira 50 kuruştur. 

2 - Eksiltme 22-3-938 pazartesi günü saat 10 da Nafıa Vekale -
tinde yapı işleri ek•illme komisyonu oda•ında kapalı zarf u;;uliyle ya· 
pılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mütefcrri evrak 100 kuruş bedel 
mukabilinde yapı işled umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - İstekliler 14!!1 lira 85 kuruşluk muvakkat teminat yermeleri 
ve Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği vesikacı ibrazı la-
zımdır. ,.. 

5 - İstekliler tl'"klif mektupla rını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar yapı işleri eksiltme komisyonu reisliğine mak
buz mukabilinde teslim edecekler dir. 

Postada olacak gecikmeler ka bul e-dilmez. 15145) 

------ "ahatını, keıes:ini ıevenlere tavıiye ••ım-••m'! I 

K U Ş T Ü Y Ü kullanınız 

-Şirketi Hayriyeden: 
Yarınki Cumartesi günü Hoparlörlü ve Elek

trjkJi 71 ve 74 numaralı vapurlarımız mutat 

Lüks Tenezzüh Seferlerini yapacaklardır. 
14,30 da kalkan 74 te mükemmel alaturka 

Saz heyeti, 14,45 te kalkan 71 de de mükemmel 

Salon ve Caz Orkestrası vardır. Büfeler Lo

kantacı maruf Pandeli ve Beyoğlu muhitinde 

tanınmış Glory.ı pastanesi tarafından deruhte 

edilmiştir. 

yanan en ucuz köınltrdütı 

Türk Antrasiti 
· en En kuvvetli, en tenıız, 

sUrekli kömUrdUr. 

Türk Antrasifi 
Kışa bırakma yazdan al. 

Satış merkezi : 
·ı•ıoda 

Galııta, Yoku salonu karş ·49 ı:ı 
Taihr han, 5 inci kat. Tel: 4 

1 veşık Eınsali arasında en goze 
Mobilyalar satan . 

(Eski HA YDEN) Yerıı 

BAK.ER Magw azaları. 
. FJ\ 

Ziyaret ediniz. SALON'; y~.>l ;ıo 
ve YATAK OT' \ST takırrılorıı il 
zeng!n çeşldlerinl her yerdeSıır: 
şartlar ve ucuz fiatlarla bt 

sun uz. 

1938 senesi için 

Çocuk arabalarının 
Son partisi gelmiştir da 

BAK ER Mağazaların 

Rekıam Fiatıııa satıl,naktndır 

35 Türk li ast 

İstanbul İnhisarlar Müdürlüğünden : 

ı~ 
1 - İdaremizin likör fabrikası için "10.000,, kilo kesme ~eker aÇ 

eksiltme u!luliyle satın alınacaktır. ·~il 
2 - Muhammen bedeli beher kilosu "28.95,. kuruş he:;abı. 

"2.895,, lira ve muvakkat teminatı "217.12,. liradır. 
0 

3 - Eksiltme 19-Yfil-938 tarihine rastlıyan cuma günil saat- !3 
da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonun 
yapılacaktır. d 

4 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen giln ve saatte yüzde '~i 
güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelnıele 
ilan olunur. (5078) 

· Her taraftan ırösterilen rağliet ve arzu üzerine 71 de 1 - Ahırkapı bakım evinde mevcut 1385 kilo ıskarta çul ile ı;s· 
dans yeri sureti ı susada büyütülmüştür· bataş levazım ambarında mevcut 26 kalem eşya pazarlık usuliyle ' 3' 

* Bir liraya kumaşile kuştüyü yastıklar 
Yorgan, şilte ve yastılclarda mühim tenzilat yapıldı. Kuş

tüyü kumaşlarının en iyisi ve her rengi bulunur. Fiatlar çok 
ucuzdur. 

Bilet ücreti her iki vapur icin 75 kuruştur tıla~aktır~rttırma 18-8.938 tarihine rastlıyan perşembe günü s''1 

..•••••••••••••llııİ•••••••••••••mii l 10,30 da Kabataşta levazım ve milbayaat şubesindeki s~tış korrıisl' 0' 
nunda yapılacaktır. 

3 - İp nümuneleri Ahırkapı, bakım evinde, 26 kalem eşya nüf11U' 
neleri Kabataş ambarında görülebilir. 

Adres : lstanbul Çakmakçılar yokuıu Kuıtüyü fabrikası Tel 23027 

Satıt yerlrrlmiz : Ankarada, Beyoğlunda Yerli Mallar pazar~ lstanbul Belediyesi İlanları 

4 - İsteklilerin p~zı.rlık için tayin edilen gün ve saatte 
satış komisyonuna gelme!eri ilan olunur. 

•ıfiimmmmDmeivilieitiiiDieiimmiiriyioililiairım~lıiainiliairiımmmm~l l l•-K•a•ra•a•ğ•aç-m•ü•ess-es•·e••a•t•ın•a-lü•zu•m-u•o•la•n-ve-h•ep•s•in•e•l•9•3•'3 •1•ir•a•5•5•k•urmlıış 
• • bedel tahmin-edilen 32 kalem boya ve levazımı açık ekı.iltmeye konulmuş-1==========================-~ 

Muhammel bedeli 17.732.50 lira ol11D 865 ton süper çimenli) 24_g_938 tur. Listesiyle şartnamesi levazım müdürhğmde görülebilir. İstekliler 
2490 No. il kanununda Yazılı Vesl.ka ve 145 lira 2 kuruşluk ilk teminat çarşamba günü saat 11 ele kapalı zarf usuliyle Ankarada idare binasında 

satın alınacaktır. makbuz veya mektubi)'le h3raber 22-8-938 pazartesi günü r.aat 11 de dai-

Bu işe girmek istiyenlerin 1329,9 4 liralık muvakkat teminat ile kanu- mi encümende bulunmalıdırlar. (5134) 

nun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik \'esikası ve tekliflerini Jı/-
ayni gün saat 10 a kadar komisyon reisliğine vermeleri li!ızımrlır. Fen işleri müdürlüğü için yaptırılacak olan ve hepsine 690 lira bedel 

Şartnameler parasız olarak Anka rada malzeme dairesinden, Haydar- tahmin edilen 9 tane yazı masası, 2 tane do•ya dolabı, 1 arlet kitap ve 
paşada tesellüm ve sevk şe'liğinden dağıtılacaktır. 5253 dosya dolabı, 1 adet yazıhane koltuğu, ve 2 adet kırmızı nıaruken iskem
============================ le açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde ve nü

~-Arada Büyük Fark Var--. 
Pertev çocuk pudrası, şimdiye kadar hiç bir benzeri tarafından 

taklit edilmemi,tir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhaua çocuk 
ciltleri için hazırlanmış o~ması ve terkibinde tahriş edici hiç bir 
madde bulunmama11dır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman vücutlu yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudu ı 

iltivalarında ve koltuk altlarının pişiklerine karıı bundan daha 
müessir bir pudra henüz keşfedilmemiştir. 

Onu diğer adi ( Talk Pudra ) ları ile 

karıştırmayınız 

TÜRKİYE 

ŞEKER FABRİKALARI 
ANONiM ŞİRKETiNDEN: 

Hariçten memlekete ithal edilecek birinci parti küp ve kristal şe
kerlerini vermeğe talip olanların teklifleri, -z; .-.. "tos rerş~mbe gü
nü saat onda Bahçeknpıda Taşhan 42 num.ında ka'ı'"l edilecektir. 
Şartnamesi yukarıki Pdresten alınabilir. 

muneleri makine şubesinde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda 
yazılı vesilen ve 51 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya rnektubiyle 
beraber 19-8-938 cuma günü saat 11 de daimi encümende bulunmalıdır-

lar. (B) (5091) 

* Düşkünler evi kreş kı•mı çocuklarına lüzumu olan ve hep,ine 350 li-
ra bedel tahmin edilen 25 tane karyola açık eksiltmeye kon..ılmuştur. 

Şartnamesi levazım miidiirliiğünde ve nümuneleri de Düşkiinler evinde 
görülebilir. İstekliler :'490 sayılı kanunda yazılı vesika ve. ~6 lira 25 ku 
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber 15-8-9~8 pazartesi 
günü saat 11 de daimi encümende bulunmalıdırlar. 14\l39) 

• Beyoğlu kaymakamlı!bndan: Ba•ı boş bulunan kül renP'i ~>·kek e•ek bes 
gün icinde •ahibi çıkma7.'a •atılacaktır. (R) l!\1~1) 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye.Mer
kezi Satınalma Komisyonundan 

1 - Merkezimize ait e~ki Ereğli motörü 81 kalem eşyas. ile beraber 
pazarlık suretiyle satılacakt~r. Tahmin bedeli 300 liradır. 

2 - Bu motörü görmek istiyen talipler Galata köprilsıl Haliç mevki
indeki sal yanında görebilirler. Bu işe ait şartname merkezimiz levazı
mından parasız alınır. 

3 - Pazarlık 18-8-938 cuma günü saat 11 de Galatada I<ara Mustafa 
paşa sokağında mezkur merkez komisyonundan yapılacaktır. 

4 - Bu pazarlığa ait teminatı katiye miktarı 45 liradır. (5359) 

Orman Umum Müdürlüğünden 
Orman ameırnjme'1 ve Mçme !~!erinde kullanılmak ilzere satın aııııW 

cağı ilim edilen: 
100 Adet ufki ve şakuli daire taksimatlı pusla ve durbinli ölçP'~ 

aleti. 
250 Ormancı kumna•ı 

250 Cep puslası. 

100 Mire 
200 Tecessümat burg,ısu. . ti' 
200 Bez şeridin muamelesi 2-9- 938. tarihine bırakılmıştır. Yenıde 

geleceklerin son tadiliitı ı~österen kataloklar ile cins ve ne,·i. son fiyatı• 
teslim edebilecekleri ta~ihi gösterir teklif mektuplarını 31 ağus~os 938 1~ 
rihine kadar getirmeleri wya taahhil tlü olarak göndermelerı. e 

Ve 2-9-938 saat ı ıı in teklif ettikleri aliit ve edevattan lı'reı· nüınuıı 
ile bunlar hakkın~ h,ısu>ta izahat verebilecek birer mtimcssil bulU~ 
durmaları evvelce teklif mektubu verenlerin de ayni şekilde haı-eket etJll 
leri lazımdır. (2976) (5!i29) 

AÇIK ARTTIRMA !LE SATIŞ 
İLANI Festival Takvimi 

12 ACUSTOS 1938 nı:ı.ıA 
Önümüzdeki 14 Ağustos pazar ıı-ıi- Gündüz: Taksimde Dağcılık kJülıfı~· 

nü saat 10 dan itibaren Kadıköyiııı- de. Tenis s e müsab~kalnrı. ceee 
rl~. ~foda c~d~esinde, Sıbhat eczane- Caddebostanrnda, Pliıj G~zino~U''.~ 
sı karşısınd~ı 107 No ltı hanede a- da Şehir Tiyatrosu tarafından 21 
çık arttırma ıle ev eşyası sutılacah.tır. da temsil: (Yıımurcak) 3 perde· 
Bunlar salon yatak ve yemek odalan, 'ftlll'll!!ll-'1 
bahü, karyola, büfe, sandalya, masa, . """ 
etajer, şezlong, tablolar. duvar saat
Jarı, konsollar, aynalar, abajurlar, 
oyun masası, bakır mangal, kelevet, 
tekerlek hezaren ve saireden ibaret
tir. Yüzde 25 pey, akçesi peşin alınır. 

Sahibi. 1' Cemalettin Saraçoğlu 
Netriyat müdürü: Macit Çetin 
Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 

Dr. Besim Ruşen 
Dahiliye MUtehassısı 

HergUn öyleden sonra hastaıa· 

rını kabııl eder. 

Çıırşıka~ı Tramvay rluraıtı 

Ahunhey apnrtmanı No. 2 

tiy 


