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f ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SA&Atl) 

Napolyon Bonapart 
Yazan: Ziya Şakir 

Napolyon ben müslü
m a-n ı m diyordu 

- Hiç müteessir olmayınız! ve Siz 
cesur askerleriniz vazifelerinizi 

kahramanca yaptınız 

(Baştarafı 1 tu:i sayfada) 

Esrar ve eroinin 
mahvettiği adam 

Sabıkalı Ihsan diin sabah 
odasında ölü bulundu 

bir hammala verirseniz mevcut tari
feye rağmen onun ne kadar müteca
viz, terbiyeBiz ve küstah davrandığı

Tahtakalede metrük Cinci hanınnı görürsünüz. Rıhtımda büyük ve 
da oturan İhsan namı diğer Nanik küçük vapur mü.,terilerini bekliyen 
isminde bir esrark~in, evelki sabaha bazı taksiler fazla yazarlar ve ~för- , .. .. _ .. r 'hb 

!er ayrıca bir de bagaj parası almak karşı anı olarak oldugu P<' ıse ı ar 
için eize tecavüze kalkarlar. edilmi~ir. Tıbbı Arlli?e yapıl~n 

Daha ilk a - ızda bir seyyahı sinir- muayenesinde, ceset üwrıııde cebı r 
Jendirilecek b: gibi ufak tefek işleri ve şiddet eseri görül!I'emiş ve İhsa
tesviyeden aciz kalnus bir teşkilat nın fazla miktarda kullandığı eroin 
keneli evine misafir' davet etmtek ve esrardan öldüğü anhşılmıştır. Bu 
hakkına malik değildir. nu".,la beraber, ~I~~. ~ehebinin daha 

Hayat pahalı; otel yok ve eğlence katı olarak tesbıtı ıçın ceset morga 
yok, yol yok, tiyatro yok, musiki kaldırılmıştır. 

Dükkan ve mağazaların 
öğle tatili 

Trakya gezisine 
çıkan muallimler 

hr·ıııiıe 
Edime seyahatinden şe 1 

Ay başından itibaren döndüler ıc-
karar tatbik ediliyor Dört gündenberi E<lirnede ı:n· 

ki tetkikatta bulunmakta ola?. " bit 
Dükkan, mağaza ve emsali mües- bul muallimlrinden 130 kişılık t el· 

seselerin yapacağı öğle paydosu et- kafile dün sabah İstanbul'.> avde 
rafında tetkikat yapan ticaret oda- · ı d" 

mış er ır. . "riilC-
sının hazırlamış olduğu rapor bele- l\lualimlerimiz Edirnenın go. Jrİ· 
diyeye gönderilmiştir. Belediye öğle cek yerlerini ve hassaten şahe:>r ~ 
paydosunun yapılmasını muvafık bul ni gezmişler ve hareketlerinden e;le. 
muştur. Bu gibi müsseseler ay ba- umumi müfettişlik makamına g dııJI 
şından itibaren öğle pa:.'dosu yapma- rek General Kazım Dirik tarafın ,

1
• 

ğa başlıyacaktır. izahat ve büyük bir alaka ile ]<Bf• 
Öğle tatilinin saatleri de; pek ya lanmıştır. ge-

Köse Mustafa Paşanın yarasını ken
di elile sararken: 

Diye nefret sözleri yüks elmişti. yok. Cami var, çeşme var, güzel man- ---,o--- Belediye; bu tatilin 2 saat olma -
zara var ama bu kadar yokluk için- sını, ticaret odası ve hemen hemen bil 

kında belli olacaktır. Birkaç aydanberi Edirneye ··pi· 
len dört beş muallim kafilesiyle ~uP 
versite ve yüksek mekteplere pıeJ1 0·1n 

- Hiç mütee.ısir olmaymıı. Gerek 
siz ve gerek cesur ask.ırlerlniz, va
zifenizi kahramanca ifa eıtiniı. Sizi 
coşkun bir n•ker kalbile tebrik ede-

Türk ordusu geliyor de seyyahlar onlara uzaktan alela.. I BELEDiYEDE 1 tün esnaf ise ı saatlik bir tatille ik-
l~te tam bu esnada, 'Süryedeki ca- cele bir göz gezdirip ır,eçerler gider- 1 Bir inşaat şirketi tifa olunmasını istemektedirler. 

d' ııe gruplar ve sportmenler E ı_r. bil 

suslar koşup gelm4ıler: !er. Bursaya gidersiniz, Ulu dağa çı- j İk' er kaltı modern evler inşa et-
- Cez ıır ordusu. hareket hazır- kamauınız: hususi otomobil tutma- k 1§ .. 't ·tı h Ik t ,_ 

. me ve musaı şeraı e a a sa ma" lıklarına başladı . Türkler, gelıyor- ğa mcbursunuz. .. .. t b' İ ·ı 

1 

uzere muracaa yapan ır ng! t~ 
rim. !ar. Bütün eksikleri, kusurları bu 1 ı · t kl'f' t tk"k ol akta 

D. talt'f etmi•tı' D' h ber t' · 1 d' b' . ... . ırmasının e ı ı e ı unm • ıye, ı -, • ıye a &'e ırmuı er ı. rada ırer bırer saymaga, ızah etıne- d y 1 b .. 1 b 1 d' n 
•--t B rtı b · · me- .. · . ır. anız, u muessesey e e e ıy .... Fa.... onapa n u ıyı mua Bu haber, Bonapartın kafasına ye ünkiın yoktur. En esashlarına ı•a-" d t ti f' ti "ze 

1 · b" k ünden fazla devam et . ld 'b' . . t' A t k biltü 1 tt' - . . ed. · arasın a sa ış şar an ve ıa ar u -eaı, ır aç &' - bır y ırım &'l ı ınmış ı. r ı n ret e ı&'ımı zann ıyorıım. . d b .. .. f ki tt r 
· t" Bil ilk b' f" tel"'·"' et- • . . rın e azı goruş ar arı mevcu u . memış ı. y ır za. ~..t' a...... varh&'ırun, kurtuluş ümıdı olmıyan Şu halde ne yapmalı? Kollarımızı B 'h tt d t bi anlaşma temin 

tiği bu muvaffakiyetin delillerini bir t.-hlike içine girdiğini hissetmiş- , bağlayıp, teııbel ve aciz, beklemeli duilcı e de he 
1 

a.m rt b 
1 

" 
1 1

. 
lkı "-tc k . " . . e ırse er a ınşaa a aş anm"s • bizzat Mısır ha nıı. ı>:vo rme '. ve ti. mıı Katıyen. Bu memlekete turıst: . h' b" . kal yacaktır Bu 

b<lylece onlann nazarı~~ ye~ıden Şimdi, ne yapacaktı? .. Akki önün- getirememek kıymettar bir altın ma- ı ~u~d· ı~ ır .~anı.. mı mahall~sinin 
ehemmiyet kespetmek ıçın, eıurler- de tecrübe ettiği Türk aekerinin ka- denini işletmekten gafil davranmak •sa· ır e t ı b 7~~un_e . fk 

1 
den 

den yürilmeğe muktedir ol:m ilç bin hir dar~ine burada na ıl dayana- kadar hata olur. j urpagop a e e ıye~e ın ı 3 e 
· · • bi b' ] · ' 1 . mezarlık sahasında ınşası tasavvur kı ıyı ayırarak bunları r ır erme caktı ?.. Turızmi canlandırmak için ihtiya- . . 

bağlatmı , Kahireye ~öndermi~ti. Ebukır kalesinin önünde, tam n icap eden masrafları birdenbire edilmektedır. 
Kendisi de Kii!e Mustaf~ P~yı Y~- yirmi beş bin kişilik bir kU\-vetle göze almağa imkiin yoktur. Bir !.tan- Ayvansaray - Y tdikule yolu. 
nına alarak bu etılr kafılesını takip o daracık yere sıkı~tırdığı bir kaç bul - Edirne yolunu yapmak için ne 
etmi~ti. Ve,- mutadı veçhilP.- yine bir bin }ıuta ve bunalmış :15kere galebe kıydığımız meydanda. Henüz fst.an- Profesör Prost'un şehir planında 
zafer alayı tertip ettirerek, parlak edebiJmi~ti. Fakat Akkiidan gelecek buldan otomobille lzmite bile gide- fabrika mıntakası olarak gösterilen 
bir nümayi~le Kahireye girmiş; Öz- olan 0 muazzam ve muntazam Türk miyoruz. Bu hakikat meyrlanda iken Halic'in Balat ve Ayvansaray kıyıla
bekiye meydanında, halka tefhir et- ordu una hanği kuvvetle kaT\lı koya- eksiklerimizi çarçabuk tamam!ıyaca- rile Eyüp yukarılarından itibaren Ye· 
mişti. bilecekti?... ğımııa, icap eden milyonlarca lira- dikuleye kadar olan mıntakada nak-

Bonapartın bu hareiu>ti, halk: ü7.e- Bu endişe karşısında bunalan Bo- lan bulacağımıza ihtimal vermek liyatta, büyük sahil yolu ile halen 
rinde çok fena teııir husule &'Ctirmi~- napart, dcı·hnl planını deği~tirdi çocukluk olur. yapılmakta olan Ayvanasray - Y<?-
ti.. Askeri garnizonlarmın birinde, Biz turizmi iptida kendimizi düşü- dikule asfalt yolundan istifade e-

Kendilerini kurtarmağa gelen din· halktan tecrit etmL' olduğu Köse ner~k canlandırmağa başlamalwız .. dilecektir. Şehir pliınının tatbikına 
daşlarının kahramanca bir müca.de- Muetıı!a Paşayı Kahirye getirerek En evvel yapılacak iş dahili turizm geçildiği sırada, şehir içerisinde ~ab
lede bu muvaffakiyebıizliğe uğrama- ikametine güzel bir korıak ve mut- ' yarntmaktır. Bunun iktısadl menfaat rika kurulmasına müsaade edilmıye
ları, ve .sonra da, Boruıpart .taratın- bağına mahir ıı ~ c ı lar tahsis etmişti. peri kndar Yatan sevgiJini kuvvetlen- ceği gibi, mevcut fabrikal.ar da bu 
dan böyle tafre furu~.ne bır suret. Bir kaç gün böyle geçti1<ten ı;onra dirmek gibi büyük bir faydası da mıntakalara nakledılecektır. Bu su
te teşhir olunmaları, h:ılkı l-011 dere- lfust11fa Paşayı kendi kon,.jfına da- 1 muhakkaktır. Dnhili turizm hareke- retle, fubrikaların şehir içerisinde 
cedeınahzun etmiş, Bonapart aleyhi- vet ederek mUkPllef bir ziyafet vcr- 1 ti canlı, Cl<aslı, ciddi bir •ekil aldık- neşrettikleri dumanlarla sıhhi mah
ne daha derin bir kin husule gelmiş- mi,,. ve bu ziyafet sırasında,sözü ça, memleket ecnebi turistleri dP tat- 1 zurlar;ndan kurtulunacağı gibi., gü. 
ti. . . . döndürüp ula~tırarak: I nıin edecek bir h·ılc yflkselir. o za- rıdtülerHe mücad~le h~susunda da 

Bonapart, bu muvaffökıye~ı .ıle (Arkıuı var) 
1 
man icmJ eden mıntakalarua !a:ıliye- buyuk ıstıfade edılecektır 

Mı.sır halkını yıldırarak kendılerın-,-- ti teksif ederek, çoğaltar:ık vaziyeti A 1 r l 
den daha de~in bir !taat ~e hürmet Kooperatifçilik ıdiih. ~ttik ten ~onra ecnebi turistleri ı t ı po ıs er 
beklerken, boyle llO&'Uk bır muamele celp ıçın }Jropagandııc·a bashvalıiliriz. 

' · ' Belediye hududu dışarısında, şehre ile karşılanıııaaı, fena h.ıld(; &'Üçüne Ve bundan igtifade e'l<'bi!iriz. Bu 
Y d h f d kr ch'ar, Topkapı, Edirnekapı dışarıları, gitmiş, zaten ihtilAI korkuları içinde ur un er tara ın a edi ve ite buzünd~n bııs.lamak lıe.vhude, hat-

' Mecidiyeköyü, Sarıyer gibi bazı yaşadıiı için, endiııegi büsbütün te- ıatıf kooperatifleri kurcluyor tiı nıu~ır hir ""hmct olur. , · 
yerlerde jandarma teşkilatı yerme, 

zayüt etmişti. Memleketin muhtelif istihsal Hüseyin Cnhit YALÇIN ! yahut da jandarma ile müştereken 
Hattiı bu endişe d.olayisile, adeta mıntaklarında her gün yeni yeni kre- =........;;'°--- - --========= çalı~mak üzere atlı polis etşkilatı ya-

şuurunu kaybederek ölçtlsilz bir ha- di ve :;atış kooperatifleri kurulmakb, MAHKEMELERDi'; pılması hakkında tetkikler yapılmak-
hareketle kendisini daha tehlikeli bir bu kooperatiflerden azami istifade- ta ıdi. Bu tetkikler hayli ilerlemiş ve 
ınevkie sUrüldemiştl. ler edildiği görülmekt~dır. Şımdl de, Bik kasa hırsızı mahkum mü•bet neticeler de vermiş bulun-

Her buıuıldıfı zaman. (Din ıı:ıaa- muhtelif meyve ve sebze mıntakala- oldu maktadır. 
kesi) ni kullanan Bonapart, bu se- rında geniş te kilatlı koo,.,,.ratiflcr 

to J k ...- 1 Bugün elde mevcut atlı polisler, bu 
fer1de (b~ivaııt) ~za.~ar1 ını. t· pBıyara kurulmasına hi!llanmlf, bunun ilk Balıkpaı:..rınd.a muntelif dükkanla- mıntakalarda vazife görebilecek de-
on ara ır nu u,.. IOY 17tll.f ı. U DU· ~~r·ınln Trakyada vücuda getlrı·ıme d · 

. . . ~~ • rın arnlarından gırnıek ve kasaları· de bulunmaktadır. Yakında şeh-tukta gerek kendısının ve gerek or- · k ıt 1 t T k d , rece ' 
d ' k h 1 kJa b · h r 11 arar • ına a ınmış ır. ra ya " ı nı açmak suretile soymaktan suçlu re civar bu gibi bazı yerlerde atlı po-
usun.~n a raman ı rını. ır ay 

1 
kurulacak olan kooperatif, sebze ve sabıkalı Şevket'in muhakemesi dün !isler de vazife alacaktır. Atlı polis 

medhu ıena ettikten ıonrA • meyva satışı kooperatifidir A ı · D .. d " ·· c ' 
E M 1 1 1 B h r ·· · 

1 

' ıye or uncu eza Mahkemesin- te<kilô.tının buralarda kolaylıkla ve 
.. - Y ısır 1 

ar .... ~n'. a ıs mus- Diler taraftan, meyva mıntak«şı d<' nihayl'.'tlenmiştir. iyi bir şekilde vazife göreceği kana· 
lumanım. All~hı~ b.ırlıtı_n .. imanım olan Malatya ve havallsinde bir mey- Şevket, evveicc de yazdığımız gibi, ati ku\'\'etlidir. 
var. Onun lçındır kı muslumanları va Ceyhan mıntakasında meyva V·' b"ı·· h 1 ki d k a· · h . . . .. . , ·· u un ırsız ı · arın a en ısıne ma .. 
b~er kardeş ~ıl~ı&'ım ve onlarıı. sebze kooperatifleri kurulacak, bu ;us bir metod takip etmekte, soyacağı 
hızmet etmek ıstıyorum. Fakat ne kooperatiflere bu mıntakalar mÜ>· d '.kk. 1 d h ld .. D :--fı" ne aranıyor . . .. . u an arı a a evve en gunlerce :::' 
yazı~ ~ı, m~luma?lar b~nım kıy- tah•illeri i.ştirak edecekler, böyle tP.- tarassut ettikten ve kasada para bu-
metımı takdır etn:ııyorlar. Banıı, da- ıekküllere devletçe de yardım edile- lunduğunı k~ naat geitrd:kten sonı '1 1 . 
ha hal ,upheli bır nazarla bakıyor- k . f r t kt d'.kk " 

1 
d Yunanlı hır avukat bu maksatla 

1 H lb ki ""iti 1 cc tır. aa ıyc e geçme e ve u · an ara .ı t . ld' 
ar.. t 1 u 1 m..,, mat ~n~l c~ur İzmir havalısinde, üzüm kurumu- ya damlarından veya arka atrafların- ı zmıre ge ı 

ve ~ o a~ an ııevme ~r . ~ı~ ır. nun faaliyeti bu mıntakanın belli dan duvarı delerek girmektedir. Bıı Yunanlı avukatlardan bay Kos-
Ben hazretı (Muhammet) ı nıçın e- . d . . . t v · . · " ıı· t At· . d t · 

.' b'I' · 1 1 • Od t k b başlı istihsalütından olan üzümün . yüz end:r kı , B ıı lıkpazarı cıvarındn ! :ııpn ısmınu ır za ın.t an zmı-
v~rım'. . ı ırmı ı n z.. a ıp ı 1 e- gerek istihsal ve ıslahını gerek am- mulıtclif fasılalar il yapılım hırsızlık· re gelmiş ve milli emliik müdürlüihi 
nım gıbı ceııurdur dıt onun iç n... ' 1 . . ·ı t · ı· B t r dn 
O h t d t k b l h t balaı· ve saire i•lerini gerekse satışı· arın hep nynı şek. ılde vukubulmuş ı e ema•a geçmış ır. u za e ın . 

nun aya ı a ıp ı en m aya ı- , ' t ı· ·· t · · ht rr 
b O d .. ı· ü b · 'b' nı organize ve tanzim ettiği için bu olması zabı tayı bütün bu suçların 1 n.evcu P ana gore znıınn mu e ı. 

ma enzer. a omr ın enım ırı ı · d f d . 1 . . . ı · d Yunanlılar zamanından h ı d · · ti 1ıI flh mıntakada ayrıca bir kooperatif ku· aynı a anı tarı ın an ış endıği kana- :- er erın e 
arp er e geçırmış .... . :ıma ' o- rulmw lüzumsuz görülmektedir. atina ulaştırmış ve Şevket' in yaka· ı kalma bazı defineleri meydana çıka-

n unla nramı_zcta buyük hır fark var-, ! anması kolaylaşmıştır. Şevket, suç- ,rncağını iddia etmiştir. Bu zatın is-
dır. O, kendı hud~dlarınd:ın dı arı ları snbit oldıı{;undcn iki sene ıı ay t~.Vi Maliye vekaletine bildirilmiş VP 

çıkmamıştır. Ben ıee, Avusturya, İ- DENİZLERDE ve 3 gı·ın ha se ı.ı. · dil · t ' ]'afrh-at müsaadesi istenmiştir. 
M 'b' :ı.ı· ı · f th tt' p ma:ı.;.um c mış ır. • • 

tal)'&, ıgır &'ı ı "'ım erı e e ım. Yeni araba vapurunun ilk E'I t · h k . · j 
Kıhcımın terefinl dünyanm her ta- • ı e çıye a aret etmenın .. 

. ' tecrücesı Dtınku yangın rafında y(lkselttım ... Yalnız harp l4- . . , . . . . cezası 
!erile de kalmadıın, Hrlıtiyan dinini Şırketl Haynye nın Hal.ıç Şırketın· Ali Haydar adında bir adam evvel
ortadan kaldırmak için kliseleri, den eatın ~)arak tadilen bır araba va· ki gece Samatyadan tramvaya bin
yıktım .. Haçları kırıp bir tarafa at- puru ıeklıne 1-0ktuğ~. 77 numaralı mfş ve kendisinden bilet parası isli
tım ... Papasların kafalarını kopar- Kabataş vapuru Hask_oy fa~rıkası ta- yen biletçi Bedri ile münakaşaya ı:ı

Dün Ankara caddesinde Rıza'nın 

aşçı dükkanının bacas ıtutuşmuş ve 
itfaiye tarafından söndürülmüştür. 

dım, Çanlarını parçalattım.; bun- rafından Şırkete ~slım edılm'.ştir. ri~erek bilet almaktan başka küfür Şişli telefon santrali tamamlandı 
!ardan toplar yaptım .. Eğer siz, bun- . 77 numara, bugun K~bataş ıskele- etmiş ve hakarette bulunmuştur. l\lunzam hat şebekesi için Şişli'de 
]arı tııkdir etmi~ olsaydınız. bana bir 5ınd~n harek~tle Yalova ya doğru bir Dün Sultanahmet İkinci Sulh Ceza tesisi kararlaştırılan yüksek kudretli 
(Allah) gibi tapardım~. ' Fakat ya- tecrübe seferı yapmıştır. Mahkemesinde duruşması yapılan otomotik Telefon Santralı binasının 
zık, beni anlamadınız. Efes ve Sus da geliyor Ali Haydar üç gün hapse mahkfim e- inşaatı tamamlanmıştır. Tesisat ve 

Demi~ti. Deniz Bank tarafından İzmir Kör- dilmiştir. tderrüatı da süratle ikmal edilecek 
Bonapartın bu sözleri, ınütea•sip fezi İşletmesi için Almanya'da yaptı- Bükreş revüsü geliyor 

halk üzerinde fena teııir hu~ule ge- rılan Efes ve Sur vapurları yakında 
tirmişti. Bu sözleri dinliyen divaıı şehrtmize gelecektir. Bu vapurlardan 
azaları derhal suratlarını asmı~lar .. Efos, bugün İzmir'e gelmiş buluna· 

olan bu santralın ay sonlarına doğru 
faaliyete geçmesi için çalışılmaktadır. 

ne tasvibe, ve ne de tenkide del!let caktır. 
eder bir tek kelime sö)·lemiyerek, çı- Sur vapuru da bugün Cebelüttarık-
kıp gitmişlerdi. tan hareket edecektir. 

Fakat, ertesi gün, Kahirenin her Bundan baıka, Akay için ısmarla-
tarafından: nan Suvat vapuru da yakında şehri-

- Riyak!r 11dam .. Dinsiz adam. mize gelecektir. 

Festival münasebetile Bükreş'in en Son zamanlarda, şebeke ve santral 
meşhur Tıınara revüsünün İstanbula ldfayetsizli ·•inden dolayı, abone ol
gelerek temsiller vereceğini yazmı~- mak istiyenlerin bu arzuları ekseri· 
tık. Tanara revüsü salı günü şehri- yelle yerine geitrilememekte idL Ye· 
mizde bulunacak ve hemen temsille- ni santral faaliyete geçtikten sonra, 
rine başlıyacaktır. Temsillerin ağus- 1 yeniden 2500 abone kaydetmek ve te
tosun sonuna kadar devam edeceği lefon vermek imkan dairesine girmi~ 
tahmin edilmektedir. 1 olacaktır. 

Pazarlıksız Satış 

Belediye icap eden tedbirleri 
almaya başladı 

muttarit ve sakin hayatına b~J;B ~ııı 
canlılık, ve yeni bir kaynr.şına 
vermiştir. ııı 

Ayni zamanda bu geziler, ~,. 
bakımından da yeni birçok şeyler d' 
zandığı gibi iyi ve temi?. hatıra!Br. 
bırakmıştır. 

POLISTEs 

Gazoz şışeleri 

Pazarlıksız satış kanununun evvel 
emirde Ankara, İstanbul ve İzmir şe
hirlerinde tatbik edileceğini evvelce 
yazmıştık. Pazarlıksız satış kanunu 
perakende satışlar için çıkarılmıştır. 
Dükkan ve mağazalar, sattıkları mad
deler üzerinde bunların kat'i fiatları-

Bir çocuğu yaraladı n· 
Beşiktaşta Mumcu Bakkal sol<ağtd~ 

da oturan Mehmet oğlu 10 yaşın 
11

• 
Ömer, sokakta gazoz dolu bir el ~1· nı ve ayrıca vasıflarını gösterir birer de'"~ 

etiket koyacaklar ve bu etikette ev- basile oynamakta iken araba şı· 
safı yazılı mallan etiket üzerindeki miş, taşların üzerine düşen gaz~:e i· 
fiattan ne aşağı, ne de yukan salamı- şeleri patlamış ve Ömer'in göz~aııılf 
yacaklardır. sabet ederek ağır surette yara sıne 

Pazarlıksız satış kanununun tat- tır. Ömer, Şişli çocuk hastalıanetıt· 
bikine başlandığı tarihten itibaren kaldırılarak tedavi altına alının~ 
hakiki veya hükmi şahıslar, kendile- Bir genç kız ağır yaralandı ui> 
rinin veya ilgili teşekküllerin memur Şişli.de vine feci bir kaza olJ!lt" 
ve müstahdem ve hissedarlarına ev- ' tıa' • 

bir genç kız, ümitsiz bir halde '. velden Belediyeye haber vermek şar· dur 
tile sattıkları maddeler üzerinde koy· haneyi boylamıştır. Hadise şu 1 ı;SS 
dukları fiattan tenzilat yapabilirler. Şoför Hasan'ın idaresindekı . )i'dC 
Pazarlıksız satışa tabi olan maddeler numaralı hususi otomobil, Şış·d;ı..~ 
üzerine konulan etiketlerde yazılı fi- Bomonti durak yerinde tramva) ge(' 
atlardan ~ğı veya yukar ısatıldığı inerek caddenin karşı tarafına 1'J" 
takdirde o dükkan ve mağaza sahibi mek istiyen Şişli'de Havuz!~ 50 b:f 
beş liradan yirmi liraya kadar para ğında 39 numaralı Halil'in evınde "f'' 
cezasile cezalandırılacaktır. Etiket haftadanberi misafir Emin kızı 17 dB~ 
koymıyanlardan ise maktuan yirmi şında Münire'ye çarparak baş'.n den 
lira para cezası alınacaktır. Pazarlık· ve vücudünün muhtelif yerJerırı a· 
sız astış kanununa göre ceza gören· ağır surette yaralamıştır. Münire.ha· 
!erin adları dükkan, mağaza veya ti- mitsiz bir halde Şişli Çocuk f{astaııır 
carethanelerinin halk tarafından ko- nesine kaldırılarak tedavi altına 8 

!aylıkla görülc:bilecek bir yerine bir mıştır. Şoför yakalanmıştır. 

yaft• asılmak suretile ilan edilecek, Motörııiklet çarptı ı· 
keyf;yet ayrıca gazetelerle de ilan o- Taksimde motör tamircisi l{ir~~ 
lunacaktır. Bu kanuna riayet etmi- un idaresindeki motosiklet, ÇaP8 & 
yenler hakkında verilen cezalar kat- geçmekte olan Guraba hasath~_..:ı 
idir. Bu riayetsizlik tekerrür ettiği hademelerinden Al iRiza'ya çarP"'
takdirde buna cüret edenlerin dük- başından yaralamıştır. 

kan, mağaza veya ticarethaneleri sed Küçük bir çocuğu kanıyoll 
olunacaktır. Dükkan, mağaza veya ti- ·• d" 
carethanelerin seddine taallıik eden ş r·· Ş" k .. çığgnl es 

1
1•'- tt'n'İll jıl•· 

1 b b . o or u ru o u a ..... a ı ab 
~arara itiraz o una ilirse ?e . u ihraz resindeki un yüklü 4138 nurnst ~· 
uzerıne yapılan tetkık netıcesınde ve- k Malt d geı;ıııe 

,. . . 1 amyon, a çarşısın an ~,. 
rilen karar katı olup hıç bır suret e t 'k , . 

1 
k .. .. kan 8 ; 

değıştırılemez. d H -ı N tt' ı'•"' 1" 
· . . 

1 

e ı en anı o ara onune çı . dJ 

t . . şın a asan og u ure ın ;,.ı•· .-
stan bul Beledıyesı, kanunun tat- . _ • ette r• 

b'k" h kk d · bed tedb' 1 . 1 bır çocuga çarparak agır sur 
ı ı a ın a ıca en ır erı a -

1 
tı 

maktadır ve lüzumlu gördüğü esnaf ra0amış r. k vgıı 
teşekkülleri veya doğrudan doğruva 

1 

Ç koltukçu arasında 3 ·•' 

esnaf ile temasta bulunmaktadır. Kadıköyde seyyar koltukçuluk ~· 
Bilhassa illk pazarlıksız satışa tabi o- pan İb..•an, Şaban, Aziz ve diğer ~ 

b b. 1 · d k•"ga. lacak maddeler gıda maddeleri oldu- an ır para mese esın en ~3' 

"u icin Beledi~e fırıncılar kasaplar tutuşmuşlar, bunlardan İhsan ile '11• ~ . • ' ' 1 dall ) 
bakkallar cemiyetile sıkı bir temasa ban kavga esnasında başların 
'{irdilli gihi ayrıca Hal Müdürlü~iı ralanmışlardır. 

vasıtnsile spbze ve meyva satan ma- Alacak kavgası ,.. 
·n,.. nav ve dükkancılara da tebligat yap- Pangaltı'da Dolapdere caddesı 

11 
mış ve bilhassa kanuna riayet ctmi- oturan 70 yaşında Mari, ayni evde ır 
venlerin maruz kalacağı takibat hak- turan sobacı Hıranttan alacağını .

8
• 

kında kendilerini tenvir etmiştir. temiş, sobacı da kadını düşürüP y 
Bundan bRsks, Ticaret ve Sanayi O- ralamıştır. Sobacı yakalanmıştı!· 
dası vasıtasile Esnaf Cemiyetlerine Bir genç kayboldu it 
-le tebliııat yanılarak kanun hakkın- Üsküdar'da oturan Leon adında bşl 
-la bu tesekküllerin de dikkatleri çe- d" ı· k ak 1 a ınu .. rııc• . . . · . , . genç, un po ıs ar o un _.ıtt 
"'.lmıştır. İktı•adı hayatımızda yenı ederek, Cemal adında bir arkad~·,. 
l,ır merhale teşkıl eden pazarlık= Şemsipaşa'da denize girdiklerini, ~. 
•atış usulü te~ricen bütün perakende J kat arkadaşının yüzme biimediıııı 
•atışlara teşmıl olunacaktır. den suların cereyanına kapılaralt ele' 

--o-- nizde kaybolduğunu söylemiştir· e~ 
Bakkallar sınıflara ayrılıyor Zabıta, Leon'un vaziyeitni şüPltJıl' 

Otelciler, berberler, lokantacılardan görmüş, kendisini nezaret alıtına s l' 
•onra bakkalların da sınıflara ayrıl· rak cesedi aramıya ve tahkikata b::ıl' 
ması kararlaşmıştır. Bakkallar, dün lamıştır. Dün akşam ge<; vakite )ta 

ceset bulunamamıştır. Esnaf Cemiyetleri Merkez Bürosun-
da toplanmışlar ve bu hususta görüs- Bir ceset bulundu ii1 
müşlcrdir. Dün Kağıthane deresinde b~~-

--<>-
MÜTEFERRİK : 

Bir Polonya tayyaresi geldi 
Dün Polonya askeri hava kuvvet

lerine mensup bır tayyare şehrimize 
gelmiştir. 

(SP - BNK) ışaretlerini taşıyan 
Polonya tayyaresi saat 13 e doğr:ı 
Yeşilköye inmi~tir. Tayyare bugün 
şehrimizden ayrılacaktır 

hüviyeti anlaşılamıyan bir ceset 
lunmuştur. .. ··le' 

Ceset bir köylü tarafından g~rıı ,'( 
rek Jandarmaya haber verilmıi 

01
, 

sudan çıkarılmıştır. MüddeiUJ'lu ~· 
muavinlerinden Turgut hiıdis_e ~ti, 
kikatına el koymuştur. Tabibı A ne 
Kiığıthaneye giderek cesedi ınua1~ı 
etmişirt. Hadisenin bir kaza mı, yo !'' 
bir cinayet eseri mi oldui(u henüz D 

!aşılamamıştır. 

ı, 

li 
u 
l 

ig· 
t 



YENi SABAH 

ÇEKOSLOVAKYA 
VE KUVVETLERİ 

l ve Balkan antanb Al 
lll gazeteleri, Bulgaristan'ın manya ile mu'•cadele 
.\ntantı ile anlaşmasını mem· 

karşılıyor görünüyorlar. h ı• d k • 
'tione Diplomatica:. diyor ki: a ın e as erı vazı•yet 

Antantı ile Bulgaristan :ı-

Gri. Balbo 
Münihte 

aktedilen anlaşma, İtalyanın l 
mehafilinde derin bir n e o a c a k ? · etle karşılanmıştır. • . Münib, 13 (A.A.) - Mareşal Balbo 

tftJ.,._ B Ik 
1 

b 
1 

ôğlc vakti Münih tayyare meydanına 
lıııı~rna, a an arın ugün er- . ~a Stoyadinoviç'in politika· Yaun : Çekoslovak büyük erkanı harbiyesinden ve ınmiştir. Kendisini Bay Rudol Hess 

.. -'~de eriştiiğ manevi sükuneti prağ askeri akademsinde profesör karşılamıştır. B. Hess'in Harlahring-
ttlrıekt deki evinde mareşal şerefine bir zı-
~ e ve Bulgaristanda da, Miralay Stanislav y ester yafet verilecektir. 
~~ete askeri cihetten bir ne-1 ~k vermekte olan Neuilly lsviçre gibi Çekoslovakya da bir ' üzerinde başlıyacak kat'i harp Çekos- -<>-

birııtnden kurtarması itibariyle Avrupo • devlefid«. Ak ve Ka .. den;,- lovak h.,p nha""' ikinci dmce b« İngiliz başvekilinin sıhhati 
nıemnunıyet uyandırmı§· lerden nekadar uzakta ise, Saltıktan harp sahasına çevirecektir. Londra, 13 (A.A.) - Çemberlavn'.? 

~ . . ~a o~ad~r ~ktadır. Büyüklük itiba- l Bmıebepten Çekoslovakyanın: ( ı) bakmakta olan doktorlar, Başveki1•;n 
~ yolıyle. yapılan bu revız· ~ıl: Y~~ı .~edı Avrupa devletinin on karada ve hnvadaki üstün kuvvetlere sıhhatinde çok bariz iyilik müsahede 
~J>anın bılha$3 nezaket ar- uçuncusudur. 19 38 de telcmil nüfusu- kar~ı iki veya üç gün mukavemet; ( 2) etmişler, ve müdnvatı asgad ·hadde 
~lakaları~d~ d~ tatb~ edil- nun 15.~~0.?00 olm.•sı onu Avrupa- karadaki üstün kuvvete kar~ı iki ya • indirmişlerdir. Başvekil, bu akşam, 
~:gelen b~r ımtısal numune· da se~z.ıncı .. ~~vkıde . bulundurur. hu~ üç hafta mukavemet gibi hakikat- pek. muhtemel olarak, hafta tatilini 
~ h tnıektedır. . Kuvvetlı endustrw aayesınde de Orta len hesaba alması lazımdır. Tabii harp geçırmek üzere Çekers'e gidebilecek-

Şayfa: 3 

• iSPANYADA 

T eruel harp cephesinde 
. Hükiimetçiler ilerliyor 
lngiltere; gönüllür işinde Frankonun 

kararıdı bekliaor 
~alansiY.a, 13 ~A. A.? - Şerk cep- , l.ondra, 13 (A.A.) - İngi!iz diplo

h:sınde huk~etçıler, Sıerra Eltr;ro'd:ı ır..asi mehafili, General :F'rark<;'nun 
r •. am!aııııcra ılc Eltoro arasuıda 'l'c- 1 .... 11 .. 1 · · 1 ruel ve Kastellon eyaletleri hududun- grnu u erm gerı amması hal..kmda-
da düşl)'lan cephesini y&rmışlnrdır. k: plana bir kaç gün içinde c~vap ve
f~:ılcn .,.{"·ruel • Sagont yolu i~tıkame· receğini bildirmiş olduğunu beyan et. 
tme doğı u ilerlemektedirler. mektedir. 

fliikumetçiler, Kazeta de Am&n Bu cevabın mahiyeti ne olJuğun.:ı 

lrnsabasını işgal etmişlerdir. dair bir gCına mal\.ımat yoktur. "'-ıı avzasına ve Balkanlara bır ~vrupada ltalyadan sonraki mevkii ilanı olmıyacak; dü~man seri ordu ve ! tir. 
Qıi~t bağlarıyle ~erbut olla~1 lfgal eder. c~zütamlan ve hava filolarilc ansızın bir İngiliz askeri tayyaresi 

"ita etler arası munasebetlerı- Çeltoslovakyaaın - Garp Slavlan· hır hücum vasıtasile hudut müdafaa- düştü ç k •n"' •• d f 
~ ınıaşmam sayesinde sulhu nm p.-pla '..Almanlann ve cenuptan ··~".'"' yanp geçmeğe ve ku~etle»- Lon r - . .. .. - e mı 1 mu a aa 
~.Panın yeniden tenzimini te· Moğolların tazyiki altında aneak ıu • mızın tahşit ve tecemmüünü gayrı .1 .. d 

8
' 

13
h ~~.A.~ -:--- Had~e~ ı gozu ı• • • • • 

Arap ittihadına 
davet ~bütün teşebbüsleri memnu- tunabildikleri • Südet ve Karpat dağ • mümkün kılmağa teşebbüs t"decektir. 'ı ~~ !~~:~i ~:1 1.~ e;·n~ ,ıfadeleFrın~k göre, meC ısının ıçtımaJ lı:arsıl 1 Almanyanm iki ce hesi u 8) ) aresı, crı stovn 

• ar.• larının sırtlarında bulunması ona u • a· t f F P, . . açıklarında denize düşmüştür. Tav- Mı dak" k •t b" be 
b

. ır ara tan • ransız - ıngılız garp . Re"h t h ' t• "d t "l sır ı omı a il' yanname 

' • e o onya • us şark b 'rd . . .. ·· 'il • ile d • - - - neşre 

l 
-= ı zunca ır ,ekil ve pek uzun bir hudut cephesi ç k • p 1 R yare normal surette uçmakta iken 1 ı man eye ı, su e ~ man tti 

IC t f
'J ve>i•. En aenif Y"'i 186 mil olduğu «>phesi ve halya - y 1 ' en bıre lepcs• ustü gelmiş ve de-jmumessı en ün yıne goruştu l !\:ahire 13 - (A A)· are hOmuz halde uzunlui• takriben 625 mildi•. cephe•i - gibi üç cepho~~';;v cenu~ nıze batm>şltr. Bir cest, bulunmuş- ı Prag, 13 (A.A.) - Yüksek Mlll! M p ı· . . -. . .. 

olan Almanya, hupt<n e~el Al - Y••eten bu ceoh•lorin he< b7::r~ ": '"'..· F:kat hüviyetini tahkik et.ınek Müdafaa mcclisdıin salı günü içdı i~- nin :·~d.;' am) ~~tostundkakk·~ı (Fil_ıstı-f\ -- ~ b' oz j mumkun olamamıştır u aası ıçın eşe u etmış o-
\J1 h •• •• • manyaya bitişiktir. Müttefiki Roman- maga ve ır taraftan da askeri bir yol- · tımaa davet edilmiş olduğu istihbar an komitenin reisi Muhammed Abiba ç uyuk gemı ya ile, ~ark ucu nihayetinde 94 mild da bu~lara ha~im olmağa teşebbüs e-I edilmiştir. Salahiyettar mehafil, mec- Paşa. Filistin Araplarının davasını 

eccktır. Hakıkatte Çekosl k Ha ı ı· s s .. t r . h"l . .. k tm k .. 

1 k 
müşterek bir hududu vardır. Çekoslo. le b' h · ova yaya 

1 

U ısın a en can işlerle meşgul ola- muza ere e e uzere 7 teşrinievvel· 
ar anaca 

ı arşı ır arpte Almanyanın· bir g de Kah' 'd · tim ed ek 1 k ~ _ vakyadan beş defa daha büyük ve bu cephesi F . b. ' . arp ~ cağını beyan etmektedir. ıre e ıç a ec o an OD· 
,'lltk d . . ·· d b d f d f d :ransa ı;e ır fark cephesı Çe- 1 . p . feransa murahhas göndermeleri için 

.\Inıenız tıcaret filosunu takviye gun on an e\I e a a nü usu ziya e lı::oslovakya • Sovyetler BirJi;;i g·b· 1 stanbulluJar nıhayet rag, 13 (A.A.) - Runcıman heye- b" t" A ! 1. . . . . ı AIA h l Al . . .. 1 1 ası . u un rap ve s am mılletlerıne bır 
°"'- an tezgahlarına siparis edi- 0 an manya, arpten evve - ıkı ccphcai olacaktır 

1 

h•l . ••t • ki . ? tı tarafından neşredilen bir tebliğde bevannam t ;,..· 
-.'"' ces tt k1 ·· d b' manya ile Avusturya Macaristanın Rus B .. h . 1 esız SU ıçece er mı w eneşre m..-..ır. 

Ol 

ame .. e • uç vap.ur .an_ ı- ugun av. a orduları olmasaydı, . .. . . . . . bilhassa şöyle denilmektedir: Aluba Pa~a. aeçen -sene Lu"bnan'da 
an Et k ı ed l Polonyasını kupttıiından çok ziyade 19 ı 4 Sehl i ta b ld t ta - u -L ,:- . rus ansc ı tT'I~. sur- ve ıeff·e·n planının ikinci nüs- 1 s n u . a su ışını .nzı.m et.mıye cBugün saat 11 de heyet, Südetle- Bllıidan kasabasında toplanan kon-

'"''1'tibeJe 1 t garbi Çekoslovakyayı kuşatmaktadır. h k 1 memur d 1 D 1 t Ç ftl ki K ,. -. . ~ yapı mış ır. 881 te rar anabılırdi: yani garpta bir I eh 1 en ev :. 1 ~ 1 erı U· rin bulundukları mıntakada iktisadi 1 feran::ıta da toplanmış, Yahudilerin 
oı.qnınıız yakında limanımıza Almanyaya karşı bir harbe Çekoslo - taarruz ~rkta bir müdafaa 1914 rumu, şe re temız sut dagıtacak olan . al h ' d 'dd l .. . . 

karadeniz hattında ve Mer- vakya garpta ve Macaristan cenupta Avusturya • Macaristan Sırbi•tane k te 1 süt fabrikasının Fındıklıda, Salıpa- ,·azıyet hakkında noktai nazarlarını Beydınf ke. şAı et İett~hudcadKele fetmıştı. 
llft..._.-- • b 

1
. ç k _

1 

• • • • ar- . . d' 1 k ·· 'kt' d" f 1. u e a ı rap ı a ı an eransı-:.,~nnda isliyecek olan bu üç gıre i ır. e o~ovakya Macarıstana fi bır tedip seferi yapmak . t d' f k 1 zarında ınşa edılmesini kararlaştır- ın eme uzere ı · ısa ı aa ıyette bu-
1 

d • b' . . 

b 

.. • , _ _ .. .. . . ıs e ı. a at . . • . . .. .. . . lnın a resmı ır mahıyetı olmıyacak-
aşka, uç tane de buyuk gP· karşı Kuçuk Antant devletlen araaın· ı Ruayanın ite kan<rması S b' t 'k" mıştır. Şehrın ıstıhlakmı karşılayan lunan Sudet Almanlar mumcssıllerı- tır Mısır H - k· t' M d b' d' . . ...-·· ır ıs anı ı ın- .. t'. ..h. . . .. . u ume ı, ısır a ır ın 

. edilmesi kararlaştırılmış ve dakı muahedelen: ''e bir Alman hü- ci derece bir harekat sahnesine çe • I su ~n mu. ı?1 mık tarı cıvar koylerderı ni kabul etmiştir. Görüşme, iki saat meselesi meydana getirmekten ihitraz 
lit proJ'elerin hazırlıklanna eumuna kaffı da Fransa ve Sovyetler ı virdi s·· -k k 1 . . denız tarıkıle gelmekte olduğundan sürmüştür.• ettiği için Aluba Paşa' a h' b' .. 

· b' ı·v• .
1 

l h I 1 • uyu uvvet erın yanp lmp lf b 'k d d . k d Y ıç ır mu-tır B 1 Al "h ır ıgı ı e o an mua ede erle muhafa- 1 w • a- a n anın ıı enız ıyısm a ve mer- p 13 (A.A.·ı - Slovaklarııı zahe .. et .. te kt dir 
. un arın man tczga - . . rator uga gıreceğ' .. .. ·· d k • b' rag, ~· gos rmeme e . 

i- . za edilıyor. Macariatanla askeri bir ! ı goz onun e tutula- ! ezı ır ~·erde yapılması doğru bu- . M h''kCı ı· Fr İ . 
... uallerıne ait henüz bir karar a . ht ld' y 

1 
rak Avusturya • Maea . t . . R ııuıımuştur muhtarıyet taraftarı halkçı fırkasının ısır u me ı, ansa • ngıltere ln . ç rpıflll• gaynmu eme ır. a ruz ns an ıçın us · . menafiini ihlal edecek 1n ·ıt 

· liliz tezgahlarına s.ipariş e- Macaristana ltal'fı Çckoslovakyanın cephesi en ba~ harekat sahnesi old 1 Fabrika tesis edildikten sonra pe- şefı Monsenyör Hlinka'nın sıhhi va· M d ti ,. k ve _ gı ere.· · d . . u. j - . . . . ısır os u!;una ay ırı duşecek hıç 
. e pek muhtemel göcül- çift hır tefevvuku vardır. I Bir ı.... iildi olmalı ç-.ı _.__ rakende sut satı~ı yasak edilecek, .şe· zıyetının l'&hamet kesbetmış olduğu 1 bir har k t' t . t d' w. • • K 

'b.. •• • - o .. -T• h"rd k 'f ~lr· • . e e ı ecvıı: e me ıgı ıçın, a-
. ouyuk denızlere ~hammul Nifak 1 Maami\fih hava harbi evvelce mer'i ' ı e ooperatı t""~ıl<ıtı kur~lacak, sôylenmektedir. hire'de vukubulacak olan Arap İtti-

)l k cesamet ve ~abılıyette ~ Almanya .. ile .. bir mücadele oldukça bazı teraiti deiittirdi. Kara kuvvetle-' muntazam ha~·van ahırları tesıs kllı- Monsenyör Hlinka, uzun müddet- hadı Konferansının pek mahdut tesir-
~~~ak bu gemıler, Akden.~ 1 ha~adır, çuoku Almanya Çekoslo - . rinin hü 

1 
h dul . nacaktır. tenberi bir mide hastalığından mus- 1i hususi bir mahiyette kalacax..na ıı-~~etlerine yük ve yolcu ta cum arı ava or arına yenı ----- 6' tıUa - vak.yadan çok daha ı.u~eıli olduktan lüot., kaz Al tarip idi. Şimdi buna zatürrie de in- mumi kanaat vardır 

· nılacağı gibi, bunlar da, ba~ka kuvvetli alt üst d:..ı . anıyor. manyanm İçine so- Kırşehirde muc:m panayırı · 
libi uzak memleketlere y.ı-

1 
' 'b' Ç -' -__ 

1 

_ L .,.en arasına kulan Çekoslovak hudutlan fevkalade zimam etmişitr. Mumaileyh, geçen- Deniz mot6r6 ile bir dünya 
a mıf iP ı -.a..ova&yanın yarıstnı b' h Kırşehir, (Hususi muhabirimizden} tı.... .

1
"-kll. ·yatta da istifade edilme- rep .... evre ç•vı'rmı'•t1r. Ç - L _ _ 

10
vaL-·a ır taarruzu ava üuü arz~d~r ve Al-. B lerde yetmiş beşinci yıl dönümünü rekoru lonlclı ~ ., -. ... ...- a&oaı ~ h . - urada 23 ağustos tarihinde bir ~ arqtırılacakbr. Büyük ErkaıuharL:..eeile h"LJl._etı'nm· man sa llsının ortasının saıııncla bulu- h f d tes'it elmiş idi. Cenevre, 13 (A.A.) - Binbac:-ı 

•• •• , _ ._, Y&uın nur. Bu sebepten kara orduları husu- a ta evam etmek üzere bir panayır -s· 
\' • ..ıun ••~ete ku,. muvakkat bi, ui- aund ( ç k 

1 
ky • açılacaktır. Bu panayırda her türlü Kampbel. bu .. bah aaot albda d~;, 

erinde bir karar nıma ;,.;. a•lmi oiyaol ve il<tiaadi a e °'ova • o•duounun pek ha>"'"'n ve emtia! ticariye alım satı- motörü ile dünya sürat rekorunu kıT-
mümkiin olabil . . tl .. d zayıf ve Rus ordularının çok uzakta b' k eğl 1 . t bulgans' tanın p .. ..:. eJri.i ~•.ıü mıya teşebbüs eylemiş ve bir mil ft-

yerlerde ayni iptidai en enıyı fU an vucu e 
1 

d ) b mı Ye ır ço ence yer erı mevcu ..... Y-- UIG ' •etirrn v --' _ '- ld·-LJ .. I o maaın an ugünkü .... rk h · la kt H lk ·ı f d 1 zerinden saatte vasati 205 kilometre 
en ayni şekilde ve ayni şe- • v ese ~lfDla&la o U& arını eoy- . . r- cep esı o ca ır. a ın tam:ımı e ay a an-

"-bilind d k bezl . lemege hacet yoktur. Batlaneıçta bu Almanya ıçın az tehlikeli bir cephe ması için bütün kolaylıklar hazırlan- Tokyo, 13 (A.A.) - Bulgaristanın elde etmiştir. Bu netice, yine kendi-lııı.ı... _ e o unan erın ayrı .. .. L.. • .__ • h h sinin 208 kilometrelik dünya reko-~er f' U 

1 

İk ustun .~vveti ... rada ve havadaki ıae, ava ücumları hu.usunda bunun mıştrı . Ayrıca yapılan programa gö- Paris elçisi Batolov'un cenaze mera-
ve ıa ar a satılması • Çek k . ti . k 

1 
ı. F dd d v .,- ğ b'' .. k t 1 ·ı rundan biraz aşalhdır. \'e)tat . . . . uvı. e en artı ıyaca .. tır. ransız 

1 

zı ı oarrudur. Alman Büyük Erka- re -' a ustosta uyu a yarış arı ~ simi bu sabah burada yapılmıştır. 
6

' 

. -.ıetinın nazarı dıkkatını ve Rus müttfeiklerimizin hava yar • nıharb ·ı}·esı· 'ık'ı k -'-' k 1 atalnrımızdan vadigar cirit oyunlan Binbaşı Kamp bel, tecrübelerine de-

v k ·ı t A k , d 
1 

. • • ovıuaıyonun ana uv- • Merasimde, kalrın bir mümessili, vam eyliyecektir 
• e a e , n ara da umu- ım arı gelıncıye ve mücadelenin de- ti .1 ovnanacak, muhtelif spor eğlencelerı · lop} · . b' .. .. .. . ve ene çarpırazdan evvel mümkün w • Başvekil Köseivanof, Bahriye Nazırı ==================== 

'1 antı yapılarak bunların tek vamı ıçın ıze usttınlült temın edince- iti v k d .. , 'yapılacaktır. 28 ağusotsto yıne halk \ 
'il lında ve tek fiatla satılması ye .. kadu Çek hava kuvveti ve hava 0 uvu a "' '"'ati~ ç.ko,lovakya- arasmda hayvan teo;hiri \•e meşherde Daskalov, Münaka!Bt Nazm lovov, lk tedrisat mllkttiıleri 
>tıı!YeUere yaptığı bir tamimle mudafaa kuvveıle.U.in b;, çok mü,ı.ül 1 ••n ga'P k"mmdak. hava üalerini birinci gelecek hayvanlara ikramiv !· Fransız elçisi ve elçilik erkilnı, Fran- ara11nda 
lltt Y.e!ten bu işlerde mütehassıs ı~nler. yapyacağına ~üphe yoktur. zaptetmeğe çalıfBcaktır. Oiğe.r tarafta l leri dağıtılacaktır. sız ataşemiliyeri, kordiplomatik, be- İstanbul kültür direktörlilğil kad-s;. kitınin seçilmesini istemişti. F dvaki ka,.. kuvvetle.i müııer.ı. o.du-1 Çeko.Iovalcya Büyük E•k•n•hubiy .. i 29 ağuoto::ta da tanınm•ş pehH- tediye reisi ve belediye meclisi aza- rosundaki ilk tedrisat müf ellişlerin-

~~f tan, zaten ötedenberi bu lar Al~~:::prağına girmezden ve AJ.

1 

zaman kazanmak ve garp eyaletlerin-! vanların iştirakile büyük ve eğlen- sı ve eski nazırlar ve Sof ya garnİZI}- den Bay Tevfik Kütah.\'a ilk tedrisat 
-..uma tezgahlarının müte- man ıYU kumandanlığı ana kuv- deki hava üslerine it f 'k b' k celi güreşler yaph:ıcak, bundan son- • , müfettişliğine, Bay Sami Bolu ilk hoı.ıe bulwıduğu Ödem~ ve veıle<ini onlua tevcih etmezden ev - t' 'Jk h- :••• a• " uv-1 ra sergi kapanacaktır. Ziyaretçilerin nuna mensup askerı kıt al~r hazır b·ı' ! tedrisat müf ellişliliine, Tunçeli ilk 
e de birer büyu"k dokum':l vel bir kaç hafta daha Alman kuv • ve ın 1 d~cu~una &rfı durmak için her türlü istirahatlerini temin için lunmuştur. Sabık başvckıl Muşano·.r tedrisat müfettişlerinden Ba\.· Zekı' 

hissesine u,... k ~ daha kurulması etrafında vetine mukavemet edecek: harbin rnı ra;aca tır. 
1

. panayır idaresince ner türlü teşeb- ile belediye reis muavini birer nutuk de 1.stanbul ilk tedrisat müfettişliği-
başlanmıştır. üçüncü veya dördüncü haftasında Ren evamı var ) büse baş vurulmuştur. söylemiştir. ne tayin edilmişlerdir. 

düştüğü manevi yorgunluk ve bez- raretlc onun dizleri dibinrle. s!!riinü- kanın içi de öyle sonsuz bir huzura tu. O yanına gelince, o olmıyan her 
ginlik dakikalarnın manasını anlıya- yordu. kavuşuyordu. Bu ilahi bir sükfındu. şey nazarında ehemiyetini kaybedl-

mıyordu. Bir sene pe<]inde dolaşmı~. "Beni seviyor! ... ,. Uyandığından beri onu görür gör- yordu. 
ve altı aydır, ona her yaklaşışında en ı Fakat gene o zaman kendi kt!rıcii- mez o odasına girince veya kendisi Onun yanında bulunuşunun zevki 

ı çılgın bir aşık gibi, en bil~·ük heye- ne şu suali soruyordu: biraz iyileşip onu yanıııa girince ev - o kadar kuvvetli idi ki, bütiln diğer 
---~------------------------J l canı gösteren kendinden çok yaşlı bu l "Bu bir evlilik hayatı 1m'? .. ,. veli onunla kavga etmP.ği düşünmü~- düşüncelere hikim olu,\·or kudreti al-

S adam niçin arada bir... Sesiz, solgun Hayır! O hiç bir 7>man evlilik ıu. Ona aç•kça: tıntla her şeyi ezip yok ecl iyonlu. 
~ - bir mumya gibi bir sed!rin üzerine~- hayatını böı:ıe düşünm•'."i'Li .. O .bl•:- _ - Ben bu haya~ı. i.temiyorum... Eskiden, k~ndisinden evvel halli 

P Yatağın ayale ucuna o-ı üç aydanberi genç kadın ..kaç kere zanmış. herkesten alakasını kesmış le bır ev, böyle hayat hoyle Reyıerm Boyle yaşamak benı dzüyo"'··· Bu ya- severek evlenmış olan kız arkadaş
Cebinden çıkardığı altın bir zihnen bu suali tekrat•layıp durmuş-1 rörilnüyor. Saatlerce hatta hazan hiç birini aklına getirmemişti. hancıları evime sokmıyacnğım ... Se- ]arı evlendikten pek kısa b!r zaman 

,. ~ehlikaya u1.attı: tu : 1 gtınleı;e Mehl~~ için_ iT.ahı .~ mkinsıı Onların evlilikleri,_ bu evlili!ıe o ni seviyoru.m... !f•ya tJmızı onlarla sonra büyü~ bir esefle_ ona dsima: 
~il' llgara al bakayımt .. :sa.ım "Beni sevse kıskanmaz mı? Elra- olan hır gam ıçıne gomnlmuş turu- kadar az benzıyordu kı... paylaşmak ıstemıyorum. - Evlıltk çok luhat •ey demi'1er-e blııin ! mıza neden bu kadar yabancı erkek yordu. Of neden Osman bu huyıtlı sevi- Demesini istemişti... Halli .... di. Aşkla hiç münaseheli olmıyan, 
' litlıııd; ııUııdilrdilm ı... dolduruyor.,, Bu aUikasızlık, bu her şeı·den. k?- yordu. Hattii ~H? ll<'.'e . .°~lam ?'aptıklan aşktan ~m~ . b!r. ~. . iki insan 

I '. lralıve içlin mi?.. Niçin bunu yapıyordu?... Bu ya- pu p ~yrıl_mış bu uza~laşış eaa tle~mm N ~de~? ... _Neden?... lerb'.yesızh~le_rı soyhy.,.._.kt.ı .. _ Ol°: meşru b.ır bagla bırıbmne bağlanınca 
\' llılliııı. bancı erkeklerin arasında geçirditi Mehhka ıçln nasıl, bır azap oldugunn . . l~ı- kışı bırh k te o~~ukları ~n:an, mob~de beh nı sıkan kolun kıme aıt u '."'"kı aşk bundan ürküyor.. Kaçıp 
ıw:~r daha iç koyu ve acı bir kah- bu bayat Mehlikanın hiç }ıoşuna git- anlamıyor muydu. ıkı kışı başbaşa kaldıi<ıarı vakıt. Me· oldugunu ona soracaktı. Çoraplan gıdıyor .• 

l.,"lir. miyordu. C.,n~ ge~in: "Be~d.°n usandı.,, di- sel~. şi~di .şu ,:t"kikada rıclıa me-<ut üzerinde dolaş.~n eıı;~cte~, dudaklar- Sevilen adamla beraber yaşamak 
.:"lı. hosnıak için yatağın ıı..tüne a- Esasen onun anlamadığı ve Jien- ye ~~yuk bır korku ı~mde knhyord u. degıl nnydtler:.. . _. _ dan ne kadar ıgl'('ndıg•nı ona onla ta- he~ecanı kalmı".or.. Her şey tabii-
~> llu suretle yilzil kıınemın ba- disine biiyük saadete rağmen ürkek- Benı artık sevınıyor.,, _O odaya gırdıgmde~berı o_ ya- caktı. Bu adamları aramıza sok- J~yo ... Vakıa gıden as~ rerini ekse-
-,. ~lşnııştı. Onun saçlarından lik veren hayır ... Doğrn cümleyi kul- O zaman ona yaklnşamıyordu. lagınm ayak ucuna gel.p ı•lurdugun- ma.,. rıya bır dostluğa hakiki ve devamlı 
~':"'• öptü. !anmakta ne mazarrat vardı. Dehşet Kendisi de kocaman ev_in g.°niş ve':"': danberi Mehlika ~aş'.nın ~ğrısını •,~• . Diye o~a yah·ar~eaktı. Halbuki bir dos~uğa, üstüne bitlün bir bayat 
'ti;,.~ düşlinilyordu : veren azap veren şey yalnız bu değil- hat odalarında muzla r>p bır ruh gıbı la danı.' haf ıflem~ş hısoedı> ordu. _ \ u-1 ışte en aşagı ~eş dakıkadır onun kar- ~uru labılecek kadar kavi bir dostlu-
" 

1 
hakikaten set1yor mu? .. ,, di. dönüp duruyordu. cudunu~ kırgınhgı azalmı~ benzıy~r Ş1'ında, yatagmın ayak ucunda otu- ga terkediyor. Bunun için ha seve-

~he demekti .. Bu şllphe nere- O kocasını anlıyanııyordu. Koca- Sonra birden o, sanki hiç bir şey du. lçı.?~ sözle anlatılmaz tatlı bır r~>:ord?. ve Mehlika onn bir tek söz rek evl .. ~m!şsin. ha .".':vıniyerek ... 
tna gelivordu sını altı avdanbcri tanı ... •amamıştı O ol am ş a'b' k' b ' k t huzur çokmilştu. so) lemı) ordu. Bunun ıçın ınsan evlendıgı zaman an-

J • J J • - m ı el ı, san ı 1r aç saa ev- ı 0 d ld v 1 v • • • larh . , d.. - d... .. .. b "J . nun yanın a o ugu, onun a yal- Ya lnz söylememek rlegıl, dün ge- cak ıvı düşünerek eillenmlli ve bir-
. oşum gahba .... ,, n~n °~ v. ~uı~ u~unu 1 mıyordu. Nttl velki adam o değilmiş a-ibi birden ka- nız bulunduğu zaman imatıla ibadet ce onu o kndar kızdırmış, bu sabah çok ~addi şeyleri hiılerine feda ebne 
"Bu şilp?e yalnız sarhoşken bıssettigını. ~ılınıyordu. . . . dının yan~n~ ~e~iyor._ eden bir mutekidin içi nasıl tatlı bir hatıraları kendini o kadar tazip etmiş li. .. ,. 

eden hır döşünce detfldi.. Bunun ıçın, onun atada bır ıcıne Ve eskisı 1rıbı avnı askla. avni ha- rahatlıkla bir silkUnla dolarsa Mehli- olan biltiln bu fena ~yleri ı.mubnuş- (Devamı var) 
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Sıhhi bahisler ~~~~h"""'iş""""'b""ir'VV'.Aa""ş""'k.,...,.f..;va""c""'ia""'s""ı {1 ;}J ı fi :JS 
Pirenin insanlara hasta- ·----~, · -- • -·- --- ~ 

lıkı:~:!;~~~:!r~;~~:r:~~~ Bir genç kız nişanlısının Yur~:u:~a~=~g~~I~i::ad;~ 
mel erine amil olan pek çok sebepler b 1 d d başlıyalı bir asırdan fazla o\du. 

3 dıJıl 
vardır. En evvela, üzerinde bu ha- ıçag"" ı a tın a can ver ı• SP!im zamanındaki is15hat "e . il' 
şeratı taşıyanların içti:ııai mevkileri mevzii kalmış bir iki hadiseyi bırıan' 
nazarımızda küçülüyor .. İkincisi, bu rafa bırakıp da daha esaslı oıan gar 
hayvanın daimi surette rahat.sız et- Nikahtan evvel arzularına ram olmadığı için ve sev- ·imattan itibaren düşünsek bil~el I" 
tiği insanlar pis, iğrenç ve sıhhatleri- bin iyi şeylerini öğrenmiy~ nı~oğıi' 
ne karşı lakayt, ayni zamanda da ha- gilisini vahşice öldüren katil 18 yıl hapis yatacak deli bir asırdan bir yıl eksık 01 şı'~ 
yatan yattan bezgin bedbin kimseler- lzmir, 1 1 (Hususi) - Şehrimizde nu görürüz. Bir asırdır garplı la zdıt' 
dir. Üçilncü ve en ciddi bir sebep te tüyler ürpertici bir cinayet olmuftur. ruz, bir asırdır kötü itiyatıarıffl~eıııi' 
bazı hastalıkların ve bHhassa hıyar- Bu feci hadiseyi tekmil tafsilatile bil- uzaklaşmıya, daha medeni bıf 
cılık veya basillerinin farelerden in- di!iyorum : vet olmıya çalışıyoruz. d r e' 
sanlara siyaretinde pirelerin amil Saat gece yar,.ından sonrasını gös- Bu çalışma, son on be5 Y1

.
1 \ıeır 

olmalıdırlar. !eriyor. Ortalıktan el ayak çekilmi9, hayırlı şeklini aldı. CümhurıY~~O 
.'Tifo!,, ün de dahil olduğu halde Kahramanlar mahallesi derin uykuda beri attıklarımızın ve aJdıkl~~:e b~ 

ve tıp aleminde tanınmış bırçok şa- bulunuyordu. bir listesini yapıp da ona şo) ~ if' 
hıslar tifosun siyaretinde pireleri se- Vaktin epiyce ilerlediği bir saatte ı::öz gezdirecek olursak bunu ~e ıl• 
bep göstermektedirler. Danimarkalı keokin bir çığlık s~si bütün mahalleyi ınlarız. Fakat, bütün bu atm

3 rııl~ 
bir hekim de "Grip,, in insanlara si- ayaklandırıyor. Uykudan uyananlar , matara rağmen atılması ve aJıOı ol· 
rayetinde gene bu hayvanı mesul tu- evlerinin kapısına çıkanlar olan biteni icabeden pek çok hareke~le::r -~ 
tuyor. Mumaileyh, iki dişi pireyi anlamağa çalı,ıyor. Bu sırada bir genç duğunu kabul etmemiz !azı kliıııi:' 
gribe tutulmuş bir kadının kollarına kız sesi : bunlardan birisi de yürüme şe 
yapıştırarak epey zaman kanını em- - Ah.. yandım.. Beni kurtaran dir. . oJdO' 
dirdikten sonra sıhhati taı:r olan di- yok mu } Yürümekte, hala pek iptid

3
\e e~ 

ğer bir adamın vücudüne nakletmiş diye haykırıyor. Bu bir can ve na- i!umuzu, veya başka bir tabır. ı (et· 

ve iki gün sonra ayni maraz bu şah- mus meselesidir. ın alaturka yürüdüğümüzÜ jtıf~ııet· 
sa da eserini göstermiştir. Kahramanlar mahallesinin küçük bir meliyiz. Yürümek, diğer baz'. Jıa 1~,. 

Bu vaka tamamiyle hakiki ve ay- evinde, hem de nıfllnlısının evinde 1 7 1 !erimiz gibi yalnız kendim'.~' d:f. Ü' 
ni zamanda müsbet olmakla beraber ya,larmda Emine isminde bir kızca • !' 4 dar edecek bir hareket degıl W 

· ·nsan· gribin insanlara bu tarzdaki sıraye- ğız nıfanlısmm taarruzuna uğram .. tır. dasında istirahat eden bir J srı-
ti tıp alemince bir delil olarak kabul Kuduran ni~anlı nikahtan önce ••~Ki- tediği ve dilediği gibi oturmakta bil 
edilememiştir. Bir d~ ırrib.e yakala- !isinin koynuna giremeyince bıçağını besttir. Fakat, sokakta yü·rü~03yoi 
nanların pek çokları sırayetın bu şek- kanlı elleri arasına alıyor ve .. sa la • insan, böyle serbest değildır. :ns"'' 
!ini nefislerine karşı ağır gördükle- mağa ba,Iıyor ı P kaldırımlar üzerinde yürüye~ ~edil· 

i
rinden iddiayı tamamiyle reddediyor- Netice : Tütün amelesi Emine, •ev- ]arı da dü~ünmek mecburiyetıP ~eıı· 
!ar. gilisinin bıçak darbeleri arasında na • Biz, sokakta yürürken yaıoı\ıdeo 

Pı:k çok .ha~~hkla_rın nakil_ ve si- ":'usu yerine son nefesini vermeği ter· dimizi düşündüğümüzü ve bgetil' 
rayetınde pırelerın ugursuz bır rol cıh etmiş, katil yaklanmıf Ad!' ba<kalarını pek · de hatırımıza te -"' 

d ki · k" d'I · k k d ·ı · ' ıyeye Katil ve zavallı ltız • "' il"' 
oyna ı arı ın ar e ı emıyece a ar ven mıf. Dün .fı.ğırceza heyetinin hu- mediğimizi kabul etmeliyiz . .,nddeıert 
açıkt~r. ~inaenaleyh b~ haşeratı ~- zurunda cürmünü itiraf etmiştir. geçecek, bizimle beraber ihtiyarlıya sokaklardan, en kalabalık ca •erle' 
mamıyle ımhaya çalışmak mecburı- Eminenin 1-Zİsİ : cak .. sönecek.. Bir erkeğin kendisine . e ) 

f d · B' d 'ınh t k bir çift laf 8öyleme•i üzerine derhal kadar bütün umumi yiiriırtl 1 nıeıt· ye ın eyız. ır üşmanı ı a e rıte Eminenin babalığı Al' d.. k d' ·ı rnde yürürken karşısından.ge eol ,-e· 
!on su ile tecrübesi yapılmıştı. Bü- olduğunda ittifak ettiler. Bunlardan için onun zayıf taraflarını bulmak lconutmamızd .. 

1 
· '

1 
un den ısı • kızarır, cevap verinceye kadar ince in- 1 y 

t . a fOY e an atıyor u : t ı d.'k d. hafifçe yana dönmek suretı e ..• 5'' 
yilk harp kemilerinin tamirini yapa- biri ana vatan iilosu ki ngiltereyi ve bılhassa hayat tarzını anlamak la- Henüz gençt' • 

1 
ce er er 0 er '·· ı)• 

k k Ati t·kı 1 k ta d ım. çocugum 0 mıyor - Aradan zaman •eçtı·.. Kızıma ka • renlerı·mı·z pek enderdir Ekser d' bilecek fabrikalar açıldı. En ağır oruyaca ve an ı .en ge ece • zım ır. du E · · b. d .k • · dan•-
k ı kt S . p· ı · · d f ı d · mıneyı ır yaşın a 1 en aldım, yinçemı'n og"lu go··z koydu. Anası (ka- ğ d • soıumııt caer 

topları kaldırabilecek maçonalar te- arruzuarı arşı ayaca ır. ıngapur- ıre erın nevı Uç yüz en az a ır. kendioi beslemem değil, çocuğumdu. ımız an geçene sag, arıZ· "' i 
sis edildi. Her nevi malzeme için de- da bulunması icap eden ikinci filo im- İçlerinde insanlara musallat olan B' d rım) kızım Emineyi evlendirmek is - çene sol omuzumuzla çarp . bilıtl · 

. ... . . ır ya~ın a iken bile namuskir ve ses- · d K ·· sinl ·• 
polar yapıldı. Denilebilir ki mayi paratorluğun şark hudutlarını muha kısmı nadır olmasına ragmen hepsını sizdi. Yüzüne b k h . . temıyor u. ızıma talip olan Kanber karşıdan gelen de yürume ısb'ı 

f d k f 1 d kd . . . . ,. . a ınca çc rcsını pen- .. b. k d ma ·• 
mahruk depoları İngiliz donanması- aza e ece üçüncü i o a A eniz- bırden tetkık etmenın yalnız ılmı bır be bir renk k 1 d lk· .. d·· ıyı ır çocu eğildi. Hoyrat ve çap- v< ~ cinsten ise, bu çarpış b" 51rııı,... 

d k 1 kt . ap ar ı. ı. uç, ort ya- k d k t k • O 
nın ihtiyacını altı aydan fazla te • e a aca ır. noktadan kıymetı vard•r. şına geldiği halde 

0 
ki k . ın ı; ızımı me•ut edeceğini gözü . d '1a şiddetli olur. Bu . e ~ndJ. 

k P . 1 . .. k b'I. t• k . çocu u etemdı. k . .. b·ı . . . d r 13 1)' min edebilir ve bu ihtiyat malzeme- A denizde kuvvetli bir filonun bu- ıre erın ureme a ı ıye ı pe zı- Hiç a<ı.Iamad b • d müz ••tirmiyordu ... Kanber bas,ımı- qırume ı meyışımız 1 · 
1 

,.r~ ~, 
• • • 1• agırma ı, oynamadı ı ba il'-' ~iJ 

nin depo edilme şekli herhangi bir lundulması yalnız bu dPnizlerde gö • yade olmakla beraber bazı kımselerın On ya•ma gel' b. .. b • za musallat oldu : başka kalabalık veya ka a .uo 
·dd' tt•·· ·b· · ' ı ·· t " ınce ır gun ana : 1 j ·· 1 · d b·ı d .•. ·z Jıer •· ·" h:wa hücumuna karşı muafiyet elde rülen ihtiras rahat.sızlarından değil ı ıa e ıgı gı ı, yırmı r ort saa zar _ Baba d d. B b·· .. .. . - Bede kızı alaca;;ım gelin d _ rume erı e ı me ıgımı • .,., 

.. . • e ı. en uyuyunce sıze e •• u d d IJ<}rtı 
1
• 

etmiştir. BtiyUk filonun ihtiyacına ki böyle bir filonun burada ikamesi fında büyuk anne olabılecck derece- borcumu ödey •. B . . . vağına saracağım ı diye tutturdu misallerile meydan a ır. ı:ır ~· 
fa_vet edecek derecede ceph:ıne ve mü mü~kül ve nagihan bir vaka kars,ısın de değildir ı raf! tt. • ecelgım, emm ıçm ma• istem· d k b. · · l.d vev. a daha fazla rakamlı gruP 1 ,1~•\ · ar e ınız, on arı size son f . ıyor u ama, ır U}tır o u rr 
himmatı hıfz edebilir büyük yeraltı da gerek ana vatan filosunu ve ge- ~ildiğimiz adi pireler ıımu'."iyet- ne kadar iade edeceğim. san ımı- nil"'nladık onları ... Kanber güya k,. !inde gezenlerimize bakacak 

0 csd-
cephanelikleri vardır. Bütün teferru rek Şark filosunu takviye edebilmek le dort hafta kadar yasıyabılırler. Hakik..tli k 'k· . kanıyordu. Halbuki maksadı ba•k ·- bunu çok iyi görürüz. İşlek .b.•:.ın ,. .. . . ız on ı l yaşına gelınce, • T a ı kJŞlJ' 
atiyle beraber üssübahri relecek se- için, tabye fennine göre elzem gö • Hararet ve rutubet bu haşeratın ınkı- Millet mekıeb· . t• Ok mi,.. Evine götürdü· bir iki ay g · dede kol kola girmiş beş .r~'ır . . _. .. ıne gıt ı. uyup yaz • • eçın- k • 1 nenin sonuna doğru bitmiş buluna • rülmesindendir. Hiç şüphe götürmez şafına yardım ettıgınden boyle ye- mayı öğrenince çalısmag·a b 1 d T·· diler.. Nikah muamelesi uzadı diye, heste adımlarla yol alır eıı ıe b' 

k . 1 ·1· 1 d · 1 · ·· il b · asa '· u 1 ki ace ·~ caktır. ı ngı ız bahriyesi ana gemilerinin r er e pırc erın omr azan on on tün mağa.zasına &İtti. Ka · 1•1 1 
nikahtan tvvel evlenmek istiyordu. rında bulunan ve ihtima k i(1 

h b .. k d b·ı· & rım ma u o. erme ı· 
Cıvık çamurlu tepeleri birer Hin • sayısı addi kifayeyi bulur bulmaz eş gun a ar uzıya ı ır. mu~. benim ihtiyarlık yu·· .. d k Kızım da, ben de, anası da, adalette işi olan bir adamın öne g ·. et ~.e. 

D. . . l 
1

.. zun en ta a- 1y ti 
distan ormanına ve bir bataklığı dün bu üçüncü filo da Sinıppurda tahaş- ışı pıre yumurta arı ı oşeme, tim kesilmisti On . . b buna razı değildi. bir fırsat aramasına ehemm. ''' · 

. 1 · · un avucu ıçıne akı- . btlf1'1t"-' • 
yanın en büyük üssübahrisi haline şüt etmiş bulunacaktır. duvar, ve mobılye aralıklarına hıra- yo d k T°T • . Canavar delikanlı gece yarısı kızı- memeleri, toplu yürüyü1il . J!CI' 

Ş k n 1 d h f 1 .. · I r u . u un magaza.!ında tütün toz 1 d ndır. ·11· 
getiren bazı rakamların azameti in- ark filosunun teessüsiine kadar ır. oun ar a a az il uremelerı lan a d f l . . .. mm odasına girmi• boynuna dolan • mizi ııösteren vaziyet er e .ııer'. 

. . f rasın a ne es erını tuketerek bizi T ah·• ıC 
sani katiyetle hayran eder. üssübah- geçecek olan üç sene zarfında Singa- ıçın ırsat buldukları zaman halı d k . . 1 I mak istemi• namuslu kızım cıyak cı- oğlu c idesi gibi gezme m ,,1e ~. 

oyurma ıçın ça ısıyord ki' T' rııe~ ı 
riye sarfedilecek paranın yekunu pur ve bu adadaki üssü bahrinin im- ve kilimlerin aralıklarına da girer- . . · u. pe 1 ço- 1yak bağırmıf : den maada, Köprü gibi gez ·ıe s~-f>. 

· 9.000.000 sterlin lirasıdır. Bu para- paratorluğun emniyetine taalluk e • !er. Gaz halinde bulunan acideyan-ır•p gıymıyor ... arkasma bir roba yap- - Olmaz da olmaz ı dem· alii.kası olmıyan yerlerde bı ..,iiffl 
tırmıyordu B t'. d" · b. · j 19• k ı•· ıc 

nın 6.000.000 den fazlası harcedilmiş den mesailde en mühim rolü oyna • pahrique pireyi ve yumurtalarını ta- · u un en •ı•sı ızı aç b,. Demi' ama, gözü kararan ;,..navar laübali hareketleri görme 8 pe· 
. 1 . h d el b k 1 rakmamaktı. b . k Ikm•sın ..,. olduğundan üssün üçte ikisinden faz- ması lazımdır. Şark filosunun te- mamıy e ım a e erse e unun u - . .. . una razı gelmemı' bıçağını çıkarmıı .. kündür. Vapurunun a · • · . 8dı1 .. 

!asının ikmal edilmiş olduğu söyle- sisinden evvel imparatorluk şark ta- !anılması son derecede tehlikelidir. 0 : bır gun, haı~ bir erkeğe karı - ı Kızım akıbetini anlamııtı. Namu . az kalmış bir yolcunun slirath ııöfıe 
nebilir. rafından bir tehdide uğrıyacak olur- Kıikürt dumanı pirelere pek müessir '8Ca~ını. a~~ı".a getırmezdi. Ve zan e- sunu feda edeceğine hayatını feda et- !arla ilerlerken önüne çıkan tsi'ıet 
Büyilk bir harp filosunu istiaba kafi sa şark sularındaki büyük ıissü bah- dir. [ derdı kı bu tun hayatı bizim evimizde meği tercih etti. Canını helalına verdi. yurumesını bilmiyen nezake çt~' 
ve icabeden tamiratı icraya muktedir rinin mevcudiyetini fenni harp bah- Pireler, filit filitoks ıibi gazlara -- ç grupunu geçebilmesi için ncle;iirıı~1 
olan bu üssübahrinin müdafaa kabili- rinin bütün icaba tını yapmış olmak karşı mukavemet gösterebılirler. Toz l ı' n ı' n J a n o a r k t 1 tiği, hepimizin her gün gördU. • 
yeti de son derecede müthiştir. Sene- gerektir. halinde bulunan "Naftalin,. döşemele manzaralardandır. { tiffli~' 
lerdenberi Singapurun müdafaadaki Britanya imparatorluğu şarkta bir serpildikten sonra odayı bir gece ka- J J Yalnız elbisemiz ve kıya;iıl< 01 

terekkiyatını muayene edecek ma - harbe sürüklenmek mecburiyetinde palı bulundurmak şarti.vle yapılacak apon ar bu milli Çin kahramanının değil, kafamız ve hareketıerı 
nevralar yapılmıştır. Du manevralar kalacak olursa harp haşka bir sila- tecrübelerden kati neticeler elde etli- garplı olmıya uğraşmalıyız. .; 

bahri ve havai kuvvetlerle teşrikime- ha değil, şüphesiz, yalnız donanmaya lebilir. kellesini getirene mükafat vadettiler ~ 
saii eden ordu cüzütamları tarafın _ yüklenecektir. Bahri tahkimat, bil • Elbiselerle yatak eşyası için bu-
dan müttehiden yapılınıştır. hassa hattı harp sefaiııi Singapura harlı "dezenfeksyon,. kullanmalı- Birkaç gün evvel Fransaya gelerek, hendis olmak için okuduğum bütün ki · d" tU · 

Ü • d K 1 1 d • cDünya gençlik kongresi > ne vatanının 1 d bir Çek tayyaresi 
11

_ 0 ilo:· ssü bahrinin küşadından on beş acilen Akdenizden gönderilecektir.. ır. aryo a ar ve ma enı somyalar tap ar uruyordu. Babamla annem üs Ö"r'" ~ 
gün sonra Singapurda, dünyada he- Oraya gidecek olan gemiler mayi mah lehim lambalariyle alevden geçiril- halini bildirmek üzere, Normandiya tümdeki katta konuıuyorlardı. Strazburg, 13 (A.A.) - " 5tr9 

·· 1 • • k t · 1 d·kt ı ·1· ı d. vapurile Amerikaya giden Çinin kah- Ü ·· d g"ine göre bu asbah saat 9 da pr'f nuz yapı mamış, en büyük müttehit ru a mı vesaır evazımını tazeliye • ı en sonra gaz a sı ınme ı ır. ç gunümü, üşünmekle geçirdim .. ere IO' 
manevra bu havalide y"pılacaktı. Bu cekler ve beş bin milden fazla süren Mecdi Emin SAYMAN raman kızı Vang Vey Ving, Çinde, ve ayın 16 mcı sabahı. kimse uyanma- burg ve Paris'e gitmek u.z çe~os r' 
manevra beş gün ve beş gece devam bir yoldan sonra hiç bir gemi derhal letlerı·ıı •!~n. Dark. ismini alan iki kadından don, karanlıkta evden çıktım; cephe- dan hareket etmiş olan bır filet 

hırs bürümüş gözl~rini dik- b d ı H hl" ?5 );il0 ıcf• edecekti. Yirmi beş harp gemisi on l harbe sevkedilmiyecektir. Bun- "' ır. . . . ye doğruldum. Ebeveynimin, karde•- vak tayyaresi, e ın -· 11 
tikleri arazi ve havali civıı.rındadır. B ı d b y y b T ıır ~t bi.nden fazla ordu efradı v2 muazzam dan başka hiç bir gemi hasara uğra- un ar an ırısı ao, ang gi i cep !erimin ne olduklarını bilmiyordum. şarkında bir kazaya uğramış .. ~ 8 

Singapur üssübahrisi henüz kafi h h d ı b. k d d - k. ını" ·r hava kuvvetleri bu manevraya iştirak madan deniz harbi yapılarraz. e cep • 0 aşan " a ın eğildir. Aıker elbisesile şinin telef olduğu ve 5 ış ~trd 1 · 

edecekti. Deniz kuvvetleri şarki Hin 1 Harpte yaralandıktan sonra, tamir derecede bitmemiş olmakla beraber Yao, evlidir. O, 19 3 1 de, zevcinin ya- Cepheye gelince, bir asker elbisesi surette yaralandığı söylenme ·~,,~ 
. Biritanya harp gemilFrinin burada nında harp etmek için asker elbı·sesı· gı·ydı·m. Sarlarımı kazıttım ve emı·r Prag, 13 (A.A.) - Lord uuııctiı jlM distandaki mevakide bulunan gemi • ıçin, beş bin millik yolu aksak bir yü , ı• " 

1 1 1 • 1 bir filo teşkiline müsait bir adede giymiştir. O zamandanberi iki evladı ş·~a 
ere "rallığın Hind donanmasş cüzü- riıyüş e katedip maltaya dönen bir . bekledim. Beklediğim çok gecikmedi. ile refikası, hafta tatilini ı ... t!i~ı· 
tamlannı ihtiva edecekti. Kara kuv • İngiliz harp gemisinin müşkül vnzi- varması genış Biritanya müdafaası- olduğu için, bir çok Çin kadınları gi- Japonlar tarafından muhasara edilen n< ı• 

nın bitme alametleri <l"mcktir. bi, o da te•.kilat i•lerine vaktı·nı· hasr bı·r kasabadakı· kumandana bı'r emı·r hemya'da Koskacernikte pr·e·ze.re bırj' vetleri de Hongkongtan getirilecek yetini bir kere düşünün. Runa başka ' 
bir taburla takviye edilecek ve hava bir tehlike daha ilave ediniz. Gemi B~ :~de şark ve g~rp h~dudları- etmiştir : Yardım işleri, yetimler ve götürmeğc mem~r edildirn. Bir dilen- ki'nin nezdinde geçirm~ u 3,.rılı1'' 
kuvvetleri de Hindistan ve Iraktan delinmiş ve dablbutumlarına su do- nın egıl (Ka.nada. ~a~ır.) Hı~t. Oky~- h.astahanel.erle uğraşmakta l\Jduğu i- 1 ci kıyafetine girdim ve partal elbisenin gün öğleden sonra Prağ an / 
gönderilecek havai teknelerle kuvvet- !arak umku ziuadeles.mis. ise su··vey• nusununda bır Bırıtanya golu halı- çın, Amerıkadaki cDünya gençlik kon alt b' ç· b • ki. d !ardır. - ·~ " .,. d .. . .. t•hd f d ına ır ın ayrag1 sa a ım. nl)I"', 
lendirilcekti. kanalını da geçemez. Halbııkı' sı·nga- ne onmesını ıs ı a e er. gresi> nde Çini temsil etmesini Yang B .. f. h d k 1 l " 'I h d l l .1 _ u un gece. en e r ere yuvar a - M l k . . harap oldll· . ,.ePr' 

Ç. J .. . b h . . k u ua e e ere garp mı !etlerinin ıle arkadaşlarına terk etmistir narak 1 k .... d.. N. em e etımız, ·", 
ın • apon muhasematı karşısın- pur ussıi a rısı i i geminin bir . · . yo umu 'aşırara vuru um. ı- h .er 1 ' 

d ı haklarına pek az riayet etmekte ön Ya 2 S d b k ' gençler, harpten sonra er ' el c 
a ngilterenin Singapura ana gemi- anda havuzlanması işiııi başarabilir. • .. ng, yafın a genç ir ızdır. hayet. gün do~arken kendimi ıehirin . tin • • 

!erden mürekkep bir donaı•.ma go··n - Britanya dniz ticaretinı'n Hı'nd Ok- ayak oldugunu gosteren şarkın vazi- Bu Çin harikası kızın saçları kesik yü k d b ld B • . Tc den imar etr 1 ·k mecburıY• el> 
yeti hazırasını islaha iki! bir • - apısın a u um. ayragımı aç'ara .. k c ~ 

dermeğe karar verdiğine dair ortaya yanusunda sekteye uğraması şekli deva zü üç k~e. bakışlan pek saf ve ma- vatanımm kurtulacağına emniyetimi duklarını bil;,ler. Bizim büyu ff•k 0 

k d d 'k olarak Sngapur ilssübahri•i göste- sumdur. 1 k uv• ~ 
Çl an e ı odular resmen tekzip bilyük harpte görüldii. Deniz ticare- bağırarak şehire daldım. retimiz o ma la beraber, rn ""' 
d ·ı . t• F k t t• k 1 rilebilir. imparatorluğun emni1Yetine Yang, Fran91z gazetelerine harp ma 1 - hıiv• •. ,t e ı mış ı. a a .,urası şüphe götür- ı a ıncı arı bu denize ya kızıl deni- şte bu başlangıçtan sonra, artık mamız için de muavenet• 1 

· f•• 
k' · · . b · · 1. O siper olacak olan filo tPk2mül ettik- ceralarını şöylece anlatmı•tır , dır' ~ mez ·ı yenı ussıi ahri. 1 er geç, bir zın şıma ınden veya mit burnunu ' cephe cephe dolaşmaya, en tehlikli vardır. Çin, bir anane diyarı ' 

1
,k 

harp filosunun karargahı olacaktır dolaşarak garptan veyahut da Sin- çe Singapurda Hung-kongun teka- -t 3 ağustos 19 37 de hrp path- yerlere haber ııötürmeye devam ettim. [herkes bilir, ki son seneleıd•. ı< ı-!•~ 
ki bu da Britanya imparatorluğunun gaporun hükmü altında »lan şark mülü demektir. dığı zamon, ben Şanghayda li•ede bu- Yang, bundan sonra Amerikalılara 

1 
• b .... k 

1 
arfettık· .(11il1 

~mniyet ve selameti için en büyük e- sularil Australya üslerinden girerler Deniz harbindeki rolünü hakkile lunuyordum. 16 ağustosta da kendimi ne diyeceğini ıu suretle anlatmıştır : be'.megeb uyu 
1
.gayrektke.r hsarııelel•'1 ı<ı' 

1 d · B cephede buldum. . ızım u ateş ı tara ı r" 
ıas ar an bıridir. u akıncıların Kızıl denizden gelme- oynamak kabiliyetini gösteren küsat - Ben, Amerıkalılara ve diğer mil- d d d U 

1 
fakru ı• 

' Ceph "d" k d ur ur u. zun sene er 
Tabye ve sevkülceyş nıüteha•sıs- !eri pek az varittir. B•ı gibi akıncı- resmi Britanya imparatorlug·u •. .. •Y.• .. gı ınceye a ar geçirdi - !etlere, biz genç Çinlilerin memleketi- k 1 b k 1 ag"ıt· J•' 

1 gım uç gu "b · h · 1 _ . _ at anmaya mec ur a ac ~ 
!arı görüııiişe göre, pek de uzakta ol- arın en çoğu ~arktan vukua gelebi- emniyet ve selametinin son derecede . d .... kn~·ın~ ı:,1. 1

1 18 er içinde ge- mızı nıhayete kadar müdafaa etmek y Çin' • .0;o 
mıyan bjr ite.ide Britanya imparator-

1 
lir. Bunun için pek kuvvetli hir n1ü- yUkseldiğini gösterir. Bu sebepten çır! ıgımı a 1 egı anlatamam. Ben, azminde olduğumuzu anlatacağım. Bi- ang, kongreden sonra çliı.,le'',.., 

ya nızca odama kapqndım : düsünmi- d f edecek, ecnebi milletler gen .. 1'N 
Juğunuıı emniyet ve sel'imetiniıı behe dafaııya ihtiyaç vardır. 1 Japonyada afiyetli bir dunım bahş- ye ba•lad•m. B•nı·m yedı· kız ka. rd· _ zim mii a aamızm hayırlı bir netice- .. ki . h.. .. kabul"· •i•' 

. k J' . K d h Y .. ve- hAğlanma~ı. yalnız memleketimizi ona gosterece erı usnu tii 
rı .•. ehn, uvvet ı tıpteki harp. gemileri- ana a aricte bır.ık1lırsa Bri- edecek olan bu hal dün.va sulhunun ~im ve bir de erk•k karde·. ı·m v•, r. Dı· b k d 1 k b .. ç·n geııç 1 ,., t k · .,.. ... .. kı>-t "' .-maya inhi~ar etmiyecek, dünya uca o a!}ara ülun 1 ete e 
nı l ıva etme tizere i.i~ bıiyük harp lanya imparatorluğunun en büyük muhafazasında da büyük bir amil 0 • şanda onların güldüklerini İ•it'yordum rnüc• 
filosunun ır.~vtudiyetine nıütevakkırlkrnmı Hint Okyıııw•uncl:ıı'lır. Aç mil- l:IC'nktır. " Od d k s.,Jhiinün kurtuJm,rnna da hizm•t ed•- müjdeliyecek ve onları 

Am a İ ma 9 "'"\in Ü.<: ··ine!', rnii - ,.. -1 t:r. t,..,,.;k f"drcektir. 
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• • • • DENiZE GiRiNiZ 
Ancak denize girerken, denizde ve 

çıktıktan sonra neler yapmak 
Ja71m geldiğini biliniz 

~er üzünüzün derisi sünefte 
~ı, kızardı; soyulmai• ba,Jadı İle 

• tela, etmeyiniz. 
L~ir kaç ıaat içinde bunu çok hafif
~ilirsiniz. Eğer evinizde salaı\alık 
~ losyonu vana onunla yüzünüzü 
..._bnıJ::. Böyle bir losyonun'!z yoksa, 
'-ıe bir ıalatalık kesiniz ve ıuyunu yü 
~Üze sürünüz. O da aynı tesiri yat'· On dakika sonra gayet yumufBk 

mendil veya bir tlbentle yüzünü-
~ . 

ban.iayınız. Sonra bir yumurta akı-
llıa İyice döğüp yüzünüze .ürünüz ve 
~riben bir çeyrek aaat kadar silme
~. Bir çeyrek ıonra gül suyuyla yü 
~Ü temizleyiniz. Sonra mümkün
it hıyar kremi veya losyonla yahut 
~a cildiniz için kullandığınız lıir 
iİet(ı le yüzünüzü hafifçe yağlayınız ve 

ne podranızı ıürünüz. 

• bir kaç gün sonra bir ikinci defa 
aynı fCYİ yapmakla hiç bir mahzur 
yoktur. 

Denize birdenbire atlamayınız 
Eğer çok genç ve antrenemanı ye

rinde bir sporcu iseniz tabii fakat ya
tınız biraz ilerlemİf ve kalbinizin ta
hammülü sizce denenmemi9 spor yap
mak için değil sırf sıcaklarda biraz se
rinlemek ve plajda biraz eğlenmek için 
denize girenlerdenseniz sakın ha ! ... 
Denize birdenbire atlamayınız.. Soğuk 
suya atlamak vücutta kuvvetli bir ak
sülemel yapabilir- Eelinizi kolunuzu 
soiuk suya alıttırarak ve muhakak ba
ftnızı ıslatarak suya giriniz.. Vücudu
nuz aoğuk suya alı,taktan sonra eğer 
atlamağı seviyorsanız atlayabilirsiniz. 

TEi(T-ITBAA Sayfa: 1 

1904 Rus-Japon Harbinde 
'V'.f'V'..l'V'o.,..,..,,.,,.VVVV...,._"""""'""'"",,.,,...,..,..,...,...,..,...,._,~"""'~~VVVVVVV'V 

CUŞIMA DENiZ SAVAŞI 
Yazan : Rus Deniz Albayı Semenoff : 9 EylOI yaklaşıyor 

Tuvaletlerinizi 
hazırlı ya bilirsiniz 

Mesafeyi kısaltmalı! .... 
Eylül yakla91yor. Artık yazlık elbi

ıeleriniz. tualetleriniz tamamalnmıtbr. 

Birde bizim tarafa baktım. Ne perişanlık! dum~nı 
tüten enkaz, kanlı cesetler.~. 

Şimdi biraz da eylülden itibaren ge lştiallerden mütevellit harareti şe- ' 
lecek serin ak9amlan dü9ünmeli. dide ve ateşi seyyal geminin her ta-

Çünkü bu sene alimler yalnız · Jtı9ın • rafına yayılıp kabili ihtirak ne varsa 
çok kuvvetli olacağını değil, serinliğin bel ediyordu. Her halde Japonlar 
de eylülden itibaren ba9lıyacağını ıöy- f evkalide kudreti tahribiyeye malik 
liyorlar. yeni kumbara elde etnıi,lerdi. (2) 

Bunun için bütün tualetlerinize uy- Hayır! Bu; 10 Ağustos muharebe. 
gun yünden küçük bir caket yaphr .. sine hiç benzemiyordu ! Deli gibi 
mayı tıimdiden ihmal etmeyiniz. Bu .. kaptan kulesine koştum. Niçin? O 
nun rengi beyu olursa son bahar için aralık bunu düşünmedim. Fakat. 
çok pratik olur. şimdi anlıyorum ki, orada amiralı 

Mamafih güzel parlak bir renk te görerek hissiyatımı temin etmek is
intihap edecek olursanız emprime el- temiştim. Başköprü ils!ünrlen koşar
bisenizin içindeki renkleri hatırlayınız ken az kaldı yuvarlanacaktım. Çün
ve 0 renklerden birine uygun bir renk kil burada bir kan gölilne tesadüf e
intihap ediniz. Düz elbiselerinizin üa - derek ayağım kaymıştı. 
tüne onlara en zıt renklerde de bir ca- (Baş işaret memurumuz "Kanda-
ket giymek bu sene modaya uygun zorof'' burada maktul diişmştil.) 
giyinmektir. Kaptan kulsine girdiğim zaman a-

l 

1 

H be • • miral Üe süvarisinin ikisini de eğil· 
a nnız var mı miş mevkiden düşmanı tarassut et- • .. ..__ a...J! L-L-• L-L-ı--ı 

Süslerine dü·'-ün giyinmeie ve . l b ld C!ü • muta- Bır kıamı Japonlara teıallm olan lluslan• ile-.•-• IV ... ._.....7_ 
,.. ' J melde meı:tgıı u um. .~ varı l 

makyaj y.-pmaya fazla ehemmiyet ve- d 1 ~bık tavırlarla: mok üzere "Su11etla.11a .. ile "D011B-
ı ~a;f ndim mesafeyi kısaltmalı- koy,,u ıikredebiliriz. Mayısın !8 i'!-

H e kes telef oluyor! ci günü "Suyetla.na,, iki Japon 
yız.. er ı.-ı ·ı k .. .. ·ı "D k _,_ 

H ta fta yangın var J na ı ruvazoru ı e ve ons oy,, uu. 
er ra nla • il ı. _ b t v 

D. · d Amiral cevaben: bu rdan beşı e nur e tu ~tugu. 
ıyor u. Jıald b ile" • d - t · Jıa 

_ Bir az bekle! Zaten hepimiz . ~. u ı gemı upnan a e~~~ . ~ 

1 f ı ak değil miyiz? lı muddet mukavemet eyl?d'f!' gıbı te; ;. ac (asıl mühim bir nokta olmak üzere) 

D~~~n dolabının iki tarafında za- "Donskoy,, eski bir gemi ve "Suyet
bit kıy af etinde iki kişi yiizü koyun lana,, adeta bir yat olması ha.sebile 
yatıyordu. Mü1azim "Şişkin" ın ~o- yeni si8tem bir harp gem.illinde bulu
lunu dürterek bunları gösterdım. nacağından kat kat ziyade kabili iş
Mülizim kulağıma: ti.al mevaddı havi oldulı:ları halde hiç 

- "Helsman" ile "Bernesef'' . İp- ateş almamışlardı . 
tida "Bernesef" başından vuruldu, MalUm olduğu üzere ldrçok seneler 
derhal öldü. denberi bahriye topçuluğunda yek • 

Dedi. Bu aralık "Viladimiriski" tiğerine tamamiyle muhalif iki fikir 
msafe aleti ile kestirdiği mesafeleri hükümran olmaktadır. Bunlardan bi
yüksek sesle bildiriyor ve elektrik rincisi: az miktarda fakat iyi nifan 
memurları bu işarı derhal tareketler- alarak mileessir ateşler icrasiyle düş. 
le hafif top bataryalarına nakil ve manın makine veya sair kısımlannı 
tebliğ ediyorlardı. tahrip ve nihayet gemi-pi muharebe-

Kaptan kule.qinden çıkarken kendi ye gay1·i muktedir ve muattal bir ha.
kendime: "iyiyiz!' dedim. Fakat bir le getfrmektir. ikinci fikir i.~e: bild
an sonra fikrimden şu mülahaza kis mümkün olduğu kadar az müddet 

zarfında en fazla miktarda ateş yağL 
geçti: 

"Galiba bunlar gemide ne olup dırmaktadır ki, bu yolda ateş icra -
bittiğinin farkında değiller!" sında beher merminin açacağı hasar 

Japonlara tealim olan amiral 
Nebogatof d Deko1teniz de yanmıfP aynı tekil

~ 0 nu da tedavi edebilirainiz. Bunun 
IE.dar seri bir tesiri olduğunu gö

~niz. 

Daima sp ı · yapanlann yaptıkları 

teYleri taklide kalkıtmak idmansız ve 
tahammülü denenmemit bi• bünye için 
tehlikelidir. 

Günq banyolannın · 
mazarratlan 

Buradan ayrılmazdan evvel düş- ehemmiyetsiz de olsa beis görülmez. 
mana doğru baktım. Bu tarz endahttan başlıca maksat; ettikleri maksat itibariyle hambara-

Şimdi düşİnan gemil~ri devrini ik- bir taraftan düşmanı sersemleştir - Zarın yalnız endahtta iıtfial eylemiye
mal etmişti. On iki gemisi de yekdi- mek ve diğer taraftan bu mütevali cek derecede metin olmalarına itina 
ğerinden az fasıla ile bizden takri- darbelerin ika eyliyeceoi Müteaddit gösterip bunların luıric!ni teşkil ede11 
ben 4.000 yarda mesafede intizamı hasarlarla gemiyi meflüç kılmaktır. tabakanın sahanını haddi asgari8iM 
tam halinde bize muvazi olarak iler- Birinci fikri iltizam eden donanma - tenzil eylemişler ve iştial kuvı·etleri
liyorlardı. Dilrbinimle bunların köp- lar mücessem zırh deUei taneler isti- ni de o nisbette arttırmışlardır. Bu 
rü Üzerlerindeki brandelerini ve ef- malini kabul eylemiflerdir ki; bu ta- sınıf mermilerin müsademe tapalan 
rat kümelerini fark edebiliyordum. nelerin nüfuzunu temiu için sathı ha- en ufak bir temas ile iştial edecek de 

Plajda yabp derinizi ! lüzumundan 
fazla gilnqe maruz tutmayınız. Günet 
banyoıu bünye için çok faydalıdır. fa 
kat ifrata varmamak fBrtile: Her teYİn 
ifratı gibi cünef banyosunun da lüzu
mundan fazla yapılması bir çok kere 

c1....._ ~nize büeaz daldınızsa yahut ta 
~ airerken büe siymek itiyadında 
~niz deniz suyu saçlanmzın ren
Iİlli bozar. Bunun için her denizden 
~p evinize gelifinizde bir ibrik iyi su 
-._:çlannızı yıkayınız. Eğer santın 
.._... bundan sonra ikinci defa olarak 
~ ~e kaynatarak auyunu aaçlannı
> dokünüz. Kara saçlı ieeniz ceviz 
~l.rını kaynat~ bafınlH dökü-

güne9 çarpmalan ile neticelendiği gıôi ren bayap)ar a~lerinin üstünü sözle
cilt ve sinir hastalaklan tevlit edeı. rinin rensine ıöre ya gümütüye kaçan 

Birde bizim tarafa bRkbm. ne pe- ricilerini k"lın bir tabaka ile setrey- recede hassastır. 
rişanhk! Köprü Ustünde dumanı tü- lemek icap ettiğinden iştial kuvvet- Birinci fikir başlıca fi'ransada ikin 
ten enkaz .. Ötede beride cesetler .. ha- leri tabii tenkis edilmi~ ı·e miiaade - ci.ri /ngilterede caridir. Bu nıuhare • 
rap işaret mevkileri .. Dümen suyu- me tapaltırı da hedefin tfaMlinde pat- bede biz (Ruslar) birinci .fikri takip 
muzu takip eden .. Alekgandr" ile " lamak üzere tertip olun.mu<Jtur. eylediğimiz halde Japonlar ikinci fik

Hatta cilt kanteri yapniı dahi bu· b" · ah t ta · ·· ·· ·· L 
ır maı y u yıne gurnufUye JLa-

gün iddia edilmektedir. b" -<ı..] L - la 
f ş· . . çan ır m~ a uo~r r. • • Bu IUl'etle •çlanhdHı rengi ye 

~ l~ir; hem de parlak olur .. 

-..atz suyu sadarmızın rengini
mi bozdu 

lfRıan ve kanla bir bayan i.eniz, 
Tırnaklar için kızıl kahve rengi ve zayıf kadınlara bakarak onların yap-

tıiını yapmağa kalkıtniak sizin İçin daha doiruau kızı) bej renginde yeni 
ôlüm demek olur. Hele tok karnına lak çıkb. Günqten yanmıf ellere pek 
aünet banyosu yapmak çok tehlikeli- yak191yor. 

Borodino" da duman içinde! Hayır _!!!_ğer fikir taraf tarlari i.se takip ri iltizam etmişlerdir. 

Gibae, banyoian ylizünüzü 
kuruttu mu? 

'-' Cunq banyolan hazan deriyi kuru
~ Eaer ıizin deriniz de bu nevi de
"icl den iae hiç üzülmeyiniz. Onu ye
~ en YumUfllk bir deri haline getire-

Çareler vardır. 
tti.8ir çiy yumurta sansını bir tatlı ka
te ~~füru ruhu içinde eritip yüzünü-

1\ininüz. Yüzünüzde kurusun sonra 
~ su ile yıkayınız. Bir defa ile cil

iıde matlup deği9iklik hasıl olmaz-

dir. Güner çarpması daha kolay vuf' ı
bulur. ••• 

Böyle bir ihtiyatsızlığın en hafifi de Plajlarda fortlann üstüne yukardan 
müthit bir bat ağnsile kurtulahilir _ apiıya kadar düğmeli robralkodan 
siniz. F ~er yemek yedikten sonra gü- veya dallı ketenden redingotlar giyi
nefe maruz bir yerde durmak mecbu- liyor. 
riyetinde kalırsanız hafifçe gİyininiz ve • • • 
batınıza bir fBpka geçiriniz. 1 • 

Bir de dikkat d" · .. 1 Bu sene sıgara içmek modern ka -e ınız : gunette u-
yumayınız Bu d hh t · · k danlar arasında da moda olan bir itiyat . a sı a ıçın ço mu-
zırdır. olmuttur. 

10 Ağustos muharebesi hiç böyle de
ğildi! 

Düşman şimdi süratle sancağa gel
meğe başlıyarak provamızdan nazı

man gaçmeğe çalışıyordu. Biz de san 
cağa dümen kırdık ve düşmanı bor
damızda mu haf aza ettik. 

(2) Amiralin maiyeti11e memur bir 
mülazim. . 

( 3) Biıahara Japon zabitlerinin i
fadesine nazaran Japonlar Portartü
riin 81ıkutundan sonra Baltık filosu
nım vüruduna intizar P.yledi.kledi müd 
det zarfında icra ettikll'ri endalıt ta-

Fransadagüpegündüz 
aşırılan mücevherler! 

Haydutlar tabancalarla otomobil
den fırlayıp kuyumcunun dükka

nına doğru ilerlemişler ve •• 
Pari Süvar yazıyor : 
Saat on ikiyi otuz be9 geçiyordu. 

fransanın Vensen tehrinde, Tuvanvil Bayan lar l'cı'n kolay Jı'mnastı'kler Bir hafta on gün kadar tarakla ta- limlerinde her top üstiitde beş dolu 
kz . . d k kumbara attırdıktan sonra bu yorgun a Nojen caddesinin 1 O numaralı evin-

Gögv sÜ~·ü;iiinkiŞ;i~tt~~~k r;~Mcigw er ::::.:, ;:-:~·: .. ~::: ~:: i::·b:;;:: ~:~.nn yerine yeni toplar koymuş- =Ü~:::: M:.:~·· ~::~:.:d·~~.:: 

ilerliyor. Sai dirıeiiyle camekina fid· 
dedi bir darbe indiriyor. Camlar pn
gur tungur kınlıyor. Sonra, elini içe
riye sokup, mücevherlerle dolu iki bü
yücek kutuyu dıpnya çıltarıyor. Bu 
ıırada onun hala tereddüt ettiğini 

) 
meğe ve tırmık ile fidan diplerini, çi- Sol k k k · · 

A • • • h k t • k • ( 4) Gayet mevsuk sin·ette istihsal e- pis yo Ufunu çı ma ta ımlf. 
~tJDJZJ are e e geçırme JSterseniz. çek köklerini temi~lemeğe de cesaret tıil4m malümata nazaran Japonlar Birdenbire, arkasında bir otomobi-

ren toför : 
- Haydi t otomobile atla r 
diyf' bağmyor. 
Elinde tabanca tutanla beraber bu l 

. . • gösterirseniz pazılannız sertlefİr ve ev Çu,;mo. mulmrebesinde irk defa ola- lin fiddelte korna çaldığını ititiyor. Ge 

1 · 1 • t k · · k" · k d k k t riye dönüp bakınca, az ilerisinde, mo-er sabah caf akla beraber bahçeye ·inerek yarım ., en ar 1 117,1 es ısı a ar or u maz. rak yeni bir eksilozif i<Jtimal etmiş- kısa boylu adam arabaya atlayıveri -
•• Y Çünkü kadının pazısı da erkeğin pazı- lerdir ki, bunu tsnayı rtı-ulı.arebede törü itleyen, fakat olduğu yerde duran yorlar. 1885. R. S-5, numaralı ve Sit· 
-..at Çımen tarama Ve belleme eksersİz)rİ yapİnız ıının aynıdır. Ancak kadm pazılarını A.fr}kayı C~nubi cm·n· lmr~ye.tle~nde:1 araba görünüyor .. içerisinde dört kiti roen markala olan bu otomobil, Cen· 

b b d la tb h b bulunduğunu fark ediyoı. Bunlardan k d 1 l" 0 i. rfransız kadın aazetesinin beden 'ı hem güc;:letir, hem de ıu··zumundan !kullanmak ihtiyacını duyamdığı için- ırırı e . mıra Y rıı esını aız. ı.r sen ormanı isti ametine oğru i er ıye-
trh • biri direkıiyonda, diğeri otomobilin 

ıyeai hakkında verdiöi nasihatlere fazla yorulmuı1 olursu dir ki onlardaki bilek kuvveti erkeğin- muhterıden s<ıtın almışfaı·dı. Bu ınfı- rek gözden kayboluyor . 
.. L • T nuz. ı • • • 1 k d d 
....:dıraa kadın için en müsait jimnas· Şafakla b b k Ik 1 kine müsavi deöildir l lak maıldesı ıle dolu kumbaraların so apısm a uruyor. A,ç.da : 
:L 1_ era er a tınız mı, tat ı "' · l f ·ı ·· ··k ı .. · B nla ın mu·· .,erı· kısmında oturan B h d d h"d .... lladının bahçesi ile uğra,masıdır. b" . J'k .. d . . B' 1 lı b h ·1 v k 1 yalnız zırh ı ı osunda buyu çaptallt u r . Y"' u a iseye sessiz sa asız fB 1 0-

p . ır serın ı ıçın e, sabahın temız ha- ınaena ey a çe ı e ugratma l d k lla l l ·ıa · -· d b 1'kı" arkad
0aı1ı da dı.,.rya fırlıyor 1 D D 1 d d" 

•rısli arkadatımız fÖyle diyor : . . .. w •• • • • • w. • v • top ar a ·u nı a H ı ıız e eya n e- T T- • an . argo. yo una evam e ıyor. 
« B · d b"I v· • vası ıçınde hafif hafif çimenleri tara- gogsu ınkıpf ettardıgı. cıgerlen hare- dilmiştfr Filhakika "Katooka nın Elleri tabancalı qloyalar : Fakat, biraz sonra, yemek yimek ..... u mevsım e yapa ı eceıınız en . . . •V • • • • " 

-qli."-it ı._ k b ı b h' · mak beJkı de sıze ilk günleri biraz güç kete getırdıgı gıbı kolların kuvvetlen- kumandcısmdaki hafif kruvazör fır- Otomobilden dıprı fırlayan bu iki için lokantalardan birine girdiği za • · nare et, ayan ar, a çenıze 

1 

. 
"'rt elt zahmetini ihtiyar etmek ve gÜ· ve yeknesak gelir. Lakin bir hafta i- mesıne de yarar. kası ile muharebe eden gemilerimiz kitıiden biri. cebinden iki tabanca çı- man, soygunculuğu yapan iki haydu" 
~l elinize bahçe tarağını alıp bahçeyi , çinde buna alıtırsınız. Hem her sabah Hele fU son kuraklar yüzünden bah- dü,çnwn zırhlılan ı•e :ıı !ılı kruvazöı·- karıp köte başına yerleşiyor ve önün- du orada görünce hayrete dütüyor ve 
t'l'ılrnaktır. Ancak bunu yapmak için ancak yarım saat kadar yapacağınız çenizdeki çiçeklerin kurumaya yüz tut leri ile ıııuhaı•t•be cdc 11 gemilerimiz de durdukları binanın pencerelerine derhal. hiç his ettirmeden, geri dö .. 
~ davranmak, günef doğarken bu harekete devam ettikçe sıhhatini- tuülarını da göz önünde bulundurup cleı·ecesfode ha.~amta ıığrcımcıdıklcı- gözlerini dikiyor. Kısa boylu. açık bat nüp en yakan polis karakoluna kofU • 
~ak icabeder. Çünkü ııcak bas - zin düzeldiğini ıörecek ve ovakit tevk onları sulamaya kalktnız mı } edece- rı gibi o kadar yang11•'11,a da maruz lı, biçimıiz suratlı olan diieri oradaki yor. Ukin, VP:tit kaybetmeden yetifen 

n ..,",. q,._.....,.. aııaelive ve aayretiniı aıtacakw ~~ imfade iki k-.tlı ol~ olur. kalmtı111J!.;flard r. J:J Jı.· o. tle/ıil flıı. cov.a!aiıci ~Unm.a doiru •eddüde 
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Sutaı 4' 

Okuma zevki 

YENi SABAH 

Dün dinlenen şahitler; Rifatın karı
sını niçin öldürdüğünü anlattılar 

Bundan bir müddet evvel Akay i- ifadesi okundu. Mehmet Ali, silah ses-
Çeviren : L. BERCMEN daresinin Cadde boıitanı itkeleıi bat !erini karakoldan İfİttiğini, vaka yerine 

Kapıcı Filip mutbağın ortasında Bu küçük kitap ciltli denmezdi. A- "'.~muru Ri!at, k~nsı Behiceyi, ~a~.•- giderken Rifatı daha evvel bir ba,ka 
durup alimane bir jest takındı; biz. dı: "Yemlik otlann sureti zer'i,, koy vapur ıelı:elesuıde, tabanca ile uç poliı tfrafından yakalanıp karakola ge 
metçiler, arabacı, aşçı kadm, iki ~ Kapıcı iki sayfa daha okudu; ve lı:urfun atmak <ıuretile öldürmÜ1 ve tirilirken gördüğünü ve hadise yerinde 
çı yamağ:ı kapıcının ojl!u onu dinle _ ba.,ını sallıyarak öksürdü. karwnı~ yanında bulun~n k.om,ulann ise bir erkeğin bir kadınla beraber ya-

Senenin büyük Deniz yarışları bu 
gün Modada yapılıyor meğe hazırlandılar. _ Fena değil.. dan Durdane adında bır kadının 13 ralıyı otomobile yerle9tirmeğe çalı, -

Kapıcı, böyle her sab:ıh bir şeyler Bir üçilncil sayfa okuyunca düşün- ya,ındaki kızı Ayteni_ de ~.arala'.."ıftı· tıklannı gördüğünü söyliyor. Fakat bu İstanbul belediyesi festival ko- Finale kalan Ariyan, Kris. 
yumurtlar ve vaazlar verirdi. Bu sa- ceye daldı. Bilgi ve öğrenmek mevzu Rilatın muhakeme•ıne dun Agırce- yardımcı erkeğin daha evvel Behice ile mitesinin tertip ettiği tenis milsaba- S. V. Bisus çifte k:-ırş: oynurot· 
bahki konferansı okumava ve ilme da !arı hakkında mülahazalar yürütmek za mahkemeıinde devam edilmiftİr. beraber olup olmadığını tasrih edemi- kalarının final maçları dün dağcılık ilk seti S. V. Binus çifti kolaybklS. 
irdi: " istiyordu. Dünkü cel•ede Rifatın eni,tesi lamail yordu. spor klübü kortlarında nihayetlen - 1-6 kazanıyor. Her iki taraftaki kU1 

- Siz, niçin yaşadığınızı bilmiyen Böylece dalmışken başı göğsilne kaptan "'.,hi_t olarak dinlendi. J.'.?'ail Bundan sonra tahiılerden posta mü miştir. Müsabakalara saat 14,30 da vetler de ayni kuvvette olduğund~3 
domuz sürüleri gibi ömür sürü ·orsu- doğru ve kolları yanlarına düştü. göz kaptan hadı1e hakkında fUnlan ıoy • vezzü lsmail dinlendi. Tahkikat esna- başlanmış ve büyük bir seyirci kitlesi hangi tarafın kazanacağını tahıııın 
nuz ! Ahmak ahmak oturuyor ;e ce - !eri kapandı; kendinden geçmişti. lemi,ıir : ~ında, '.Bclhicenin kocasile b()jŞanmak tarafından alaka ile fa kip edilmiştir. tmek güç olyordu. İlk setlerde J{ris. 
haletin içinde yüzerek medeni etin Rüyasında her şeyi değişmiş gör- - Vak.ayı görmedim. O gün bir İf uzere davalı olduğu ve Rifatın karı · İlk müsabaka: tek erkekler ara- Aryoyan çok sinirli bir vaziyette. 
aştığı yollardan, yapılan yenil~kler- dil. Dünya yine ayni dünya .. Evler için polis karakoluna ııitmittim. Ora- "'.na her fı~satta hakaret etmekten ge- sında yapıldı. finale kalmış olan Tel- İkinci sette iki taraf ta çok dık: 
d b 'habe b' h ld k I . da lbrahim adında biri yanımLZa gele- rı kalmadıgı iddia edilmiş ve buna de- K" . .. .. h I .. k tl' I · çifll en ı r ır a e a ıyorsunuz ! yine ayni evlerdi. Cümle kapısı yerın k R . I'I 1 k Rf b. .. yan ve ırıs gunun en eyecan ı mu a ı oynuyor ar. Bu seti KrL• 
Mi~ka kağıt oynar, Mlltriyona ceviz de duruyordu. Fakat içerdeki insan- re ıfatın karısı~'. O_r~-~n .. adında bır .' 0 _ara , ta.. .'. atı~ ır gun k~r'.sına yan oyunu 6-2 - 6-4 - 6-2 kazandı., 6-2 kazanıyor. Ayni vniyet üçün~-~ 
kırar; Nikifor dişlerini göstererek !ar değişmişti. Hepsi de allame kesil· ı =rkekl~. ber~ber go~du.ııunu v~ vurdu- ıade~ı taa rıutlu __ bır mektup ıçınde Firis bu oyunda fevkalade enerji sette de devam ediyor. On dakik<' 1' 

boyuna sırıtır; çene çalar. Bu hare - miştiler. Bir tek budala ve cahil kim- ~unu soyle~ı .. Ertesı gun tevkıfhanede zeytın gon~e~dıg~ ve bununla da: .. •B.~ sarfetmesine rağmen birinl'i setler- tirahatten sonra oyun:ı tekrar devarıı 
ketlerinizde hiç bir zeka e:ıeri var se kalmamıştı.. ı ıfatla ~oruşıum. Ba.~a .'. •Karımı ~a: zbeytunu lda k a arnını doyur. çunku 1 deki file oyununu idame ettiremiye - ediliyor. Bu devrede çok faik bir o-

., ,. - . hancı hır erkekle gordum. Kendımı en ayrı ı tan sonra aç kaldın l:t de~ ... .. - b:ıks\'I 
mı. Zeka şoyle dur~un bu sırf hay- Bahçivanın elinde bile kocaman bır k b . . _ . . k . d'"' .1 • .. .. 

1 
.. .. rek Telyanm attıgı topları toplamak >un çıkaran Kris çifti mü•a • 

vanlıktan ve budalalıktan başka bir kitap vardı. 1 ay etmıfım. Ne yap~.ıgım'. bılmıyo. · meş hı~te 1~.' 1 er'. •
1
uru '."u~tu. • . 1 mecburiyetinde kaldı. Telyan ise her 6-1, 6-4, 6-2, 1-6 kazanıyor . 

• d .. 1 s· d h' b' 'd k 'h rum. Alnımın yazısı boyle ımıı> dedı.. a ıt muvezzı smaıl, bu hadıse k"tk' k . k tak b' uh· 
şey egı . ız e ıç ır ı ra ve ı a- Her ne kadar ahma• olan aşçı ka- I . . . h kk d b'Jd'kl . . .. va ı ·ı oyununun a sıM ço a ır Günün en son kar,.l:ı.•:nası 111 
ta kabı"lı'retı· yok Buna •ebe ed" ? d d .1 • ,. k ·1 k smaıl kaptandan sonra, hadıse es- a ın a ı ı e~nı şoyle anlattı : . t tak' ed k ff k ld 1 · · u..ıı· , · · P n ır. ın a ı mı muna aşa ara arışıyor . . B· .. B h' . . .. sıs em ıp ere mı: va a o u. telitler arasında yapıldı. Bu 111 · 

A•. rı kadın· ·'ta'"·( dedi, d nasında maktul Behıce ıle beraber bu- - ır gun e ıcenın evıne taahhut lk' · · bak n n1 t •bUI ' · ve mu ""'ar ser yor u 1 ıncı musa a: oay~ ar ara- bakada bayan Grode•l<i, Veda " 
__:_ Dom-., •o""]u··yor-un Fı'Jı"p dedı' F'l' h lledeki"J . ki-·, . lunduğu iddia edilen Orhan adındaki Ü bir mektup götürdüm. iki üç gün aıı b·- ~ , , , . ı ıp ma a erı up ere \az-

80 
k d'I . k k sında finale kalan bayan Grodeski ve çiftine karsı bayan Kindorf, AryUY 

Ama bizim vaziyetimizi görüyorsun! mak üzere dolasıyor; havret ! Her. yer genç dinlendi. Orhan hadiseyi şöyle B nra ·Sen ıberıne oo a ta. rastladım. bayan Kindorf ara•ınd,ı icra edildi. çifti ovnadı. Bu O''Unda bayan J{in 
B d k' k' .1.. ki B" ·I "k ek . . • :. .. . anlattı : ana : en u mektubu bıze niçin ge- O b l d , - l"d .. ' , e-

ız e ı O) u a ı.. oy e yu • · den bır ılmı munaka"a yukselıyordu. . d' > .• d yun~n . aş a~g:ıcın a. , :vKa ~ e gu~ dorf çifti çok güz! mukavemet etl11
111 ~eyleri biz anlamayız.. Her yerde, evlerde, ~asalarda, raf- . •- Ben.' . Behice ile beraber değil- tır ın . ıçın en zeytun ~ıktı. ~ • dedi- zel O) nıyan Kındorf u'tu!te uç sotı !erine rağmen faik rakipleri karşıs 

N' · . 1 k ? d' - . . dım. Kendısını de tanımam O gün ler. Ben de : c Ne bıleyım ıçınde zey-
- ıçın an ıyamıyaca ·sınız. ıye- !arda yıgınlarla kıtap.. Hep kıtap K dk'" .. . . i · .. tun olduğ E" b" .k. . . alıyor. Bu esnada Grodeı;ki şaşkın Neticede Grodeski Veıfat Abut çifti 

rek kapıcı onun sözünü ke~ti. Siz de duruyordu. a 1 
•. oyune geçmıştım ... ~tanbula don , .. u~~... ge'. ır şı a~etınız bir vaziyette karşıladığı topları dai -ı -. . . · _ · dıtar· 

ihatalı bir kafa ,.0 k mu? Var Fakat İ t k ,,. . d . 11 , k mek uzere ıskeleye geldıgım sırada iki var.a mudurıyete muracaat edınız • . ·ta tı Fak t 1 .. d'· .. da maglubıy etten kurtulama 
böyle mankafa kalmanıza sebep oku FT k d rt b' adın gozume ılıştı, o sırada sılah ıes· te d h d'kk ti' • b 1 k oyunu 6-4, 6-3 kazanarak fına 

, . · ş e nşa ,,.,~an a ) ar. aşara .... k .. .. . . . . • dedim 

1 

ma av a yor. a r or uncu sen- . 1 rıııi· 

- ı ıp uy usu ar~·ın a ~e ır ses . Reis, şahide, zarfın jçindf' a a ı a ı OJ~namaga aş ıyara ktıJnt· 
mamış ,.e cahil olmanızdır. Ne kitap duydu: len duydum. Bu kadınlardan biri vu- zeytun müteakip setleri alarak giyimi kaza- sabakasından galip olarak çı • 

d 1 d'. .. .. y ki olup olmadığı hakkındaki fikrini sor d fesli· ve ne e gazete karı•tırıyorsunuz ! - Uyuyor musun? Ht>y. sana soru ru up yere uımuştu. anına ya aı- · nıyor. Müsabakaların nihaytin e • 
B• "' t S d k d · ld - " du. Şahit şu cevabı verdi : ••rş ır JUtap almalı ve okumalısınız! Pek yorum. U'-'U."Or musun•. "'"o··bet esna- ım. onra an ar eşı 0 ugunu ög- Ik 't · · · A S" Y'"a"" ' ' " - Zarf bir hayli kaba idi. O ka- Müsabaka nihayetinıJe bayan va omı esı reısı sım ure , ' 
ala okumasını biliyor•unuz. Matbu sındn uyuyorsun ha .. Ser•em, hay • rendiğİhı yanındaki kadınla beraber, balıkta bir zarfın içine zeytun sığabilir Grodeski 6-3 _ 6-3 galip geliyor. fından galiplere ve fin3Jistlere kupa· 
yazıları da söküyorsunuz! Sen Mişa rnn.. yere yığılan kadıncağzı otomobile ko- Belki de zeytun vardı, fakat ben bil- Üçüncü müsabaka: Cift erkek. !ar hediye edildi. .---O 
bir kitap alıp arkadaşlarına okuyabi Filip silkindi; elleri.vle "'Özlerini o- yup hastahaneye götürdük. Tekrar e-,., mıyorum. 

lirsin! Bu hem faydalı ve hem de hoş ğuşturdu. Kar~ısında komi•er duru- deTİm ki ben orada tesadüfen bulun- B 
1 T b

. . u zarfın Bakırlc.öyündcn Hasan İs· 
o ur. a ıatın içinde neler mevcut yordu. muştum. • 

Almanyada zengin spor 

müsabaka la n mile postaya verildiği anlaJılmış. fakat 
bulunduğunu, başka memleketlerin - Uyuyorsun ha! ... t'\-umarı ben Bu sırada suçlu Rifatın ayağa kal- mahkemece yaptırılan tab.lı:ikat neti _ Almanya'da her pazar büyük bir 
ahvalini, ba1ka milletlerin neler yap sana gösteririm. Vazife esnasında u- karak reise hitaben : d 

ki cesin e bu mürsel bulunamamı,ıır. spor haftası halinde geçmektedir. 
tı_ arını kitaplardan ö!n'enebiHrsi - yumak!.. Görürdün sen! .. - O gün, karımla birlikte gördü- B d ! un an sonra gelmeyen şahitlere Ezcümle geçen hafta da Avrupa'da 
nız ! nsan arzu ederse, kitaplardan İki saat sonra kapırıyı komi•erlik- ğüm yabancı erkek bu adamdı ı dedi. tebligat yapılmak için muhakeme bas- bir turneye çıkan Amerikalı atletler, 
iyi şeyler çıkarabilir. Fakat böyle, ten çağırdılar. Oradan dönüşte kapı- Bundan sonra polis Mehmet Alinin ka giine bırakıldı. · Alman milli atletlerile karşılaşmı'!-
sırf yiy~p içmekle ömür geçirirseniz cı doğru mutfağa girdi. 1 ===~::;=:;;=.:;.:~53~:;====1==~=~=~~======== lardır. 
ahırdakilerden farkınız kalmaz.. Az evvel söylediğ'i ;ıözler mutfak Yaş üzüm rekoltesi şekten alınan vergiler tamamen kal-

Aşçı kadın yine atıldı: , halkının hep•ine dokunmuştu. Hep- Mar~ra havzasının bu yılki yai dırılmıştır. 
- Kapıya gitmek zamanın geldi ııi de masanın etrafına toplanmışlar ı üzüm rekoltesinin 63 bin tonu buh- İnek ve ökiizden alınmakta olan 

Fi!ip ! yavaş yava., kitap okuyan Mişay1 din cağı anla5ılmaktadır. Alakadarlara bu 
h t ı h be 1 d 60 kuruş vergi de 35 kuruşa indiril-

- Biliyorum; bu sana ait değil liyordular. Filip yüzü kızarmı.~. mo _ usus a ge en a r er en anl~1ll-
Sen üzerine düşen işleri yapmağıı. rarınış bir halde l\.fişaya yaklaştı. Ve dığına göre, bu miktar, bütün Tür- miştir. 
bak! Bana, kaç yıldır yaptığım vazi- kitabı hiddetle iterek: kiyı> yaş üzüm rekoltesinin dörtte bir : 
feyi mi öğreteceksin? tqte böyle dost- - Kapa şunu! diye bıığırıiı. miktarına tekabül etmektedir. 
!ar, bir kitap veya bir gazeteden da- Gelecek sene yaş üzüm rekoltesı-
ha faydalı bir şey yoktur. Ben kapı- Pançar miiatahsillerine prim nin daha mütezayit bir rakama baliğ 
da otururken siz, beni uyuklıyor ve _ ~urak giden hava:ırdan_ za".'r. gör- olmasına önümüzdeki yıl çalışılacak
yahut çene mi çalıyor zannediyorsu- muş olan pancar mustahsıllennı ko- tı.:. 
nuz? Hay,r. Ne münasebet! Daima ruma kve istihsalatını teşvik etmek 
yanımda küçük bir k'tı b 1 d gayesile, Türkiye Şeker Fabrikaları 

ı ap u uıı urur An . Şirk t· "st h ·ıı 1 
onu okurum. fşte böyle bir kitap.. onun e ınce mu a sı ere y~· 

Hayvan vergisi tadi13tı 

Mes'ut bir nişanlanma 

İstanbul Opereti ünlü san'atkıirlla-
rından Bay Sıtkı ile tiyatro aleminin 
eski üstadlarından Bay Niyazinin ke

rimesi Muzaffer Atalayın nişan töre

ni Diyarbakırda güzide zevatın hu-

Bu atletizm temasında yeni yeni 
Alman rekorları kırılmıştır. Bilhassa 
400 metre manialı koşuda Harbing 
yeni bir Alman rekoru yapmıştır. 

Yeni rekor, 47 saniyedir. 400 metre
de Ray Mullor yine yeni bir Alman 
rekorunu egale etmiştir. Bu rekor, 
46,9,10 dur. Halbuki, Alman atletleri, 
Amerika'lı atletlerle bilhassa çok çe
tin bir mücadele yapmışlardır. 100 
metrede Amerikalıların meşhur zen
ci atleti Ben Johnson fevkalade gü
zel bir finiş yapmış ve 100 metreyi 
10,5 te almıştır. 

Bundan başka Negerhacefield u
zun atlamada da Amerikalılar hesa-

Kap1cı cebinden kü ük b" k't.a pılmış olan mukavelelerde yazılt olan 
,;ık.ıtnp oradakilere gös~erdi. ır 1 

p Hatlara zamimeten kilo başına 0,125 
_ İ•te benı· 1 Çoc k kuruş prim verilmesi takarrür etmiş-'\ m meşra em... u - . B . • 

lu""mdanbe · b •t· t tt' lır. u prım karşılığının hükılmetçe e ~ rt unu ı ıya e ım . . 

Hayvan vergisi kanununda tadilat 
yapıldığı Maliye Vek5.letinden alla
kadarlara tebliğ olunmuştur. Muad
del kanuna göre at, iğdiç, katır ve e-

zurile icra kılınmıştır. Tarafeyne s•
adetler dileriz. hına güzel bir netice almıştır. Bu at

==============================Jet, uzun atlamayı 7,50 atlamıştır v<'! 

'Bil'" ışıktır ceha!e•s 1 tt' ;) ternını de kabul edilmiş oldueu İkti-' ... , we zume ır. tV 1r•ı . d .1• b' ... 
Ju sözü unutma,·ın ı N · b .. 1 sa e .uetın en vı ayete ıldırılmı~ 

' · e ıi<C oy e... t· " k" · k d b b 
Fı.lı'p ka ali rak ır. ı.uez ur . ır ete e u apta ay-

pıcı sopasını s ıya ve . . . -- .• 
homurdanarak mutfaktan çıktı. Ka- rıca talımat venldıgı ılave olunmu'i-
pıya gidip bir sıranın üstıine otur _ tur. 
du; ve mağmum, dilsiinceli bir ta - =============== 
vır takınarak mutfak halkını düsün - İktisat Vekaleti Sergiler Şefi 
meğe koyuldu. ' İktısat vekaleti serr-iler şubesi şe-

- Bunların domuzdan farkı yok fi Bay Suat Şakir dün ~nkaradan 
h ani.. diye söylendi. Ve sonra cebin- şehrimize gelmiş ve fkt1"at Vekili 
deki küçük kitabını çıkarıp derin de- Bny Şakir Kesebiri zi,rnret ederek 
rin okunıağa başladı. Nevyork . ergi•i hakkında izahat ver-

Birinci sayfayı çabı.ık çevirdi. miş ve bazı direktifler almıştır. 

- . ~ t" . ~ ~ . . '. . . 
-----.. . .. · ·... . . . 
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• - . J 'r- .-. . ... ( f 

ile sabah, öğle ve akşam 
h er yemekt en sonra muntaza man d4lerinizi fırçalayınız. 

. bundan sonraki müsabakaları hep A
merikalı atletler kazanmıştır. 

• • ~ • ~ • •• .. • • • ..... •• • • • l :-·-

Amerikalı Vodrof 800 metreyi 1,51,5 
de koşarak gayet güzel bir derece 
yapmı~tır. 1500 metreyi de Amerika
lı atletler almıştır. Amerikalı atlet bu 
measfeyi 3,49,4 te koşmuştur. Bilhas· 
sa bu koşulardan en heyecanlısı 110 
metre manialı k"'!u olmuştur. Ameri
kalı atletler, bu mesafeyi 13,9 gibi 
dünya rekoruna yakın bir zamanda 
koşmuşlardır. Halbuki Almanlar ay· 
ni mesafeyi 14,5 te almışlardır. Artık 
bundan sonra Almanlar, Amerikalı-

!ara harika insan ismını vermişler• 
dir. 

Yine Amerikalı Valker iki metre 

yüksek atlamıştır. Yalnız Almanlar 

sırıkla yüksek atlamada 4,30 gibi ga· 
yet güzel bir derece yapmışlardır. 

1 ııer Bu suretle Avrupa'ya gelen ate , 
Avrupalılarla yaptıkları bütün 111U' 
sabakaları kazanmışlardır. 

At yarışlan 

Bugün saat 14 te Veliefendi çayı• 
rında 4 üncü hafta at yarışları yapl' 
lacaktır. Bugünkü yarışların çok h~· 
yecanlı olacağı tahmin edilınektedır· 
Bugünkü yarışlara şimdiye kadar ": 
zanmıyan yeni hayvanlar da git 
cektir. 

bu glinkü deniz yarıtl: rı 

Her sene Moda Deniz K!übü tarJ' 

fından tertip edilen deniz bayrartı•• 
bugün de Moda'da yapılacaktır. 

Moda kulübünün tertip etti~i ;~ 
deniz yarışlarını bizzat Başvekıl · 

131 Bayar id'are edecektir. 
Moda Deniz Klübü, bu yarışıar•~ 

iyi olabilmesi için uzun zamanda" 
beri çalışmıştır. 

\f\'el 
Bugünkü yarışlar, öğleden e g i• 

ve sonra olmak üzere iki kısımdır. 
1 •a' rinci kısım saat 10 buçukta baŞ ı) 
1<tl'· cak ve 12 ye kadar devam edece dC' 

12 de yemek tatili yapacak olan 
nizciler, 13,30 da ikinci kısım yarıl' 

sa· 
!arına başlıyacaklardır. Yarışlara > 
at 18 de nihayet verilecektir. p.yrıc 
gece de Deniz Klübünde balo veri!e" 
ccktir. 

ıt•••••• ........ ••••••..,•••.._.._.._.,...._...,., • ..,..,.. E ... beki' f d" ' d F k t t bb" d fJi bit , f - mrınızı ırorum, e en ım, yor u. a a eşe us sura üştü.. ştipheyi çeken bir ip ucu yok mu? - Beni böyle mühim ve şere . 
1 

~ 1 ı diye cevap verdi. - Herhalde anlatılmış olacak. _ Hayır. Hem bunlar bizi alaka _ işe layık gördilğünüzden dola)'! ,ıı . 
- Bu isi bize hariciye nezareti tev p k t d' · - · N- n J t kkil d -- · b'Jmi"orıı,_ . . . . _ - e eve ıyemı.vecegım. eza- dar etmez .. Ancak ran'.levuya gele • ası eşe r e ecegımı ı , ,.ıış 

Casuslar ŞI• rketı• l dı ettı. Senı çagırmadan az e\-veı bu retin adamiyle karsılas:-ıcak olan •a- .. . tşi üzerime alıyorum· ve hemeıı ç 
h d · ı . 'k ı d"kk ti ... · · ,. cek adamı oy le sıkı bır tarassut altı- ' 
ıısusa aır o an H•ı a arı ı a e · hsı meçhul verdıgı sözü tutup rande- . . mağa başlıyorum. 

okudum Fakat onları ort:ıda bırak- ı . na almışlar kı nezaretın adamına ·çifl 
: _ . '. vuya gelememış. Dün ise Taymis'den • ' - Hemen şimdi.. Masrafların 1 

Çeviren : L. BERCMEN mak dogru olmadıııı ıçm yaktım. bir ceset çıkarılmış. B!I ce:;edin kati- malumat veremeden haklamışlar... . 1 ık )JO' 
R··~r Şerı'dan ba•ivJe ''e\·et ı'şa N d k . ted'"' . 1 d ? korkma ve çekınme ..... Sana aç 

Y~•-•-• .. ---... •-•-•.,••-•-••·•-.. •~•-..,•-•-• .... --•-•-••--- ı.,... v, " - yetle kime ait olduğu bilinemiyor a- e eme ıs ıgımı ana ın mı. . İ ·-· h8r. 
"Gizli te~kilatın., rei•i olan Lordı Masasının bir kenarında, bir kai- reli yaparak ağzını açmadı . . .. . - Evet efendim no verıyorum. stedıgın kadar • 

O zaman Lord Milton çekmecesini dma gl~nb~lbır tesadukf _eserı olda.rak mı _ Bundan son;ası artık senin' ca ! İşe başladıktan sonra yalnız pe 
!\Iilton, elindeki kısa ciimlelerle dol- de üzerine dizilmiş beyaz, saı·ı, yeşil, . . d . . kili' eme ı ı mem, mez ur cese ın ran- · . de te • 
durulmus, ve•ikaları dikkatle oku - mat, kırmızı, si vah ve daha ba•ka açtı; ıçerı en garıp ve acaıp şe ı, d ı · ı· ı d mi Mümkün oldugu· kadar bu işi süratle nimle evde pek lüzumu h:ılın , ., evuya ge mesı azını o an a a a. ' :l , 
duktan •onra oturduğu koltuktan renklerde düğmeler vardı. u~un ustuvanevi ve demire benzeri bir rabıtası var. halletmeliyiz. Tamamiyle ikinci plan mas edeceksin! Zannedn~m eıı ~ ,~ 
kalktı.. Koltuğunda oturan L0 rd Milton'un lıır şey çıkardı. Fakat bu herhalde _ B b ta d' .? ö· . b"l' . da, yani el altından ç:ılışmalısın ! İş- !im yol senin için c. F. metoılııı 

d · d 1 kt" Ç" k" k ura ı ne ıı. gıene ı ır mı , . • 
Odanın konforu mükemmeldi; iyi işaret parmağı kırmızı düğmenin üs- emır en ° ma.'lll gere 1• un u pe · ? s.ine yarı.vabilecek bir ~özüm yok. Ce kullanmaktır. F k t · sen 1ıiJır haf'f .. .. .. d yım. a a yıne 

döşenm4'ti. Ayni zamanda, şöminede tüne doğru uzandı; bastı. Ondan son- 1 gorunuyor u. .,.. · sedı' şo"yle biı· go"rmek i•tersen Vap- sin! • - ,,ezaretın adamı görüşecek şa- 9, 
yanan gür ve bol bir ateş odayı adam ra arkasına iyice dayanarak gözle- Ş -:-dBu;un ne oldugunu anladın mı hıs hüviyetini bildirmek üzere ya - pingdeki morgdadır. H<ıttii en yakın Bunun üzerine Rişar Serid!\tl 
akıllı ısıtıyordu... rini soldaki kapıya çevirdi.. erı an 

A '1 d f d. kasına kırmızı bir sardünya çiçeği mesai arkadaşlarına bile bir şey aça- yağa kalktı: •· 
Lord Milton elinde t•ıtmakt.a oldu- Aradan, birkaç saniye geçince Jı:a- - na ım, e en ım. takacakt Daha gen· Uıf Tta g't vım deme! Şurasını terkettig-in an - - Peki efendim, hemen i~e J.ı:l': 

ğu vesikalarla şöminen'n yanma gel- pı açıldı; ve içeriye uzun boylu, genç - Bunun ne olduğunu ve ne için . . ı. '. . 1 ~ sı a 1 
• 0 

di; bir saniye düşünceli düşünceli bir adam girdi. Kapıyı dikkat ve iti- kullanılacağı hakkında bir tek kelime mıye!ım .. -~ıze, şımdıye kadar neler dan itibaren öyle tehlikeli ve mü
durdu. Sonra kağıtları itina ile birer na ile kapıyan genç adam masaya i- söylenmiyeceğini şüphe•iz takdir e- ol~ugu deg~ , bunda1: sonra ne ola_- him bir taahhüt altına girmiş bulu-
birer yırttı ve kıpkızıl bir halde ya. !erledi. dersin! cagını tesbıt etmek lazımdır. Şunu ı- nuyorsun, ki... Benden bile ~üphe et-
ııan ateşin ifine attı. Lord Milton giren gence yanıba~ın _ Evet efendim. la ve edeyim, ki randevuda gizli bir meli•in ! Kormalısın ! Gözünü aç ve ağ 

Yanan kağıt alevleri:ıe hir müddet da lıir sandalye gösterdikten sonra _Bunun hakkındaki tafsilatı anlı- şey değildi. Nehirden çıkarılan cese - zını sıkı tut! İşin fenası arayıp bu -

lıyorum.. .
1 

A . . t' . b k Loı·d l\fl -
mır vazıyc ını ıra an • 

. dıııı~ 
ton da yerinden kalktı; ve Şer• 

elini uzatarak: ·ıı 

- Talihin a~·k olsun oğlum. Setli e 

hesabına pek üzülüyorıım; fııkat 11 

yapmalı, ki iş pek mühim: ve sen , 

den daha becerikli ve akıllıHtll 1 geÇ 

baktı; \'e aklına bir şey gelmiş gibi - Sana havale edilec:ek çok mühim yabilmek için azami bir ganet sarfe- din ~·akasında kırmızı lıir "ardünya lacağın adamın hüviyeti hakkında se
maşayı lıp kıiçük, ve kabuklu birer ve hususi bir işim var, Seridan ! de- . . . . . : . . çıçegı var . , ni pek aydınlatamadım. Nehirden çı
kül yığını haline girmi' bulunan ka- dL dıldı. Harıcıye nezaretı hala bu ışını - Demek, ki onu iildıinnüşler ! ı karılan cesedin üzerinde bazı ufak te-
~ıtlnnn kültinii dağıttı. Bu iş de bi- Delikanlı bu söz üzerine biraz gü- iz_i ~eşi~de ... Ada~lar.ında.n birinin, - Evet... Tam kalbinin üzel'İne bir fek şeyler bulunmu~. Onları sana ve-
tince hemen masa~ının başına dönüp Iüm edi; ve Jini altın renkli saçları • huvıyetı meçhul bır a.ınn ıle temasal hançer indirmişler.. ı recekler; belki bunlardan bir io ucu meme imkan yoktu. 
oturıl ıı nın il tünde ııezdirdi ve: geçmek üzere olduğu tahmin edili - - Htiviyeti hakkında dikkat ye elde edebilirsin! (Arkası , .• rı 

~·a 

/ 

d 



YENi SABAH 

Çinliler hücuma geçti Nevyor sergisinde Türkiye 
ır (Baştarafı 1 nci sa uf ada) po~ar~ iş birli~~ a_ave~ et.m~ktedir. lstanbul Radyosu • • .• • • 

.ı'Sayıfa: '1 

Almanyada mJ 
harekette 

~betçiler mezuniyet almadan sokak- şehırlerm .e~serısı şı:nd~ ~ınlıler ta- 14 Aiıntoı 938 pıızar Sergıde ı hır Turk mahallesı ıle· (B~tarafı 1 nci sayfarfu) 
bulunan herkes üzerine :neş etmek rafından ıstırdad edılmıştir. Öile n•tri:rau ... b f d ı la-

~ ... · L ki d • ı .. t " d k" D J k J k sun u muvazaa or u ar mensup "<l.ltıni almışlardır. Pootung ile Şan- unga enur yo u us un e ı Saat 12,so Plakla Tilrk musikisi, 12,60 , t YO . 
ılıay a d f "b t .. kşam Japon kıtaları Izogai fırkasına men- havadi11 13 06 pliıkla Türk musikisi, 14 ev e pav nu uru aca rına mencdılen Alman mıntakaları-

rasın a erı o servı :n a - ... • 
!atı tat· · · sup olup bu fırka mevcudunun yüzde son. . nın mufassal listesini bildirmiştir. ıl edılmektedır. . .. · . . Al.tam netriyatı: (Maştarab 1 ncı sayfada) hakikaten Amerikalıları celbedebı- . . _ 
dt ıtlankos, 13 - Jnponlnrın Çın m~ altn_ıışı. Y.angste nehrı cephesıne sev- Sruıt 16,30 Taksim stndınrl:ın naklen: ... eyyorktnki sergiye iştirakimiz - lecek yerler muhtelif ve en yeni ve- l Harbıye Neznreti,. bu sebepten d~l~ 
b t~a hatlarını kırmak hususundakı kedilmıştır. . • . . . İstanbul festival ~enliklcri münasebetiyle de iki gaye güdülmektedir: Birincisi sait ve tertibatiyle yepveni bir tarz- yı, Almanyaya gıdeeck olan İngılız: 
~UtUn tşebbüsleri akim. kald1~'1nda~ Honan vılayetmın . şarkmdakı yapılacak serbest ~reş müsa~knlan, 2~ memleketimiz hakkmda faydalı pro- dn gösterilecektir. alakadarlarıru, muvazzaf İngiliz or-
ı.,hretıeri akim knldıgından Kuı- muharebelerde Japon znyıntmm 30?0 s:ıat ayan: Grenvıç nıs:ıtnanesındcn nak- paganda ikincisi de ihracat malları- İhrncat mallarımızın nefaset ve dusuna mensup olmadıklanm isp.ıt 
'Ultlg etr-.r daki harebe va- ölü ve 6000 yaralı olduğu tahmın len. Keman konseri: Konservatuvar pro!e • ' b'lf"'l . l . . 'k 1 l h k 'k• 
tı'. . iUin mu . . - ı . d Lik Amar ,..i~·anoda Sabo. mıza mahreç bularak ı n satış yap kalıte ermı Amen a ı ara en a ı ı eden bir vesika almıya ve bu vesiknv1 
Setınd hl b' d •. ikJ'k 1 edılmektedır sor ~rın en o , •· J • • • • 

lıt e Ç ır egış ı . ~ nın~- • · Ş . ·n· . . 1 _ Şubert: Sonat Ja minör. mnk suretiyle mcmfcketo döviz girme şekilde tanı.taca.ğımız gibı Türkiyenın Londra'daki Alman büyük elçiliğine 
kıı. Yangtsenin şimal sahılınde Çın Hankov :- ansı '.1 ay~tının c~- 2 - Tartint: Tyfcltrill. sini temin etmektir. de bir poli külUir memleketi olduğu 1 göstererek kendilerinin bu mıntak:ı.-
llı "~etleri Huangmei mevkiinde n~bun~a Çın kuvvetlerı ahıren mu- 20,40 hava raporu, 20,43 Ömer. Rıza DE!"'iet pavyonu: ve birçok ihracat maddelerimizin ta- larda oturmalarına müsaade vere'l 

Ulrabil taarruza geçmislerdir. Ja- hım bır zafer kazanmı~fardır. Yan.şu Do':'Tlll tarafından arnpça söylev, 21 saat Sercrı'deki tekmil devlet pavyonla- biatin b"\.."ettig·i fe\ ka!adcliklerden b' ruh t ·ı d ~ · ı· · da 
İIOtıla • • ar b' · d ç· · k" d b ..,~ ır sa name ı e egış ırrnıye -
ı. •. rın bu mevkideki ricat yolları ~ı~ ı gar ısın .e . ınşuı _mev ı:n en ayarı~ Orkwıtra: b 

11 
h 

1 
rı arasında kurulacak ol!ı.n devlet dolayı eşsiz hassaları haiz olduğu te- vet eylemiştir. 

"'qJ1nı· ld • d H · · ıtıbaren garp ısbkanıetınde ılerle- ı - Of!bach: Ln c c e ene. . . . . • _ _ .. . . . 
ı....... ış o ugun an unngmeınm 8 . . 2 - Borodin. Dans les stef'pes d'Asire pa\•yonlarımız da reJımımızın bu tun baruz ettınlecektır. Faris 14 (A.A.) - Almanyamn as-
,ıcına ı dakik · t' edilmek- mekte bulunan (10 ) ıncı Japon fır- · · . . - - ti 1 ' 
~· ıer a ın ızar . control. kudretı ve elde edılen lrntun ne ce er * keri hazırlıkları hakkındaki haberle-
'l' .n-. Huangmeinin şarkında kain kasın~ mensup kuvvetl~r~ ~ın _kuv- 21,so Muzaffer İlkllT ve arkadaşları gayet artistik ve en müşkülpesent Site Türkte de her menu ve her ri mevzubahs eden cFigaro> gazetc;i 
le:~h~ şehı·inin zaptı i~Jn Çin kuvvet i v~erı t:ırafından tavkif edıl~ış v: tarafından Türk nıusilosi \·c b:ı.lk ,arkıla- 1 

kimseleri l.ıile memnun edebilecek bir kısmı, o kısımla en çok alakadar diyor ki: 
~~ ?ıd<.Ietle hücum ettiklerinden bu 1 bırçok gılnler devam eden şıddetlı rı, 22·!0 ~ovotnit~cn nn.klen .orkestra kon- tarzda canland'mlacak ve dekorns- te.~ekldil tarafından idare edilecek Hiç kimse A1manyn'yı tehdit etmi-

d tın ileri mahallelerınde muharebe muharebelerden sonra .Jnpon kuvvet- seri. Kamıl Ak?l ~a:esın<l" .!
2

'
50 

2
so

3
n ha.ot '-"Onu itibariyle umumi ahenk vücu.de meselfı bilcümle madenlerimiz gayet yor ve hiç kimse Almanlarla mün!l-

'\"aırı . . l · t ·ıe mağl ed ·ı "şt · herler ve rctseı 6 unun urogrnıııı, saa J I 
L etnıektcdır.. Çmliler bund~n ı erı nmamı up 1 mı ır. ayan son. getirilmesine çalışılacaktır. zengin surette Etibank t.ara!ından 

1 
zaa çıkarmak niyetinde değildir. O 

f~a ~-ışan cıvarmda da bfiyuk B~ muharebelerde 15?0 Japon 1 Ankara radyosu Burada eski Türk medeniyetleri, teşhir edileceği gibi bu bankın sergi- halde bütün bu hazırlıklar niçin? Bu, 
it Yet gostermekte ve Japonları ' ask~ te!ef olmuş ve ~fO esı: ~ın~-ı 14 Aiuıto• 938 pazar arkeoloji servetimiz ve bilhassa cum- de bulunacak mümessili alıcılarla da ya hep ya hir içı'n bütün varın1 ri.;-

aç etmektedirler tır. ÇinJıler, nıuhteJı büyukJukte " ıh • t' f ~ ı· d • d d" • t d -T• -.:ı t kt ' 3 
• • . • Oile ncfriyatı urıye ın eyız ı evrm e ınamızm emas e er~ mca.uen sa aca ır. ke etmiye niyetllenen kumarcınm 

llıu~uan~ ile Susung ar~sındaki 200. oto~obıl, .: sıper ı~~van topu, 3? A Sant 12,30 Kaı:ı~~ plak neşriyatı, 12,50 \."e elde edilen şayanı ha-yTet neticeler Bütün hazırlıklar iktısat vekale- son bir hareketi midir .. yoksa, diğer
b.. arebelerın vukuundanberı Japon hafıf mıtralyoz, 300 tufek ve başka plilda Türk mnsıkısı ve hnlk prkılan, Amerikalıların en iyi :ınh'-·abilecek- tinin sergi gayC'!iyle de tamamen te-

1 
· · 

1 
h k ti · .. · ' Ik 

..... ,· al · h b' ·-t· tın' ı · · " ermın yanış are ·e en uzerıne ı ıatı 4000 kişi olarak tahmin edil- ~ zemeı nr ıye ıg ın3m e ış er- a1ans haberleTı.. leri bir tarzda teşhir ye ifade edile- vafuk etmekte sergide bugünden ziya fırs h ist'fad h"-
~· dır. Aktam nepıyatu • • • ~ ~ attan emen ı eye .-

l.• ır. H k 13 · h Saat 18 so pliikln dnn<ı mu!likisi 19 151 cektır. de yarının da ternınıne buyuk gayret zır olmak için her sahada bütün koz-
~'lan.... 13 Askeri k · ak- an ov, - Çın ava ve top- ' · ' ' · · d -k' · f 1 1 k k bul ed"l ' --,-ng, - a) n . 1 • _ Türk musikisi ve halk ş:ıı klılnrı (Sala hat Devlet pav) onumuz a es ı me- sor o unması esas o arıı a ı - lan elde tutmak istiycn bir politik:ı-

~ n verilen ~alumata göre, .bır- çu kuvve~ en geçen P~2~: günu Yan~ tin) 20 saat ayarı ve arapı;a nt>şıiyat, 20,1s j deııiyetlerimiz mütcselsili surette, o miş buluııur. :Nevyork sergisinin adı nın icaplnn mıdır? 
bıı 1Ylardanben Japonların elınde t:e nehrı boyunda Kiukıa~g ~.evkıı Türk musikiis ve halk şarkıları (Amatör devirlere ait, müzelerimizden alın- da zaten "Yarmki dünyayı koruma ==================== 
~lun?1akta olan sevkillceyşi ehem- cr~arın~a son. de~cce faalıyet goste~- Cemile)• 21 şan plakları) 21 ·15 stüdyo ııa- ı mış kıymetli eserlerle tecessüm etti- sergisi,. <lir. • 

Yeti haiz )Sun - Şjyapm) istirdat mışlerdır. Kıukıang,ın ı;mrkındakı !on orkestrası: . rilecek ve rnemleketimi?.de bugünkü Denizbank vapurlarımı:z.ı maket- Yeni çocuk b-11hçeler ve çocuk 
"'1ltn· · · Kineyşih mevkii civarında 3 Ja on 1 - Walter Eilcrs: M:ırchen Aus Wıen ~ıı ıştir. Bu mmtakadaki Japon . . . p . 2 _ Gcrg Schütz: Ncna die drehorıı:el sulh ve refah devre.-;i bilhassa mühim ler ve sair vaziyetlerle teşhir edecek kütüphaneleri açılıyor 
d ~etleri bakiyesi şim~l istikametin Harp gcmısı de Çın hııva kuvetlerı s · 1 ver alocaktır. ve müşterilerimizin memleketimizde . . . 
e • ta 'af dn:n tah · d'lmi t• Ba k pıe t J Şehnn muhtelıf scmtlcnnde ku -tren çekilmiştir. r ın rıp ı ş ır. ş aca 3 - Weber: Darinkıı Burn.da Tür:k kadınlığımn umumi kolaylıkla seyahat edeliilecekleri e~ . 
ltfu1ıa t ld" •• ü .. - 2 gemi ,kuJJamlamıyacnk hale getiril- 3 - Wcbcr: 1. i\losiqııe. havnttaki miihim mevki ve rolünü rnfmda fikir vermeğe rnh<-acaktır. nılacak olan _çocuk bahceıe:ı, çocuk 

sema ın yı onum muna d'ği ib" b. · d • k ı tı ,, ~ ' kütüphanelerı ve çocuk denız hamam aet:-t•l j .. ı gı 1 ırı e .}a ı mış r. 4 - Roc!tm-: Darinlcı göstermek için mutena bir köşe ha- Eski Türk sefinelerinin maketleri . r • • • 

~. ue ı e apon numayışı Öğleden sonra asker yüklü bir baş 5 - Bru o: RFv.mmett:ı. 
1 

k B.. "k Ö d . "h . F fh 1\1 h t ta f d d ları yerlerıni tesbıt ve ınşa ellerını te 
t """11ghay, 13 (A.A.) - Muhasama· ka Japon gemisine ayni mmfakada 22 ajnns habcrlcr.i ve hava raporu, zır anaca ve uyu n ~,.ın . arıç- ve • n ı e. me ra ın an onan- min için teşekkül eden, kaymakam-
il\ bacıla....... ld" .. .. m··nase Ç 22 15 ''arınki program ve .. on te sulh, yurtda sulh,, \'ecızelerı pek manm Harbıyeden Kn2mıp:ışaya ge- 1 b k 1 kl aı~ 1 kı" b"lg,.., L.: " ~ ... sının yı onumu u · in toprı,ısu tarafından ı'"nlıetler ya • ~ · · . . . . . . . arın a~ anı arı wnc a o " 
~ r • ""' - canlı ve artıstik surette ıfade edıle- çirilmesi mUteh:ırnk bır . ~ılde gös- . . . 
"'r._e, Japon tayyareleri, cnternas- pılmıştır ·ı kt' s . . 1" . bal k komısyonları ne beledıyede bcledıye 
"-..ctl · · lı · cektir. Ayni zamanda devlet pavyo- terı ece ır. ergının ı unya ı çı- . . . b k 1 ğ k · ve Fransız ımtıyaz mıntaka· Birçok boş Japon g"mileri birkaç H • h b• ek d d reıs rnuavını bay Raufun aş anı ı 
""1~ üzerinde uçm,, .. ıar ve yabancı • " aplS ane JDaSJ numuzda sulhçuluk politikamız Ame- lık pavyonunun varyonun a :ı en altındaki komisyon hızla fü.nliyet1cri-

ı_ ~ gündenberf Kiukiang mevkiinden iti- 'k ı ı 'h' l · d · ..ı· kad t ı ""~ ""~t kl ~tler ··mı t giltere ve rı a ı ara, zı ın erın e şımı:ıye ar mu ena su arımıza marnıus u. ı ar d t ekt d. ler Kaza ko t ve ezcu e n b y d •h l k ı• . . . ne evnm e m e ır . • . -ta"ft- 1 h' a h- mı uhte:vı aren angtse nehrin en aşağı in- Dl aye yı l ıyor karışık bir yer tutan yakın şarktaki dırı olarak te.~hır olunacaktır. . 1 k 1 ..ı h.1• d b . 
l.. ~"'14l a ey ın e ucu an m • . . . . · . . . . mısyon arı aza arı ua ı m e u ışe 
oıtyilnnam.eıe atm lardır Bu beyan- mektcdiı-ler zannedildiğine göre bu . sulh ve selamet devresını en ıyı ve Ayrıca sergıde; İzmır ve havalısı elveri. li '-'eri bulup bir ra-
ıı:. ... : r ış · · . . . (Ba.,tarafı 1 neı sayfada) .. b t r, • • kild ı t • ı ~ · ü .. · · ı · d - el b yarar en • ~ 
(ı~er, bu rnillcUerin cempcryalist> geınıler Yangtse cephesı ıçm yeni tak v .. mus e uıı şe ı e ana maga ça ı~'l- n_ı~ zum~~ ıncır erı c guz am n- porla bütün vaziyeti eı;as komisyona 
Je~11IDlnu ileri sürmekte ve Çin mil- viye kuvvetleri nlmnğa ğitmektedir- kike memur edilen mutehassıs mı- caktır. • . . . l aJlar.dalı.ıl~nd~. p~rake~~de ~larak sa- bildirmektedirler. Şim!liyP kadar nl 
'-lİlli ~Asyan k tulması ıç' in Ja- lcr. lmarlardan mürekkep heyet, dün be- 1 l\:femleketımızm her mevsımde tılacagı gıbı muhım muşterılerle de t k çocuk bahçesi ve kütüphane-
~ ın ur ~ h .. ·t ld • t d · · · J tr f d ~ .. ek · · 1 aza, :::::=======================::::::=== lediye imar şubesinde toplanmış, son er spora musaı o u~u su e avı sıparış er c a ın a goru m ıçıu . 'tt"h olunabilecek mnh:ılleri tes-

Büyük 
tatil 

1 · 1 · .. 1 · t "b t l b l k' d sı ı 1 az kür evlerine yollanuştır. R. S. F. S. R. kararını vermiş ve hazırlamış bulun· yer crı, nv spor arı ve ~.ır goril mesı ertı a a mmış u un:na uı ır. bit ederek komisyona bildirmiştir. 

Tababet İşçileri Sendikası Merkez duğu raporu valinin rıyasetiııdekı Komisyon bunları m:ıhallind gyrdtik-
Komitesi hesabına olarak 5000 talebe komisyona göndermiştir. Londrada bir adam 38 saat rn, otomobilcileri ikaz etmek vazife- ten sonra kati kararını verecektir. 
istirahat evlerinde, 1200 talebe de sa- . 1 h . . sile 800 memw· dökmüstür Bunlardan yalnız Eyiipteki tek so-

Mımar ar eyetınm komisyona go··mülü durmuş :. · ı 
naotryomlarda oturacaktır. . ld ~ .. p t Bunların vazifesi en küçük dikkat- kuJJu medresesinde yapılın.ısı tnkar· 

H Ik: kom' likl · d k d'l 1 veı:mış o Uıı;U rapora gore, ros un Erik isminde 83 yaşında bir İngi- . . 
a ıser erı e, en r er nt? 1 planında tadilat yapılmnsma lüzum liz, bir tabuta girerek, tam yedi gü.i sizlikleri görülldüğü halde otomobil- rür ettiği cihetle faaliyete geçılmış-

tibi yüksek mekteplerdeki talebenin 1 kt Adl' , Saray nı miıteakip av. cilere ihtaratta bulunmak ve maruz tir. lstanbulun işçi halkl'ldan bir ..., J b J • • · r h ti · · · " h' . yo ur. ı)e ı J ve yedi gece mezarda kalabileceğini • . . b d b / 1 a e e er IÇJD yaz ıs ıra a erı ıçın mu ım mıktat"- 1 ni sırada bilahare. Belediye ve Vilfı- iddia eder.ek 500 ingiliz lirasına bahse bulundukları Adli takibntı hatırlat- çogunu sınsınde arın ıran . u mu-

d da tahsisa~ ayırmışlardır. Bu arada, 'yet sarayları da yapılacağından hu girmiştir. maktır. hitte çocuk bahçesine ~ut~asıl \:e~ ge-
trs aylarJ kadar Ağır Endüstri Halk Komiserliği bu sahaya isabet eden bina ve sairenin Erik, bir tabuta konulmuş, kazılaı Bu polisler, otomobilcilerin bir ku.. ne Sokullt: nıedres~sı milştemılatın 

iş için 1,5 milyon, sıhhiye Halk Ko- ı yıkılmasının mahzurlu olanuyacağı me1.ara gömülmüş, üı;tüne de on ton surlarını gördükleri zaman, onlara elan olan bır mahallı de çocuk bakım 

ıs• t•f ddJ• ) · ı·v• 2 mil f 1 · · · .ı h 't · k , .. 1 b' k tv · lr yeri ittihaz edilecek ve ic;e giden ka- • 1 a 1 o uyor nuser ıgı yon sar ey cmektedır. yıne mımar..ı.ar cyeı nın aran me- kum yığılmıştır; fakat sıbştığı tak- şoy e ırer ar erıyora : . ht 
ı. Ukranya Maarif Komiserliğinin bu yanındadır. Ayrıca he.yet, Adliye Ve- dirdc, çıkarılmasını haller vermek ü- cEn küçük bir ihmalin, halkı ""\ dınlar sabahlcym (>qkımba mku a:. 

l..ıC\.Vrupa'nın bır' ok şeh" lerı"nde ta . . · f . k"l · d · b' t 'd b 1 muş ... ~avrolarını bu mOcsseS<"ye ıra aca11. ~ . ç ır • ış ıçm masra ı da 1 mılyonu bulmak- a etın en ll' cmenm e u un · zere atbutuna bir telefon konulmuş- kendinizi nasıl biı: tehlikeye maru?: ,, ı-
1 

ak! d 
l..ı.. Ierın tatil aylarında ecnebi mem- tad Y"" ~-ı- tah il 1 b . . tur Bu temenniye qöre, Türk'ün t :r. bulundurduğuna dikkatinizi celbede- lar ve .akşam ge ııı a ac ıı.r ır. 
'1'ı:ı~11 lr h tl k ır. ur ~ s ta e esının ÇO· • • • · • .. · u - Çocuklar milessesede sıhhı bir 

la.- e e seya a er yapması, amp- culdannm da yaz tatilinde kırlar.a muhteşem nbıdelerıru:Wn en muhım- Bütün ilim adamları, Erik'in me- riz. Biz, kazaların önüne geçilmesi t d b k 
1 

ki d 
,_ a \ıkrnası ve saı're gı'bı' ça1•.,.,.....alar- . 1 s lt hm t ·ın· ·n ı--rsı . arz a a ı aca nr ır. 
<c • ~·· gönderilıne.li i in sos al si ortadan mt o an u ana e_ camı ı ıuı • - zarda 15 dakıkadan fazla kalamıyaca. için her çareye baJ vuruyoruz. Faltat, d~ tatil mevsimleri de talebeler için ç Y g ısında yapılacak Adlıye Sarayının o- ~ h zl kt "l y k aat ================= 
~-~ylan gibi faydalı olmaktadır. hususi miktar para ayrılmıştır. .. . . .. . olarak gın~, . ava~ı ı an ° ~.ceı,ı?e an . yolların emniyeti, en evvel otomobil- TiCARET f ŞLER1: 
~ fi Bütün tatil müddetince, s r cemi- n~n guze.ll~ğıle mute~asıp ı getırdiklcrı halde, muddeı, 38 saat cilere bağlıdır. Size yardım etmemiz 

t~ "-~U: Birı:!!ın:;: yetleri, ırtadlannı, y\izde is~n ve ~ükselmesı ıstenmekte_dıt'. 1 meza~<.la kalmış, nihayet telefona sa· için bize yardım ediniz.• İzmir Fuarında İstanbul Ticaret 

"" Ve talebeler e:Ce kararlaştı- hazıızlarını ve bütün spor levazımıI11f Uşak tütün rekoltesi rılaraK: ... 1 Londra pofüinin bu faaliyeti tak· odası 
~n ' - Buradıı, dayanamıyacagım kadaT d' d w·ı ., 
M..., Programlar üzerinde turist ge- meccanen, ta!ebeleriıı emirlerine ver- Uşak 13 (A.A.) _Uşağın geçen sc- ek B . k ıre şayan egı mı· 
~ileri, dağcılık yürüyüşleri, bisik- miş bulunmaktadır. ·

1 
.. C~ rekoltesi 225 000 kilo idi Sa- sıan· vark. dem çı arhmbız. . t' Haşmetli ziyaretciler 

""t se • . A ka • l'd . ne u u , · tyere · ışarıya R er vermış ır. . 
~il Y~hatıerı, "'apur ve yclkenlı gc- r n~c. e. yapılmakta ol~n tesvı- tılamıyarak İnhisarlar ambarında ka- Erik, bir knı; dakika zarfında me- Eski Bulgar Kralı Ferdinand'la es-

"' erı yapmakta bulunmuşur. ye nmelıyelerı esnasında tarıhten ev~',. __ 
90 000 kil b h ft . "nde U · d k 1d • ki Fas Sultanı Abdülaziz, İsviçre'de 

oin1 leb · d elk' · anla . b' k k f 1 ı.cuı • onun u a a ıçı • zar an çı .an ıgı znmnn: 
~ ta;~~e Sovyet genç: d csı .e, ~·ı ı.~:15 B ra ~ıt ır dam~ 1 eş e- şağa gelen üç tüccar tarafından çoğu - 500 İngiliz. lirasmı kaybettim, Lüsern şehrine gitmişler, bir müddet 
titahat ı crin_i sanato?•o ar d~ v~ ıs- ı ~~j~~· u ısta:ı1on a.. lu u~: satın alınmıştır. Zürra çok memnun- ama bu işdc mi.itehassıslann aldandı- orada kalacaklardır. 
~ler :~ı:r~de geçırmekt~ ırol. otv- mkut e ı eşylma arasın ka, e.~culmkek, • dur Yeni senenin mahsulü geçen se- ğmı ispat ettiğime memnun oldum. Türkiyede yiiz yaşından 
~ . .oırlıği Merkez Demıry u ş· çı an yapı 1§ çana ,. çom e ırın- · . . . Demfstir 

ti Sendikası, bu sendika azasm- tıları, seramikten kargı uçlan, hay- neye nısbetle bır mıktar azdır. Fak~t ~ • . • yaşlı olanlar 

Şehrimiz ticaret odası sanayi şu
besi müdürü Bay Avni İzmir nasyo-

nnl fuarında odayı temsil etmek 
üzere bugün lzmire hareket edecek

tir. 
Ayı• on sekizinde de, fuarın: açıl 

ma törenine iştirak etmek üzere ti

caret ve sanayi odası umumt katibi ~ 200o talebeyi ı"stirahat evlerine, van, kurt ve balık kemı'klerı' ve bir havalar oldukça kurak. deva.m etti· İngılteredc yol meleklen. Türk Turist Ofisinin bir istatistiği-
'lllJ Bay Cevat Nizaminin başkanlığı al-

talebevi de sanatorvomlara gön- kurbaağ müstehasesi vardır. Bunlar ğinden mahsul çok ne(ıs yetışmeKte- Londra Polfu İd:ırcsi, cOtomobılci- ne göre, Türkiye'de (3985) i kadın, 
J " ı . 0 tında beş kişilik bir heyet lzmire gi-tir. Elektro mekanik' endüstri- üzerinde tetkiklerde bulunulmakta· dir. Bu mahsulün çok iyi bir fiatla ler:n bir kazaya sebebiyet vererek (2256) sı erkek olmak üzere, 10 ya-

~et'kez komitesi de 1100 talebevi dır. c;atılacağı kanaati umumidir. mahkemeye düşmemeleri için, yolla-! şım apnış (6241) ihtiyar vardır. decektir. 
!S 

korkunç fethaya dikili sani) cled sa- olduğum bir mitralyözleri bile var a- - Ne yapmak fikıindesiniz mat- ölümleri göze ahrak didinmektedir, 

Y 
• yıyortlum. mu GO kadar Avnıpalı 600 Çinliye mazel? biz de burada tehlikeli bir tecrübeye 

E S 1 L K U M L U A O A Saniyeler bana asırlar kadar uzun karşı ne yapabilir? - Şimdi siz benim yerime geçip girişerek hayntlarını ilme vakfetmiş 
geliyorclu. Saat on oldu, on beş geç- - Evet, hakkınız var, vaziyet oturun biraz sonra size izahat veri- olan Leonald Henri gibi, doktor Ka
ti, hiç bir şeyler olmadı. Nihayet 1 vakıa vahim ama ümitsiz olmamalı rim. rer gibi1 Profesör Jakouson gibi ce
saat onu on iki geçe profesör Jakob- ki doktor Karer tecrübeyi yarına ta- Yerlerimizi değiştirdik. Ben tay- sur ve yılmaz fen ve ilim fedaileri ol 
son tayyare ile görüşmeğe başladı. 1ik ediyor, demek ki kendileri için yereyi ayni irtifada tuhnya çalışır- duğumuzu ispat edeceğiz. 

"y Koca ülemanın sesindeki ihtizazlar- bil- kurtuluş fimidi görüyor. ken o telefonla prof esörfi bulup ve Genç kız bu sözleri o kadar derin 
AZAN: T. VaHerey Tefrika No. 54 dan kendisinin fevkalade müteheyyiç - Evet yarın ayni saa.tte yani babasiyle Norveççe bir şeyler görüş- bir iman, o derece sarsılmaz bir ka-

~ -Tuhaf şey!- Bir çeyrl?k saatten gibi hareket edeceğim ve aldığım va- bulunduğunu derhal anladım. profe- onda tecrübe yapıla:cak. Bana fazla tü. Sonra beni ornuzumdan tutarak naatle söylemişti ki heyecanla ellerini 
tı doktor Koreri beyhude yere ça- zifeyi sonuna kadar ife edeceğim. sör: tafsilat vermedi. Heyeti seferiyenin gene yerlerimizi değiştireceğimizi an yakaladım ~·e: ... 
llı~t> duruyorum. Doktor cevap ver- - Pek muvafık mösyö Dubreuil. - Dupbreuil, diyordu. Tecrübe şefi sıfati.rle müdafaa tertibatiyle lattı. - Haydı dıye bagırdım, tayyareyi 

'tt>ı-. Tayyarede bir arıza falan yok ya?... bugün yapılamıyacak. meşgul olduğundan kısaca bu haberi Astrid yerine oturunca ggözleri- istediafoiz yere sevgediniz. Hatta is-
~ - Sakın telsiz makinenizin aya.- - Her şey hali tabihinde aziz - Ne söylüyorsunuz? verdikten sonra işinin b3"ına gitti. min içine bakarak: terseni~ ~atha~a girrne_ğe bile teşeb-

da bir yanlışlık olmasın? profe.~ör. Bizi katiyen merak etme- - Biraz evvel doktor Karerle gö- Siz de avdet ediniz. - ?llösyö Dubreuil, dedi, siz ha- büs :runız, ):~rımd:n bıle kıpırda.~ı-
~ - Hayır· her zamanki fıleti mü yin. rüştüm: 600 kişi kadar tahmin olu· - Pek ili geliyoruz. yatınızı ilim ve fen namına tehlikeye yacagım ve o imek ıcap ederse sızın 
~ lltelen a~ar ettim. Herhalde - Öyle ise biraz 8onra görüşü- nan bir Tibetli çetesi heyetin kararga Birkaç kelime ile pro!eıörün söz.. atar mısınız? yanınızda seve seve, istiye istiye 
~ Uen - Lun dağındaki do\torun tel~ rüz dostum. hını sarmış. Bu mutaassıp haydut- lerini Astrid'e izah ettim. Genç kız - Niçin atmıyaym? ölümün kucağı~.a ~tılacaiuı~. 
-.. .. Postasında bir irıza \ ulru bul- - Hay hay profesör. lar hücuma hazırlnnıyorlnrmış. Ta- kaşlarını çatarak küpeşteden eğildi - l\Iesela şimdi ben size tehlikeli - ~!ayır m~.syo Dubreuıl benim 
~ olacak. Astride doktor Karerin cevap ver bii bizimkiler de müdafaa teı·tibatiyle ve fethaya bir nazar fırlattı. Görü- bir tecrübe yapacağız desem bu tec· yapacagım tecrube fethaya sokul· 

' - l>~ki profesör, bu yüzden tec- memekte old~ğu~u. sbylediğ~ zama~ ~eşgul imişler. Şayet bu hücum va- yordum ki Astrid bir şeyler düşünü- rübede benimle beraber bulunmayı maktan daha sade, daha kolay bir şey 
ıerı kalacak mı? genç kız endışesmı benden gizlcmedı kı olursa doktor Kararle arkadaşları yor, lakin fikrini bana açamıyordu. kabul eder misiniz? dir. Fethadan !ırlıyan hava cereya-

~~1~ayı~, anc~k m~şahe~.eleri?i~ v:~ doktor. Karer.~n sü_kutunu .~ayri ta hiç şüphC:iz ka:led~lecekle~dir. Biz- Bakışlnnndan anlıyordum ki kendisi - Şayet yapılacak tecrübe ilmi nının kaç metTeye kadar yükseklere 
~ı:ı Xaıere bıldemıvecegım ıçın bu buldugunu soyledı. Tecrube vak· lerden buındn biç bır .,ey ;\npamadan b d t . . . h' ı· h . "dd~ b. . t d kt ğ .,, eki ı· B 't'b r 

14 Oy * ti ki ld ~ d kız b f . tah kk k h't 1 en en cesare verrnemı ıstıyor, yar- nıa ıye ı nız cı ı ır sey ıse ere - çı ı ın oıçm s ıyorum. u ı ı a -orum. ya aşmış o ugun an genç u acıanın a u ·una şa ı o a- . ~· 1 . • • • 
~d - llakkımz var ama kazaya rı- gözlerini irtifa meşerinden ayınnı- cağız. dmıımı beklıyor. Nıhayet kararnı dütsız kabul ederı~. . . la. tayyareyı 1000, 1200 metre kadar 
~ an başka elden ne gelir? Belki bir yordu. Ben de demir potrellerin ara- - Doktorla arkada~Jarmın tabii vererek: - Şu halde benı dınleyın: madem yükseklere çkarıp tam3m fethanm '* Sonra arı1.n düzelir de doktorla sına müsait bir vaziyette yerleşmiş, silahları var dğil mi? - Mösyö Dubreuil. dedi, bir müd ki şu dakikada doktor Karer Tibetli üzerine getireceğim. Sonra birden
'a l'(lŞebilirsiııiz. Bu itibarla ben san- kronometreyi elime almıştım. Gözle- - Evet silih ve cephaneleri bol. det tayyareyi siz idart'! edin de tele- Çinlilerle boğuşmakla meşgudür ve bire aşağıya saldıracağım. Bu surede 

doktor Karerl~ t.arnnsta imişsiniz rim yeşil kumlu adanın merşezindeki İki sene evvel bizzat tedarik etmiş fon ahizeaini bana verin. mademki o muhterem zat ideali için (Devamt 



Sayıfa: S 

Yazın insan kendini daha 
Kolaylıkla üşütür ! 

Nezle 
Başağrısı 

Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez d e rhal 

. . .. .. . . ... . . ., . ., ' . : 

NEVROZi" 
Almak lazımdır 

NE\"ROZİK soğuk aJ,ınlığının fena akıbetler doğurmasına mani ol
makla beraber bütün 11tırapları da dindirir. İcabında günde 3 kaşe alı
nabilir. ismine dikkat, taklitlerinden sakınınız, ve Ne•r•ozin yerine 

başka bir markn verirlerse şidetle reddediniz. 

lı ..... İs•t•an•b•u•l .. l•n•h•is•a•rl•a•r .. M .. ü•d•ür•l•ü•ğ•ü•n•de•n .. = ... 

ı - Tefrisi tekarrıir eden Balıkesir, Bur<a, Edirne, Erzurum, İz
mir, Konya, Akhisar, Afyon ve Yalova idareleri için idar~mizce kabul 
edilen tipler dahilinde ve şartnameleri mucibince faptmlacak 1342 
parça eşya kapalı zarf usuliyle eksiltmiye konmuştur. . 

il _ Muhammen bedeli 30776 lira 61 kuruş ve müvakkat temınatı 

2:308.25 liradır. 
III _ Eksiltme 22-VIII-938 tarihine rastlıyan pazarte>! günü saat 

ıı de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım 1comisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartname ve resimler 1.53 lira bedel mukabilinde her gün in
hisarlar umum müdürlüğü levazım ve mübayaat şubesiyle Ankara ve 
İzmir ba~müdürlüklerinden alınabilir. 

v - Eksillmiye i~tirak etmek istiyenlerin şimdiye kadar en aşağı 
yirmi bin liralık bu gibi işl eri muvaffakıyetle yapmış olduklarını 

gösterir ve<aiki inhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek mukabilinde 
bır ehlh-et \'Csikası almalıırı lazımdu-. 

VI - .Müdürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ve V inci mad
dede yazılı ehliyet vesikqsı, yüzde 7,5güvenme parası m'1kbıız veya 
banka mektubunu ihtiv:ı edecek olan kapalı zarfların eksiltme gunu 
en geç saat 10 a kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu başkanlı-
ğına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (5105) 

• ı - Şartnamesi mucibince satın alınacak incir, Üzüm ve anason 
koymağa mahsus 50,0f\O aclet çuval 1-8-938 tarihinde iha le edilemedi
ğin clen yeniden ve pazarlık usuliyle eksiltmiye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli beher i 42 kuruş hesabiyle 2 l.000 lira ve 
nrnvakkat teminatı 1575 liradır. 

3 - Eksiltme 22-8-9~8 tarihine rastlıyaıı pazartesi gti nli saat 10 
da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyC'ııunda 

rapılacaktır. • 
4 - Şartnameler l Era bedel mukabilinde her gün ;nhi'3rlar le

vazım ve mübayaat şubesiyle Ankara ve İzmir başmüdürlüklerinden 
alınabilir. 

5 - İsteklilerin pazarlık 
güvenme par ala riyle birlikte 
ri ilan olunur . 

için tarin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 
yukarıda adı geçen komi3yona gelmele

(5094) 

* 1 - Şartname \'l' ''esmı mucibince Şemsipaşa deposu için yaptı-

rılacak 40 adet elbise dolabı açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen )ıedeli beheri 27.72 lira hesabiyle 11 08.SO lira ve 

m uvakkat teminatı 83.16 liradır. 
3 - Eksiltme 24-'l-938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 11 

de Kabataş levazım ve mübayaat ~ubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Şartnameler prasız olarak her gün sözü geçen ~ulıeden alına
bilir. 

5 - t teklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 
7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelme-
leri ilan olunur. (5246) 

* I - idaremizin Gaziantep fabrikası için şartnamesi mucibince satın 
alı nar: k 500 ton rekompoıe maden kömürü 3 - 8 - 938 tarihinde ihale e
dilemediğinden yeniden ve pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. ' 

II - Muhammen bedeli beher tonu 15-20 lira hesabile 7fl00 lira ve mu 
rnkkat teminatı 570 liradır. 

il! - Eksi ltme 20 - 8 - 938 tarihine ratlıyan cumaı·teei gumı sa-

Y EN i SABAH 

Gayrimenkul satış ilanı: 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 
Nuvart, Vartan, \sh;,nın 20983 hesap numarasiyle sandığımızdan 

aldıkları (5000) lira lı•ırçlarına kar~ı birinci derecede ipotek erlip vade
sinde borçlarını ödemediklninden dolayı haklarında yapılan takip üzerine 
3202 No. lu kanunun 46 icı maddesinin matufu olan 40 ncı maddesi mu
cibince satılması icabeılen Beyoğlunda Ferikö;- ikinci kısım mahallesinin 
eski Haso yeni Hanımoii;lu sokağında eski 54 yeni 101 1 hr.len 95 No. lu 
kagir apartmanın tamamı (Şirin apartmanı) lıir buçuk ay n·.fiddetle a
çık arttırmaya l:onmu-;;'"ur. Sutı ş tapu !i> İ C İ! kayd:na göre rrqvlnH1ktaclır. 

Arttırmaya girmek ist;yen 9-10 lira pey akçesi verecektir. l\[i!li bankala
rımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Biriknıi~ biitün vergi
lerle beledive resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve telliiliye rusumu 
borçluya aittir. Arttırma ş~rtnamesi 20 - 8 - 938 tarihinden itibaren tet
kik etmek istiyenlere sandık hukuk i*l"ri serviiinde açık bulundunıla

caktır. Tapu sicil kaydı ,.e _sair lüzumlu izahat ta şartırnmerle ve takip 
dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek '11-

tılığa çıkarılan gayriın~nkul hakkında her şeri öğrenmiş ad ve itibar o
lunur. Birinci arttırm:ı. 11 - 10 - 938 tarihine müsadif cuma günü Cağa
loğlunda kilin sandığımızcl:: saat 1-1 ten 16 ya kadar yapılar·ıktır. J\fovak
kat ihale yapılabilme'i için teklif edilecek bedelin tercihan alınması ica
bcden gayrimenkul miikellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş 
olması sarttır. Aksi takrlil"le ROn arttıranın taahhüdü baki kal!llak şarti
le 4 - lİ - 938 tarihine müs::ıdif cuma ayni mahalde ve ayni saatte son art
tırması yapılacaktır. Bu ~rttırmada gayrimenkul en çok aı·ttırnnın üs -
tünde bırakılacaktır. llakl:ırı tapu sicilleriyle sabit olmıyan alakadarlar 
ve irtifak hakkı sahiplorinin bu haklarıııı ve hususiyle fııi' ve• masarife 
dair iddialarını ilan t1rih;nclen itibaren 20 gün içinde evrakı müsbiteleri
le beraber dairemize bilrlirnıeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildiı· -
memi~ olanlarla hakları tdpu sicilleriyle sabit olmıyanlar s'ıt15 bedelinin 
paylaşmasından hariç blırlar. Daha fazla malümat almak ;4iyenlerin 
937 / 283 dosya numarasi\'I~ sandığımız hukuk işleri servisine müracaat 
etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* DİKKAT 
Emni.l'et Sandığı; '3ar:ılıktan alınan gayrimenkulü 

istiyenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz 
göre kolarlık göslermekteılır. 

ipott>k göstermek 
~·ap:ıra\: U8Ulüne 

(;',116) 

Gayrimenkul satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörluğunden 
Bayan Haticenin Sandığımızdan 18116 hesap No, sile aldıi'ı 600 lira 

borcuna karsı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemediğin
den hakkınd~ yapılan t~kip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 ncı maddesi
nin matufu 40 ncı maddesi mucibince satılması icabeden Rofazicinde A
nadoluhisarında Göksu mahallesinde Göksu caddesinde eski 7 Mü. yeni 53 
No. hı (pirinççilerin) kö~kü namile maruf bahçel i ahşap lıir kö~klin ta
mamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. :::"'atış tapu sicil 
kaydına göre yapılnıaktadır. Arttırmaya gir mek istiyeıı 170 lira pey 
akçesi verecektir. Milll bankalarımızdan birinin teminat mektubu da ka
bul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi 
ve taviz bedeli ve tellaliye rusumu borçluya aittir. Arttırma şartnamsi-

20 - 8 - 938 tarihinden Wbaren tetkik etmek istiyenlere sandık hukuk iş

leri servisinde açık buluıırlurulacaktır. Tapu sicil kaydı \'e sair lüzumlu 
izahat la şartnamede ve t:ı.kip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş o
lanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her 
şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 14 - 10 - 938 tarihine 
müsadif cuma günü ('ağ'1 loğlunda kain sandığımızda saat 14 ten 16 ya 
kadar yapılacaktır. llfuvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek be
delin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mlikellefiyeli ile sandık a
lacağını tamamen geçmis olması şarttır. Aksi takdirde son Httıranın ta
ahhüdü baki kalmak şartiyle 4 - 11 - 938 tarihine müsadif cuma günü ayni 
mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır . Bu arttırmnda gayri
menkul en çok arttıranın üstünde bırakılacakt ı r. Haklar ı tapu siciller ile 
sabit olm ıyan aliikaclarlar ve irtifak hakkı sahipler inin bu hakların ı ve 
hususiyie faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden itibar tln 20 gün 
içinde evrak ı müsbiteleriylc birlikte dairemize bil dirmeler : laz ımdı r. Bu 
suretle hakla rını bildirmem iş olanlarla hakları tapu sicilleri.vle sabit olmı

yanlar sat ı ~ bedelinin oaylaşmasından ha riç kalırlar . Daha fozla malU
mat almak istiyenlerin 937 '446 dosya numarasiy le sand ığımız hukuk iş
leri se rvisine müracaat etmele r i liı zu nıu il an olunu r. 

* DiK K AT 
Emniyet San dığı. Sandıktan alınan gayrimenkulü i p~tek göstermek 

istiyenlere tahmin edi len kıymet i n yarısına kadar usu lü dair~si nde ko-
laylık göster mektedir. (5415) 

Istanbul Belediyesi İlanları 

Motörlü kara nakil vasıtaları 
sahiplerine ilan 

1 - Motörlli kara nakil vasıtalarının senelik mtıayenP!eri 15 ağus
tos 1938 tar ihinden 15 birinciteşrin 938• tarihine kadar olan müddet 
zarfında yapılacaktır. 

2 - Muayene için evvela Belediye Fen iş l eri müdürlüğü müracaat 
kalemine müracaat edı•rek bir gün almak lazımdır. 

3 - Muayene gününde enelden haber vernıedt•n nıazc•ret"ız olarak 
gelmiyenlerden 10 liraya k<tdar ceza alınır. 

4 - Muayenelerde kusuru görülüp plakaları sökülen \'llsıtalar ikin
ci muayeneye geldikleri zaman da gösterilen kusurları ikmal ctmenıi~lerse 
füzulen işgale sebebi~ ot verdiklerinden dolayı 5 lira ceza !ılınmak sureti
le üçüncü muayeneye sevk olunurlar. 

5 - Muayenenin 'tıreti icra•ına dair mufııssal ve matbu talimatna
meler, garajlara, otomobil acentelerine, şoförler cemiyeti-ıe rlağıtılmış 

olduğu gibi gün alnıağa ırelen her müracaat sahibine ele verilir. 
Bunların dikkatle tetl<ik edilmesi ehemmiyetle rica olunur. 

at 10 da Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda * 
yapı lacaktır. Senelik muhamme" kirası 48 lira olan Arnavutköyünde Lütfiye ma-

(B.) { 4790) 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı- hallesinde Elçi sokağında reni 29. ·57 No. ev 939 senesi Mayıs 8onuna ka 

nabilir. dar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Le-
y - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7 .5 gü- vazını Müdürlüğünde ..{Ört.Jebilir. i stekli olanlar 3 lira 60 kuruşluk ilk 

venme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilıin teminat mektup veya makbuzu ile 25 _ 8 _ 938 perşembe günü saat 11 

=o=lu=n=u=r=. ======================(5=1=3=0=)== de Daimi Encümende bulu~malıdırlar. (!.) (5284) 

1 TÜRKiYE 

ŞEKER FABRİKALARI 
ANONiM ŞIRKETfNDEN: 

* Keşif bedeli 2352 lira 60 kuruş olan Azapkapı temizlik ahır ve ame
le kağuşunun tamiri a~ık eksiltmeye konulmuştur. Keşif e\•raldyde şart
namesi Levazım Müdürlüiründe görülebilir. İstekliler 2490 No. hı kanun
da yazılı vesikadan ba.~ka fen işleri Müdürlüğünden alacakları fen ehli
yet vesikasiyle 176 lira 45 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 2D - 8 - 9:18 paza,.tesi günü Hant 11 de Daimi Encümende bulun-

BiR DiŞi 
SİVRiSİNEK 

Müs ait bir yerde 5 ayde 20 milyar s ivrisinek 

meydana getirir. . 

( Jozef Tiye•s, Paskal Zukkarelh ) Hiç 
Vatandas, gıdası kan olan bu bela tufanından k or un. 

kıymet verilmiyen bu mel'un düşman iğnesi le kana 

;itli'" 
parazitlerini aşılar. Bu parazitler de anaları gibi mütemadiyen ç kor· 

· b t • ' la·· Du şerek hesap kaidelerinin toplıyamıyacağı bir nıs e te çoga.ır '• · ık-
v ·ır l :ıC kunç üreme neticesinde konın en hr•.yali kısmı olan kıı·mızı yu ' 

!arı mahv ve harap olur ve sıtma nıtydan alır. 

Drajeleri sıtmadan korunmak ve kurtulmak !~!~ri 
kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kcirecikleri arttırır, adale ve ' 1\ ,i .. ı· 
kuvvetlendirir, işti hayı açar, dermr.nsızlığı giderir. Sıtma raraııtıe'. 11 enıiıı 
dürür, lıili olarak belırev•eKliği v·e :ıdemi iktic!arda büyük f·ıyclıı!a t,1 i i JıiÇ 
eder. Sıtmanın bütün «ekollerinde şifa temin eden bu yük<ek te,ı· 
her eczanede bulunur. 

İstanbul gümrükleri baş müdürlüğünden : .• 
• fi sı~ 

Mezat Kaime No. su tı618 E V marka 5288 No. lu kanunı sa 011101< 

Jeti 168 kilo ağırlığında 662 lira 53 kuruş değerinde kasarU x· toP· 
mensucat MKN 1791 M .T markalı KS. 1529 kilo 134 lira ıleğerı 11 1 ~6 1' 
raktan boralı döşemeli tuida MKN 1836 DAV 19 M ve N KS .· ıo ıoJ 
500 G 300 L. 44 KD ciliili pir inç karyola başlığı "MKN 2122 1000 l<• ibİ0ce 
lira değerinde gemi için eski demir zincir 1549 s.a~.ılı k~n un. nı~~c sir· 
15 - 8 - 938 günü saat 12 <le 2490 sayılı kanun hukumlerı daırr"11 a 1 ıe 
kecide Resadiue caddeshdeki gümrük satıs salonunda açık arttır~'11,.8 11 

• J • • u 
satı lacakt ı r isteklilerden r; 7 buçuk pey akçası makbuzu ile maııye <ı 1-e 
tezkeresi istenir pey akçal::ırının saat 11 r e kadar vezneye yatırılnı~rd ı l" · 
her giin saat 12 den son ra peşi n para ile müteferrik eşya sat ı ~l ıı rı ~!) 
Bunların listeleri Mtış •alonu ilan tahtasında asılıdır. ( ~ 

Payas gümrük müdürlüğünden : ı< t •r· 
17,5 lira muhaseoe memurluğuna müsabaka ile memur alın~c~i~8ıı 

Askerliğini yapmış \'e orb mektep mezunu bulunanlar ~:u:sa 1 ~r,;ıe-"' 
günü olan 20 - 8 - 938 de Payas gümrüğüne vcsikalariyle hırlıkte rn ~·ıtl 

~ 
l :,~a~tıa~r~ı.=====D=e=v=l=e=t ==D=e=m==İr=y=o=ll=a=r=ı =İ=la=An==la=r=ı ======~ 

Devlet Demiryollı.rı 9 İşletme Müdürlüğünden: t .,,er· 
1 15 b. • hat r• 1 Muhammen bedeli 56'.!50 lira o an 10 - ın meşe ca rı . keCi' ~ 

si kapalı zarf usulirle :n - 8 - 938 çarşamba günü saat 1:5 de Sır 
9 isletme bi nasında satın alınacaktır. • ve·'i-

. Talipler in teminat ve teklif mektuplariyle nafia ve diğer nizanı• ·veli· 
kaları ihtiva edecek olan kapalı zarfları nı ihale saat inden bir s,at c' 
ne kadar komis»ona vermeler i lazımd ı r. . ,.eı· , t r 

Şartnameler 282 kuruş mukabilinde Sirkeci Ankara, ·ıe ı~~3()(Jl 
nelerinden veril mektedir. ~ 

Tarağa isyan eden saçlar 
Ekseriya bulundukları yeri terketmek arzusunda 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate alıştırınız 

p ERTE V"""B'"RtY''A N T 1 N 1 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Tesviyeci ve tornacı 
alınacaktır. . 

·i,. ecı 
Kırıkkaled e bulunan bir fabrikamız için 300 tornacı ile 50 te•' · 

alınacaktır. ııııı9 
ı · s·1- h Fabrı"kaları İsteklilerin Ankara, Zeytunbur nu ve zmır ı a 

müracaatları. (5054) 
~· ======================::: 

Doktor Feyzi Ahmed 

Deniz hastahanesi Cilt ve 

Zührevi hastalıkları mutabassıs 
Ankara Caddesinde : Hergün 
öğleden sonra Telefon: 23899 

Zührevi ve cilt hastalıklar• 

Hayrı Omer 
Ö A"acarJIİ 
ğleden sonra Beyoğlu ~ 

3
58 

çarnsında No. 33 Telefon:4l ~· 

Dr. Besim 
Dahilive MOtehassı" 1.,. .. _[ti ' 

Hariçten memlekete ithal edilecek Liriııcı p ,rti küp ,.e kristal şe- malıdırlar. (B.) (54~1) rıaı kabul eder. 

kerler ini vermeğe talip olanların teklifleri, 25 ağustos perş~mbe gü-

1 

Babıali cad. No. 11. saat 15- 1 Çarşıkapı Trı.ım\•ay du r: • ~ '. 

Dr. Nihatl Tözge HergUn öyleden sonra Jııt · 

Diplomalı bir eczacı iş arıyor Sahibi. A. Cemalettin Saraçoğlu ~·,, • nu .. saat onda Bahçeknpıda Tas,han 42 numarada kabul edilecektir. Tel. 21942 Ahtınbe\' apartmanı ' ' 
Arzu edenler mat.Jıa~mız müretti- NP'"' ' at müdürü: Macit Çetin i li.---~·-~--------: Şartnamesi yukarı k i ~dresten alınabili r. b 

lıİıll••••••••-"lll'lll'l!Ol"'ll\'ll•••••••••••••M'!l'I hi Ri<ı\.- , r..,n1rluh'n tıı İİl"-'.caat et~in. r ığı yer: Mat Aaİ Ebüzziya llo-.--.---•••••••ıııi 
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