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P .. ta itti....._• sır, ... ;, •••· KURUŞ 
l .. etler İfİD ZI, ı•, 7.5 H 4 lira. 1 

Hitlerı·n mu·· hı·m nu· tku ..- Atatürkün -ı Çin kuvvetlerinin büyük bir zaferi 
ıizmirlilere iltifatı 

· · t b.!:::: ~ün~~~~y~ ~:~:;! Japonlarf evkalideağır 
Führer; heyecaıila beklenen J ~i;~:~~f;~:~~~ zayiata · uğradılar 
nutkunu duee n akşam 20 b 

1
• n teri Şükrü Kaya tarafından ap-

ğıdaki cevaplar gelmi~tir: 
Doktor Behçet Ua, 

Belediye Reisi 

Y angtze cephesinde J aponlar hergün 5000 ölü 
bırakarak çekiliyorlar Çinliler 4 şehir zaptetti 

kişi ön Ünde irade t ti .~~~~~:~~~;ı~:~~1.~~~ 
• kımda izhar ettıklerını bıldırdiiı-

Hitler demokrasilere, Bolşevizme şiddetle hücum etti 

Çekoslovakyada dün 
yeniden hidiseler oldu 
Südetler bir nümayişte 8 Çek polisini yaraladılar 

Pr.ag hükumeti lngiltereye bir nota vererek 
pilebist yapılamıyacağını bildirdi ....... 

SelAnik paktı ve 
Bulgar basını 

Berlin, ~ 2 (A.A.) - Nürenberg 
kongresinin ıon günü orduya taluia e
dilmiştir. Tezahürata bu sabah saat 
6 da ba,lanmışur. Saat 8 de Führer ile 
partinin ve devletin iıeri gleenlerinin 
bulunduiu teref tribününün önünden •~'·,;'"'""'° 
kıtalar geçmcic batlamıthr. 

Selinilc Paktı baaebiyle, Dnea • Sof- General Braucitsch, Ketich ve NiJch 
1• ( biildimetin orıanı) : ile Amiral Raedor lutaları teftif ettik-

31 Haziranda imzalanan Selanik ten sonra halkın alkışları arasında te 
Paktı ile Bulgaristan, hiç fÜphesiz d ı rcf tribününe gclmitlerdir. Geçit rcı 
P ı · 'k b • ış . 13 000 k . 0 ıtı a akımından pek çok kazan _ mıne . iti iştirak etmittir. 
~ı!tır. Bu hususta Avrupa basınını da Bcrlio, 12 (A.A.) - Havas Ajan11 
•nlişa.r eden yazılarda bu ciheti tama- l nın muhabiri bildiriyor: 
tnen tebarüz ettirmişlerdi. Bu yazılar 1 Londrada salahiyettar kimseler ta-
Paktın Bul · I 
w • garıstana ne er yazandırdı- rafından yapılan beyanat Berlinde bü-
aını lahlıl ederken 1 k . . 
kında d le mcm e ctımız hak (Devamı 7 nci sayı/ada) 
h J a Pc çok ıitayi~kar fikirlerde · 

Bay Hitler 

u unmu,Jardı, 

ıcı!~n~a:nb~h~\~;~:~;iç·~01itikaba- Nafıa Vekı.Jı·mı·z dün 
na 'f r onem ve mi 

höy~ea:~:;::ğ~ ka1~aatindeyiz. Esasen k A k •tt• 
~:liti~ıaı~a atıla:ka~=d~.dı~~:~ÜJa~:~ a şam n araya ·gı 1 

mı ı terakki ve . k. fi 
rinde mü b . ın ışa arımız üze- Nafıa Vekilimiz Ali Çetinkaya 

8 et teaırlcr yap k b' Ik' . ,~-hiycıte ol . aca ır ma- 1 evve ı sabahkı ekspresle Ankaradan 
ması ıcabeder M f' b' h h · · 

ta,ıyanların b k ·. en 1 ır ru şe rımıze gelmiş, evinde bir müddet 
daki m" b ku pa tın ıç politikamız- istirahattan sonra beraberinde ka • 

uıı et ıymet' . 1 1 
gürtür R . ını an ama an pek lemi mahsus müdürü ve t~tanbul Na. 

" · omantık I' 'k 1 böyle bir k . po ıtı acı ara göre fıa Müdüril olduğu halde Gümüşsu • 
hiyanettir P~ t'-ımzalamak belki de bir yuna giderek rektörden mektebin tev 

· raııı.:at reel ı· . ._ I .. • ~ 
bu pakta cL . . po ıtıucı ann sııne, tadılat yapılacak olan pansi -

• ' sıyasetımizd b 1 b' • 
Yeni .Yaratı~ ha il 1 ' . e af ıyan yon ınasma ve yenı mezunlarla ye-
rıazariyle b k m e ennın bir başlangıcı ni kaydedilecek olan talebeye aid i-
tur. a mamaların• imkan yok- zahat almışbr. 

Bu ba,la Öğleden sonra da, vekil, Yıldıza 
ket 1 b' . ngıcın adı «terdici hare - giderek Nafia teknik okulunda vapı-> o a ılır ve le: ,, 
le ifad . mu avemet kdimeaiy- l~ıı tadilatı gözden geçirmiştir. Ve
l'net kie bedtlebiJir. ~Je bir lftulcave . kıl, bundan sonra da, lstinye _ Be • 
çok . una., Bulgar menafü İçin bir bek yolunun imtidadt clacak olan 

ıçten ve kalpten g 1 B b k 
aarfcdilmiftir .H lb . e en gayretler e e. - Dolmabahçe ve Dolmabahçe 
edilen ol · .. a ukı 19 13 te takip Taksım yolları üzerinde tetkikler yap 
ltUın y ' bızı fena bir ıulcuta mah - mıştır. 

eden «ya he h' 
idi. y · b · p, ya ıç> siyaseti Nafıa Vekili, dün de telefon elek 

. . ıne u •1Yıuet yü.riind d ~-ı . ' Nafıa Bakanımız Bay ırııdır lci b.. "k h en egı trık ve tram · k ı 
lara uyu arpte muhtelif kısım- vay şır et erinde bazı Ali Çetinkaya 
'-al.ll~.arçalandık ve inhilallere tetkiklerde bulunmuş, Nafıa müdür- . 

i 
niz samimi duygulardan çok mü
tehassis oldum. Teşekkür, muhab
bet ve iyi dileklerimin sayın halka 

f iblağını dilerim. 
f ATATÜRK 
t Devamı 7 inci aayf ada 

.. ~···········~ 

Honı-Kong, 12 (A.A.) - Yant
ze cephesinde batlıyan ve Yantze'nin 
timalinde Huangmei' de ve nehrin ce
nubunda juichang ve Shahoda Çinli-

Yanftze civarında en ılddetJi mu• 
harebelerin cereyan ottiti harp 

aabuıada patlayan obOaler 

lerle japonlar araıında hili devam e· 
den muharebeler eınaamda Japonlar 
fevkalade aiır zayiata uiramaktadır 

(Devamı 7 mi oayıfada) 

F ranko; Hükômetçileri 
yendiğini söyliyor 

Heyetimizin Reisi Bay Numan 
Rıfat Menemencioğlu 

Türkiye - ltalyan ticaret anlaş
ması müzakerelerine bu perşembe 

günO başlanacaktır. ltalyan heyeti 

Kat'i zafer iddia eden Frankistlerin şefi; Hükumet 
kuvvetlerinin kayitsiz ve şartsız teslim 

olmasını istecliğini bildirdi 
Lo dra 12 (Hususi) - lspanyu yarın Romndan şehrimize gelecektir. n • . . . _ 

Müzakereler lstanbulda Tophane köş esirlerinin mübadelesi ışı ıle u~ra
künde cerevan edecektir şan "İngiliz komisyonu., cu~hurıyet 

Harici~;e Vekaleti Umumi Kati- çi hükumet ile tema~ ~tmek uzere Tu 
bi Numan Menemencioğlu riyasetin- nustan .hareket etmış:ıı·. 
deki Tilrk heyeti Anknradan şehri - Paril;, 12 (Husu~•> •. -:- Frankocu 
mize gelmiş ve dün sabah saat ıı de gazetel~r, 1sp_anyol ıh:1l~fına tavas-

(D 7 · s yı'ada) sut ihtımallerı meseJesını tekrar mev evamı net a , , . 
========::;::==~==~= zubahs etmeğe başlamı~tır.. Mülhem 

Ml.lletler Cemı·yetı· olarak yazıldığı belli cılan bu ma -
kalelerde herhangi bir tavassutun 

Umum"ı heyet toplandı katiyycn kabul edilmiyec~ği tasrih.~ 
lunma.ktadır. Gazeteler d1yorlar kı . 

Reis, cemiyetin eski nu- "Düşman, bilakaydfl şart teslim 
• olmalıdır. Harbi kazanmış bulunu -

fuzunu temıne çalışılma- yoruz. Binaenaleyh yaııılan fedakir-

sıaı istedi lıkJar ve dökülen kan pözönünde tu -

Cenevre. 12 (AA.) _ Milletler tulursa, Banelonda müzakerelerde 
Cemiyeti bu sabah saat 11.10 da yeni bulunmak suretiyle zaferi kıymetten 
inşa olunan sarayda hey~ti umumi~,. 

halind~ toplanmıfhr. 
Halk. ve matbuat m:iın~--;IJ ., hrr 

zamanki kadar çok , ı · 1 i. Ycııi Ze 
landa murahhasuı Jo··-d'l' reis s1Ea

(Devarn1 7 ı ri • ayı/ada) 

düşilnnek bir cinayet t'lur. Franko • 
rwn son sözü şudur: "Dilşmanın bi-
18.kaydilşart teslim olması harbe sU
ratle 'nihayet vermenin yegane çare
sidir.,, 

(Devamı 7 nri sayı/ada) 
Madritte patlıyaa bir obüs b~ 

ma halleyi yakıyor 

.: ... ,ıc maruz lü w ün d "d muş, ızahat almıştır. 
B . g e e gı erek yeni yapılacak yol N f vek·ı· d" k k" k iz pek çok d .. ... "k p 1 .. . a ıa ı ı, un a şnm ı e s -

feri 1_ oıu,tu · ek çok za- ar uzerınde bir milddt!t meı:ıgul ol - presle Ankara.Ya dönmüs. tür. er .:aundık ve le k . . ., 
Antep Manevraları Bitiyor 

çektik. B · 'b pe ço ıztıraplar ============================== u ıtı arla yalnız ·ı~Lı 
:ztn kuvv t' 11 cuı arımı -

e ıne ve mcydand "' 
hlız ıava,ların neticelerine ~n::~t~gı -

Asırlık ideallerimiz b' .. ı . 
'b · h' e ırer fovalye 

gı ı ızmet ettik. Milli muk 
nıızı t d"fl adderatı
l'a e~a ~ erin yarattığı politikacıla 

tevdı ettık ve bunu büy"'- b' . 
Ja k ' U.: ır ınan 

Yaptı • Fakat kan d"k _ı_ • 
ti-i · 0 ereıt ıt1al et-

g mız mevzilerden hiç b' . . L 
b . ınnı munafa 
dah:t7ııy~ n:ıuvaffak olamadık. Hatta, 

B l ı ehrı gıderek ıöyliyebiliriz ki biz 
a t:an arbin • 

dar elimi d ~ vle urnurni harbe ita -
z e ~u anan t kJ 

'Lile kaybettik 'Bu opra •nınazı 
çin hak'k• d . nıennda bizim .i-
d 

1 1 ot!l olan birçok L:_ . • • 
e kaybettik ... nıseıen 

Ve b . .' 
.. Uguıı aradan 20 

50 bin l~ra~Ik en büyük ikramiyenin üç p~rçası 
şehnmızde sabldı. Talililer ne diyorlar? 

huulnuyor B' hal• ıene KCÇmİf 
lar dahil ' 'd kı~ a gayri tabii hudut · 

•n e ı kabı · · d sosyal ve ek mı:ıı: ıçın e politik, 
ı onornik krizi 1 ·· e etmekle k er e mucade-

ıvranıyoruz. 
Muvaffakiyetler' . 

meydanlarında ı_ımız dnerede1 Harp 
Kazan 1.ır. d nerede) . ...mız oıtlar 

Bulgaristan İ\'te b" 1 L • 
it d. ha • oy e uır •aziy en ı line terk d·ı . ette 
blın c ı rnlf, zaaf• uira -1

f ve Y1lirna edlrnitti V ·L 
e. ıunayet Piyan.onun bahtiyar t alihlileri kiıelerladea paralarıaı ahyorlar 

y a&1aı 7 inci 1&yfacla 

· Antep, 12 ( A.A.) - Diln gece kerlerimizin bu gece m.anevraların- subay erlerimizin muvaflakiyetini 
yapılan harekdt ile Gaziantep ma- daki zindeliği ve gösterdlkleri yilk- takdır buyurmuşlardır. 

nevralarının itk safhası bitmiştir. sek kabiliyet her t ilrlil takdirin /ev- Y1ıkanki resimlerim:z ErMnıhar-
Kırmızılar soldan bir 1.-ııqalma hare- kindedir. Komutan ve eulıayla rmı1 - . . • . . . 111 l F 

• --v • bıyel mnumı11e reısımız •• areşa ev ketiyle mavı1eri çekilmık istedikle1'i zm sevk ve ida1·edeki mıimtaz e. hlı-
. · ·ı · zi Çakmak ve Mit.J:ıfaayı milliye Ve-Akçankoyunlu yolumlan garbe atmış yet ıktıda1·ları bu man,,vrcı vesı esıle 

lardır. U~un 71ürüyüşleTderı sonra çok bir kere daha tebnrii.z etmiştir. Ma- kilüe Generallerin Elönğ mann.ra
çetin bir arazide yapıVın doğu ma- re,al Fevzi Çakmak ,,e maiyetleri lannda lıarekdtı tetkiklel·mi göater
nevralarındaft aonra kcıkmman as- maııevraları ta.kip etmi.şleT, konıutaw JMl&tsdir. 



la,far 1 

B. Rıza Nur tahkik 
heyetinde .... 

TENi SABAH 

Arap kaç yaşında 
Ditine bakınca 37 olduju 

anlatıldı . Bebek 
Dün, aj'ır ceza mahkernesınde ga-

18 EYi.OL l 

LEKETTEfSABAtl 

Ders yılı 
hazırlıkları 

Turizme veri 
ehemmıyet yet garip bir davaya bakılmı~tır. Dolmabahçe yolu 

Dava şudur: Şamdan gelen Kademhayır ismin --o-- -o- -o--
de bir zinci bir milddPt tstanbulda Yolun keşif projesi haZll'lanıyor Tevfik Kut kadrolar Seyyah celbi için afifler 
hizmetçilik ettikten sonra babasız o- A k •d• Marmara mmtakuı turiz rnıııııuı11ıı: 
larak bir çocuk doğurmu~, çocuğunu Bebek: ile Dolmabahçe arumdaki için D araya gt ıyor aı olduiundan Bursa ve tstanb4at 
alarak Çatalcaya gitmek üz.ere yola yol yenilenilecektir. Belediye yolun Şehrimizde yeni açılacak )'edi or- diyeleri turiat celbetmek içia eJOell 
çıkmıştır. Yolda çocuğunu boğar.ak lr.etif projeeini hazırlamaia hllflamıt - taokulun hazırlıkları bitmiştir. lecek gayreti eöetereceklerdir. 
öldürmek ~uçundan mevkuftur. Ve tır. Yakında proje Nafia Vekaletine Mekteplerin binaları ve tedris le- İatanbul belediyeai elli bin afif 
muhakeme edilmektedir. gönderilecektir. vazımı hazırlanmıştır. Muallim kad- tıracaktır. Şehrimize ıeyyah cel 

Diln yapılan muhakemesinde, Ka Nafia Vekaleti projeyi tetkik ettik- roları da bugünleı1ie İstanbul Maarif mek için bu afitler her tarafa 
demhayır, çocuğunu ö~ılürdüğünü in- ten aonra yolun inpsı için yapılacak Müdürlüğüne bildirilecektir. caktır. Bu zamana kadar muhtelif 
kir etmiştir. Yaşı soruld11ğu zaman murafa İftİrak miktarını tesbit ede- Esasen diğer resnıii ortaokullar- rihlerde Avrupaya bu makaatla • 

Nihayet evvelki akşam zabıta ııün dqşmilş, saniyen de Şerif paşanın bu da 16 yaşında olduğun•ı söylemiştir. cekfü. la liselerin kadrola1' da henüz lstan- gönde.ilmiı•e de hiç biri bunla< 1 
düzdenberi Rıza beyin Beyoğlunda, işe ne kadar chemmiy<'t verdiğine Fakat, zabıtlarda yaı;:ı otuz yedi o- Taksimle Dolmabahçe araaındald bul Maarif Müdürlüğüne tebliğ edil- etraflı olmamıttır. 
Yazıcı sokağında (27) numaralı apar vakıf olarak Şerif gibi milyonlara !arak gösterilmektedir. Simasından yol kOfiUenilmekıedi" miş deiildir. Öğrendiğimize göre ma- Alitl«den on bini A.apço 

Gece yarısı apartımanda yapılan 
araştırmada polis neler buldu? 

tımanındaki daire.•ini tarassut altına malik herifi soymak, dolandırmak yaşını kestirmek miişkölce olduğu i- B•bek ile l•tinye .,.,md•k; yol ya- aarif müdürü Tevfik Kut bu hususta ba .. lac•k, Suriye ve M""" gön 
aldı. Rıza Nur bey saat on ikide da- istemiş. Bu ikinei fikri. mevcut olan çin, ağzında bir tek dişi olduğu gö- .,lm•kıa olduğund•n Tak.imden oon· meşgul olmak iizere Ankaraya çağ • cek, k"k bini lı•lyanda. Al 
!resine geldi. Zabıta derhal içeri gi- e\-rak ile .. bit oluyor ki tahkikatın rüleffic S7 yaşında olduğu kabul e- ,. Dolmabahçeden ba,-lmak üme •• rılmıştır. Fran.,zoa ve !ngifüoe olarak t• 
rerek odasında lazım gelen taharri- en ziyade şayanı dikkat ve mucibi dilmiştir. hili takibeıı Boğazın nihayetine kadar Bay Tevfik Kut Ankarada bir cektir. 
yatta bulundn. Taharri;•al neticesin ibret olan kısım buradadır. Bundan sonra, muhakeme, şa • genif yoldon gidip admek kabil ola hafta kadar kalacak ve kadrolar ile -u--
de evvelce mevcut olan kanaati tez- Bu simalar arasında Bursada tev- hitlerin celbi ve dinlenmesi için ba~- caktır. yeni açılacak şubeler hakkında direk- TlCARET 1ŞLER1 ı 
yid ve takviye edecek bazı evraka kif edilenleri de unutmnyalım: Bun- ka bir güne bırakılmıştır. tif aldıktan sonra şehrimize döne -
de.stres olmakla Rıza Nur beyi lardan birinin adı hafız Emin, diğe- E • • cekt ir. 6 aylık ldhalit ve ihraca 
kiyeye götürdü. Heyeti tahkikiyede rinin ismi de hafız Saiddir. İkisi de srar ıçıp ev soy- Ahırkapıda Şehrimizdeki oı:taokull~rla lise - Türkofis 937 senesi alb avı 
kiyeye götürdü. Heyeti tahkiki'-·e de lstanbul vergi kaleminden kadro • lere bu sene tahmınden ıazla teha- f d k' 'h t "dh 

1
.. •

1 .ı v d h ın n ı ı raca ve ı a atımız a 

is.e Rıza. Nur ~Y. tevkif edildi. Tev- ~arici çıkarılmışbr. -~unların or~da maga gı en ırsız Bir tren istasyonu ya- cürnn?lmuştu:. yılı ilk altı aylık dıR ti<>aretimis kıf emrı kendısının bu cemiyetle ali ılk kandırdıkları kolagalıktan mute- nılhn<sa ılkokullardan mezun ta- lo d k r b: . t r fk 
kadar olduğuna dair hiçbir şüphe kait İzzet efendi isminde biridir. -o-- pılması kararlaşbnldı Jcbenin ekser isi ortaokııllara kaydol- 1 

11 

atmu aye·e 

1 

ır ı s a '
5 1 

. . 1 t amış ır. 
kalmaması ilzerine verilmiştir Bunların arasında bır de Sıvas posta . muş ur. • M111JIM SiMALAR • mfidürll vardır ki o da derdest edil- Esrar için ev soymağa Devlet dcnuryolları dokuzuncu iş- Mektep idareleri y•ni kadroda 

61 me~leketlen geç"ll senemıı Rıza beyin şubesindeki azaların miştir giden hırsız 1 !etme mü~ürUliü Ahırk~pıda. bir 1 bu vaziyeti göstermek ~ize re şimdi;e yarısı~d~ ıd~aliitımız ~B,009.000• kısmı azamı tanınmıştır. Şimdiye ŞER I P PAŞANIN ROL 11 . ~ren du ragı ıhda• etm.ı~h r · Sırkecı kadar kaydolan talcbe:ı in miktarına ~.nenı~ ılk l arIBında ''e 
75·~ 

k d . ed .

1 

Ş . f b . 
1 

• • • d., B Ceçenlerde Mudanya c.va .. nda ıle Kumkapı arasındakı uzun mesa- Maar' f lldü . ti b ·ıd. . 1 1 ur k lıra"d ı r. lhracııbmıza 

b

a ~r ı~ra t • ı ehn ~kia.hkikat bu tU- erı .u ıdş ere ne ıçdı~kkgıtr ı. u- Cambazlar köyünde İ5mailin evine hır lfede hiçbir tevakkuf mahalli olma- dı'r. 1 

m rıyc ne ı ırmı~ er - geçen senenin ilk yarısındıı. avni enın rıyase ı aıu vesinde Rıza rası en zıya e f8YaD1 ı a ve mu- 11 _ • • • • v • • • )ek ti · · oO 

N b d 

v•1 d b . " . 'b. k 1 b" •~ tadı B ' b" SIZ ııı; ıçın gınp de onların yatmasını dıgı ıçm bu karar memnuniyetle kar Jienil k ti k d - e ere ıhracatımız 54,909,0 
ur ey egı , a a muhım. daha cı ı mera o an ır non. r. ız ır b kl _,_ . . ._ h d . b" 1 t z ayı ar apanma ıgına bu . b " • • d - . . tak . . c emc:x ıçın ır.a ve e esrar ıçen, ı- ş ı anmış ır. .. b ... senenın ırmcı yarısın a 

yuksck hır sımanın bulunduğunu gös ım mevsuk malQmata ıstınaden Şe l"h d k k k 1 y . d k .. .. . gore unun daha fazla olacagı mu -
55 313 000 

Til k r d 
teriyor. rifin Mısır prenseslerinden bir zevce a are 0 oya çı a:• uyuyup ~an "" e?ı. ur_a uç ay tecrube edıle- hakkaktır. " ~· . .. r . ırası ": • 

R N be 

•

1 

K . d k. b t zek" rarkcı:ı Mehmet oglu Osman aslıye ce- cek, ıyı netıce elde edilirse Ahırka- 1lk ekt:e 1 dek" 11. k _, Gorüluyor kı, dış tıcare 
ıza ur y ı e emat arasında- sı var ır ı u prenses gaye ı ve za hk . d .. .. 1 h k d b' . t . . m P er ı m ua ım au - bar· b' ·nıc· f d 

k

. h . . • . . rna emesın e goru en mu a e - pı a ır ıs asyon bınac;ı •nşa oluna- 1 ız ır ı ı"a var ı~ ı münasebat şu yoldadır: Kemal ile arıs hır kadın oldugn ıçın mutlaka . d ••.. 1 h k . kt · ro arı tamamen hazırlanmı~tır. ~lu- \ · 

R 

. . .. ~ . . mesın e goru en mu a emesı sonun- ca ır. ıı· l · · : • ıza Nur bu mesele hakkında konuş zevcmın buyuk bır mevkıde bulun- da it hk" dil . . ş· d'l'k b a ım erın mesken bedePerı ıç.in An - Tıcaret anlaşmalan n-,...ıllQ 
m ıster. Fakat, o eonada Kemal masmı ısterdı. Bu sebeple prenses d b' d k' • ara an eınır bek enmekledir. Ta - Tllrkofis muhtelif memJeıı.,ıl ak • . . a ı aya ma um e mıttır. ım ı ı anliyö trenleri Ahırka k d · l 

Parise gitmek istediği r,iheUe kendi- kocasının Meşrutiyetten sonra he- --o- ~ı a ı:; d"a ıka dura~ak. yolcu alı~ lehe vaziyeti ise ancak iki hafta sem- olan ticaret ve klering anlaşm 
sine bir mütemet yolla."Ilayı münasip men İttihat ve Terakki cemiyetine Belediyede yeni \erme 1 e ır: o.r~da bır ıstasyon bı- ra anlaşılncaktır. broşür halinde neşre başl mı 
görür ve bir kart yazarak doktor MU dahil olmasını ister, Şerif zevcesinin nas~.0 ma~ıf ıçı~ A~ırkap~dan tre- --o-- Bu broşürler tacirlere tev?i :cın 
nir isminde birisini yollar. 19-91 nu- her emrini yerine getirecek kadar za- mÜrakiplikler ne ın~n ~ 0 cu~aı ın bıletlerı trenler- MÜTEFERRiK: tir. 

h · f · del' ld ğu • · d h 1 ka ul p 1 de verılmektedır marayı amıl olan bu azanın şayanı yı ıra ı o u ıçm er a b azar ıksız satış ba~ladıktan son- · Beşiktaşta sunnet höğuna 
itimat olduğunu bildirir. Doktor Mil- ederek cemiyete girdi. Bu suretle ra belediye iktısat rııüdilrlüğünün -o- -

Selinik ve Belgrat sergil 
giden heyetimiz . h Kızılay Be~iktaş şubesi, 17 eyliil 

nır - ki şimdi mevkuf tur _ Rıza Nur mü im bir şey elde etmek fikrinde vazifesi çok genişlemektedir. Mev- POLİS ·t . k . . . 
beye gider, karb gösterir o da· idi. Fakat bir zaman sonra bu fik- cut kadro ile bu işleri yapmak ka- : Cl·ı·mk 3b1• eslıı 8 ·şamı ıçm, Resıktaşta bü · · . . _ . yu ır ahçede b" .. t A · · · 

- Çarşamba günü y.el. evdeyim .. rının ne kadar boı oldugunu, cemi- bıl olamayacağından iktısnt müdür- Pençereden dllştü dil'_ h muazıam ır sunne Selanık ve Belgrad sergısı1"' 
der. yete intisap etmekle sefir, nazır ol- lüğll murakiplerinin '°''" ollt7.a çı- il ";;"il azırlan".'akta<br. Burada, vet edilen Ticaret odası kitibi 

MUSTAPA NATIK ŞUBESi mak kabil olmadığını anladığı za-\karılacak, ikinci bir m.{ldür muavin Akbıyıkta Oyuncu ~okağında otu Y .. z en fa:l~ fakı~· Ç-OCtık meccanen misi Cevat Nizami, zahire 
Bu cemiyeti hnfiyenin elycvın ta- man -.evce<i tekrar Şerifin üzerinde !iği de ihdas edilecekfü. Otuz mura- ran Sıdkının d6rt ya<mdaki çocuğu ~~nnet ettırılecektır. reisi Murat Forton ve ticaret 

mamen ma!Um olan şnbelerinden icrayı nüfuz ederek: lop on kazaya tevzi olunacak kaza- Zengi dün evin ııencercsinden so • lanasa revüsll san'atkiirlarındaD ikinci reisi Ziya Tan•rden ın 
ikinci ini Mustafa Natık idare edi- - Haydi ittihat ve Terakki cemi- !arda belediye şubelerinin , .• '..abıt.o- kuğa düşmüş, başından ağır suret- biri şehrimizde kaldı kep heyet yarın şehrimiulen 
yordu. Mustafa Natık evvelemirde yetinden ayrıl! Bütnn smetim işte! nın yaptığı işleri başa<ncnklardır. te yaralannıış, sıhhi imdnt olomobi- Dördüncü ls lanbul festivali mil- ket edecektir. 
derdest edildiği zaman ilk işi her şe- İstediğin gibi çalış; ~öhret kazan... B k . . tiyle Şişli çocuk hasta hıuıesine kal- nasebetiylc Belediye tarafından ls _ Tiitün "h d d . 
yi katiycn ink!lr etmek olmuştu. Ni- dedi. Şerif ittihat ve Terakkiden e çıyı ~yan 6 aya dırı!mışlır. Coeuğuıı h:ıyalı tehlike- tanbula cclbedilen Tar.a.a revüsüniin 

1 

raca tın . a e 
hayet birer birer tevkif edilenler ayrıldı. mahküm oldu dedır. bellibaşlı artistlerinden Mia Aposto- larmda tenzılit var 1 
M~ıstaf~ N~tık ile .movacehe edil • ı:ıe yapmak istiyorlar~ı?. f'.vvel: Bundan birkaç gün evvel Kaba- Sabıkalının marifeti lesku, revü diındüğü .lııılde İstanbul • Türkiyeden veya Bulgari• 
mışler ıçlerınden bırtnğu kendileri- emırde şurasını derhal s<'yhyelım kı taşta belediye bekçisinin k 1 .. b . da kalmıştır. Artıstın yalnız başına dan Almanyaya ihrae ed;Jen 
nin M taf N tık ne yapm k · tecl'kl · · b' t b u u e.qıne t ta b ld kal - · . .us . a a tarafından tah- a ıs ı ennı .ızza u girerek yasbk altından pera çalmak Yenişehirde Kamer raddesinde ' n u a nıası, ıehir tiyatrosu ler için Demiryollannda rnOhidl 
lı! edılmış oldulılanm söylemişler- a~mla~ da ~mılc tayın. edeme- isterken yak8lanan sahıkalı Osman kahvecilik eden sabıkalı Malatyalı tarafınd~n angaje edileceği hakkında zilit yap~mı,br. 
dır. mışlerdı. ~üphesız. ç?k fena ışler, bu dün dördüncü asliye ceza mahkeme- Mehmetle ayni semtte oturan Ser - bazı şayıaların çıkmagına sebep ol- Bu hususta demiryollan id• 

Hatta bunlardan birisi fevkallde memle~~tın harabısıne sebep olacak sinde muhakeme edilmil} ve sabıkası ver arasında bir kavga çıkmış, Meh muş~ur. Fa~at, ya~tı~ımız tahkika • aralarında anlaşmışlardır. Bu 
galeyana gelerek : pek bü}ük fenalıklar yapma~~ ha- da göz önünde bulundurularak 6 ay met tabancasını çekerek bir el ateş ta go~e, artısı Şehır tıyatrosuna gir- lit!an gaye, ihnı<atın kara yodlO 

-;- Be. ~dam!. Beni tahlif eden sen %lr~ınıtl.'."' ve h~~ hu."~n ıçın ~e hapse mohkılm olmuştur. etmişse de isabet etıoemi,tir. Meh- mek uzere kalmamıştır. Alikadarlar pılınaamı temindir. 
değıl mısın? dıye yil.zGııe kal'fl ba- ~gıda ~yliyecegımı;: gıbı, pek cıd- • met yakalanmış, tahkikata başlan _ bu hususta ademi ma~ıimat beyan et-
iırıııuı üzerine nihayet 

0 
da !Urafa dı teşebbuslerde bulunmutlardı. U- Bır hınız tevkif edildi mışbr. mektedirler. --<>-

mecbur olmqtur. kin henllz bir 'l"ye karar vermi, de- • o BELEDiYEDE: 
MUHTELiF SiMALAR ğillerdi. Beyoglu.nda bekçi H:ısanın odası- Üzerine zift dökllmlt • 
DDnkO nllalıamızd • ti Şuraaını da ilive edelim ki hllkô- na evvelkı gece Ha .. n adında bir ADUYEDE. Bayramlarda yapılacak 

kil için ~f oıa: =•mo!:: met bunların mevcudiyetinden, tev- hırsız girmiş ve çamaeır tııltp kaçar- Anad~lu. Kavağında .. d'.""irli du • Esrar saklıyan mahkilm oldn t envirat 
s~malardan lıalıoetınittık. Bqfln bu kifle~i~d~? iki ay evvelinden haber.lk~::k:l~nmıştır. . • ı::a~·:~~ :::~ı:0ı:.:n tayf~ . Kundura boyacısı Ahmet. Sirke- Bayram gecelerinde lotanbuubı 
:.;~tıı:::z~ir;:0:_nraz1.: :;::·.t;:-:::· :ıe::;;!e~~ ~~~~~d~~r~~~:ü•:::~ı~kı:~i;~i~ ~:~::a~~~:::ıer~::ı.:vnar zih~ ~::~· :~:';'.ı 7~ı;::::;ı:a!::~,~:.ı;: ~~!~k v:•::.:-;;e~~:'a\ '"" 

mu?lnıı Kemaldir. Bu adamın mahi- dagılan hır .bıkım eller bulunduğunu kif edim:~1;• ıcva ını mııteakıp tev yerlerinde~ y;nmı•br .Yar:ı; ta ~a mazanın şikiyetı Ozerioe Ahmet ka- h•vuzlu yapdacai>•ı ..,,.'fbk. 
yetı 

0 

lıaldanda bugün vereceğimiz ,u posWarda ıcra eyledii!i tetkikatlan ' r. tedavi altına alın .ı b . y rakola götürülmüş, yolda giderlerken Saraybwnu ve 0.küd.,d• y 

tafs~l~t kendisinin ne m•.1 olduğunu •?lamış, s~n~a bu ~ üzerinde tah ---<>-- m ş r. Ahmet. Ramazanın arka e<bine esrar eak olan ilü havuzdan Sanybu 
pekila gösterir.. ~ıka~ı~ı yuril~rek nıhnyet bunların . • Dub3nın üstüne düştü koymuş, Karakolda rla "Bana bu kinin nitasına ba~anmJftır. Dürt 

.Kemal, bundan on beş sene evvel ızle~ını keşfettlkten ve bilhassa Ke- Amerıkaya neler ıhraç sustalı çekti. Ara),n !,, demiştir. Ka- ,.m üzeri vali ve belediye ,..;.; 
~önll~lll olarak ikinci orduya askerli- malin n.a•ıl çalıtbğım anladıktan edebileceğiz? Çeşme meydanında Alacahamam rakolda Ramazanın fizeri aranınca ıin O.ıündaii Saraybarnuna gi • 
ge gıtmiştir. Asıl ismi Ahmet Feh sonra bıttabi rastgele mühim addet- M ht rf çıkmazmda 6 llumarnlı evde oturan e.srar bulunmuş Ramazan bundan vuzun yerini gö d · · t' 
midir. Sonradan Kemal olmu..+.• - tiği birisini tevkif etmek. sonra bun ·ı.._: ut e ı ıiıemleketlf're yapılacak ! Hüseyin oğlu Salih, köprüye yanaş - haberi olmadıg~;nı SÖ'-'l "m·ışti,'r Ah Hav z. . zd ~~ ~~~rmı,,ırd. 

• y•uf. • • lnrnCa Ve idhaHit h kk c) k" k ) • • J '" • • U prO}e eıı;ı ~I ycnD Askerlıkten jandarma olrnus. bı·r t ları bırer bırer rneyd:ma çıkarmak . a ın a ı a - mış o an yanık Alının motörüne bin- met bira7. tazyik edilin<'e, fıı·,..ıııyı metre kadar ... h·ı 1 b 
k '• a- rarnamenm sureti tatbiki d· · ek · •· d b ·· · . ~ - ı e a '"""' r. ım rezaletlerde bulunduğu için dev fikrinde olmakla beraber nsıl esrarın 

1 
tal' ıe aır 0 -I m ıçı~ . u a uzerınde yilrürken mu Mehmet Ali isminde b!r hammaldan kazılırken bazı itlenmit laf. par 

ri aabıkta bile bunların cezasız ka- Pariste bulunan Kemal ile bera • an ımatnameye bazı i'iveler ya- vazenesmı kaybederek açık bulunan aldığını ve 78 kuruşa •attığını söy • m•ı çanak ve çömleklere ...,.ı.; 
larnayacağım nazarı •likkate alarak ber geleceğini dllşünmUs onun gel- pılmııtır. Birleşik Aınerikaya ih • kap:tk~; duba?ın dibine dilşmilş, !emiştir. Bunun üzerine hnmmal Meh da bunl•nn tarihi olmadıio ,.,ı.ıı 
kurtulmak için .Atina.va kaçmışbr • • . . "' raç olunacak mallar me~·1tnına bilfi- mu . e ı . yerlerınden yaralanmı~. te- met Ali de bulunmuş, liçü birden Sul mittir. 

Atinada tanassur ettikten son;a ~esını bekl~işti. K~al. b~r~ya mum deriler de ilave edilmiştir. davı edıl~ek iizere hastahaneye kal- tanahmet ikinci sulh ceza mahke • • 
Abdillhamid aleyhinde n- . tta b bır takım vesaik ve talımati mühım- M .h dırılmıştıı. mesine verilmiıılerdir Keresteler ne ıle taşına 
ı ... .,,nya u . ısıra ı raç oluna~ak tütüne ait "' · unmuş ve t>u sayede naili nimet ola me ıle ıe}ecek, hükOmet de kendisini ( al . taci 1-'-eJ d d" td Yapılan duruşma neticesinde Ah- El b 

1 
.
1 

dl" LiJocl 
rak bir k :ı..--t"" - • d ..___..:a y nız aynı r tarafından ve bu aa f! en Uf t te k"' M ' ara a an ı e ı .. arı 

ÇO na'uıer cı"1ıi nihayet Ke- ıswyon a uaıuen inerken tevkif tebli ·n . . . me v ıı, ehmet Ali ikametgaha yük t namıyaca.. 'bi '"klerio 
mal de Abdillhamidln liltftUJa kon- edecekti. • ii yapıldıjı tanhten. ıtibaren Bey kozda oturan boyacı Ligor, rapten tahliye edilmiş, Ramazan ser balar:'ki çemb.!:ıe~ yu ·-
mut (1000) kuru, maAf]a rilsumata Fakat ne çare ki baıı icabat bun- b.ır sene zarfında ihr~ edılmek şar . Beykozda sütçü Şerife aid evi boyar- best bırakılmıştır. zımıe)mekte idi. 3 -':':etre 
memur edilnılttir. Az zıunaıı zarfın larm artık bllfıboş blrak~masınm tlle F. ~· B. kıymeti 500.00«! lirayı ~en altı metre !~kseklikteki iııkele • Yıuıkeüei Meıı-t Wr iundaki kue.ıe •e demir çuh 
da Kemal Abdillha . • • geçecelı: ılınıcat fazlası için) kaydı en muvazenesım kaybederek yere • oeneye flınak üzere •-it bul..,. 
. . • mıd nazarında muvafık olamayaeait.nı gooterıni" şu fek ilde deiiftirilm!stir. dilf!DilŞ, muhtelif yerlerinden ağır su molıkum olıla bun! 

1 
b il l8bal.ı lıyakat e!nıeie muvaffak ol lıtıktımet blmları ctırma meşhut ha- · rette yaralanm1' ı H arın • .... .. • ..,., mu• (lGOO) kuru d haf. -

1

• d 
1 

thaned , )( . (Bu tebliğin yapıldığı tarihten i- U has~• hyara 
1
• aydarpa- Haydarpaşadan köur.üye gelmek- müaaade edilmittir . 

..,. ş a ıye tahsi- m e. yan J>OI en • eıtruti- . . şa n mune ta an~fne kaldırıl _ . satı almaya bqlamııbr. yet,, pzeteaini naklederken yakala- tıbaren ıhra~. ~unııcak tüt~nUn F. mışbr. Ligorun hayab tehlikededir. le olan Hey.~lıada vapurunda, .. ı.ı- Ortaköy iskele hoyu K' .. n11SJ1ıı· 
Meşrutiyet ilin ed'l' b' b 

1 
t F'lhak.k O. B. kıymetinın yüzde elltsı için)... Balanmut 10 Lira kalı yankesıcilerden Mehmet, kala • ı ınce ıttabi maya mec ur o muş ur. ı ı a n·,.,. b' · · . Ortak"y i k 1 · il Ortak-y 

böyle resmen h f" tah . K 
1
• l t b 

1 
· . ı.s .. r taraftan, ihracnttn!l önce 1 O Eylülde İstanbul cihetinde on ırının arka cebmden cilzdanını çal- • 

0 1 

e esı e 

0 

a ıye sısatı almış ema ın san u a geımemesı fena "dh ı · t b 
1 

l' k d b" d' • nın arasında bulunan rıhtımın t 
heriflerin iş başında tutul al . olm tu """,,Ü ed d h l ı a ata u unutmak istenildiği tak ıra a ar ır para bulan Tophane mış, ığer bır yolcu da bunu görerek dil "'i • b dak" d'"kkA 

1 

m arı caız u~ r. V"".... 0 say c a a pek dirde idhalat ve ih t · · kıtla arkasında Akarsu yokutunda No balıktan istifade ederek · l l d eceg 
01

' ura 
1 

u an a~_ı.-1 olamayacağı için kadro haricinde çok vesaik elde ebnek ihtimali ek raca aym ta cır . . . . • . . ~o cu ar an ilk edüerek yıkılacağmı yazm.,.,, bırakılmıatır ş· d' K l" ka .. d. p tarafmdan yapılmak şart!yle, idhal 1 de bakkal Ahmet Yıldırım unzaaıy- Mehmedı yelegınden fnka!amış. bu taköy camiin uzaktan bakıldı.is 
v • ım ı ema ın ne mak vı ı ı. le ld w b · ek b d ... h t zd ..: satı " . • . . • . . . . . malının C. !. F. kıyınetiqe mOsavi ~ . .'~~ız . " m tupta u paranın sıra a, -e me ' cü anı yero atıı;ı•· man bir kat daha güzelle!"'"' 

a bu cemıyetı hafıye., ışıne gır- HükOmetın niha)let ıcrnata başla- b. b k t . Emınonu polıı karakoluna teslim edil tır Dün asliye dördüncü ceza mah l" ı · h ı ı 
d

·x.: b ır an a .emınat mektubu idh•L · - azunge ıen ınpa n yapı ma'1n 
ıs• de ışöyle izah edilebilir: Evvela mas.mm sebe l de bunların abiren .. . . ' • diği ve aahibinin isterse kendisine iı- kemesi ne verilen M~hmet su"unu in- d' d · t · ld v d f n • . . . !at ve ıhracabn ayrı tı;cırler t.ua • .. . . • . • ıye en ıs emıı o ugun •n e 

ı1eneri, hlsmz, vatansız bir herif ol- mühım ışlere teşebbüs etmek Ozere . . terse karakola muracaatı halınde ıza- kar etmış, cüzdanı çalmadığını söy- ti bir proje tanzim etmittir. 
duiu içiıı kadro hariçlifi bahaneslle bulunduklarına dair Juıotl ettiii ka- fın~n y~pı~ı halınde de ıdh:.ı hat !•bileceğin'. yazm•klıjpmız rica • · lemişse de, s uçu sabit görülmüş, bir Yeni projede Ortaköy vapul 
bir takım tıürilltııler y&PIDlf. bn au- naat olınqtur. :a :ın ~ · tutan Cumhıırıyeı l~uyor.. ? ıanhlerde para kaybeden- sene hapse, bir sene müddetle de za • .; deniu doğru çeL1mif olar.ı 
.... ı. lıelld bir _ ,,.__ L~-· er ez ına nakden yatın!•· nm Em•nonU kuakolu .. müracaat et bıta nezareti altında bulundurulma- rilmekıedir. lokelede idba-

•-\.f...:O: ~ - - cakbr. m .• bildirin&. O n 

ı 

t 



lS EYL8L 1938 YEN i SABA. it 
Sayfa: 3 

. . . 
-~;~;ı .· - D .. 
·,·•"/'~ - u n · • a ,..... p .' .. .. -: ~ , .. o 1 i i i k a ı ı 

~ • , T ~ .. ~,... ' • YENİ TURKİYE e .. ~ : SON HABERLER . ~ . ; . 
.. . . ' 

Taymisin Çekoslovakya 
hakkındaki makalesi res
mi mahiyette değilmiş 

' . ... 

L'independence Rou- iru~ıtere Kralı Majeste İngiliz kabinesi f evka-
mani e de çıkan şayanı Jorjun dayısı IAd 1 k t l d a e o ara op an ı 

Tay:mi gazetesi, bundıın bir haf
ta evvel, bir m kale nc ,retmiş ve bu 
makalede Çekoslovnkyanıu Alman -ı 
!arla meskt·ıo . 1 . . 1 • ~er crmın A manyaya 
verılm ı · . . • es nı, .Alın n - Cckoslovakvu 
ıhtılafının ancak bu s~ıı etle ee;ri 
olnrak hallolunubllccegini anlatmış
tı. 

dikkat bir makale Uykusu esnasıuda tildfi 
Londra, 12 (A.A.) -Kral Altıncı 

t 1 · • L • 1 · · L b ,_ .. ı_ jorjun day111 Prens Arthur de Connau L' ndependancc Roumanic gazetesı vet cnnı ve naylllıyel ennı ınep u ı1to1t 
1 1 d ght, saat 3.30 da uykusu ~nasında ( 2 9 19 36) Yeni Türkiye b flıih al- tcıı • mıt ar ır.:. 

T b l b ·ıı · vefet etmiw.tir. Prenses zevcinin bafı tında ne: rcttiği bir yazıda ezcümle ürk ilmi, u suret e utün mı etm T 

T · ı b ucunda bulunmakta idi. aymısin bu ynzı ı. Almanl"rı töyle diyor: emeğinden doğan netice eri tes it et-
mem <l 13 Kanunusani 1883 de doğmUf 
. nun. etmiş, Çeko~lovak.\•a ~ku" _ .-Bir kaç yıl içinde Türk dcvleta mi tir. 
r ın = olan Prens 191 O dıınberi meclisi has . ı mUtec sir eylemiş ve İngı'ltere med.rni memlekdler seviyesine yübel Yeni Türki>·e bi.ıyult adımlar ile ken 

Parlemantonun tatilinden beri ilk 
defa toplanan kabinede bütün siyasi 

vaziyet görüşüldü 
ıle b azası meyanında bulunmakta idi. 24 Londra, 12 (AA.) - Nazırların er. &ber diğ r n•emleketler de di. itidal ve dü..tinı:.e ile yapılan yeni- disine, bir it.aç asır süren ve bugün ma . h 

ht ... - ya1tında olan oğlu Kont de Mecduff ecnebi memleketlerden gelen son a-

rilmiıtir. 

mu elıf tefsirlere me,,·dw·, \'erm·ı". t'ı likler uyeııinde, Türk millrtinin haya sallnrn kıırıfmıt bu1unan bir uyku ve • 
S "' · Ro)al Scott Greys alayında mülllım· berlere müsteniden vaziyeti tetkik e-

on günlerde, bilhassa lngı')te'rn_· tı kökiinden dcğıştirildi. Önce, mad - dııraunluk devresinden sonra yeni, . reketi ve takip edılen siyaseti tasvip 
de T "- 1 dır. . debilmeleri için parlamentonun tntı -' nynıfsin nıakalcsi u·· .. crı'nde faz- di ve manevi adalete ıerkedilmis 0 • par ak ufuklar açan bir istikbale d~ğ- k k b' b 

1 
d 

Nazırlar Çemberlayn ile Lord Hali 
faks taraf andan ittihaz edilen hattı h 

J l ,_ · - -O- 1'1ndenberi ilk defa olarn a ıne u etmi\ı er ir. n c urulmnkta · 1 ·ıı· b'' · d' ru ·ı.•u"ru··._.or » • ., . , ontı11 ,·1e1··ı "u··rau· rru"' n mı ı unye'- e, ..,m ı mu··n·vver ~ J • d l Lı ı k ı· k ·ı ,._eki '-
. k "' ~ J r " O B ı d f snbah Ba,,ekalet binnııın a top anmış nit erin nut ·u a a a ı e o enmeıı;: 
k no ta~ ı.ıazar,, ın re mi mahafilı'n bir yenilik h vaıı hakim. ni,·e~ul gazetesi (20 '8 'I 938) e gra Uarl 
nnaatın t ıı· j K D b . T. Lf ' • h' . b l - 1 tır. Hitlerin bu .k ..... m eöyliycceği nu- te i c de hiikim olan kanaate göre bu ı ece l ettirmedi~ine ı'şa- ~te emalıet rejim. o nca ur" enmn ıcreu a~ ıg1 a - T-

ret olu ak ıs d b b ld tuk büyük bir alaka ile beklenmekte- akş mki beyanat kati bir mahiyette nm t dır. Zamanımızın Tı.irkı)'CSİ. çok haklı tın a ne rettiği ir .,makalede ez - açı 1 
Pa . 1 1 d olmıyabilir. 1-f ükOmet mahfclleri. ahva 

Lo 
rıste çıkan Le 'I'eınn" nznte ı· olarak böyle anıldığı gibi, ilerid<' de cüm c şöy e iyor: dir. 

ndr h ı~ " • l B • 1 d D b p k b~ "k tak..11: ....:ler H f · · d b' k ç irtima daha li hazıra dola ... 1&iyle hükumetin bu ara 
1 

6 mu abirinden aldığı haber- bu adı taşıyacaktır. ~ uglin er c o ricanın misafir • avyonumuz ço uyu a.u: a ta ıçın e ır ·a " J 

erle b ki 1 d 1 k lık beynelmilel vaziyet hakkında yeni ~ mC.'lcleyi şu suretle i?.ah et- Kemo.li"t rejimin tatbikatı neler - pervcr topnı. ımnı. on iki hin Türk !ezan ı... yapı aca tır. 
nı~~r~lfr: dir) Bunlar sayılmnz. Memleketini ani muh ciri terk.ediyor. Anltar hükume- Belgmd. 12 (A.A.) _ Anadolu Kabinenin ;çtimıı.ından sanra Dcla- beyıınattn bulunmasını muv fı'k gör • 

. .rı ma!Onıat alan mnhnfil T • bir karar ile yeni kurnn büyük Şefin tinin aldığı tedbirler üzerine i~bu mu- Ajnnsının hususi muhabiri bildiriyor: varr dcminyonlardaki yüksek komiser memektedirler. 
mıs "ll"et · · ç ' fi)- · • ·11· h h · 1 A d 1 h l'f h 1 b el b ld ek - frtimndnn evvel Lord Halifaks ya-
) 

0 
"" ının eko. lrıvakya hud t tesırı, mı ı ayatın her safhaııındn gö acır er na o unun mu te ı ma a - yın onunda açılan Belgrad eyn lere vaziyeti i inn u:tere tayyare " 

nrının ~-shı'h' h k u · ı- S' 1 k k t d lerinde isxa· n ed'le kJ d' Ş l ı f 1 o d ı · · k · k · · kında •urıetı· hususiyede Romanya i1c '-'
1 ı ·kındu. vazd - ru uyor. ıyııaıı ve c onomi • a an a, 1 cc er ır. ura ım mi e uarınn ev et ıştıra ctmış • ile Ccnevreye hare ·et elmıştır. g 

nlakaJen'ın ı ·ı .., ıgı k' ı .. h ~ t 1 1 L· D b . R 1 z d'I d'w 12 ile 1 k tlcn'nı" .. ·.yarct k . ngı tere hilkfftuetirıin u tur ve sanat ayııtında bu yenil eş- na ır ıyıı ım &1, o rıcanın omnn)·a - ı tir. Londra, 12 (A.A.) _ nnne ı . ıger .pa nn mem e e ,., 
llko ~1 

nn1.ar111a hiçbir suretle tiren iradenin izi vardır. ya i!hnkJndan evvel Dolça. İsakça, Serginin müstc.•ma bir kö~e5inde o- eliğine göre bugünkü kabine toplantısı edecek ol n Lord Loyd ile görüşmü · 
c olmnd • ' ma- B h M H B b d w K k d • ~ " ı~ını teyjd '?trncktedir. u ıı.rekatın tesirleri bugiin tama- açın, ırsova, a a ag, öst<"nce lan pavyonumuzda pamuk.. fındı , in- esnaııında biitün va:ıiyet göz en geçı• tur. 

d nu tclkm pek tabii OlRrak p w n-ıan görüliiyor. \'e Mangalya cihetlerinde sakin olan eir. şeker, kuru yemişler, hububat, zey 
n db(lyQk bir heyecan uyandır/ıag. Türkiye, kendisini Avrupa mcmle • ibu hnlkın miktarı Jonescu ele la Brad- tinyağ, kömür, meyva, balık konser-

orn a Nuı'z K ve k tl · · · ı •so d t • b' · · ·- ı k -' d'ğ' ronlkc gazetesinin <l c crı scvıycsıne yükıehen yeni bir ın ° e ~ P ıgı. ır ıst~~stıge na· ı vaları, ipekli ve pamuk u umn\"ar• 
~ 1

el Uzcı·", "lngiltereııin Habeı i tlı.e- , hnyııt yaşıyor. Yeni teşkilat, bir tar f zıırtın 4800 aılcdr, ıbaret ıdı. cam. kağıt ve süngcrlerimiz ve bilhas 
.eh esinde olduğu 2'İ1Ji \'Crdi<r·· n tıın içeride emni}•Ct ve intizamı temin Fransız alimlcrınden Ubricini'nin sa üzümlerimiz tqhir edilmektedir. 81 ntıarln ke d · · "6

1 1111
• d. d.. 18 78 de Pa · • f · · h"I 1ı: d Jd' 

Fransa harpten 
nefret ediyor 

Amerika cumhur 
reisinin oğlu 

.. n ısıniıı de nııı.h e ıyor, ıgcr taraftan da itidal ile ta- ns cogra ya cemıyetı u te Pavyonun büyü kapısın an giri ı 
~·urüdüğü " .. h · · vına 1

- · 1 b' ninde n e 1 d'·· b' · · ·• ·· ·· d k' A ·· k --d' " .,.up eı:ıını hu~ul" .. 11:1p o unan ır beynelmilel tesanüt ııi- cşr Ye ıgı ır ıstatı tıge gore ği :ıamnn şeref mtvlmn c ı t•tur M H . b" k .. led' dün bir ülser ameliyesi geçirdi 1
·., c getıı- yascti barı" için Türkiyeyi en mühim mecmu nüfus, 222,562 den ibaret idi. büstü seyirciler üzerinde büyüle. bir • errıot ır nutu soy 1 

--
. Bu telkinler, bu ~ilpheler '·· bir unsur olarak. ~ös eriyor. Türkiyc-1 Dohricadaki Türk nüfusu da 1 .34,662 hürmek '\'e takdir uyandırmaktadır. Paris, 1/2 (A.A.) - Söylediği nu• 

nıııc asta ·ı. • 14ma- · L idi t kt H · t hnl'h d k ' · u 
n · ' n ıunrettir. Hnttn T · ı nın '0 u sahadaki rolü '1e emniyeti bire · Pavyonun büyük bir kısmında da u a crrıo 1 az.ar a 1 vnzıve en Rcisicümhurunun oğlu James Roose -

>

11 
gaz tesi. bile, Lord Runsı· a~- \IU teşbihi ilham ediyor: Rus - Romen - Türk harbinin C h . .. . . .kt d" e 91 bahsederek Frananaın harpten nefret Am . 

J rn;;a n•t i manın T·· L· b h .. . D b . h h um urıyet reıımının 1 ısa 1 v • .• . . 'd . . velt'e dün öğleden sonra enyat )'B. 

Rochester, t 2 (A.A.) - Amerika 

• b ı:.1 nıe nden e• .. ·el de bö ·1 urıı;ıye, ugün bütün Balkan mem zu uru uzcrınc o rıcanın arp .. a ası na·ı. ma rH ve diöcr sahalardaki tn - ettıgını. teyı etmı tır.. • . . 
hır t k n ) e 1 .. H F ti d ·ıı pılmıştır. ~umailcyh, midesinde hasıl 

e lifin yapıldığını hntırlnt k- eketlerinin te~kıl ettilc.len büyük b·~ olacağını derpiş eden Türkler, ilk hic rakkilcri mukayeseli bir ııurette grafik atıp ransrz mı etm en mı ettn- olan bir Ulserden mustariptir. 
ta~.ır. :mn !sahasının esnııı Türkiyedir. 1 rete ba~lamışlar ve hir çok ki;yleri ter lcre avnlatak tebarüz ettirilmistir. l den müttedih bulunmasını ve dünya-

Rcsrni "" h f'li Büy··k h k 1 · 1 c1· P · . . ~ d ' I k t' ya daha feci ahvalde göstel'.ildiği ma- Rcisicümhur ameliyattan evvel has . • .. a n ı il tahm· 1 • u ıı.rpten önrr Avnıpanın ey emış er ır. a\'yonun "trı" sagın a meme e ı· , . 
göre. b 

111 
erme h ' , . 1 . "' " 1 . t•k •. nevi birlik mi ali kadar güzel bır mı· tahaneyc giderek oğlu ile görütmÜf • f u ~lnknlenin Taymiste çık c asta adam:. olan bir millet için hu Lakin Türk halkının bir kısmı Dob- mızın cmsn sı:ı: manzara an tun ı gu 

1 
•• • • • • _ • 

~ı, on !lıbbeııtroı)la Gtib lsin d ;ın- netice çok büyük ve çok güzeldir. ricanın Romanyay ilhnkından sonra zdlikleri bir çok fotoğrnfhırla ziyaret ls~I b~~ha. g~stermcşını ıstıyerdc sozlerı tür 
an dogruyn, Alman mnhibb. 1 o ~I~- Türkiyenin kalkınmnsını yakından da burada kalmı~lardır. Knıl birinci çilerc nrzedilınektcdir. nı ıtırını tır. 

mahnfilinin bilvn na te ·rı 1 .lnd~ .1z takip edenler bunun ehemmiyetini da Karol'ün 1 ikincite~rin 1878 tarihli Halk pavvonumuı.u ııbahtıın ak~-ı ---o-
"Tn . l ı erı e ıı. h . . kd' d tt• 1 k Ytnıs e Alman muhlbbi olan d t a 

1?'1 
ta ır e erler. Her s hada atı- bwannamcsiyle mezh"p \'e ırk Farkı ma kadar büyük bir alaka ile gezmek ıt erin nut u ·ve 

lnrı, yazıdaki tez( rnUd&faa ederk os. ~an ad~m.lnr, vesikalar ve istati:stikelı gözetilm<"ksizin tekmil halkın hakları tedir. 

l - Alman ek riyetile :mes::,; ıle eabıttır. na riayet edileceği tahtı temine alın- ı Amerikalılar 
~~:tak~lurın ta nifi için bir rc~·i- . Bu bıı~ımdnn ~yle misaller sayabi- mışt~. . . , . . . Türkofis reisi de ge ldi 
k ... mUrncnat olunma~ındakl mUş- lıyoruz kı herkcsın takdirine layıktır. Bmncı Karol ıfhu be~annameaınde Turkofis reisi Burhan Zihni dün Vaş·n:ztonda siyasi mabafilJer 

ulnh; Z?.aha yukarıda, Türk terakkisinin kiil- bilhassa müs1üman Türklere ~öyle hi-1 Ankaradnn Phrimizc gelmiştir. Bur- nutku nasıl tefsir ediyor? 
t 2 -. Bohem.}" daki Almnnların tur sahasında da müşahede edilebile- tap ediyor: <Müslümanlar. Romen hu hım Zihni dün salıah Tijrkofis Is • Va~lngton, 12 (A.A.) - Havas 
ıpkı Sılczya ve Vistül \'ndi iııdchl ceğini söyülemiş idik. Filhakika, daha kukundn mezhep ve millet forkı yok- tanbul şubeside me~gul oimuş, mü - Ajansının m•/ıabiri bJdiriyor: 
nnntaknl·lı·dn ld ~ tur Dı'nı'nı·.. a·ı ·• . . h . t' n ' s· · hf il t·h· 1 ·ı· 

• • Q ugu gibi, memleke- geçen gün, Tiirkiye alfabesinin tama- . ... ı enı .. , evmız ırıs ıya • dür Cemal Zivadan muhtelif işler O- ırnsı nıa e er sa ıı _ıyettar ngı ız 
tın merkezi şehirlcriııc l>ek f l men larinle,.tirildig"inin onuncu yılını lannki gibi mnsunİ)'et altındadır. Dini "' ricalinin ihtilflf halinde lngiltcrenin it-
ndctte flag" 1 b 1 aza •d T zerinde iwhul almışltr. 'h d w• 

1 
f _ h kk d 1ı:• 

1 mış u unrn•tlarrnı; 1 rak etmedi mn Ve aielvi işleriniz. kendi c.ıranızda seçe Türkofi~ rei i İtalya ile yapıltt- lı az e ecegı tarzı ıareKet a ın a 1 

ra3f1n-d 'Bkiohcmya mi.istatiJinin iki ta-• 1937 yılı sonunda, Türk tarihi kon- ceğiniz müftilerin ve kadıların ellerin- cı.k yeni ticaret ;nlaşması mÜ1.akerc beynnatını bilakayd tıısvip etmektedir 
a Çek } l.. ı de olııcaktır. > 1 

--
Prenses Jüliana
nın hastalığı 

Bu hususta endişeyi mucip bir 
şey görülmedi 

Asmterdam. 12 (A.A.) - Hafif 
bir rahateızlıktım muz.tarip olan pren
ses Juliana'nın sıhhi vaziyeti hiç bir 
veçhilc endişeyi mucip değildir. Pren 
aea aglebi ihtimal bir kaç güne kadar 
Soestoyka avdet edecektir. rının b"' •Uk . os O\'Un.yn L tihkamla- greııinde, Türkiyenin milletler camia- leriwie bıılunmak üzere şehrimize gp er. k 

Alnı· lll hır kısmını olduğu gibi aındaki vazifc_,ine :i aret etmiştir. Müslümanlara karşı yapılan i~Lu len he\·ete dahildir. Bu itibarla dün c.Dcmo rnt devlctlct diplomasin -
<lnyayu terketm · ' t '~ . . .. . •·aad a '- dar ı' yet ed'ılmı'stir • . .. . - ı'nn·ın kalkınması• tefsir edilen halı.ha- lNGILIZ "' .. ARAYlND ~ 15 CÜN rını· - enın mahzurla- şte ounun prensıplerı: cTurk tarı· •· e •onun u 1 

• • Tophane ko kunde yapılıır.ak ıhznr"i • ı_ V . d :"I '"' 

' hi m • 'h · . • . . d Biz.İm medeni rejimimiz. altında husu h' t k' 'lk . . .J l zırdakı tnrzı hareKet aşıngton a MATEM ııtrr'ULACAK Göı ö Ü • u umı tarı çerçeveeı ıçerısın e ma ıye t ·ı ı ıçtimaua bu unmuş - . . . . 
n~ik" n nde bulundurmadıkları mühim mevki işaal eden bir küldür. !Iİ paktlar yııpılmnkıımn Dobricn Türk tur. memnunıyl'!t tcvlıt ctmıştır. • Londra, 12 (A.A.) - Resmen bıt-

• nrdır. Türk harsı bey _,_t B h !erinin haklarını tanıdık; onlar dn bun A1manyanın emneryalist taleplerıne dirildiğine göre Prens Connaught'ün Le T • az ırx an ve rac ycep .•. . . • 
T emps gazetesinin muh b. . hal" dir T'urki .. ·e · b •. k'· f d'l dan istifade ederek idaremiz altında Dobricn dedıgımız kısımda da ek crı- Londra ve Paris tarafından verileeek vefntı münnseb~iyle sarayda 15 gün 
avnıis a ırı, • ~ nın ugun u e en ı e· . k"l . 

1 
d" 

1 . · gazetesinin ileri sürdü"'ü te ıri en eski kült .. k w k l inki~af ettiler; bulunduklan iptidai va yctı teş ı etmış er ır. luui bir ırhayır> cevablyle 8 ulhün kur matem tutu1mnsına karar veri miştir. 
1.ı böyle, ÇfirOtnıe~e çnhstıkt g - ahfadı olup ~r . iha>·n~glınıh urlendıırın ziyetten kurtularak kültürel ve iktisa- ı Yeni Dobricada bulunan ekalliyet- tanla~ı kanaati umumidir. JAPONY ADA HAVA 
ı·a do" d ., nn son- . ır ıtı arıy e un ar an-

1 
k . . . 

' . gru an doğruyn "Ta 'mis dılar. di s halarda oldukça ilerlediler. Bun- er, me teplerınc ve ıbadetlerıne ta - --o-- MANEVRALARI 

tzetesı., nin lngiliz siynst ~nn t~a: Ofta Asya T· k k b .•. 1 dan dolayı - Dobrica Türklerinin ı' mamen sahip olmak ınıretiyle medeni YUCOSLAVYANIN ISTANBUL To'l.:yo, 12 (A.A.) - Beş gün ae-
nuıil et kt k • na ını • ur ır ının eıııgı o up b. •. J • ·r d k . 

1 
d K d f 

d . me e i snlftbivetin" h·· Akdeniz havasını d - h·.1. T'' 1 muhtcfi( mümcıısilleri. her "·esile ile ır re1ımuen ıstı a e etme te ıse er e ONSOLOSU vam edecek olıın hava mü a an ma-e ıyor v . . " ucum n ogu sa ı ı ur1t ' T·· ki • A 1 h' . f l d 1 
c. medeniyetini • d O A Romnnyaya karşı olan minnet duygu ur erın navatan arına ıcretı son stanbul, 12 (A.A. ) - Yugoslav- nevralan Tokyo ve Yokohama ata "Tay . . n ocagı ır. rta vrupa .. . . I d hAd . . f • 

. mısın, Londrn hiıkümet' . kültürü ve eski Amerika kültürü k _ larını gostermekten gen durmadılar. sene er e 1\ bır dereceyı bulmuştur. yan~n stanbuldakı Jencral konsolosu hil olmak üzere ı;arki Japonyanın J9 
:smı fkarınn makes olduğu ~n~n 8ffe'k • . ~ Buna rağmen Türklerin hicreti bati Ankara Cumhuriyet hükumeti ile B .. lvan Vukatiç Kahire ,orta elçiliğine eyaletinde birden bu sabah baflamı,-
ında çok taammam ctmi 1 ka • b''a at epeyce bır zamandanberi, o de olsa devam edip duruyordu. anlaşılanık yapılan bu hicret, Roman- tayin cdilmi,tir. hr. 

nnnti b" d f ş o nn a- oyle . Hlhi;rettcn m h d . . . d T·· h l • . • . 1 
' ır e a dnha Teddetm k la n· a rum ur. 1913 aeneııı Pazarcık ve Sılıstre ean ya a yaşıyan urk n kının hayatı Mun~·leyh 1934 scnesındenben s Bu manevralardan mabat radyo • 

zını?ır .. Evet Ta~-mi~ evvelce ~ükO • . ıycre~, ~aymiste ı:ıkan makale- cak1ıı.rının Romanyaya ilhakı üzerine şartlarının neticesi değil, Türk devleti tanbulda ifayı vnife etmdtte ve lstan lar, tdefonlar ve ~ifahen verilecek o
m tın fıkrine tnrıkes bir gazete .d: 1 n.~n1 .~. mı bır kıymeti olmadığını Romen idaresi altında bulunan Türk le nin iktısadi zaruretlerinin icabettirdiği \bul konsoloslannın en kıdemlisi bulun lan tehlike İf8ret1erine halkı alıtlır • 

ı ı., soy us or. • d d' . .:ı - 1 . b" . t • k 'd' k b nn a e ı yenıacn çoga mıştır ve yem 1 ır va:zıye tır. ma ta ı ı. mıı. tan i arcttir. 

buhranın ehemmiyetini anladı .. An- rum... Taşhk bimz küf ve pis yağ koku- ' - Yatağn uzanmak ıist.emez mi· 
nesinin son zanıa11l:ırdaki hastalığı - .ı. ·c söylUyorsun?... !yordu. Gıcırdayan rot>rdh·enlerden sin? 
m bildiği için ıstırabıııın ne olduğu- - Evet!... ~"Uknn çıktılar.... 1 Uzanmak... Evet uzanmak Jn -

1 

nu anlamış gibiydi.. ı Elleriyle yüzünü ()l'tl(i. Ve gözle- En üst.katta küçül< bir odaya gir- ı mıldanmamak l~bedinen hareket -.. --.~~-..!!~:_~~~~~~!=~~~~~~~~~~~~ 1 Fakat anladığı şeyi ona soramı- ı·inin kenarından süıfüeıı iki damla 1 diler. siz ve düşüncesiz kalmnk uyumak. 
yordu öteki ... Yavaş bir sesle: yaşı kurutmağn çabaladı. Fakat her 1 Odada bir kenarda üslü kırmızı u.rumak istiyordu. 

34 - Ne jyi bir kadındı değil mi? .. hudc idi; bir kere gözlerinin yolunu örtülü bir yatak. Yine kırmızı ortü- I - Nereye yııtayım ... dedi. 
bn- B~n Y.alnız bir kactın sevl k • . . d iye söze başladı açhırı daha bem- bulan yaşlar artık kesilmiyorlardı .. Hi bir Tı,asn vardı. Kenarda ıreni~ bir Koskocn adam bir çocuk teslimi-
k tmedım .. B günde h" p ~~:ırı mektebın dershane ve yatakhane- beyaz olmamıştı. Tel, tel gümii:,.ler .Mahmut iki yüzünü avucunun içine koltuk. .. "Oç sıra etnjer<len muntazam yeti içinde idi. 

nybcltim .. Her şeyimi .a~~ şeyımı !erinde yanyana oturdukları, ~·anya-I vardı içinde ... Dışardn lCeÇ kah.ak na- saklamış sessiz hıçkırıklarla ağlıyor- cilclleıımiş kitaplar ve l)ir küçük rad- Manevi ruhi bir 1 ttrabın kendisi-
~~n._. llalta Ynşamak s~beb'ıyo~ :u- na yattlkları en eski ve en ~amimi ıl ikimizi de azarlardı. Ne iyi bir du. Daha onun iyiliği. j!'Üzelliği, ne yo bulunuyordu ve pencerenin önün- ni bu kadar yıkacağını hiç tnsa\'\'Ut 

t~n varhfımı kayb ltim ı j\1 ıle. arkadaşı.. kalbi vardı değil nıi rahmutL Se- kadar herkesten başka, ne kadar te. de dnr ve rahat bir sedir vardı. Du- ve tahnyyOJ etmemişti ... 
sıı ir boşıu.k ve bir hlrlik~ h~na~- - E~\•ela içkide bir teselli bulu· ni ne çok seve.rdi sana sarı papatya rniz Jıe kadar iyi bir anne olduğunu varlardn, yeni ı·essamlarm imzaları- _ Gel.. ... Bakalım. 
YoÖm ~.e~dımi ! edı- rum Uınıdiyle kadehleri boşalttım ... derdi ... Tatillerde bahçede toı> oyna- nnlatmnk, herkese bağıra, bağıra m taşıyan modern bfrlrnç resim ve Onu adeti kucaklar gibi yerin • 
dil tekı. Ne kadar COk içm· d' Anlıy?~ ~u un? Kadehlyeri boşalt- dığımız zaman ... Köşkün penç.eresin öylemek ihtiyacını şimdi gözyaşları ma~anm ilstonde bir vazoda pembeıd k ld rd y k•·l _ 

şUnarek Snlihe bnkt.t ve . ış,, ıye tım bırıbıri arkası sıra kaç kadeh iç- den: halinde eritiyordu. renkli bir iki gül.... I en 8 ı 1••• avaş, yauş " ngı-
~ Kahveni biUrsene.. · ti~, bilmiyorum. Tıpkı uyuşturucu .. Çok terlediniz yetişir,, diye ba- Mahmut onun başını okşıym~ak: Salih koltuğun üsttine düşer gibi ı na fısıldnd~:. 

tnrında bulundu: bır illçln aizını tekin etmek. istiyeniı ğırırdı. ARağıya iner incecik minimi- - Sus dedi. Sus mPtin ol ..• Gel oturriu. ı -Kendını bu kncitıı bırakmak ya 
- Ben ele kah · 1 tıraplı bir h ~n ·b· 'd' ~ 1 'd ı· ~ rnşır mı sana ı Diişiiıı Dü~ün bir vemi ıçme.k fstı k aswı. gı ı 1 ım ..... Fa- ni eller ini boynumuzdan zorla soka- eve gı e mı. 'Kah\'eden nasıl çıktığım buraya .... · · •· 

rum .. Bu sarho ı k'- YO • at kafamın herciln1ercı· ı'"ı·nde ıs k • · · ı * ı. d h 
1 

kere ... foti . ş u wın kurtul :ıı • ra teı·ımızı kontrol ederdi. K imse- ı\a ar ııasıl geldiğini lldeta atır a-~orum .. Bu ,,.. h 1 mak tırabım uvuşmad A ·t ·a b" M h d ~ d . - Bmnma gelenin ne feci oldum, nıuaz ... r 0~ uk beni de k .fik i .~ ı. ncım gıgı e ır nln fenalığını istemezdi. A~ından 1 a mu un evı ar b ır sokakta mıyordu bile.... · o-

ncabnz~p ediyor .• 1çer eın geçer ~i r sabıt oldu. Bir kadın gibi hıç- bir kere kalb kıracak söz çıkmazdı •• t>.ski kiirgir bir evdi... Donuk gözlerle etrfına bakıyor- nu sen bilmiyor musun? 
_ t~ d ~ıra, hıçkıra ağlamamak için ira - MQtevazıdı. Sessizdi; knnaatJcirdı. 1 Knpırı annhtarla açtı... llerde du. Ve soruyordu: -Hayat gibi öiam de nakabili 

çıkar c sonra biraz hava almağa em kalmadı ... Anlıyor musun? .. Bir Onun eözlerini bu ana kadar hiç bir meı·djvcn arasındaki boşlukta u- _ M11.hmut şimdi r,nun karşısın- içtinap ve tabii olan ~ey değiJ mi? .. 

~:ln lsaş·rho.ş gibi aflamaktan utanmasam. 'kesmeden dinliyen Mahmut... Biraz fak bir Meryemana heykeli vardı ve da idi: - Ama ııicin !... Xiçin böyle oJ. 
ı artık konu k , ınıdı buraya ma o t" k k 1 · 

d uyuyordu. M b Şrna ihtiyacı ları . _anın s une ol - sarara : . önünde kandil yanıyornu. - Oda :sıcak çık&r caketini .... d i- sun! ... 
mıydı? ?ıfah n mut onun Yabancısı.llard~ı da:Hlr ... Aglar ... Ağlar ... At-1 -:- .Annenden hah edıyorsun Salih Burası ihtiyar bir Rum :kadının yordu. - Olmamalı fakat bö,lcdir •. B ir 

mut ta küçilk )•aştanbe- ?.~h... l ded ı. evi idi. 'Mahmut en ilst katta bir oda Caketini çıkarıyordu. Sonra kra- şey elden gelir mi? .. 
' a mut arkadaşının geçirdit i' - E\·et a nnemden hah diro - da kiracı id i. va11111 çözdü, yakasını açt1. ı 
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\'!NI SABAH 

t ODA SA AH~""""~ 

Gerede de iki büyük 
panayır açılacak! 

Sulu cazhantta tempo 
nasıl tutulur? 

Gerede belediyesi kasabaya elek
trik getirmek için harekete geçti 

Artist gözümüzün önünde soyundu 
hügür hüngür ağlamıya başladı 

<Duseldorf) dayım Bu ismi bi- ' ki burada .. Arkadaşım: 
.. . ı ' · F t ki 

!enlerimiz çok azdır. R~n nehri sahıl - Adam sen de .• rl~dı.. arze 
!erinden şimale doğru çıkınız. "Ko- cennetiiiladayız .. Huriler ve gulı_nan 
Jonya., dan sonra yarım saat gidip l 1ar cennet taamından sonra. boyle 
trenden ininiz.. Karşınıza yepyeni oynuyorlar ve biz de seyredıyoruz. 
bir şehir çıkar.. M~:lern binalar, - Hani cennetiii.Janın taamı .. Şa-
modern sokaklar ... morlern tiyatro - rabı kevser ... 
lar .. Modern kabareler. r>odern mey Bu esnada garson da başımıza 
haneler velhasıl her se.y modern.. dikildi. 

Filvaki Duseldrof 1938 yılında - Şarabı kevser .. 
650 inci yılını kutluladı ama.. asıl Şarap şişeleri ve bol kas.~si ~tr~-
şehlr madenlerin ve bllyük fabrika- fımızı sarınca bizim de _gozlerımız 
!arın kurulmasından Mnrı: birdenbi- parladı. Hele sahne.)'(! artıst çıkınca 
re genişledi. Modern oldu. bütün erkeklerinki gibi bizim gözler 

Bu sebepten (Dus~lrof) bugün de bir noktaya dikildi. 
büyük sanayi sermay~darlarının ya- Çünkü artist kadın.. Aliimelein 

< 

Geredede kurutulmak ilzere ha.zırhoan nefis tiltünler 
ni milyonerlerin şehridir. Bizim bil- nas.. J " ·· 
diğimiz Krup gibi fabrikalar bu şe _ Yüzlerce erkeğin içinde .. (Söyle- Gerede, 11 (Hu•u•İ) - Her taraf- Bu m~n~sebeıle. g.elecek. o~a·n· tuc -
h · · d d F 1 il ta sem mahkemeye verilmekten korku- ça töhreti anılan tGerede panayın> carlann ıshrahatlerının tem mı ıçın be-

ırk cıvarın ad ırR. hrı.nslı~ ~r. ~ -1 ı yorum Söylemesem ~Bnül razı de- bu sene de 2 3 Eylül 936 cuma günü 1 lediyemiz şimdiden tertibat almakta -re e esnasın a en ııva ısını ışga ·· " . T . 
tt.kl · D ld f d · · ğı' l) .. Artist kadın: İşt'~ bu entarim .. açılacak ve iki güQ devam edecekbr. dır. Hazırlıklarına ba~lamıştır. 7 eşrı 

e ı erı zaman use ro a a gırmış b" · ı 938 d ·· ·· ·k· · 
1 V P l d ·ı l dedi çıkardı İ•te bu İç çamaşırla- Anadolunun en mühim sergisi olan ı nıevve c cuma gunu ı ıncı pa -er. e ar s mo asını mı yoner er ·· ' ·· . 1 . .. d 
şehri Duseldraf kapısında Almanya rım dedi çıkardı. İşte bu kombıne- zim Gerede panayırı her sene memle- nayı: açılacaktır. kı gun. devam e •-
ya sokmak için ellerinden gelen her \ zonuın .. derken ben doğrusunu ister ketin bir çok yerlerinden gelen tüccar 1 cektır. Bu pana.ı:ırın .. T ~rkıyece meşhur 

. l seniz başımı çevirdim. Fakat birkaç lann ziyaretgahı olur. olmasının oehebı T urkıyede açılan ve 
şeyıDy~pmış ar ... 1 k ı• 1· . sanı"ye sonra dayanamı.dım Göz Ankara Çankırı Sinop Zongulchk Mırlardanberi devam eden bir fuar ogrusunu soy eme .. zım ge ır- · · • • • .. . 

aff k d l 1 D ld f ucumla bakınca ne gôrevim .. Arlis- Bolu, lzmit, !sıanbul, Bursa. hatta iz- olması ve bunun Selçuk T urkl«" zama 
se muv a a o muş 3r.. use ro d ·hd d.l · d ·ı · ı 
ta bilh k d ı · · t tin üzerinde hiçbir elbise kalmamış mirden gelen tüccarlar buradan al ke nın a 1 as e ı mesın en ı en ge · assa a ın arın gıy1nme arzı, · ' mektedir. 
mağazaların şekli Ber!ine nazaran Çoraplarını da çıkarıyor .. Ve .. Tam çi, sığır. koyun gibi hayvanat alış ve-
daha ileri ve modaya muHfık.. Hat- bu sırada bir yaygara ile hüngür rişi ile meşgul oluralr. Kazamızda üç fotoğrafçı vardır. 
ta Duseldroflular Almanların (Mo- hüngür ağlamaya başlamaz mı? Panayırda ayrıca dahili sanayii şleri Evvelce iki fotoğrafçı vardı. Bundan 
da merkezi Berlin değil Duseldrof- - Ben bu kadar erkeğin gözü ve mahsulatı oatışı da olur. bir ay evvel Ali Kemal isminde bir fo 
tur, diye iddia ederler. , önünde soyundum .. Bir erkeğin bile Be,.Jdiyemiz şimdiden hazırlıklarına 1 toğrafçı daha gelerek icrayı sanata baş 

Bu kadar meşhur moda şehrine hoşuna gitmedim.. Eyvahlar olsun .. başlamıştır. Geredeye elektrik tesisah lamıştır. 
ve milyonerlerin yurduna gelince bi- Bu kadar ihtiyarladım mı'! . da yapılacağınd~n panayır mahalli .0 - ı Şimdi fotoğrafçılar arasında reka -
ze de birdenbire bir ağırlık geldi. LAkin .. Okuyucularım .. Bunun bır lan kaynarlar cıvarı bu •ene elektrık- bet devam etmektedir. Kemal daha i
Bavulda küflenmeğe başlıyan simo- numara olduğunu ve kadının üzerin- le oüslenecektir. yi fotoğraf çektiğinden daha çok iş 
kini hiç olmazsa bir kere giymek sev de in_ce te~ rengindek~ faııiliid~ gil- Arkadaşım - bir aralık bir davete yopmaktadır. Gönderdiği mfotoğral 
dasına kapıldım. zel bır elbıse bulundugun~· tabu ben- kalkışmak istedi ama.. Boy Ali Kemaldir. 

Söz aramızda yeni rlö\ iz kanunu- den evvel anladınız .. Elb19e 0 ka_dar - K'"metinde olanın kaşığında Şehrimizde oıcaklar devam etmek . 
na göre Almanyada toptan yekfln pa mahJrane yapılmı~ kı kadını hakıka- çıkar .. diye mani oldum.. tı•dir. Halk bos vakitlerini oerinlemek 
ranızı alamazııınız. 4-5 gtınde bir ten çıplak zannedıyorsumız. Tam bu sırada kar11nlık salonun ı · · " - · · · d K 

k "d ı · · ..... d · ıçın ı:..sentepc mesıresın e ve aynar. 
defa bankaya uğrıyarnk ''evmiye 5-0 Fakat Alman aı e.erını ogren ı- kapısı açıldı lçeri,·e bol ışık önünde ı · · d · k d" 1 ~ . • · ... ol<t ." ~ ar mesıre~ın e geçırme te ır er. 
mark hesabiyle paranıı1 çekersiniz. nızse buna ınanmak ımka~ı Y ur. iki bayan girdi. Gôııerimizi yine 

Diğer taraftan kazamızda belediye 
Benim para nöbeti de Duseldrofta- Çünkü Almanyada bu kı<bıl çıplak sahneye çevirdik .. 

· b l d d İntihabatı ve mec1isi umumi ve saylav 
idi. Bankaya uğrayıp bir haftalık işler .. Hatta bizım sır ar a ans Bu tatlı kadın sesi ile kendimize 

d · t k . intihaplarına ha7 ı rlıklar belediyemiz 
markları da cebime k•·~uverince ken e en, varıye e numarası yapan a- geldik. Biraz evvel k~pHlan g ren 

. • 
1 ce başlamıthr. Hazırlıklar devam et • 

dimi milyoner şehrinde milyoner ol- dınların vaziyeti bile a~ık teliikkı iki bayan. mektedir. 
muş farzettim. Zaten üç gün kala- edilerek menedilmektedir Masamızın boş olan karşı tara -
cağım. Tam manasi~• le yaşıyalım... Sözde çıplak kadın; birçok akro- fına gelip oturmuşlardı .. 
Hatıra defterinde bir de milyonerlik patik numaralar yaptıktan sonra Arkadaşım k'olumu ,Jilrttü: 

Sali battin Tunçtt 

--1)--

günleri bulunsun ... dedim. Bankadan gözümüzün önünde merasimle ya- - İşte .. dedi.. Dedi~in oldu .. Kıs-
parayı aldığım dakik.ıdaıı itibaren vaş yavaş giyindi.. Cazband çaldı_.. metinde olanın kaşığında çıkıyor. Tarla sulamak meselesi yüzünden 
bu kararımı da tatbik ettim. Seya- Bir Amerikan dansı vaparken hafıf Bu manzara bizim için fevkaliide- çıkan kavga 
hat esnasında yapmadığım bir şeyi hafi_f perde kalktı ~e ;ıerde arkas!n- liktir ama .. Almanyada boş masaya ı Bunanın Kestel köyünde gene bir 
yaptım. Hemen bir otomobile atla - daki sular yükseldı .. Ne suyu dıye gelip oturrııak adet oldug-ıı için gayet l · d H d d b" · 

S hn · k d · su mcse esın en amza a ı n a ırt 
dım soracaksınız.. a enın ar asın a normaldir Maamafih biz misafirpe ı 25 • . . · · S h · · r yara anmı~tır. ya~larında Hamz:a 

Bu sözüme de belki havret ede- bUyük bır havuz gıbı ver var. a ne verlikte kusur etmeme'"e karar ver- · k'· d b" · , 1 h d f" k" l .. k ' aynı oy en ır çıngene tarafından, 
ceksiniz Bana aöre •eyehat esna- boyunca bu avuz an 18 ıye er yu dik ı ı l · .... • • ... . k · tar a su ama meıe etı yuz:unden çıkan 
sında keyif i•in şehir dnhilinde ge- selıyor .. Cazband çalarken ve ız Bayanlara birer sia,ıra ikram et- . . • .. . 

' d d k 1 d il ··ıı·· ·ı " ıhtılaf uzerıne, Hamza bıçakla kolun· zerken otomobile binmekten daha anse er en su ar a g ru u ı e tik. Milkaleme mevzuu •ok. LAf la- . 
1 d

. d f k y , · l" l 1 ' • dan ve elınden yaralanmıstır. Hamza 
manaııı2 bir •ey yoktur. • • ınme en ış ırıyor.. a.ıı şe a e er- fı açar derler .. Kadının hiri sarışın d.. ·· ·· b k 1 .. · . 

Y d"k ··ı · · b d . un ustu afi an ar ıçınde adlıyeye 
Bu sebepten ben za•ur! sebepler den ° u en su sesını caz _an 8 u_y-. halisüddem Alman karlını idi. İkin-

h b k ifade v~rmi~tir. 
hariç otomobile binmem. durmuşlar .. O kadar 0• ır musı 1 cfai koyu kumral.. Fakat hoş.. Ha-

Otelde libasımı değistirdim. Ar- nağmesi oluyor ki.. lisüddem mütemadiyen gevezelik et - Dayak yiyen kadınlar 1 
tık milyonerler nrasın~ karışmıştık. / - Oooh .. Ne g~izel.. ilerken tık tiği halde yanındaki ırnn ral kadın 
Otelciden Duseldorfun en lüks eğlen 1 tık masa vurul:"aga _başladı. Daha konuşmuyordu. Buroanın Süzenkefen mahallesinden 
ce yerlerinden birisini sordum. evvel bu seslerı Berlıncle duyduğum _ Arkadaşınız dil~i1. >ni? dedim. 60 yaşında Huriye, Nuriye, İsmail, Ga 

Bana bir yerine bir~ok isim say- için masanın_ ke~arındaki kapağı Güldü.. nimet kavga etmişler, bunlardan Nuri 
dı döktü. Bunlar ara•.nda bir 1•81·m 1 kaldırdım. İçındeki_ kııtııyu aldım. H d d" E b" le , ye ile Huriye bir haftada iyi olacak - ayır.. e ı.. ene ı c .. 
hoşuma gitti. Bu boru vasıtası ıle muhabere tarzı _ Hangi milletten·: der<cede dayak yemiflerdir. Suçlular 

Şoföre çek .. dedim. Yiiksek bir ı idi. - Sorunuz.. hakkında kanuni muameleye baflan-
kapının önünde durduk. Merdiven Kutuyu açınca içinden ne çıksa Almanca olarak sormıığa başla- mıştır. 
yok.. Mütemadiyen lıarPket eden beğenirsiniz. Bir adet aşic namesi.. 
basamaklar var. Bunu görmiyenle- Karşı taraftaki -~ nu:ı1_a;alı masada dı".'.:: İngiliz misiniz? 
re anlatmak çok zordur. Merdiven bulunan hatunkışıler '1ızım yalnızlı- Yarım yamalak bir Almanca ile 
mütemadiuen yükselir Yalnız mer- ğımıza merhamet etmi~ler.. Malilm , d" , k h t .1 ._ 1 B" ce\ ap ver ı .. 
divene basmayı iyi hesaplamak la- ya aş mer ame ı e .. nş armış.. ı- H 

• k 1 1 V - ayır .. 
zım. İyi hesaplayamazsanız arkası ze acımış ve aşı o mtı• ar.. e: - Felemenkli. 
üstü yere yuvarlanırsınız İyice bine . - E_ mrederseniz masanıza gele- H 

--n- · 

Ağaç kovukları 
içine sıkışıp ölme 

--o-
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KOCA VUSUFu" 
AVRUPA ·GÜRE LER.'-

Filizin ote l 
gürleyen 

içinde 
• s esı 

Otel müdürü tavanlar çökecek, 
döşemeler batacak diye korkuyordtJ 

-26 -
[Bugün Koca Yusuf tef1-ikasının 

nunı.arasını yine 26 koyvyoruz. 11 
Eyliü tarihinde çıkan 26 numaralı 
tefrika 01-tasında.n atlcınmış olduğu 

için meraklı birçok sııfhııları başka 

bir kısımla karıştırılmıstır. 11 Ey
luldeki kıRmından beş on satırı bu
rada tekrar edileceği ıçin karileri
mfrden öziir dileriz.] 

Faytonlardan birine bindi, oteli 
çınlatan alkış sesleri de birdenbire 
dindi. 

Halk, gazinonun penr,erelerine hü
cum etmiş, bir müddet de Yusufun 
siyah faytonun ortasında heybetle 
oturuşunu seyretmişti. 

* Birkaç saat içinde lıirçok görme-
dik yerleri gezdiler, tekrar otele dön 
dUler. 

Yemeklerini yiyip k:ıhvelerini iç
tikten sonra menecerler. ertesi gün 
yapılacak Koca Yusuf - Loran gUre
şine ait bazı şeyleri komite ile görüş 
mek üzere sergiye gitmi•. Yusuf da 
Filizle beraber odalarına çıkarak is
tirahate çekilmişlerdi. 

Koca Yusuf, önüne bakıyor, bir 
şeyler düşünüyordu, Filiz de iri kel
lesini sallıyor: 

onu birden merdivenleri koşa k~ 
inmeğe başladılar. 

Alt katta, koridorun en niha~"' 
tindeki odada oturan tercüman, )~ 
tağına uzanmış, öğle uykusuna ya 
mı~tı ... 

Heyecana kapılmış hademelet• 

kendisine meseleyi izah elmeğe !U ' 
zum görmeden za vallı:vı yatağında~ 
kaldırıp kargatulumba koridorlar ' 
dan koşturuyor, merdivenleri "t)ç
tu, uçtu,. oynar gibi -,ıkarıyorlard 1 • 

Tercüman Yusufun kapısının ô
nünde birikmiş kalahıılığı giirüııceı 
korkudan eli ayağı kesildi. 

Otel müdürüne döndü: 
- Ne oldu yahu? :-;öyleyin .A!lııb 

aşkına! 

Diye yalvarıp, titremeğe bMıa· 
dı. 

Müdür kendisine meseleyi aııla1: 
tığı zaman, tercümanın yü~ünde1'1 
mana derhal değişmiş, içinden: 

-Oh! 
Demişti .... 
Soğukkanlılıkla: 

- Siz hiç pehlivan görmedi1111 

mi be? diye haykırdı, ~iz ne biçi ıtı ır 
tel garsonları olacaksınız böyle? Jtil 
odada güreş yapılır mı? 

0 Yusuf, koridorda olan gürültiiY 
. •tm• b" d b" k k d~ - Eğer diyordu, yarın Loranı da ışı ış, ır en ıre apıyı açara 

tepeliyecek olursak il:ıümüzde bir\I şarı çıkmıştı. ı-
"Pol Pons., kalıyor demektir. . ~apı .. açı~ıp 1'.usufun iri, heybeil• 

Yusuf hemen atıldı: lı vucudu gorünunce, kalabalık ç.ıl 
- Benim için, dedi, 0 da bir di- yavrusu gibi dağılmı,, başta 01 

!im ekmektir! müdürü olduğu halde hütün gars~ 
Filiz, demindenberi fena fena dil !ar, merdivenleri atlayıp soluğu 

şünen Yusufun )Jirdenl)ire böyle bir anda aşağıki salonda almışlardı· · " 
cPvap verdiğini i~itincP. hayret et - Herkes kaçmış, ortada yalnız tel" 
nıiş : • cüman kalmıştı. 

- Ohoyda bre Yu~ui! Yusuf sordu: 
Diye o anda baslıirı homba gibi - Nedir bre tercüman! Ne olıı' 

bir nara ile bütün oteli inletmişti... yor bu adamlara? 
Yusuf, oturduğu koltuktan ayağa Tercüman, Yusufuıı ı~rarı uzer 

fırladı: ne meseleyi anlattı. , 
- Sus bre Filiz 1 d~di, ne yapı - Yusuf, iri ellerini beline dayad•· 

yorsun? - Allah Allah dedi, hjç de bÔ~ 
Onlar karşılıklı gil!üş.edursunlar, le şey duymamıştım, hiç de böyle 

biz gelelim otelin alt ""lonnuna: Fi- başıma gelmemişti. ... 
!izin ot.el içinde bombıı gibi patlayan Sonra tercümana dlındü, kaşıarıııl 
bu müthiş narası, herkesi endişeye çattı. Gayet ciddi bir tavırla: il-
dilşürmüş, otel müdürlinden en kü- - Acaba içlerinde ı;oeuğunu d 
çük müstahdiminine !<adar hepsini şüren oldu mu? 
kapının önüne üşüştürm!lştü . Tercüman : 

Zavallı otel müdilrll, Filizle Yu- -Yok efendim, dedi, hepsi er' 
sufun odada güreşe tutuştuklarını kektir. 
zannediyor, tavanlar çökecek, döşe- Yusuf G(iJdü: 
meler göçecek diye kendi kendini yi- - Ulan bunlara erkek demek ; 
yordu.... , çin, doksan tane doktor raporu 1 

Garsonlara: · 1 zım. 
- Aman çocuklar! d~di, kapıyı O gece de bu tuhaf hadisenin ıne~· 

vurun! Kendilerine yalvarın! rica ıuu onları uyuyuncıya kadar m~ • 
P.din ! Benim seliimlarımı söyleyin! gul etmiş, epey güldürmüstü. , 
Odada güreş etmesinler! Tavanlar Ertesi günü yataktan kalktı1'1~t 
çürük, döşemeler zayıftır. bir felaket \ rı zaman her ikisinde de neşeli bl 
olacak!... yüz vardı . , 

Doksanlık metrdotel. burnunun - Evvela dedi, saati söyle! 
üstündeki gözlüğlinü titreye titreye Filiz, bu liıfa sinirlenmiş gibi : 
düzeltiyor: - Ben saat maat bilmiyoruı* 

- Haydi durmayın! Haydi! haydi kalk bakalım! diyerek ııııi"1~ 
Diye yanındaki garsonları kolla- d, Yusufu koltuklarının altından tO 

rından tutup itiyordu.... tuğu gibi yerinden kaldırdı.. d' 
Garsonlardan bir tanesi kapıyı Yusuf hem hazırlanıyoı, heıtl 

vurmağa cesaret edemiyoı·, biri ol - kendi kendine söyleniyordu: 0 
sun içeri giremiyordu. - Hiç de böyle olduğum bir gil~ t 

Müdür: hatırlamıyorum. Üzerimde öyle şi"1, 
- Aman, dedi, koşup tercümana lık var ki sanki bir kllo afyon yU 

d 1 - ayır .. 
bilirseniz rahatla aya;;,nızı kaldır- ı lım.. ıyor ar. t ı· ,.,. l d 1 - sveç ı.. 
madan üçüncil, besinri kııta çıkarsı- Gözümüz e erhal 2R numara ı H 

· d k D t b lk" - ayır .. masayı ara ı .. ör ayan ve ı 
nız. - İtalyan .. 

Nilüfer deresinde balık tutmak 
isterken bir çocuk nasıl boğuldu? 

haber verin! O içeri girer, söyler... muş gibiyim. 
Bu lafı işiten hademelerin sekiz (Devamı ~ 

~ Anfiteatr seklinde bır salona erkek oturuyor. il Bursa, 12 (Hususi) - Mudanya . . - ayır .. 
girdik. Işıklar sönmü•,·· Herkes dans Arkadaşım: v · · 1 nın Çağrışan köyünden Emir, Ahmet, - ı a nesınız .. 
ediyor. Bir masaya y~ı-leştik .. Fakat - Bu gavurlar da hakikaten na- Kumral kadın bol ncseli kahkaha Ali, Fazlı isminde dörı arkada,, hep 
iş burada bozuldu. ÇürıkO .. arkada- mus kalmamış .. diye irndt nutka baş atarak ve Türkçe: birlikte Nilüfe·r deresine balık evlama 
şımla benden başka biçare olan !arken ışıklar söndü .. Cnband baş- _ Sizin aranızda konuştuğunuz I ia gitmi,ler ve tuttukları balıkları ora 

LAUREL ve HARDY'nin 

~1evsimin ilk TURKCE SOZLU filmleri 
1938 yok. Yapayalnız bir masada oturu- ladı .. Yine bir numara başlayacaktı. dilden .. demez mi? da pifİrip yemişlerdir. 

yoruz.. - Haydi.. dedim .. lç bade.. - Ne Türksünüz ha.. Bunlardan Fazlı, köyüne balık gö -
Duseldorf da galiba karlın nüfusu Arkadaşım da mı•rm tamamlıyor Kadın tatlı bir İstanbııi şivesile : türmek için tekrar ouya girmiştir. Sula 

19cl9 sinema mevsiminin ilk kahkaha tufanı 

LAUREL - HARDY 

erkek nüfusundan da fazla her ma- du: - Evet .. dedi.. Siz de Zeki Cemal rın açtığı oyuklardan birine girmiş a-
sada bir veya iki erkek yanında üç - Sev güzel.. derken kelime bitme değil misiniz? lan Fazlı, ağaç köklerinin arasına sıkı 
dört kadın birden var .. Ve bütün ma- di. Yine tık tık,. Bir kutu daha.. Gayri ihtiyari arkadasımla göz- şarak boğulmu,ıur. 
salar da dolu .. Yani erkekler de ta- İkinci bir name.. göze geldik.. Arkada.ıarı, Fazlının feci akıbeti ü-

mamen angaje .. Tabii >ıiz mlistesna ! - Gelecek dan.ı beraber edebilir Meğer bu kadın htanbulda çok z~rine jandarmaya haber vermi,ler -
Arkadaşımla utandık doğrusu! Bir miyiz? Numara 25 .. Bayan.. iyi tanıdığım hatta takdim edildi- dir. 

az sonra dans bitip de ışıklar yanın- Mektubu kapatırken yine tık tık ğim ve konuştuğum bir kadın değil Cesel sudan çıkarılmış ve otopsi ya 
ca iş büsbütün değişti. Çünkü dans- bir üçüncü mektup: mi imi?. İhtiyarlık demeyeyim de pılmak için hastahaneye kaldırılmış. 
eden çiftler de masalara doldu.. - Sizinle konuşabilir Pıiyım? Nu- şarabı kevserin fazlalıjjınıfaıı tanıya- hadiseye müddeiı;mumil ik el koymuş. 

Öyle de güzel Alman kızları vardı mara 13. z,Jı;i ÇEJ!A[, tahkikata başlanmı~tır. 

• 
ı~Ş ARIYOR 

Önümüzdeki per fembe akşamı 

SARAY SİNEMASINDA 
Başlıyor 

Yeni fiatlar: Lüks balkon 50, hususi koltuk 35, 
İkinci balkon ve parter 25, localar 
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18 EYLIL 1918 

MODA 
Küçük elbiseler 

YENi SABAH ·~·· . -

P otesuet iskarpinler 
nasıl dayanır 

Kışın hepinizin muhakkak podo
silcdden birer iskarpinimiz olur, bun 
ları muhafaza etmek için yapacağı -
nız şeyler şunlardır. 

Evvela ayakkabıları adi bir ayak 
kabı fırçasfyle fırçahtrsınız, sonra 
tel bir fırça ile beyazlaşan yerlerini 
iyice fırçalayarak biribirlerine ya
pışmış derileri diriltmeğe, dikleştir
meğe çabalarsınız ... 

Zehir kaçakçılığı yapan 
hükômet olur mu? 

adamın öldükten Hayatında sessiz bir 
dili nasıl .. .. ı .. ? çozu ur ..• 

sonra 

rKa'çakçı hileleri - Fare leşlerile duello - Perakendeciler, başlar ve krallar - Sen~ 
1 « 300.000.000 » frank ciro - Kral « Toni n kimdir ve nasıl öldü? - Hapishanede ölen ıl 

1 
kaçakçının mezardan gelen ~barları - ?~.de « 50 » kilo eroin çıkaran fabrika - İsviçreli ı 
profesör : «Dünya tehlikededir. Gözlerınızı açın 1 » Diyor 

~:- ..... 



Suta: • YENi SABAH 13 EYLÜL l 

60 milyon kişiye 
hükmeden kraliçe 

'' .. ),nönü ~·'.!!P.~~!! ... 2!.~•!ı,.~ ~ 
Turkkuşu,, nun hava- ''Ok 

On sekiz yaşında Holanda kraliçesi 
olan bayan Vilhelm memleketini 
muvaffakiyetle nasıl idare ediyor? 

1 k k d ··kı spor,, un pazar 
cı ı ampın a go ere .. k .. .. b k 
hakim bir nes.il yetişiyor gun u musa a ası 

Yazan: zeki Cemal Okçularımızın atışlarından alınaıJ 
Gözlerimiz havada.. Tayyareden ı .. ~~c~~ h~vacı o~mak için bunun tek 

l'mumi harpten sonra dünya ha- delikanlı çıktı ve bo,luğa doiru atla- nıgmı ıyı bılmek lazımdır. Bu sebep -
ritası değişti. Birçok tahtlar devril- '- dL. İniyor .. iki para,ütü de açtı .. Ne ten artık Türkkufu liseden apğı tale-
di, taçlar dü~tü. Birçok imparator- ııüzd de sallanıyor .. Fotoğrafımın ob- ı be kabul etmiyecektir. Bundan hBfka 
lukların, krallıkların yerinde bugün jekıifinde bu kahraman Türk çocuğu- 11nıfında ikmale kalanlan da kampa 
yeller esiyor. nun resmini tesbit için ko~uyorum .. O almıyacağız. Çünkü tayyareci için ev· 

Fak.ıit Holanda, mevki ini muha- benden evvel yere alııyor.. , veli. bilgiye ihtiyaç vardır. > 
fa ediyor. Ananelerin~ sadık kal- Tebrik ederken kar,ımda: 1 . Bu esnada ~ütün. ı~lebeler ~tat~rlr.e 
malda beraber sulh ve medeniyet - Cılıı, falı.at sert bir delilr.anlıyı mınnet ve tazımlennı ve verdıklen dı 
yolunda dev adımlarile ilerliyor. a-örünce gayriihtiyari pfırıp kaldım.. rektifleri sayesinde canla ba,la çalı, -

PERi MASALI G/B/ Dünkü binbir tehlikeli alr.robatik hare mağı yemin ettiklerini arzetmeğe Fuat 
Kraliçe Vilhelmin 6 eylül 1898 de ketleri yapan ve bugün de ilk pıi·aşüt Bulcayı memur ettiler. (Ya,uın Ata -

18 yaşında tahta çıktı. Sek.iz beyaz le atlayan genç.. Tüy gibi delikanlı.. türk .. ) sesleri arasında merasim niha-
beygir koşulu saltanat araba.sile Tekrar tekrar elini sıkıyorum.. yet buldu. 

netice yarın için çok ümitlidir. 
Milli sporlarımızın en eskiıi bulu - meaafe kayıt etmeleri yarana ürnÜ~ 

nan okçuluğumuzun yayımına uiraf&n rici bir •onuç olmak. üzere kabul 
Okaporün amatör1er arasında yaphiı melidir. ,,jl 
ok müsabıtkalarından uzun mesafeye 

1 

Yurdumuzda :.eni baflıyan Jr 
t.b~ ve ayrıca da muayyen bir noktaya ıpor cereyanına on ayak olan ok'i.,. 

vurmak için yapt.ığı puta atıfları (he- ium~ ~i~ayc ed~~~~ii ve bayatt: ...... 
def •lıtı) müsabo.ltaaı pllZar günü ııaat 1 lan hır ılr.ı antrenoru aylıkla .~~ ,; 
onda Türlr. spor kurumu lsıanbul böl- bağlanacak bir tahsisat verildısı. t 
ııesi delegesi Bay Halidin huzuriyle ok dirde daha iyi neticelere varıla<lıl' 111" 
•por ba,kanı Bay Vasıf Erkmonın n• bi tedricen de eski rekorları elde• 
1:aretiylc en e~ki ok üstatlarından Bay ie imki.n hi.sıl olackatır. 

Vak.kan Okatanın ve Bay Necmettin Pazar sünü Ok meydanında ~ 
Amstcrdama girdi. Biiriik meydanın Arlı.adan dört kifi daha atladı .. Ey 
ortasına konulan yüksek bir kürsü- gökyüzlerine lıalr.i molan delikanlılar .. • "' Okyayın hakcmliiinde cereyan etmif lan atı' müsabakaları neticesi ,ud,_ 

nün üzerinde yemin etti. Genç krali- İtte lıepiıniı:in götleri sizin üstünüzde 
Şimdiye kadar büyük Türk nesli i- tir. Tarık Karahulut 274 metre, l'I•~ 

çin tarihte 'u satırlar vardır: Bir yıllık hayatı bulunan okspör a- zat Caner 255, Adnan Evranos z,
1 çe geni\! bir koltuğa oturdu. Kırmızı muvaffak olmanızı belr.liyoruz .. 

kadife mantosu içinde küçük bi.r ço- • • 

cuk zannolunuyordu. lnönü kampında biri lstanbuldan 
Taç giyme mera•imin<len sonra Kız öiretmen okulundan Seher Kor • 

verilen resmi bir ziyafete riyaset et- kucl, biri Konyadan öğretmen okulun-
ti. Sonra kabul resminde bulundu. dan Erube Sayın, biri Buraadan Kız li 

Orta Asyadan al koşturraak mede- matörlerinin ve~aiti.~ eksikliğini götö- Besim Özok 2JH'..T~hsin Özok 1 !ıf 
niyetleriyle cihanı fethetti derlerdi. Fa nüne alarak cskı Turk rekorlarına u - Celal Aıalr. 236, Rustu Arda 2J5. zl 
kat yarının tayyare kahramanları ara- !aşmaktan uzak bulunmakla beraber 1 dm Üstündağ 230, Aydın Eıman 2 fi" 
sında geçi.rdiiim 24 sa.attan sonra İ - çok kı!a denecek bir zaman içeri1'inde Mehmet Nüyan 2 f 4, Orhan 208. J 
man ettim ki: varılan netice bugünkü Avrupa ve A- tül ÜT 194, lsma.il Nuyan l 60. J(e 

Pek çok yoruldu. Bitkin bir halde •esinden Meliha Dalmen, üçü Adana 
hususi dairesine çelnldi. Sarayın Kraliçe Vllhelm ve kızo prenıeı 1 dan Kız lisesinden Sıdıka Derman, Zi 

Türk tayyarecisi de hütün dünya merika ve japon okçularından faıla Algın 1O7 Cavide Algın 105 rne~ 
göklr....- ~c h8.kim olatak cihan tarihine 

önüne biriken halk: "Yaşasın kra- Juliana ile beraber.. , tan. Alı:gönül ve Fehmiye Soylu; biri yeni bir darbımeeel bırakacaktır. 

liçe ! .. ,. diye bağırıp duruyordu. Az Edırneden lr.ız lisesinden Perihan ol • - At ko~turan medeniyet yar•.;• ~ 
sonra balkona şu levhs. asıldı: "Kra- kocaman İngiltereden ve Fran~a~an mak Üzere yedi Türk kızı vardır. . c111 neslin çocuk.lan Türk tayyarecı en 
liçe, sarayın önünde fazla gürültü sonra gelen koca:nan, ~engi~ bır ım· 1 O u Anka daran, 2 7 si lsta.nbuldan. ı de tayyareleriyle dünya göklerini fet
yapm .. malarını ><evgiti tebaasından para torluk. Kralıçe Vılhelmın salt~· 17 ~i Konyadan, 7 si Bursadan, 7 si iz- hetti. 

. . di natında Roterdam ve .Amsterdam lı- mırden, 38 i Adanadan v 6 . Ed' i,ıe lnönü kampındaki çalı,an Türk rıca e yor .. ,, .. .. . .. ,.. . ild' . e . ı ırne d 
1 

.... 
Ahali, bunu okuyum'a: "Uyu, kil- manları buyul:üldu, .as.rlleştir . ı. den olmak üzere ~e 9<1 erkek bulun • gençleri, Kemalizm uğurun a nonun· 

çük kraliçe, rahat rahat uyu. . ., diye- Okyanuslarda bırçok buyuk gemıler maktadır. Yekılnu 11 ı i bulan bu de şehit olanlr ı n perdaz eden ruhlan 
rek vavaş yavaş sara~·ın önünden sefere başladı. gençlerden maada fİmdiye kadar önünde yarınki hakikati bugünden is-
çekildi. Fakat, şehrin uzak yerlerin- Kraliçenin 40 mcı yLldönümü kut- ~ampıa .. 8~ tal_ebe A., 40 talebe B; 20 bat için çalışıyorlar .. 
de •nbaha kadar dam ve eğlence ile lulandığı giin 12,000 asker tarafın- e C Buroveaı almıftır. 
, ·akit geçirdi. dan bir geçit resmi yapıldı. Kraliçe 19 öğretmen namzedi ve planör öğ 

· t ·d · b' retmeni olarak yet' 1. ·ı . . Geçen pazar günü ~ehre ait muhte-Kraliçe Vilhelmın am ı arecı ır rad.voda, geııçlig" e hitaben: •1~ ırı mıştır. 
1 

k .. 
~ lif isler hakkında temas ar yapma u-hükümdnrdır. Çok cesurdur. Bir şey "Vazifemin ne kadar gllç olduğu. T ı b 1 1 
. "' zer .. Ankaraya gitmi' olan lsıanbul 

elen korkmaz. Trans\·al muharebesin .. , • e e ere geçırdiğimiz 24 saat 
80 

O 
. l . + bb' te b nu bılıyoruın. Fakat, tanrıdan yar- nunda ba,kan Fuat B 1 .1 l Vali ve belediye reisi Muhittin stün de reıs Kroger ehine .~se üs u- .. . . 

1 
. ." ca ı e say av • I 

1 dı ğ e ka t a dl H ar tal b 1 1 dag", dün sabah stanbu a dönmüstür. hınan biricik htikümd::ırdır. Avrupa m gorece ım . na. a ım v r · . a- lun. e e ere semımı hasbihalde bu-
l k l llks 1 d 1 B d Dün belediyede me,gul olan vali, mu hükümdarları içinde y'.llnız bu genç yatımı, mem e e ımın y e mesıne, u ar'. u ••.na a Fuat Bulca lale -

belere gü l b d hasebe müdürü Kemalden tasdikten hükümdar, ihtiyar reısı müdafaa tebaamın saadetine hasrettim. Buna r k . z~ ır ve a nutku söyliye • 
· · · · ··k lt · t• k ff k ld - .. ki e dedı lu: gelmi' olan bütçe etrafında izahat al-ıçın sesını yu se mış :. ısmen mU\-a a o ugıımu gorme · G 

1 - enç e K b mıı;ı, intihap hazırlıklarını gözden ge • T.:mumi harpte, birçok entrikala- le bahtivarım b' r.. ampınızın itmesine T 

· l d'tl • ' · .. ., ır fey kalmadı. Yokında . I çirmi,ıir. ra, tıızyıklel'e, ı te ı ı ere ragnıen Dedi. İngiltere kraliçesi büyilk d" lr. . . .. yuva arınıza k 
memleketinin bitarafüğını mu hafa. V'kt .b. k li v·ıh 1 . d ~nece sınız. Bugune kadar yılmadan 53 numaralı şir et vapurunun 
za,·a muvaffak oldu. Harpten sonra, 4~ ory~k gı ;t r~ çe 1 ~mm e ~a ıftınız. Bu mesleğe kar~ı a,ıkınız • makinası bozuldu 
bü.tün memleketler gibi Holanda da s~n~ 1 

sa ana ı esnasın a mem- a~ ileri geliyor. A,ık olan ·~kından Şirketi Hayriyenin 5 3 numaralı va-
ikttsadi buhrana düşmek tehlikesine leketını har~e. sürükletm~den koru- ~erı kalmaz. Sıhhatiniz oldukça bun - 1 puru dün seyrİ•efer csna•ında iken 
maruz kaldı. Bundan istifade etmek muş, sen•etını, refahırıı arthrmaya da ~~lacaksınız. Yarın motörle uçu,u ı makinesinre bir arıza vukubulmu,, yol 

. . . muvaffak olmustur a ogrenecekainiz H · · ı· d i!"tiycn sosyalıst tahrı!{ÇJle1· sarayın ' · J le . · epınız )'ann bu lcular arasında te aş uyanmı.şsa a va-
önüne toplandılar. Nümayjş yapma-ı mcm e •tın. bu milletin birer kahra - pur köprüye kadar yoluna devam eı-

• manı olarak orduda vaz·f J ı. 1 • · 5 3 · d'I k · Ya ba~ladılar. 1 • d d f • ı e a acaacsı - rnı,tır. ntımara tamır e ı «e tır. 
. Kı.,;liçe, dokuz yaşında bulunan kı 1 z m l r e e l ne nızH . . 1 Haliç vapurlarından biri dün köprü 
zını yani veliahtı elinden tutarak } Jd . arp ıstem•yonız. Fakat memleketi ye yana,ırken yolcular arası~da bulu-' arayan ar çogv a ı mıze tecavüz ed k b' . b 1 . k h :->aravın evvelisine çıktı. Az sonra lır; ece ırı u ununa nan gı..imrU mu afaza mürettebatın· 
\·e bQyük bir siikftnelle demir kapıyı • . arşısında •İtin gibi çekirdekten yeti~ dan 4 numaralı Merzifonlu Hü•eyin 
•tt• k • kt halk h'tab . Yunanlı hır avukat bafrtyat me kahramanlar bulacaktır. •ektei kalpten ölmü•tür. 1 1, •o aga çı ı, 11 ı en· . . 1 · ld. 

• - Ne i•tiyorsunuz, ,ledi. Eğer be- ıçın zmıre ge ı 

nrm 'laltanatı terkettigiml istiyorsa- lzmir. •f (Hususi) _Şehrimize ge- - - - - - - -
nız, çekiliniz, yol veriniz, gideyim.. len Yunan avukatlarından B. Kostan-

Kraliçenin cesareti, soğuk kanlılı- tni lzmir. Manin ve Kütahyada bazı 
ğı halk üzerinde bOyiık bir te•ir hu- d f' 1 . h 1 ki b ı d • 

. . .. . . . e ıne erın a en sa 1 u un ugunu 
<ııle getırdt. Numayışçılerı uzaktan 'dd' d k 1. k'l · d h f 

. ... ı ıa e ere ma ıye ve a etın en • • takip eden a•kerler hell bır agızdan 
bağırdılar: riyal müıaade•i istemifti. 

- Kraliçeye dokunmavınız !.. Bu zat daha evvel yaptığı hafriyat-
~ ümayişçiler de hPp birden ayni tan müsbet netice aldığı için vekalet. 

~özü tekrar ederek çekildiler, gitti- bu üç villyette hafriyat yapılmasına 

lcr.. müsaade etmİftİr, 
BtJYVK BiR MEMLEKET Bundan ba,ka muhtelif yerlerde de 
Ayni li•anı konuşan 60 milyon 1define olduğu iddiasiyle vilaayetler 

nüfusu, milstemlekeleri ile beraber 1 baf vuranlar da çoialmı,ıır. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
nevralji, kırıklık 

•-İcabında 
bütün 

3 
ve 

;:ünde 

ağrılarınızı derhal keser. 

kaşe alınabilir. - • 

Almanlar kimlerle maç yapacak? da en •'8iiı 18 bin seyirci bulun...-ı' 
tur. ___..?, 

Alman futbol feder;ısyonu yeni se- ~~ı 
nenin yabancı temaslarını tesbit etmi~ ıerı' 

Okuyucularımızın dilek tir. 

18 Eylülde Polonya ile Şemnitz' de " 
25 Eylülde Romanya ile Bükreşte, 2 Kılıçalı Paşa caınıl 
teşrinievvelde Bulgaristan ile Sofya • neden kapalı ? 
da, 1 1 Teşrinisanide Hollanda ile ~ 

Amsterdamda, 29 kanunusanide Tophanede okuyuculanmızclaJI 
( 1939) Belçika ile Bürükselde, 26 .zat yazıyor: . JI 
Martta lta)ya ile Milanoda, 26 martta cTophanede büyülr. camileriın 1• lJ' 
Lüluemburgda, 22 haziranda Norveç Kılıç Alipaşa son aylarda i•min• 
ile Oslovada, 2 5 haziranda Danimar- yılr. bir .,.kilde tamir edildi. . ..,, 

Is- Fakat son günlerde oradakı ın J ka ile Kopenhagda, 2 7 Ağustosta 
veç ile lıtokholmda. 

Bu suretle Alman milli takımı ilk 
beynelmilel maçını bu hafta Polonya 
milll takımiyle yapacaktır. 

F ranMz atletletleri fsveçle 

karşılaşacak 
Fransız milli' a '\ ~tizm .takımı geçen 

hafta Paritste yapılan Avrupa atletizm 
ş:ampiyonaıından sonra, fsveç milli at 

eltizm takımiyle karşıla1<3caktır. 

Malum olduğu üzere bundan yirmi 

bes gün evvel Alman miUi takımı ls
ve~ takımı ile karşılaşmış ve İsveçlile 
ri ancak (6) puvan farkla mağlup et-

misti. 
Bakalım F ranıız takımı naııl bir de

rece alııcaktır. 

1942 Avrupa şampiyona 
hazırlıkları 

3 üncü Avrupa atletizm şampiyona 

81 1942 de fsveçte İstoklıolmda yapı

lacaktır. 

lsveçliler 1942 yapılacak olan Av
rupa s ... n1piyonasının organizasyonuna 
fevkat&de bir şekilde hazırlamak için 
9imdiden çalışmağ,. ba,lamışlardır. 

Fransız Lik maçlannın neticesi 
Fransada yapılan lik. maçlarının ne ... 

ticeaini yazıyoruz: 
Nis - Nansi, 3 - 1 
T roya - Cirandis, 4 - l 
Mulhaı - Redstar, 2 - 4 

takımlaıı kar,ılafmıtlardır. Bu maçlar-

zinlcr camiin dört kapı.sını kapar• 

içreiye 1'imseyi sokmayorlar. fi"" 
Büyük bir camiin kapısı kapan ,.J. 

Bu müeztinlerin kabahati olsa g• ~ 
Beyoğlu Evkaf dairesinin n• 

dikkatini celbetmenizi dileYoruz. 

TEKİRDAC MUALr.1MLJ,Jd 
ÇANAKKALEDE ~ 

Tekirdağ, 12 (A.A.) - T~i ,lf 
muallimleri bir tetkik se; ahat~ l ıııı' 
mak üzere Kültllr direktörünun 
kan!ığıııda Çanakkale.re gitnıİ~ 
dir. Muallimler Çanak<alenin t• 
yerlerini gezeceklerdir. 

Enıiııönll Halkevinden: ,,;. 
1 - Evimizde piyano. virotoıl ,r 

bas, solfaj ve koro derslerine bUcJ' 
ne de yeniden talebe kaydolun• 
tır. , Ş1 

2 - Yeni ve eski talehenin 1 ~ 
rinci:te~rin 938 e kadar kayıtl• J 
yaptırmak için birer fnfo~rafl8 ti rfl 
evi blirosuna müracathrı ve b11 F 
retle kayıtlarını yaptıranların t 1, 
rinciteşrin cumartesi ırlinll saat 1

1
,11 

de Halkevi salonunda bulunrıı• 
rica olunur. A 
==~==-==--=-::=-:" . ...;:::::::/ 

Tayvare kamkında yangıll) 
Mourmelon. cFranıa> 12 (AA~ 

Dün öğleden sonra bir tayyare k•,,; 
pında yangın çıkmıştır. Maddi h 
ehemmiyetsizdit. 

--- - - . i1'1" 
---- - Ne olursa olsun şu moruğun 1 Erteoi gün öğleye rloğru Prezidan ı üzerinde havaya doğru kalkmış dim Mister Ramşov vaptmo bın? j)I r. ••---•• • • • •_• • • ••--• • ••-.. · · · d b ·d· d kt ka"tibı ..ı ~ benden ne istediğini ellet .ız uilıyor Ruıvelt vapuru limana giriyordu. dik duran bir cisim idi. rın en erı ır o or ve _ ·(ııY 

G "' "' • o "' f sunuzdur; bunu bana $öylemeniz de il Bu cisim, dikkatli hakılınca kar- Fransızca konuşuyordu. TeJal 
f o r u n m 1 y e n u ş m a n f bir mahzur görmüyorum; fakat ne- HERl\lOZA ViLLASI şılıkh ve ellerinde birer çekiç ve or· biraz bozdukça da oLqa mer~Jll~ 
f f den söylemiyoı·sunuz? Biraz ileride anlatarnğınıız vekayi talarında siyah bir ü~tüvane bulu- kolaylıkla anlatabiliyordu Dol<~ "• • ·---• • • •-----------1 -Bir şey bilmiyorum ki sövliye- den evvel veya <i esnada villa Her- nan iki heykelden ibaret olduğu gö- verdiği izahata sadece bir bıış ,, 

No 5 L. Bercmen yim. Senin yerinde ols:.m hiçbir şey 1 mozanın eşiğinden içeri ayak atmak rülüyordu. Bunun manasını pek an- ması ve İngilizce olarak "ıniİ~ 
·. . . . öğrenmeğe kalkışmadan bekler dıı- 1 fır.atını bulan herkes, hıı evde her ı ıamayan polis hafiyesi btı evde gö- mel!,, demekle iktifa ~tti. . •

0
pf 

- Pekı sonratlı ne olacak .. Senın·ı- İdam mahkfımunun ~ılı dola~ma- rurum. Doktor Eı·tü•, lıütün dünya- şeyin hatta içinde otııı·aıılar da da- rüp, işiteceği garabetleri biraz tah- Kapının çılmasının uıama•'.. 
le beraber Llnvile döneceğim öyle ga başlamıştı. Fakat yıne tekrarlı- yı işgal eden çok faydalı ve mühim hil olduğu hadde, pek yapmacık pek min etseydi, heykellerin varlığı ve- fevkalade sıkılan Patini elektrı~ 
mi? Ve artık hapishaneden hiç çık- yordu: • keşiflerde bulunmuş bir adamdır. gayri tabii olduğunu 'a•dik ederler. 1 ya yokluğu Uzerinde zihnini bu ka- llne bir daha ba~tı. Elini çekrıt. '.,J 
mayacağım, değil mi? - Do~ru•u şu ışı ııı:r~nç buluyo- Değil bir insanı bir ::arıncayı bile Facianın koptuğundan sonra eve 1 dar yormağa uğı·aşmazdı. zin bir müddet daha bekJPdi. 13'.~ 

Mister Ramşov omuzlarını silke- rum .. İhtiyarı~ bu ha~.~~tl ~oğru .mu incitmeyecek dereced~ iyi bir insan- girmek ve etrafı kollamak istiyen I Mişel Patini methai lrapısma yak- saniye sonra iç taraftan kap'. 0 ~ 
rek cevap. verdi: . . _ ~nkı .. Sana .bır şey so~ lıyeyım mı bu dır. - gazete muhbiri Eluan l:ıu ev için: taşarak birbiri üstüne iki defa zili de bir gürültü ve onu mllteakıP 'fi 

- Hadı canım, şımdı buıılan du- ışten korkuyorum ben... . . Gece yarısına doğrn iki arkadaş - Burası villa değıl, timarhane, 1 çaldı. len sürgü işitilerek yavaş ya>'~ 
şünmenin sırası mı ya.. Doktorun . İda~ m~h~tlmunun bu ıtır.afı. P?" yerlerinden kalkarak kamaralarına demekten kendini alamamıştır. Doktor Artüs polis hafiye•ine dö- pı aralıklandı. 
sayesinde yakanı elektrikli sanılalye lıs hıı.fıyesının pek ho~una ~ıtmıştı: yollandılar. Arkadaşın•n arkasından Doktor Artüs ile llç arkadaşı rıh· nerek: Patini: 
den kuı:tardın ! Eğer bu adamın mü- - Anlıyoru1'.1, doktoru bır şar~: yürilyerek dar koridora giren polis tımda kendilerini bekliyen bilyilk, - Ben evde olduğıım zamanlar bu _Ama da uzun ettik, hektôr! 1, 
dahalesı olmasaydı, şu anda karşım- tan saruyor•un, bunu kafandan sıl, hafiyesi ona nasihatta bulunuyordu· gilzel bir limozin nrab:ıva atlayarak zili hiç kullandırmam Lliboratu- ti bl · k kt b •-ık 
d b ı b · ı tı d kt A tils fevkala:le centilmen . , · · · ye n zı so a a mı ıra ..... 

a u unup ne ~n~ .e çene. yarış . • ? or r . . . . - Hey, Yund doğru yürii ! yarım saat sonra seyahatlerini bils- varımda çalıştığım zaman bu elektrik dir? 
racak ve ne de ıçki ıçeceklın 1 Bır bır adam. Hem ınan kı, ~ana hıçbır İdam mahkumu buntın üzerine bir bil tün sona erdirmişlerdi . . . · · •. · · 

· · · • f ı • d k k' • · zıllerı sınırıme dokurıurnr. Nıçın Dedı. tane daha ıçer ınısm. Bunu da çe- ena ıııı .0 unmayaca .. den başını çevirerek: 1 Villa Hermozan eski, geniş ve sti- . ~ · . . ılııtl 
kersen melekler gib! olursun artık!. . - ~ekı, a1?~·. b~n bu .adam~ .ne- - Elinizdeki otomıı.tiqin biltan 1 li~den _senelerdenberi !Jir~ok tadilata ~yle bakıyorsunuz: Boyla~ ıkı '.°~t- ~el~nler a:kasına k~'.ıa: a:ir -~ 

- Beni sızdırıp sız de rahat rahat sıne ~araJabıhrun. Benı hangı ıışte kurşunlarını vilcuduma boşaltsanız ugrndıgı anlaşılan ve 1'akım•ızlıktan ıe var. Bunlar bır elektrık telı ıle pı onunde, ~ıyahlar gı~ m.ş '"Jr. 
işinizi göreceksiniz! Pekala bu sefer kullanacak? beni doğru yürütmeğP. mu\'affak ola- bir ufacık sık orman halini almış et- laboratuvarıma bağlı. Tehlike \'uku- gördüler. Bu adam yerine k 
ki viski olsun.. Ramşov bu suale cevap vermeğ! mazsınız. Çünkü her ~ryi çift görü • rafı duvarla örtülü bir bah.Çl! orta- unda içeriden bir dügıneye bastığım eğilerek: 

Urun bir süktlttan sonra Klarans doğru bulmadı. Zaten kendisi de ka- yorum, dedi. , sında idi. · •. gibi dışarıdan imdat ~ağırabilirim. - Bay doktor affet~inler k9~1 
Yund: ti şekilde bir şey bilmiyordu ama Yund bu sözleri söyliyerek yalpa- Kapıya varır varmaz Ramşovun Ne yaparsınız, benim gihi bir ada- tındığı zaman tavan arasınd:ı 1 

- Ben bu işi pek iğrenç buluyo- 'üphelendlği noktalarla nıüthlş bi.r laya yalpalaya yUrümesine devam et- ilk nazarı dikkatini çeken şey bina- mın bin tilrlü ihtiyatlı tedbirlere ih-1 Onun için gecilctim, dı>di. 
rum. diye mırıldandı. akibete doğrn gittiklerini ııeziyordu. ti. nın köşesinde bulunan bir kulenin• liyacı vardLr. ( Dtva111ı 
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18 EYL8L 1938 TENİ SABAH 

Çin kuvvetlerinin bü-
.. k b• f e ANKARA RADYOSU 

Yu ır Za eri 13 EylUl 1938 Salı 
ô(;J_,E NEŞRiYATI: 

Piyankoda kazanan 
talililer 

(B t ı b · · · 14,80 karışık plak neşrivatı 14,50 
J tlf a~a 1 ınnct la'Jl1/ad4) laaını imha -ctmitlerdir. plikla türk musikisi ve halk şarkı- Tayyare piyangosunun beşinci tir. 
arH _ Sağ kalımlar şehrin civarında bir te ları 15,15 ajans haberleri. keşidesi- dün bitirilmiştir. Elli bin Tunçay gişesinin sahibi Bay Ham 

d 
er ıu~ muharebe aahalannda binpı•ee çeltilmitlerdir. Şaho'nun cenu - AKŞAM NEŞRll' ATI: ı· ı k b .. ('k 'k • • 18416 nu dı' du··n sabah en büyük ikramivenin 

en bet hıne kadar "]"" 'ki b' d b 18,30 karışık pli.k neşriyatı 19,15 ıra 1 en. uy 1 1 ramıle .
1 

. - J 

ahı bine kadar yara~ ~ev~ ıt Lınd~ unda bird çok ta~arele~n L4İtirakiyle türk :musikisi ve halk şark1ları (Hik marah bılete çıkmıştır. 'Bu bı etın kendisine çıktığım anlar anlama.z he 

1 
r e meK.te ır- cereyan c en pek tıddetlı muharebe - b hti tal'hl'I · d 3 men bı'r otomobı'le <•tla.parak ot""le met Rıza) 20.00 saat ayarı ve arab- a yar ı ı erm en parçasının •' • ~ 

erB . . lcr neticesinde 11 Japon tayyaresi dü ca neşriyat 20,15 türk mus~kisi ve ~ehrimizde olduğu anla~ılmı~tır. koşmuş \'C milşterisine btiyük miijde 
u ~ayaat.J telafi etmek için Japon türülm'iftür. halk şarkıları <Mustafa Çaglar ve 

0 
b' 

1
. 1 k b'l . bı" . ,,.: vermı'.rl;"'· 

uphesınin kumandanı N '-' d s· d • . • • 5 ın ıra ı ı etm r pa1çası J& il~ .A-L. ~- anıı.ın en ve ın z.e nın cenubu garbısınde ecre Müzeyyen Senar) 21,(\0 k<'man ve . · · - ' ' ..-nıhaydan uç·· fı k ·· d .
1 

• . ed 1 p f N d t A' k · 00 E . .. .. d ı..T· t • • la f d v Bahtiyar talıblı bu habere çok se 
ta) r • gon en meamı yan en muharebeler neticwnde ara so o: ro . ec e • lli • pıyan a mınonun e ~,ıme gışesı ra ın an 
ı· ep ctmittir. Takviye lcuvvetleri ge- lannda bir miralay olmak üzere HOO prlof. Gekorg Markovit,; 21,15 stüdyo İzmirli bir tüccara sr.lılml.'}tır. vinmiş vev~zınbı. münn31ip ~ir rnek.~ete-
ır ıelmez altı bin Japon juichang'ın .iapon öl~.Urülmü•tu-r. sa on or esb·ası . . . . be verecegmi, ır ev a &C!'gmı, mu 

Bufhkl l»u1maca 

1 2 3 • ! 6 7 1 9 10 

cenubu ... 1t· · d c::...L· • ,. 1 - Otte Nicelai Die lustigen Mehmet ısmmdekı hu tüccar her baki para ile de iş yapncağım söyle-
r-r 11ın e .,..,...ıyantun da bulu Japon tayyareleri dün Kikuang'm v· b v· d 1 · d b'l L alı k b d 1 nan Japon ilutalanna laa tm .. b d ,_.. M .J • • ıe er von ın se~ . zaman zmır c ı e r en, un an nıiştir. 1._.._.._.._lllliıliiiiilı.-imııııl.._._,_ ... 

ha-• rruz c ese gar ın a ,ıı;aın atutcn 1<.alclcnnı bom 2 - Strauss Delırıcıı b' k ·· . ı 1 ta l lr ı· el 
"'ç~nırn~lf!ardır. hardıman etm~erdir. 3 - Lalo - Artok ı.alo - Faııtasie ır aç _gun. ene s n m .. \ ge ır ~ - 50 bin liranın 3 üncll parçası da SOLDAN SACA: 

' ı er •icldetl '- bil O b 4 - 1ta1o Nuccı· Pı·iınavera Fiorı·- mez, bır bılet ele buradan almak 1~ • Karakö.rde Umır gi.,asi tarııfından ı - Bog"azirindc güzel bir yer. 
,. c muıı;a taarruza ç üyük bombardıman tayyaresi - e• .. 

~:·rek bu taarruzlann yarısından faz dütürülmü,tür. ta • . temiş ve Nimet gişe:;indet' devamsız Beşiklaşta Vh;mezade mahallesinde 2 - Gelirler. 3 - Romalıların meş-

H 1 T L E R 1 N N U T K U 
po~~·~~~~a~·!r7::r~%~;::~.~a s~~~ bir bilet almıştır. Fabt hir tesadüf 18 nu~aı:nd.a oturan Bayr.n Zahide- Thu; ~irdhü~JkümdarKı. dpif111

5
emit'. 4 -

, 1STANBUL RAOYl•SU neticesi olarak !stanbula lzmirdeki ye \•erılmış!ıı·.. . .. . c c on a ı . s~ •• ~ er. - ftalya-
13 EylOl 193_ Salı tkarelhane.'ii iç.in mal alıııak üzere Bayan Zahıdenın oturdugu C\'I da mc\İ}lur bır şehırlı. 6 - Hastalık. 

ôGLE 'NEŞR!Y ATI· J ·u·eh a· d b 1 bundan bir müddet ewel yıkılmış; Sıfat edatı. Miinnııı olan. 7 - Çeleme. • · ge en fü me ın yanın a u unan • 
(B t . 12,30 plakla tUrk musikisi 12,50 araları tükcnm· ve bir kısım • merhum bir kaptanın refılrnsı olan Yemek, 8 - Doğru yn7-1, Sonuna (i) 

yük b' .aş «rafı 'l ncı sa11/tıila) ı de kendisine halk diktatörü adını ve- havadis 13,05 plakla tijrk musikisi P ış eşl a- ve 80 yaşlarında kadar bnlunan ka- gelirse kl!-ıın Inmn oJur. !l - Bildi -
maf'h ·~ .~c ır husule getirmiştir. Maa - ren bolşevik hükumetini iltizam et- 13,30 muhtelif plak ne._ri~·atı 14,00 lar~ alamadan ~?nmek için. hazırlan- dıncağız genç lnziyle bir kira evine ğinden şıı'smıyan cc Ö7. dinlemiyen. 

' •.>• haber alan mabfellcr bu b tikler' · . 1 d .1 l . .. SON. rnıştır. Fakat dun sabah nıyangonun - . . o s·ı~ l • Yanat dolayısiyle ha r t •. eı mı ve ata arın a mı Jet erın yuz AKŞA}ıf NEŞRll'A7'/· . . . . . .. sıgınmıştır. İhtıyar kadına bırkaç 1 - ı aha açılır, Zıyade. 
te ve Al Y c .. gosteımemek de 99 dan fazlası bulurınn hükmetle- 18 30 dans musikiı.i (plak) l9 00 ne şekilde çekildığinı gol"Jllek üzere gün e\T\•el de nüzul inmist1r. Kızı an- Yukandan atınğıyn da yine smı ıle 
b l ~~nyanın ııulhcuyane mecllcr ri de "diktatör,, kcli:nc.c;iyle tavsif konf~.rans: Şişli H;tkevi namı~a. Asri sinemaya gitmiş, ve elli bin li- nesini tedavi icin her se• ini satmı~ aynıdır. 

cıı emcdıgı hakkınd le' 'd"d d ttikl · · ' k d' · k .. .. - · • · .J ' dctmektedir a 1 1 1 ayı re - e ı ermı söylemiştir. Doktor Fethi Ayberg (göz hıfzıssıh- ranm en ısme çı tıgmı swrunce gı ve nihayet babasından yQdİgfır ka - . .. .. • 
j .

1 
!er. . Hitler öziinc devamla oemiştir hası) 19,30 dans mtıdikisi (plak) şeye gelip derhal paralarını almışbr. ilan seder çekmecevi de sntmağa mec Evvelsı gunku bulmacanın hallı 

.. ~gı tcrcnın Berlındc değil Pmğda ki: 19,55 borsa haberleri 20,00 saat Mehmet kendisiyle ~örüşen gaze' b k ld .. d ~ ka - u- · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
nu zunu kullanması lazım cldi"i .. A' 1 .. ayarJ: Grenviç rasathanesinden mık- . .. . . ı ur a ıgmı un gnn gur gışe-
talcnsı tekrnr edilmekte ve g Lon~r mu sır arca ~uddet ?u sözde demok len Suzan ve arkadaşları tarafından tecılere şunları soyJemıı;tır: sinin salıibi Bay Ömer e\•lerine gi - 1 A R Al B 1A'C111 L l l ıK 
yapılan beynnatın Ç kl . ada r~t ~evletler ınsanı ısynnr, sevkeden t~rk musikisi ':c halk sarkıları 20,40 "- Paraya o kadar ihtiyacım derek bu felflketzede a11ne ve kızı . e- R ı\ M A z 1 A N 1 T ~ 
vik ve usl ~ k erı manen tcş- bır şıddPtle yabnncı m!lletleri hüküm aJans habcrlerı 20,47 Ömer Rıza vardı ki, bu beş bin lira bana tam za- vindirmiştir. .....-""""!-•· ;.ı.;.;~~~~..:.;.;. 
ısrar d a!amama 1 göstermekte teri nltmda tutmuşlardır. Fakat Al- Doğrul tarafindan arabca söylev manında geldi. İzınire en Hızumlu şev Bundan baska 10 bin liralık ik - AIMIE RI 1 AIL T 
ka bi;7ny~:n~ yalrdım . etmekten baş manya müstemlekeleriııi istediği za- 21•

1
°0 saKat layarı: FOR ~~STRf A: !eri almadan dönecektim. Şimdi i~ rami veyi kaım~an talihlilerden ikisi B A R Mİ A 1 T R E 

U!IU e getırt'miycceği ·ı· - a marn: asc.ııngs ee • •iz 1 f MI• 1 C ve cdilm<'ktedir. 1 8 man ona, zavallı yerlilerin kötü bir 2 _ Strau : Valse mal rnübayansı için yeni bir li~te de Cibali kutu fabrikasınôa 624 nu- "\ p;:jS,.:::' ~~ 
NÜMAYiŞTE YARALAN fikibete maruz bırakılamıyacakları 3 - Midleton: Reve d'!'l"l Xegre. hazıı·lıyacağım. ,, maralı amele İbrahim \'e annesi Ze- C A K I A E 
Prag, ı~ (A.A.) _ Çcte:ı:R 1söyleniyor. Fakat ayni zamanda da 21,30 C~al _Kami.l ~~ arkada:;;ları Bay Mehmet, bumhm sonra gişe- kiyededir. '.Bu kadın ''e Aksaray ki - N A T IK AIN C 

tarafından nctrcdilen bir t bl"_d. ıed~.sı ı yerlileri yola getirmek için hava bom ~rafın2d:n1otührk musıkısı ve halk şar sahil>esi Bayan Nimete dönerek: remitçi sokağmda oturan bay Ha - ı L •IS 1 1N1 C A 
ve <'\"v lk' .. c ıg e un b d ~ ı arı , ava raporu 22,13 ope- , 1 f. d ,,. t . . d ld ~ .,..ı -~ 

c ı gun Südctlcr taraf d ar ımaıılnrı yapılnrnktan da çeki - ra ve operet parrnları (plfık) 22 50 - Artık talihim açıldı .. Her ay san ns ı e .... ıme gışesın en a ıg1 1 R 1 1 
pıla ., . 1 ın an ya ') • r• ' ~~*'5~'1 
h· ~ nu'?1n>·ııı er esnasında vukubula n~ mıyor. Fakat şurası da doğrudur son haberler ve ertesi günün progra birkaç bilet alacağım.. Ver bakalım bir biletle 15 bin lira kazanmıştır. E l E A B 
adı.ad<'nn urcti umumiyeCle eh ~ kı, bu gibi hallerde mcvzubahs olan, mı 23,00 saat ayarı: :30N. şuradan 10 bilet!... Bundan ba,ka. Bahçckapıda Türle 

~~;sız olduğ~ knydedilm .. ktcdir. ~~: İtalyanın da Habeşistanda yaptığı (B t 
1

-
1 

. _:.~7da) - Demiş ve yeni keşide için Bayan Tokatlı lokantaın sahibi Bay Serkiıı 
cumartesı günH K 1 . . .. " H _ ~· aş ara ı ncı savıa ,... tt 0 . 5 00 j b 1 f 

de v k b • u. ar ovıvari ve Şeb uzc>.re - -Oldurucu bombıılnr - degıl - C ı·ı B l .. .. ... ıme en 1 tane bılet almıştır. el O >, stan u, ış Bank.asında me 
u u ulan hııdıs 1 b' d lmeil ·1 t• • • bo b 1 d B d e a ayar a Şukru Kayanın TUrhive- it alya ticaret 

anlaşması 
kadar h • c ere ır eıcceye enı eş ırıcı rn a ar ır. u e- eh . . 18415 numaralı biletin diğer ha- mur E.in c 12000> lira, Diyarbakır Sıh 

Karle ~m":1ıyct atfedilmektedir. ımokrasiler bizi tahkir ediyorlar. Fa- t nklcn mili de bir Bn1ıkesirlidir. Bu talilıli hat eczahancsinde Şükrü « 10000> li· 
ovıvarıd d • esnasmda altı ~~ereyan e en hadise kal a!ıkça söylüyorum ki. beni soya - Doktor Behçet U.z; B_ahçeknpılaki Tunçny gişesinden bir ra kazanmı~lardır. 

ratlardan b' Al • ısoııyal - demok- m:ı.dıgı için tahkir eden bir kimseyi, Belediye Reisi bılet alarak talihini denemek istemiş Suvak vapurunda lc.aamrot Kadri (Baştaraft. biri11ci saytfada) 
Tophane köşkünde ihzaı·i mahiyette 
bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantı
da Türkiye - İtalya ticari münase
batı üzerinde görüşülmüştür. 

tnuru Yaral:rnını ::n ve acltiz. polis mc kendimi aoydurduğum itin beni al - Kurtul uf günü münaaebetiylc sayın ve keşidcden biraz evvel oteline gi- ile Kuledibinde 15 numarada Bayan 
Şeb'dcki hn~is~ . kış.tayan. bir kimseye te.rrih ederim. İzmirlilere saadetler dilerim ve derken km ile beraber gi .. eye gele - Sofya. lzmitte malul subay Niyazi de 

ı>olis ve 3 ~ 1 canasında da 13 <Şıddetlı alkışlar). Bizi tahkir edi - nefeli günlerini tebrik ederim. rek lfıalettayin bir numar<\ çekmiş - c50000> lira kazanmışlardır. 
d'V• yara anmlftır Sö ~ B k'l 18'.ne göre Südctlcrd 

10 
·. • } en- yorltır. fnkat, Allaha şükür, biz şim- aşve 1 

hafıf surette yaralanmcntı lutı le.adar 1 di Almanynnın yeniden sovgunculug" a Celil Bayar 
N- 1\1 r. • Bded' R · r 

..,ft t urenberg, 12 <A A ) ıı·u ve hnlcarele uğrnmasrna mani oln - ıye cıs ' 

.,.,a 18 58 · • - ı er 1 Kurtuluş yıl donumü münaac-
r k 

· de nutkunu vermek .. cak vaziyetteyiz . ., e onrn-c 1 uzc betiyle lzmirlilerin büyük Şefe ve 
0 • sn onuna gi-ıınjs ve a d - NOT: Gazetemizi makineye ve-nrnsı kesilm · . \ r ı w. • Partimize karfl gösterdikleri içten 

selamı ı)en "Hl'il,, nidnlariyl~ recegımız saate kndar Ajans nutkun duyguya teşekkür eder sevgi ve 
anmıştır. sonunu vermemiştir. 

Dünkü keşidede 
çekilen numaralar 

Bugün de bir toplantı yapılarak 
bu husustaki mesaiye devnm edile
cektir. Dilnkil ilk içtimadan soma 
Reis Bay Numan McnPmencioğlu ga 
zetecilere kısaca demiştir ki: 

- İtalya ile bir ticaret anlaş -
ması yapılacağı cihetle müzakerele • Sancaklar sal . saygılarımı sunanın. 

ki büyük onun ihp tarafında 1 Dahiliye Vekili ve C. H. P. 

50000 
23568 18166 23703 35613 re önümüzdeki perşembe gilnil baı;-

lllrke~ o~:::~~ h:ç•n al~ına sırala-· Sela" n·ık paktı ve Sekreteri 

Şükrü Kaya 

7186 _.-05 26929 38982 hyacağız. Yapmakta olduğumuz top-

marşını çalmakta 'd~ - Nıbelungen _ 15480 14322 19756 14598 laııtılar ihzari mahiyettedir. Bu içti-

S t 
1 ı. 

aa l9.ıo d· Lira kazanan numara ' 7988 30423 24696 14033 malarda, ye.nf anlaşma için yapaca-

soyliyeceğini l "1:· Hı:ss. Bitleri söz Bulga b 1 Franko; Hükfımetçileri 
~:ı.:~:!~•ş'

1

tu~'.::::' .:.:.~:·~- r as m yendiğini söyliyor 18415 
27867 4096 16591 8227 iımız müzakerelerin eSASlarını hazır 

7509 31562 30191 360S2 amaktayız. 
30741 25447 7884 25415 

F'ührer 
6
nce, . _ (BQfta.raf ı. birinci M.yıf aila) Alikadar siyasi mahafil, Frank o 

de YRPtıit ilk k ı>artinın Nurenberg doiru, dürüst ve fUur)u hir yol bulun- cu gazetelerin bu ve bu kabil neşri
SosynJist Partia~n~eyi ve nasyona) - du. Bu yol, tedrici ibir aurette ve rea- yatının daima kaydı ihti):atla karşı
dığıııı hat.ırıaın:nı: nasl} ~'4: b:1fla • lit~rele iatinat ederek ve mutedil istek lanmuı icap ettiğine i~aret eylemek 
nin "halk ve işç~ e ~-rbnın ısmi - len kendisine fİar edinerek tululan ve te ve ezcümle Frankocuların daha 
layı iyJe burJ'u parusı., olması do- bm Selinik pakhna .. ,_ ld ,_. ortada katı bir netice yokken ''har -

Bu numaraaıa son iki rakamı 
ile nihayet bulau bütün biletler 
20 Ura, yani 10/1 biletler 2 IUa 
amorti !kazanmışlardır. 

536 3568 22160 6915 8756 392-48 10767 
34228 8018 41 ~S9lS 2~: 10982 28686 2596S 

90 18575 25928 23148 27675 55987 18205 3401 
36551 6044 5097 37732 12761 5794 8184 7728 

15000 7328 30605 29856 38411 26152 21669 1145 18720 
17935 27235 14065 43 2074 28503 30119 39859 . va mahfıll ·d ..,ıK.aran yo ur ıu b' 

s.ıı rmfiş olan suitefehhu •eıı ~ hüküm Balpristan, bununla her iki harpte el. .. ~. kazan~ış bulunuyoruz.,, diye ö -
~~nnı - sosynlfzmin ıaf: erı v: nas de edemediği istekleri kazanmış bu - gunmelerı çok aillilnç bulunmakta -

7'05 30981 8080 &821 20743 30355 27798 2745J 
110 34286 18011 139~ 15360 30322 22990 9312 Lira kazanan numara 

ıçın Ynpmak b . n erışmek lunuvor dır. 
~ mec urıy r d ~ . 
gı m~cı\lelcleri tebarü: ~~ ~ k~l<? - Bugün Sclanik paktının bize ilham MADR!D1N BOMBARDIMANI 2573 4888 37697 211 a 36006 607' 34586 

20000 LlRALIK BOYOK 6596 15874 ı 170 19741 
Hıtıer Nasyon 

1 
• hnnıttır. ettiği en mütcbariz b-L·,ı_at l lı: Madrıt, 12 (Hususı) - Fran _ Re· h' n - Sos. r . - "- . aaır ı k. tl . ta Bu numaranın son iki rakamı 

ti ıc. ın hnkiki vahdetini R Y\ıızmı, milli menfaatlerimizi ve jdeallerimizi d ıs erm yyareleri Madrit civarın- ile nihayet bulan bütün biletler 
MÜKAFAT 19175 22423 21687 l766S 

Son çekilen ve 40 kiti arumda tak- 8073 16224 10030 20101 
26471 866 20834 35962 18413 8515 29680 26311 3258 h r~ış olduğunu SÖ\•lJ ·er k er~c.: eş - göz önünde bulundurarak ve büyük a ara sıra dolaşarak şehri her fır- 20 lira, yani 10/1 biletler 2 lira 

udı aleyhtarlığın • ) e sozu Ya- istekleri tahakkuk tfrme k satta bombalnmağa çalışmaktadır amorti kaı.anmıılardır. 
harekeli haklı gösateıınklketmiş ''e bu daha mutedil ve daı: ~ .... ~~ ~:~: lar. Bu hücumlrd lıilh~ şehrin en 

27461 16247 27175 37126 23745 2494 30711 1960 5374 

mnı 1 1 rme için Al &uçu"" aatCJUerı k 'f tak 1 12000 17534 • • ar a hiç bir nllik ' - tahakkuk ettirme\ ti 1 mili esı mm a arı ve modern bina - s556 
ırkın onları idare. ed as.ı olmıyan bir h\iyükleri İçin de..).im'tsure .Y e bahete l~nn bulunduğu yerler bombardıma- 18018 
dirnıiştir. emıyt>ceğini bil - den dürüst bir d .

1 
ve. un~~ d~l na hedef tutulmaktadn·. ıı· lf sıyaaetin tııuup e ı OKO . Lira kazanan numara 9642 

ıtler, ekonomik ü 
1

. mckte bulunmamdır. Ç~H METiNiN NOTASI 84182 
Almanyayı zencire g ç ilklerin ve Bulgaristan bugün he el il-' al Londra, 12 (A.A.) - Evening 15209 215 
lit'k b .. vurmtış olan p d •- yn m ıı:a an St d rt . • . • ı agla.rını partinin ba .. ~- a &omfulariyle müsavi haldara malik an a gazcteaının sayası muharriri 4614 
li vahdet sayesind b şardıgı mıl olan bir :memlek tt' y L ed. yazıyor: 1000 LlRA KAZANANLAR 37495 
1 . . e ert.araf edild'k e ır. ann uu et n Ç-L 1 k erını söylemiş n ı - ci bir aurette ,..01 1 L Ji~.._ e&oı ova yanın Londra elçisi bu 100n 5 10115 1!601 

t . . ' asyonel - so ı· J ama& po U&aaı> b b t ·1 • . " 
par ısın~ aza olmıyan bir tek sya ıst aaycainde ve zillet ifade eden teklif- ıa a ngı tere ~~ncıye nezaretine bir 500 LlRA KAZANANLAR 14851 
nm dnhı bııJunmadığını ve pa~m~- leri dcnlbte etmeksizin. daha ziyade ;;:;erere~, Sudet mıntalr.alarında 20059 8157 10551 3Hl07 11326 8113 
en enerjik tedb' 1 . . nın büyüyecek ve ek .k • yapı masının Çekoalovakyanın 20124 82870 9945 33082 12864 19423 
Yesinde alabil~;;~ıi ~~y]e vahdet sa tabiatin bah,ey~::ıikler7de;~~ee g= ~ma~~yeti ile te1if edilemiyeceğini bil 7165 8177 87288 22720 2066 21367 
demiştir ki: Avc etmiş Ve büyük bir ehemmiyet elde ed '-ti' ~rrmlftir. 34116 38448 30111 21383 1654 

ll"tl H L!t_ eceıı; r. 
1 er bundan sonra d •ıı.&&i politikacı olalım Sadece uker M•n tJ • t• 200 LİRA KAZA.~ANLAR 26288 

lere ~iddetle hücum ed emolcrasi - olmUf bulurunaklıiunız. rblt ) e er Cemıye J 36692 16438 20989 27481 29997 '1244 
en ka 1 · fl.rek bunlan En • yeter. 815 n ı ıstlbdadı teman ttiğ' n, ınühim olan nokta İfte budU1'. · (BQ.ftarafı birinci sayı/ada) 11269 15031 1728 28005 20 4141 

~;::~~~~~~e~~ı~~;~~~======~l~A:u:r~P:c:~:~:ffille~timad~~~~~~~~~~8Mll fil8~ 8W7 ~Ul 3filU26916 

l-~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~ft~~b&•rmm&-81~ ~~ ~~ ~M WlO 

O E 
yaya hakim olduiunu a3ylemif. bu • 23097 ll120 US42 S391 6012 8057 

N 1 Z 
nunla beraber hatun milletlerin ıill- 100 LİRA KAZANANLAR 10530 .. •·-.-.. -.,., _ _ _ B A N K =,:'.'imlyetıe ı.tedikl•.rini lli~e et- :~! ;.ı::: 8~:~ !!: ~~~~ 23!~ 

Deniz 11 4 4~ •·•·-.-..~~ Cenevre. 12 "(AA) - Jourdan·ın 22805 14160 8920 4419 886S5 2'7826 
yo an Mudanya p t ı nutkundan eonra ..ılhlyetleri tetkik 89729 6651 37313 19227 2495 19408 

l6 EylWden itfba 05 a arJ % etmeie memur komisyonun raporunu 16740 22584 19551 8'i23 24052 85473 
tatbikine başlan~ea lııfudanya hattında, .anbahar tarifesinin hazırlıyahilmeai fçhı celee tatil edilmlt 2S69S 89521 24757 l.9822 18485 9562 
kalkacaktır. • »oat&lar her liln İatanbuldan aaat 16 ela tir. M!Jteakip celaede komi.yon reisi 81041 85633 420 3919 12193 26426 

DönU.te GelnUkU J)OetaJar Peru murahluuı Jaraf7a KaJdann. mev 1167 24195 27896 27376 31032 21679 
stalar Mudanndan saat 8.IO Gemlikten saat 6 da ve Mudanyalı cut 48 murahhas heyetinin uaulU veç- 20718 31332 8698 4656 17499 3646 

Pazar g{bıJeri İatanbuld da kalkacaktır· hile tanzim edilmlf veailcalan bimil 2454 85179 33060 
Bu ı>osta ayın rthı l8&t an S.80 da ayrıca bir Po&ta kalkacaktır bulunduğunu bildirmiştir. 60 LİRA KAZANANLAR 

;;~;b;~~d:6~~~~~~~===l~T~d~e•M•u;h;n:y~a:da;n~:h:~:P~~:·:~~d:e~~:·ı~~~~~k~~~•m~ınftü~~~M~~ ~9~5 komisyonun raporu hila mUnaka .. b,. 18791 86980 '1146 81409 
hul edil • • 

17059' 26455 84149 8219 24895 466 20906 28752 
12284 23297 38328 7147 26092 19321 35322 17049 
12683 26900 35270 16084 8305 2585 7 37771 28262 
11412 36734 7376 14723 12976 23776 4438 11946 
841'0 17554 19679 1483 4523 3t534 19717- s 166 
15100 2002 19368 11097 25634 38441 28'445 3029 
10793 10608 1691 19936 37672 7"461 .32239 38'412 
16579 10672 82091 2007 159 2635 34764 3370 

9300 12950 2sr•94 21595 25509 1704 ı 11360 66807 
28856 17286 19!)7( 29962 10345 32193 34343 34996 
23707 86150 21764 10896 24888 2403 $909 32150 
11781 32248 18087 345 29103 39552 20034 35797 
27998 14179 16407 814S 4219 8691 11274 i267 
20908 24488 12.%9 16130 23391 5365 35196 37076 

7376 19918 38882 12031 ;1220 279ı2 14032 
3978 18733 26$65 30081 5240 10965 25206 9969 

31304 88010 83272 9441 18767 7277 20820 5350 
12360 88003 17903 27331 1003 •666 19990 37735 
s1os6 so67 1 s923 33293 45 p 26477 1144 24 ı 20 
!9494 27621 lOS80 S2172 8350 3999 23402 8146 
23941 6788 36166 2861 34237 6628 28109 12195 
88017 24914 20516 23731 19519 3452 137 22748 
27081 19316 25531 8526 sim edlen 20000 linlak biyiik .ai-
10169 17126 18732 81266 fala llf&itdaki numaralar kuanmıflu· 

4231 1300 82366 32'788 -= 
6578 25382 687 15786 8643 

86624 4090 18309 38200 11444 
27007 37447 86fi89 22111 846 
3612 27754 24789 2671 3692 

10584 4506 36957 23180 38938 
23006 37629 30378 32287 17530 

30 Lira ~ 38034 
8197 21781 13766 2469 

%379 34927 
"'0874' 

906 
9056 

10366 
2164.f 
290.f 
13649 
26948 
22958 
2610S 

5524 
165 

34374 
22088 
31462 
37581 
16290 
20006 
33439 

4901 
5066 

12153 
18116 
35467 
23149 
12509 
37740 
24738 



Sayıfa ı S t' E N 1 SABAH 13 EYLTJL 19S:-

!S± --
ı .. ••••••••••••••••••••••••••••1111ıi .. Denizli Ormaıı Bosmiihendisli - lstanbııl ikinci l cro. memurlu -

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 guıden: ifwıdaıı: SON PIŞMANLIK FAYDA VERMEZ! 11.••••••••••••••ııİı•••••••••••• .. •I 1 - Denizli vilayetinin Acıpayan Dairemizin 938/1838 No. Ju dos-
kazası dahilindeki Bozdağ devlet or- yasiyle mahcuz olup b:ı kere paraya 

1 - 224 Cuma 9-9-938 
2'.!5 - 325 Cumartesı 10-9-938 
326 - 557 P azartesi 12-9-938 
558 - 770 Salı 13-9-93S 
771 - 960 Çar~anıba 14-9-938 

Belediye emekli ve öksüzlerinin eylül 938 uçer aylıkları yukarda 
gösterilen günlerde ve cüzdan sıra sayılarına göre verileceğinden aylık 
s<ıhiplerinin cüzdanları ile Ziraat Bankasına müracaatları 

<B.) 

* 
!6258) 

İtfaiyeye şoför ve <>frat alınacaktır. Talip olanların şeraiti öğrenmek 
üzere pazartesi, çarşamba, cuma ırünleri İtfaiye Müdüriyetine müracaat 
eylemeleri ilAn olunur. (B.) (6370) 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bay Mehmet varislerine ilan yolile 

tebliğ. 

Bay Mehmet : Sa1matomruk Kefevi malı. Taşçı sokak e•ki 18 yeni 
18 No. lu ahşap maabahçe bir evin tamamı birinci derecede ipotek gös
tererek 28 - 3 - 935 tarihinde 21042 hesap numarasile 8andıgımızdan 
aldığı (600) lira borcu 20 - 4 - 938 tarihine kadar ödeme'li~inden faiz, 
komisyon ve masarifi ile beraber borç (681) lira (73) kurnşa varmıştır. 
Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucibince hakkında icra takibi baş
lanmak üzere tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavelnamede gös
terdiiii ikıımetgahıııa gönclerilmiş ise de borçlu Bay Mehmet Edimekapı 
Salmatomruk Kasımgürani malı. Tatlıoı sokak No. 18 öldüihi anlaşılmış 
ve tebliii yapılmamıştır. Mezkür kanunun 45 inci madde•i vefat halinde 
tebliğalın ilan suretiyle ~·apılmasını amirdir. borçlu ölü Mehmet miras
çıları işbu ilan tarihinder. itibaren bir buçuk ay içinde Sandıgımıza mü
racaatla murislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabııle şayan bir 
itirazları var ise bildirmeleri lazımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar 
veyahut lıaşlıyan takil>i usul dairesinde durdurmazlarsa ipot<>kli gayri 
menkul mezkür kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cih~tler alakadar
lnrca bilinip ona göre h'lreket edilmek ve herbirine ayrı ayrı ihbarnıı

me tebliğ makamına kai m olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (6363) 

manının 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 numaralı çevrilmesine karar verllen Beyoğlu 

maktaların be.ş tahammül yekunu o- Pangaltı Bilezikçi sokak 127 No, lu k 
lan 15940 M3. 905 DM3. gay ri ma - dükkanda muhtelif el:ı'adcla kereste- Dı•ş Jo toru 
mıll çam ağacı bir sene müddetle ve nin birinci aç ık arttı nna•ı 16-9-938 a ~ 
kapalı zarf usu liyle serbest satışa cuma günü saat 15 den 17 ye ka -

konulmuştur. dar yapılacaktır. Bu arttırmada malı dı•yor kı• • 
2 - Serbest satış 8 e)'lill 938 ta- cuz eşya muhammen değerinin yilz- • 

rihinden itibaren 30 ıtün müddetle de yetmiş beşini bulmadığı takdirde ----<>-
8 teşrinievvel 938 tarihine müsadif ikinci açık arttırması 20-9-938 salı .. . .. .. • 1 ı d 

t · ·· ·· t , ı k Dı~ler; çurumeg~ ıaş ama an 
cumar esı gunu •aa on"a yapı aca - günü avnı saatte yap"acaktır Alıcı' . · . . 1 h t t · • · çok evvel ıtına görür, ıer gün ve a -
ır. . . olanlar muayyen gün ve saatte ma- ta günde birkaç defa fırçalanarak 

3 .- Se:best sa'.ış .~.enı:-ıı Orm~n hallinde hazır bulunacak memuruna mikroblıı.r, zararlı salyalar ve ifrazat 
ba:mııihendıs muavınlı'(I bntası '!çın- .. . · · - · ı k ' · . muracaat ederek ızahat olmaları i- temızlenırse saglam ve yuzel o ara 
de toplanan Orman satış komısyo - lan olunur. muhafaza edilebilir. Dişler çilrüdük-
nunca yapılacaktır. 0 0504) ten sonra a rtık iş işten geçmiştir. Bu 

4 - Serbest satısa konulan · · d" k' d ' ı · " RADYO , . _ nun ı çın ır ı ış erın -
15940 M3. 905 DM3. gayrı mamul LİN,, diş macun ile her •abah, öğle 

çam ağacının beher gayri mamUI met Dr. N ı'had To"zge ve akşam, her yemekten sonra bol 
re mik'abının tarife lıPdeli 505 ku-
ruşlur_ 

bol fm;alanmasını ısrıı rla tavsiye e-
diyoruz.,, 

5 - Mu,,akkat terı:ônııt 2490 sa- • • 

abıalicad,No. i1~1~;9~;-l DAiMA RADYOLI yılı kanunun 21 ııci madde,; muci -
hince ~;, 7.5 üzerinden (6037) lira 
(62) kuruş olup bedel mecmuu 
(80501) lira (57) kuru~lur. 

Yatılı 

~ ESKi FEYZIA Ti 

BOGAZİÇİ LİSELERİ Yatısız 

6 - Şartname mukavele projesi 
ve orman hakkında fazla tafailat al
mak istiyenlerin Deniz,j Orman baş 
mühendis muavinliğine milracaatt" 
bulunmaları ilan olunur. 

Arna vutköy Çifte Saraylar . 
lstanbııl Asliye Mıılıkrmesi Altın- Ana sın ıf ı ile ilk kısım en yeni ve modern teslsalile Bebe)d e eski Fran sıı Sen jozer mektebi hinasıııd ıı . 

cı Hukuk Dairesindeı•: OrtM ve Lise sınıflttrı Arnavu lkOy Unde Tramvay caddesinde çirte saraylarda kız ve erkekler için ayrı 
Yedikule haricinde Kazlıçeşme dairelerde . Her gün ıaat 10 dan 17 ye kadar Yeni Talebe kaydı için Çifte Saraylarda mekttP 

Demirhane caddesinde 135 numa ra- iaarcıinc müracaat "dilebilir. 
1ı evde oturan İlyas tnrnfından ka- im lstiyenlere tarifname gönderilir. telefon : 36-210 
rısı olup Yed i kule hariciwle Kazlıçeş ı==:=:::::::::::::::::::==:=:=:~===~==~=~~~~~~~~~~~===============:::=:=:::-

:::'::============================:::metle Demir hane caddesinde 135 nu NiŞANTAŞlNDA (Eski Feyziye) 

lstanb1 l Emniyet Sandığı Dire :<törlügünden : 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bayan Ayşe var islerine ilan yolile 

tebliğ 

Bayan Ayşe : OskUdar Çakır Hasanpaşa malı. Yeni;tol sokak (En 
yeni Şair Naili sokak No. 3 ) eski 19 mü, yeni 3 No. lu kargir bir evin 
tamamı birinci dereceıle ipotek göstererek 23 - 5 - 935 tarihinde 21462 
hesap numarasiyle Sandıgımızdan aldığı (700) lira borcu 6 - 4 - 938 
tarihine kadar ödemediğinden faiz, komisyon ve masari fi ile beraber 
borç (775) lira (81) kuruşa varmıştır . Bu sebeple 3202 nıımaralı kanun 
mucibince hakkında \cra takibi başlanmak ilzere tanzim olunan ihbar
name borçlunun mukavelenamede gösterdiği ikametgahına gönderil -
mi~ ise de borçlu Bn~-:ın Ayşe Üsküdar Çıikır Hasanpaşa malı. Şair Na
ili sokak .5 No. it hanede öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yapılamamıştır. Mez 
kür kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatın ilan suretiyle ya
pılmasıııı iimirdir borçlu ölü Bayan Ayşe mirascılnrı işbu iliin tarihin
clen itibaren bir bu~uk ay içinde Sandığımıza mü racaatla murislerinin 
boı-,;unu ödemeleri v~.va kanu nen kabule ~ayan bir itirazları var ise 
bildirm~leri lazımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar vey.1hut başlıyan 

takibi ustıl dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkııl mezkür ka
nuna giire Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler aliikadarlarc:ı bilini p onıı 

göre hareket edilmek ve herbirine ayrı ayrı ihbarname t~b l iği makamı 

na kaim rılmak üzere keyfiyet ilan olunur. (6364 l 

HiLKA T 
Dalma kanunlarına sadıktır. 

Yaratan kuvvet, her insana sıhhat ve saadet içinde yat amak 

hakkını vermittir. Her türlü aüiiatimal ve tabiat kanunlarına ay

kırı hareketin cezası ölümdür. 

Yurddat! Her zaman kendi kendinin doktoru oll Bütün uz

viyetini rözden ceçir ve ıördüiün en ufak bir irıza üzerine der

hal faaliyete geç. Kendinde dütkünlük, halsizlik, ittahsızlık, kan-

11zlık, kuvveuizlik, tembellik, korkaklık mı hiaaedivoraun? Bun

lar uzviyetin imdlld İf&retidir. Çabuk yetif ve hayat <!kıiri olan 

Kan, kuvvet ve iştiha şurubu 
içmiye batla, F O S F A R O L tababetin eıaaını tetkil eden 

bütün doktorlar tarafından takdir edilen en mühim ilaçların ga

yet f.,nni bir suret!<! tetrikinden yapılmıf emsalsiz bir kudret fU

rubudur .. 

Kanı tazeler ve çoğaltır, İftihayı açar, hafıza ve zekayı yük

seltir. Sinirleri, ad,.leleri aajilamlattırır. Azim ve faaliyeti yüksel-

tir. Ve bütün küdretli uzviyette toplıyarak 
tün netelerle geçirtir. F O S F A R S O L 

ömrü tabiiyi 

gÜDef .-ibidir-
b .. u-

Cir-

dijii yere sailık, dinçlik ve gençlik saçar, her eczanede bulunur. 

YENİ TÜRKİYE 
Romanya matbuatı hakkımızda neler yazıyor: 

Türk Devleti medeni memleketler seviyesine yükselmiştir -
Beynelmilel tesanüt siyaseti Türkiyeyi bir barış unsuru olarak 
iÖsteriyor - Debricadan bu günlerde 12000 Türk Anadoluya 
gidiyor. 

maralı evde iken halen ikametgahı 

meçhul Vaso aleyhine açılan boşan
ma davasının icra kı' ınnıakta olan 
tahkikatında : müddealeyha Vasonun 

Yaılı 'I Ş 1 K LiSESi Yabsıı 

ikametgahının meçhutiyeti hasebiy- Memleketimizin en eski hususı lisesidiı-. lt"smı liselere muadeleti tasdik edilmiştir. Aaa, ilk, orta ve 
le davetinin mahkem@ rlivıuıhan es i ne lise kısı mla rile fen ve edebiyat kotları vardır. Lisan tedrisatına husU11t ehemmiyet verilir. Yeni yapılan 
talikiyle keyfiyetin on be~ gün mild- pav~on la mektep asri bir şekle ifrağ edil mi, tir. Kız ve erkek talebe için ayrı daireler vardır. Talebe 
detle ilan ına ve tahkıkatın 29-9-938 kayd ı için her gün onclan on al tıya kadar müracaat ~dilebili r. Fazla ma!Qmat için tarifname isteyiniz. 
perşembe günü saat 1 ~ e talikine ka Tel : 440:l9 

nr veriWi~nden mnmaileyhanın ! ~~.~~~~-~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
yevmi muallakada !sbınbıı l Asliye I · 
mahkemesi altıncı Hukuk dairesinde !!ll•••••••••••••••••••ımı••••••••••• I 
bulunmas ı l üzumu tehliii: yerine geç
mek üzere ilıln olunur. 

rr-~~=~="'il 

1 
J\!antarlı, J\fü~aıııbal:ıı-, Stor- rJ 

!ar COrland) Karyolalar, yünlü, 1 
pamuklu \'e pike ı'alak clrtüler i, krctonlıır; kadifef P,., tüller ve ~ 

1 
perdelerin zengin çe•iı ! leri (Tlo- n 
rokses ve Mitter) !ngiliz Fab- ~ 
rikalıırının her ewle yatak çar- PJ 
şaflan, Beyoğlu BAKER mağa- ~ 

~ zalarınıla her y~ı'<len iyi şart- ~ 
~!ar ve mli•ail fiptlarla bula- '1 
~ cak~ınız. ~ 

~~~o.='3(~~=.JJ 

ÇEKLER 
1?/9/38 Kapanı' 

Lnndra 6.0!l 
Nev-york 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Am't rd_ 
Berl ıı ı 

BrUksel 
ALina 
Sorya 
Prag 
Mad rid 
Varşova 

Buda peşte 
BUkre~ 

Belgrııd 

Yokohnma 
Stokholm 
Moskova 
Viyana 

126 ;2;;; 
H.4 1 iiO 
6.6ti50 
zıu;ıı; 

i8.37~75 
5U. 7;) 

21.3:15 
1.11 5 

1.:.oa75 
4 :ııJ75 
ö.O!l 

23.5122 
24.8575 
0.90875 

:?.8325 
35.fi552 

31.40125 
23.54 

"Yeni Sabah"ın 

Takvimi 
13 EYLÜL 1933 - SALI 

Hicri : 19 Receb ll57 
Rumi : 31 Ağustos 1354 

Bugün Takvimler Çaylak 

Fırtınan 11 göstermektedir 

1 

Güne4in doğduğu Saat 
Güneşin battığı Saat 

3_37 
18.24 

Sabah : 4.14- Öğle 
ikindi : 15.43- Yatsı 
imsak: 3,56 

12.10 
19.58 

rabacılılı: ehliyetnameıİıi kaybettim. 
yenisini alııı:ağımdan ı>.ayiin hUkmU 
ı·nHuı-. Arabacı lsınail 

MEYVA TUZU 
En hoş ve taze meyvalann usarelerinden istihsal edilmiş 

tabii bir meyva tuzudur. 

Emsalsiz bir fen harikas ı o lduğundan tamamen taklid cdilemu 
ll\GILfz KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - lstanbul 

\ 

1 . . . 
Sahibi A. Cemalettin SARAÇ~ 
Nefiyat Müdürü Macit ÇETll'I 
aıldığı y~ ~ai Ebüz~ 

ğundatı: 

Bir borcundan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer bir adet 

- . ~ 
ve 109 parçalı pırlantalı inci kolyal re? yle saWaeağından t.~lip oh•~ 
17 ~ 9 - 988 tarihine mils:ıdif cumar- yevmi mezkfirda mahallinde 
tesi günü saat 9 'dan ona kadar bele- bulunacak memura miırucaııt e 
diye bedestanında acık arttırma au- meleri ilin olunur. 


