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PARiS MÜZAKERELERİ YENİ Muzaffer Biniciler 
BİR SAFHAYA GİRDİ Şerefine Ziyafet 
~'Dostluk muahedesi 

Yakında imza edilecektir,, 
~ -ı 

iki kuvvet 
'l 
~ llüseyin Cahid YALÇIN 

A '/"; .,."'*" <ı.Vru ~ .,,..,..,....., • "' 

dar da Pada kaç devlet varsa oka
d~nilse Çarpışan menfant vardır, 
0lur. F ~k mübalağa edilmemiş 
1etirf1 b~ at bazı devletler vaziyet-
ı-;. ınn · b . ·"ıden ıs e ıyi görerek halle-
~ışlar ~emnun bir tavır takın· 
.a etın(/ muhafazakar bir rol i
Uı~ta gc ... knlkmışlardır. Bazıları 
~a az ç U~ramış hayallerinin peşi 
l! l'tnak h U~k gayeleri fiile çı· 
. Unlar ın evesıne düşmüş1erdir . 
;nkiiap ilec~cut vaziyeti ancak bir 
~ tiın ıslah etmek taraftarı o-

er iki sclere benzetilebilirler. 
:laınaygrup k.endilerine taraftar 
k ~or ve 

1 
b enınıyet icabından gö

~nı Ziiınreıu suretle ortada birta· 
at l ediyor er, banzumeler teşek -
L 1~r daiın. Fakat çarpışan menfa • 
~ına g·· a hal ve şartlarına icap-

Oç İTİLAF 
' Fransızların ümit ettiğine göre bu 

müzakereler üç anlaşmaya çıkacak 
Paris, 10 (A. A.) - Türkive Büyük ameleleri esnasında mezkur toprak

elçisile Bonne arasında İskendernn larda zuhur eden hadiselerden ayrı. 
sancağı hakkında on gündenberi de- !arak iki memleket arasındaki mii. -

vam etmekte olan müzakereler bu- nasebatı tanzim etmeğe matuf u -
gün yeni bir snfh::ıya girmiştir. Filha- mumi müzakereler çerçevesi içine 
kika bu müzakereler son kayid mu- (Sonu 4 üncü sayfad3) 

Maliye vekilinin mühim beyanatı 
Türk büdçe~yüzde 
yüz arttı, açığı yoktur 

çırı h Ote az k . b· , u a 1 ço alıştıkların ı-
ır istik n aşma grupları da kat'i V eJ e J )1~· '•rdan mahrum bulunu. ergı erı aza tıyoruz, mali 

b •lletıer • • e • • d • 
~Çırpının arası siyasi hayat işte vazıyetımız m uemmen ır 
~ abUın a ve didinme içinde ya-
iltatta ekten ibar t k 1 H • Paris 10 (A.A.) - Ajans ekonomik 

Stni k her kavını e rf a~yo~: ~ Financıer Türkiye servisi direktö -
dtışu" endi beka vn 

51
t en. 

1 nt~ : rüne. Türkiye Maliye Vekili Fuad 
L ·•ttıekı e amamıye mı • • Qa f I e iktif tm' k d Agralının ynptıgı beyanatı neşret. 
h az ası a e ıyerc ; a· k d ' F d A. ı h . . "al'tn nı kop k h t k me te ır. un gra ı mu arrırın 
ltı.anı ışkolduğu faar

1
ma ldya uk o· muhtelif suallerine cevaben ~u be-

b a · . z ayı e en açır- b 
Ulan •çın uğra d .. t yanatta ulunmuştur: 

Q bu şmasın an vucu 1938 b.. . T" k ' c h 
tı ll\anlara tnUcadele, bilhassa son . «~. . 15 .ut~e~~. t ur. dı.ye C un\ u. 
btı.hda cere a, biı· ideoloji örtüsü al- r~yet~nı~ ··t ı;cı .. u ~esı_ ır. f u~ u. 
ı..... iıltitni Yan etmE:ğe başladı: Mil· rıyale Aınt t~ çk~. erdı~ın. ~frlız .vas !,'b' e -
""Lalit Yete ta ft d 1 1 

l m a ur un ıreKtı en mucı ınce 
..,., er k ra ar ev et er e .. . 
"'llh•-ı·' ollektiv"ıst """' 'b' mutevazın olmak ve koruyucu, kuru. 
t..·ı '\! ıf · . ve~ıre gı ı . . . . 
"dı 1 li hak·ısıınJer ala h k'k tt cu ve verıcı ışlere her sene bır evvel. 
evlet) 1Iniyeti k nb, 

1 
at 

1 
.a a kine nisbetle daha fazla hisse ayır. 

tıL er 'k• a u e mıyen 
<lllışt 1 t bu"yu"k .. maktır. '11 ıt d zumreye ay· 

ahi1d'. e~ilebilir. Türkiye Cumhuriyetinin ilk büt. 
~leben·ır kı iş bu şekli alınca çesi ki 1924 tedir. 140 milyon Türk 

htttin 1~. n~ tarafta kalacağın: lirası idi. B. M. Meclisinin kabul et. 
te~ Ve ıç~~ birçok nefes tüketile- tiği ve 250 milyon lirayı bulan 1938 
~. llıurekk b .. t · · C h · t ·· ı ı ~ larat ar ep sarfolunacaktır. ~ çesı ıs~ u~ . urıye reJım n n en 
l'~ fik· asında münakaşanın yuksek butçesıdır. Bu suretle .bütçe 
h ete~ is ır sahasına inhisar etmi· hemen hemen yüzde yüz artmış bu. 
ç~hile h~nYada gayrıresmi bir lunuyor demektir. Bu tedricii yük. 

tığ1 dır dereceye kadar filiyata selişi başlıca, yavaş yavaş ekonomi 
ı-. tfnıı ha• Unutulmamalıd (Sonu 4 üncü sayfada) Maliye Vekili Fuat Atralı 
~l'a ak· . ır. ==================================================== l'tıiUtı.sıı ink·ıı~Yet rejimi bilhassa 
lu h~tlerin ha ı~dan sonra, bütün 
lutd" ideal talı.nde parlıyan nur
~uı·· a Avt\ı eşkıl etmişti. Bu u • 
bit~ altın;:.ın her tarafında, 
tı 1l' UkUtnd ı kavimler rnüste
f~ 0k~ardt ~larına karşı ayakla· 
tı.its al arlıkıa gayeye böyle bin 
ili ; olur d u~şmış olan mrlletler 
t~r~a ede ak endi hakimiyetleri-

~·ır olabir~ ı başka rejimlere ta
tır. ı hakik ır er? 
"n·· a rn 

hit \>ltfuı edil ~selelerin derinliği· 
~~k e kelinı r1Y:rek yalnız zeva· 
ı!'tı~n olursa \er uzerinde düşünü· 
di h~ bulun una akıl erdirmeğe 
~q]tı. akııniyqt~az.. Bir millet ken· 
l'J .. 1ı itaat •nden vaz geçecekte 

ve l Pre · · ~i le ~ dığ1 e nsıp.~ne bağlanma· 
h~? t~ıh ed:re gore ittat etme-

h ~ akat ek. Bu olur iş mi 
1 aln oluy · "~stı ıı ne . . ot' ışte. 

Frankonun tayyareleri bir lngiliz 
gemisine tekrar bomba attılar 

İngiliz kabinesi fevkalade bir içtima 
yapacak, henüz bir karar yok! 

katlatılınca •çın böyle olduğu a· 
~ı r s!\d ' meselenin g" .. d" ..... 

Yor " e olın ... orun ugu 
tuı~~ Sorduğu ndıgı meydana çı· . 
~ete k İçin muz suallere cevap 
l~ı1~ göte a~ mevzuu her mernle
tıitı. h~-1 t. h1il~~ a~rı. t:tkik etmek 
~~i tıcurna ... hakımıyet rejirniı. \ 
ln h~ buhran Ugr~ması, reddedil • ı 
1~lirı şka h· k geçırmesi her taraf •. l - - -
0 ~Uk tıetice~d~ sebep ve vaziyet- Frankonun tayyarelerı tarafınaan haraoeye çevrilen bir l apanyol şehri 

Sek kUlt~~· .. Mesela Almanya Alikante, 10 (A. A.) - Evvelki ak- ğır bombalar atmış ve evvelce hasa-
uru. felsefesi , fikri şam bir Frankist deni.ı tayyaresi, A. ra uğrıyan Thorplaven ismindeki İn-

llüSev· (Sonu 3 ;lnet1dc) likante üzerine y.;ı. ;nen birtakım a- giliz gemisine de yeniden bir bomba 
~ ın Cahid YALÇIN kınlar yapmıştır. 'l'byyar", limana a_ , (Sonu 3 üncü sayfada) 

l::kipimıze zafer kazandıran ıahnelerden oıri : Cavat Gürkan mani atlarken 

Bulgar - Yunan 
hududunda 

İki Yunan askeri öldü 

Dün geceki toplantıda 
hararetli bir teşekkür 

Sofya, 10 (A. A.) - Bulgar _ Yu. 
nan hududunda evvelsi gün kanlı bir 
hAdisc olmuştur. Bulgar :. Yunan hu. ı 
dut karakolları arasında çarpışma ol
muş ve iki Yunan askeri ölmüştür. 

Bulgı.lara göre, hadise esnasında 
mezkur iki Yunan askeri, Bulgar top 
raklarında bulunuyordu. f::: 
Balkan Milli takınılan 

Ankara, 10 (A. A.) - Haber alın. 
dığına göre, Haziranda Balkan milli 
futbol takımları arasında Ankarada 
yapılacağı ilan edilmiş olan karşılaş. 
malar, Türkiye fut bol federasyonu -
nun ileri sürmüş olduğu tarihler üze. 
rinde mutabakat hasıl olmaması yü. 
zünden sonbahara talik edilmi~tir. 

ı 

Başvekil geliyor Dün ;ece Serkldoryandaki ziyafette 
Ankara, 10 (A. A.} - ~aşvekil Ce. Yabancı yurtlarda Türk şerefini Partisi namına Serkl Doryanda bir 

lal Bayar, 19,50 trenine bağlanan hu. yükselten ve binicilikte ecdadının ziyafet verildi. Ziyafette Atatürk 
susi vagonla İstanbula hareket etmiş kahraman neslinden geldiğini gös • namına yaverleri Cevdet ve Muhafız 
ve istasyonda .Meclis Reisi, Vekiller, teren muzaffer Türk süvarileri şcre. Kumandanı İsmail Hakkı, Orgeneral 
Meb'uslar, Vekaletler erkanı, gene. fine dün akşam Cumhuriyet Halk (Sonu 5 inci sayfada) 
raller, milli bankalar direktörleri ve ~~~~~~====~====~~~~~==~~~~~~~~====~ 
daha birçok zevat tarafından uğur • 
!anmışlardır. 

Hariciye Vekili 
Hariciye Vekili Doktor Tevfik 

Rüştü Aras, dün sabah ekspresle 
şehrimize gelmiştir. 

Japonlar büyük bir 
taarruz hazırladılar 

Bulgar komünist meb
usfarı çıkarılıyorlar 

Sofya, 10 (A. A.) --.. Birkaç saat sü
ren hararetli müzakerelerden sonra, 
Meb'usan Meclisi, komünist meb'us 
Georgiefin meb'usluktan ihracına 

karar vermiştir. Meb'usan Meclisi, 
diğer dört komünist meb'usun ihracı 
hakkında verilen talepleri de yakında 
tetkik edecektir. 

Açık şehirlerin bombardıman1na 
karşı galyan umumileşiyor 

Tokyo, 10 (A.A.) - Japon kuvvet. 
}erini Şangşov civarında bulundukla· 
rı ve taarruza hazırlanmakta oldukla· 
rı bildirilmektedir. 

Şangşovun cenubunda şimendifer 

.!1attı birkaç yerinden kesilmiştir. 
Faris, 10 {A. A.) - İspanya ve Çin. 

Amerl.kada ispanyaya de yapılan hava bombardımanlarının 
• son safhaları bütün gazetelerde gittik 

müzaheret cemiyeti ~di:~an bir infial husule getirmek .. 

Nevyork, 10 (A.A.) - Trp zürosu Petit journal diyor ki: 
ve İspanya demokrasisine yardım 1 cÇinde ve İspanyada açık şehirle • 
cemiyeti tarafından Madison Skuar- 1 l'in bombardımanı neticesinde vukua 
da tertip edilen bir nümayiş esna • gelen hasarat yalnız Fransız ve İngi
sında Ruzvelte hitaben yazılmış bir liz efkarıumumiyelerini müteessir 
karar sureti kabul edilmiştir. Bunda etmekle kalmamıştır. Amerikalılar da 
İspanyaya gidecek silahlara konan bitaraflık siyasetini terketmenin za -
ambargonun kaldırılması ısrarla 1a. manı gelip gelmediğini düşünmeğe 
lep edilmektedir. Bu toplantıya 12 başlamışlardır. Ameri!"a siyasetinde 
bin kişi iştirak etmiştir. Barselondan vukua gelen a~ır ve kat'ı değişikliği 
telefone eden Negrin, İspanyanın memnuniyetle kaydetmek lazımdır.:. 
vaziyetini kısaca bildirmiştir. Bun _ Otdre gazetesi şöyle yazıyor: 
dan sonra birkaç hatip nutuk söyle. cBu tarzda hareketlerle dehşet sal., 
miştir. (Sonu 3 üncü sayfada) 

Açık şehirlerin bombardımanana 

kartı ~aly an 
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r-111 ~,,. :il 
YENl SABAH 

«Yeni Sabah» m tarihi tefrikası: 17 ll:mi3:i:i~~::;:ıı~ BULDA VE MEMLEKETTE SABAEJ 
Türkler karşısında 

Napolyon Bonapart 
Yazan : Ziya Şakir 

Fransız filosunun maksadı >) .. 

Re'ye müracaat mı? 
Çok defa ufak bir haberin orta~ 

lıktaki nisbi sükunu yeniden ka -

Okmeydanı ihya 
edilecek 

rıştırarak büyük bir heyecana ~e- Ok ve cirit oyunları 
bep olduğu görülmüş şeylerdendir. 
Hele şu son aylarda Avrupada öy- sahası yapılacak 

Bir otobüs davası .. 

Sahur Saminin ayda 500 lira ha"3 

parası aldığı ve kendi adına işliyedJl 
otobüsün sahibi olmadığı anlaşıl 1 

Napolyon hepsini aldattı fena bir 
maksatla gelmediğine ikna etti 

le hadiseler birbirini takip etti ki Tarihimizde mühim bir :yeri olan 
yeni haberler çıkması çok de- Okmeydanmın ehemmiyetini iadesi. 
fa iyiliğe değil, yeniden telaş ve ne hükı1ınetçe brar verilmiş ve bu 
endişeye yol açacak gibi herkeste ka~ar dün Belediyeye bildirilmiştir. hinci ticaret 
yerleşmiş bir his vardır. . . Okmeydanın telsiz istasyonile Piyale mahkeme si ın d e, ln~'"Ultt'~ 

gelen 500 lirayı veriror f aı-at ~ 
bu 12 otobüsten kendisine ait 

0 
\ 

için Sahur Samiye ibiçbir para,,...,. 
remiyeccğini söyleyince RifatlB. 
larında ihtilaf .çıkıyor. ç~ 
Rıfat, Şahinin otobüsü de 
olduğu halde 12 otObüs için 500 
\•ermek mecburiyetindedir· :Rifat '• 
nun üzerine Şahinle aralarında~. 
taklık şekli üzerinde ihtilif çıl< ~ 
rak ve Şahinin otobüsünün de şı
disinin olduğunu iddia ediyor -.:e. ~ 
hinin elinden otobüsü almak iS~ 
Bunun üzerine Şahin rnahltC 
müracaat ediyor. . 

Yine Çekt1.>lovakyanm vazıye.ti camii arasındaki sahada büyük bir dün. bir otobüse .a. 
günün meselesidir. A Orad~ :yem- spor sahası yapılacak ve bu saha~ it ihtiyati bfr ted.. :ıllillii""~mııı~·~!ll 

o tarihte Malta adası, (Kuduslu Amiral tarafından da, harp gemi - den birtakım fevkalade hadıseler münhasıran ecdadımızın milli bir birin kaldırılması 
Yuhanna l tarikatının müessisi olan lerine şu emir tebliğ edilmişti: mi oldu?·· Hayır. Artık ufak tef ek sporu ayni ~manda devrine göre cid· davasına devam e. m::tr.Hı::..tıılliıh· 
f(ivalyc ocağının elindeydi (Topçular, top başına. .. Karaya çı. vukuatı hesaba katmamak lazım di bi; hnrp ıtalimı olan o'k ve cirit dilmiştir. 

Bu tarikabn (Üstadıazam) hk ma- kacak asker üzerine ateş açılırsa, siz geliyor. Alınanyanın Çekoslo • sporları yapılacaktır. Belediye, bu İki safhalı olan 
mında, eski şövalyelerden (Hom - de knle üzerine şiddetle ateş açınız.) vakyayı ,Çekoslovakya':1ın alınan: spor sahasının binn evvel yapılması 

peş) isminde ihtiyar bir zat bulunu - B<nıapart. askerin tamamile ihraç yayı protesto etmelerı A o~tadaki için .ke.~,.fiyeti şehir mutahassısı 
y~ .aynı zamanda adanın iıükO.met edilmesini beklememişti. Derhal kara- nisbi sükunu bozacak hadıseler - Prusta havale etmiştir. 
işi~ de idcıre ediyordu. ya ç~rak, orada bulabildiği askerin den değildir. Çekoslovakya mese- O'kmeydaru sehir imar planının ha-

bu davayı hulasa 
edelim. Davanın 
birinci safhası şu. 

dur: Sabur Sami 
Bir nımadlar, şövalye ocaklann~ kumandasını deruhte etmiş; kaleye lesinin yine gün nümes~le~i. olda· ricinde kaldığı .. için Prust mevzii bir 

blitun nüfuz ve kudretini Malla ka - doğru ilerlemişti. sı ortaya atılmış olan hır fıtilden· plan hazırlayacaktır. Plan ikmal edi
lcsinin heybetli duvarlan arasına top- Şövalyeler, bir baSkına uğradıkla- dir. İngilterede Avrupa kıt'asın- lir edilmez derhal sahanın tesviyesine 
lıyan bu tariktı.t, son zamanlarda bo- rını anlamışlardı. Derhal kalenin da olup bitmiş işlere karşı ilci ce • başlanacaktır. Ve lbir an evevl milli 
:zulmuştu. Eski kahrnman -şövalyeler, (Sentmari) burcu üzerind'e toplana. reyan bulunduğu ha~ır~an çıkarıl- oyunlarımız ihya edilecektir. 
artık ortadan kaylbohnuştu. Şimdi rak bu vaiiyet karşısında ne yapacak· mazsa o zaman bu fıkrın de nerea --o--
bunlann yerlerini, dünyanın her kö- lanın müzakereye başlamışlardı de~ geldiği kolaylıkla tahmin e~i: BELEDiYEDE 
§CSIDden !kaçan ve buraya sokulan bir Fikirler, ikiye aynlmıştı Başta , lebılecek. Bu cereyanlardan .. hırı • 
takım caniler, katiller, serseriler ve (Üstadıazam, Hompeş) olduğu halde Avrupa i~erine son derec:. ~aka- Mnhittin Üstündağın 
miskinler doldurmuştu. büyük bir ekseriyet: dar olmak taraftarıdır. Öburu de A . . h • 

Kaleyi dolduran ve (Yuhanruı ta- - Bu dehşetli kuvvetle harbede - doğrudan doğruya İngiliz İmpara· tına seya atı .. 

Kurtuluş - Beyazıt hattında i~liyen 
3398 numaralı otobüsün sahibi şoför 
Şahin Yurtman, bundan iki ay evvel 
mahkemeye müracaat ederek ken • 
disine ait otobüse Sahur Saminin or. 
tağı Rüat Kantarcının sahip çıkmak 
istediğini söylemiş ve otobüsün nıüL 
kiyetinin kendi namına tesçilini iste. 
miştir. Mahkeme bu talebi tetkik et. 
miş ve 3398 numaralı bu otobüsün. 
muhakemenin sonuna kadar bir yedi 
adil tarafmdan idare edilmesine ka. 

Dünkü celsede Sahur SanıiJliO 
kili mahkemeye belediye taraf~ 
Sabur Sami namma tanzim ed 
bir ce7.a zaptı ibraz etmiş. :S\l ı1l 
'Zaptı otobüslerin geceleri gs ıd 
değil bir arsada bulunduruld~ , 
içindir ve bittabi se)Tiisefcrd: .?Ji 
Sami namına kayklli olduğU .A. 

•1rr 

rikatı) mn şövalye elDlsesini taşıyan· meyiz. Ellerimizdeki silahlarla, Fran. torluğuna taalluk etmiyen ~V:Upa Vali ve Belediye Reisi Muhittin Us
lar bir kurukalabalıktan ibaretti . sız · askerlerini selamlamaktan başka meselelerinde son derece ıhtıyatlı tündağın Atina seyahati .şimdilik ge
Bu~, tarikatın eski cengave.ı\ ne a- çare yoktur. olarak herhangi bir taahhüde gi - ri !kalmıştır. Muhittin Üstündağ işle -
det ve annnclerile a.lfıkalarım kfunilen Diye, aciz.lerini itirafa mecbur kal- rişmemektir. rini ikmal ettiği takdirde ancak 14 
kesmişlerdi. mışlardı. Fakat; ruhlarında, eski şö - Şimdi ortaya atılan fikir de Çe- Temmuzdan sonra Atinaya gidebile 

Top ve müdafaa talimleri ihmal e- valyelik hisleri henüz sönmemiş olan koslovakyadaki Wmanla.Tın reyi· cektir. 
oiliyordu. Silahlar depolarında çürü. birkaç yüz kişi: ne müracaat edilmesi teklifidir. F b r d 
yor· kale burçlarına dizilmiş olan _ Mübarek tarikatınuzın .. ve, muh. Halbuki Çekoslovakyanın topra - en eye ın e 
topİzır, bakımsızlık yüzünden, pastan tercım şövalyeliğimizin şeref ve hay - ğını parçalıyacak herhangi bir ~e- Yeni Belediye bütçesinin tasdiki 
görünmüyordu. Cephane mahzenle - siyetini ayaklar albnd'a çiğnetmeyiz . kil çekler tarafından kabul edıl - beklenmeden Belediye Fen Heyeti 
rindekl barutlar bile kfı':ınilen bozul • (Aziz Yuhanna) nın mukaddes sanca- miyeceği daha evvel kat'i bir li - kadrosunda bazı tadilata lüzum gö -
muştu. ğının başkalarının eline geçtiğini gör. sanla söylendiği ve icabında ~unu rülmü~ür. 

Top ve müdafaa talimleri ihmal e- mcklense, şövalyelik namusunu tem- müdafaa için harekete de geçıle • Bu cümleden olarak Belediye teş
diliyordu. Silahlar depolarında çürü- sil eden şu kılıçlarımızı kırıncaya ka. ceği anlaşıldıktan sonradır ki ~r: kiluundaki bütün şoförler, makine ve 
yor; kale burçlarına dizilmiş olnn top. dar mücadele ederiz. ta Avrupada sulhu muhafaza ışı Sanayi Müdürlüğü, bütün müstab -
lar, bakımsızlık yüzünden, pastan, gö- Diye bağırmışlar .. Süratle kaleden ko1aylaşmıştır. demin, temizlik işleri ınüdi.irlüğüne 
rünmüyordu. Cephane · mahzenlerin- inerek, Bonaparlın önüne atılmbşlar· Fransa menfaatı olan Çekoslo • bağlanmışlardır. 
deki bantlar bile kamılen bozulınuş.

1 
dı. Mağrur general, bunlarla şövalye- vakyanın bir taarruza uğraması 

tu. vari bir mücadeleye girişmeye lüz.un1 takdirinde muahedeye sadık kala· Yeni tramvay tarifesi 
Bu vaziyette olan -şövalyeler, böyle bile görmemişti. Maiyetindeki asker. rak - onun yardımına koşacağını . . . .. 

muazzam bir Fransız filosunun ansı - leri derhal bölük cephesile saffıhnrp anlattıktan sonra Londra ile an - Tram\'ay ış:ıdcetinı.n, yaz munasebe
wı limana girdiğini görür gömıez, ev- nizamına geçirerek, kılıcının ucuyla }aşmak daha kolay olmuş, İngil • ti!~. yeni bir tarife yap~ağ~ karar \:cr-
veıa h~tte kBlmı§lar: ve sonra ne MValyeleri göstermiş: tere de kat'i bir vaziyet alarak sul- dıgı yazılnuşlı. Bu tarıfe ıkmal edil -

1 ' ·· al :r- h b ] ·· d ed · miş, dundan itıbaren tatbika baş1an -
)apacaklannı şaşırın~ arclı. Bu şov - _ Nişan al.. Ateş!... un ozu masına musaa e emı-
ye bozuntula.nnm içinde, Fransa ihti- Kumandasııu vermişti. yeceğini daha açık bir lisanla söy- mıştır.. . . . . .. 
ıar d k ll ı · · ·· 1ükl k rt lıw l · f Yenı tarıfc ıle, bılhassa tatil gunle-

. ın. en e : crını ~uç h=~ lu ara- Şiddetli bir tarraka or~a _gı sarmış. emış ır. d k' Al rınde hemen bütün hat.fara yeni se -
bı1mış olan bır hayli ası üUe er ve kesif bir duman yükselmıştı. Yalınkı- Fakat Çekoslovakya a ı - f , . 1 ~ a ·ı .. 

d ard B •nı · d - k l d ener ı aYC e ı miştır. krcıl taraftarları. a. ~ ı. ,:1 ar , lıçlı şövalyeler, acı birer feryat kopa· mantarın ~ulun -~gu mınta a ar. a • •• •• 
Fransa Cumhurıyeünın bayragını ia. rnrak kanlar içinde yerlere serilmiş. halkın reyıne muracaat etmek fik- Emınonunde yıkma ve 
şıyan bu büyük filoyu görünce, kendi ti. ' ri Londrada - resmi olmamak - yapma işleri 
aleyhlerinde bir hareket zannederek Bu yaylım ateşin saçtığı ölümden la beraber ... ileri sürüldüğü şu gün-
fena halde telaşa başlamışlardı. k rt 

1 1 1 
.. f kle .. d ldurmak i- lerde elbette bunun varacağı ne- Eminönünde meydana kalbedilecek 

F fil --L d h .. u u nn ar, u e rını o . d h d'l . d -·ıd· ransız osunun u~sa ı, enuz . d. ..k F ,., .. kerleri tıce e esap e ı memış egt ır. saha üzerinde bulunan mebaniden, 
. •. . Ü çın yere ız ço en ransız ...., - . . . . k 

bellı degildi. Başta ( stadıham, Hom. . il , . lılm 1 • Alman ekallıyetının reyı Çe os • Bektaş lhanile Eminönü hanının da is· 
) lduğu hald b.. .. .. 1 1 nın zerıerıne a ış ar. l k d l k Al · 

peş o e utun şova ye er _ Aziz Yuhannanın aşkına.... ova ya an ayrı ara manya t- timlfık edildiğini yazmıştık. 
heyecan içindelerdi. D' h yk ak n,,lı 1annı etrafa le birleşmek neticesine varırsa ne Bel.."U!Ş hanının istimlak muame -

Derhal tarikatın erkanından mil - ıye ab ~ar 1 'a ç Fakat etraf. olacak? •• Bu sualin cevabı tesadü- lesi ikmal edilmiştir. Hanın yıkılması 
kk ··va] el ı· · ,..,,., .. kkül' savurmıya aş amış ar ı. f b k 1 d ~·ıa· E l re cp şo y er mec ısı ·---r-

1 
F k 1 . ·n 'Sün e ıra ı mış egı ır. vve ce işi .Pazartesi günü yıkıcıya ihale etli-. .. . . . . . k arını saran ransız as er erını · . . . , 

etmış; muzakereye gırışılmiştı. Fa at .. . .. . . . d , Londranın bır kısım mahafilı Çe- lecektir. Han tamamile tahliye edildi. 
vaziyet meçhul olduğu için, hiçbir şe. gülerı v~ tufek dıpçıklerı _altın ah~ :r- koslovakyanın dahilde mlistakil, ği için 15 Haziran Perşenbe günü yı
ye karar verilememişti. Evvela Fran- lcre serılerek beş on dakıka zar n a, harice karşı birleşmiş hükumet - kılma işine başlanacaktır. 
SJZ filosunun bu gelişinden maksadı tamamile parçalanmışlardı. çiklerden toplanmış ve bitaraf • Valde hanının yıkılması bitmiş, şio1-
anlamak için, iki şövalye zabitinin O anda, kaledeki vaziyet, büsbUtün devletlerce !kefalet altına alınmış di sahanın tesviyesine başlanmıştır. 

rar vermiştir. 
Dava bu safhada iken, Kurtulus • 

Beyazıt hattında 'otobüs işletmex i~
tıyazını belediyeden almış olan Sa _ 
bur Sami, ayni mahkemeye müra • 
caat ederek, bu otobüsün kendisinP. 
ait olduğunu söylemiş ve mahkeıne. 
ce yedi adile tevdi suretile alı • 
nan ihtiyati tedbirin kaldırılarak oto
büsün kendisine teslimini istemiştir. 
1Bu da davanın ikinci safhasıdır. 

Bundan evvelki celsede yapılan 

iddia ve müdafaa safahatına göre; 
Rifo.t Kantarcı, ve şoför Şahin Yurt. 
man hmirde müştereken otobüs iş. 
lctmektedirler. İzmir belediyesinin 
yeni otobüsler getirmesi üzerine or -
taklar otobüslerini İstanbula nakle • 
derek işletmek istiyorlar. Ve beledi
yeden ımüsande alabilecek birisini a. 
rarlarken Sabur Sami ile tanışıyor • 
lar. Sabur Sami Kurtuluş • Beyazıt 
hattında işlemek üzere İzmirden ge. 
tirilecek 12 otobüs için ruhsatname 
ahyor. Bunun üzerine ortaklardan 
Şahine ait bir ve Rüata aid 11 oto. 
büs İzmirden getirilerek bu hatta 
tahsis ediliyor. Fakat Sahur Sami bu 
müsaade için ortaklardan (2500) lira 
alıyor. Bundan başka Rifatla noter
den bir senet yaptırarak 12 otobüs • 
sün bu iiletme ve ruhsat hakkı için 
ayda beş yüz liranın kendisine ve. 
rilmesini temin ediyor. Ayni zaman

da, ruhsatın belediye tarafından ken. 
di namına verildiğini bu sebeple Ri. 

fatla Şahine ait otobüslerin seyrü.. 
sefer dairelerinde Sahur Sami namı. 

na tesçili lazım geldiğini söyliy1?rek 
seyrüsefere böyle bir istida verili -
yor. Bu istida sadece seyrüseferde 
tescile aittir, hiç bir alım . ve satımı 

Şahinin otobüsü de bu cezaya · 
lan 12 otobüs arasındadır. J' 

• '('t:' 
Vekil bununla, mahkemenııt 1ı 

diği yedi adil karannm JJlU~~ (. 
mes'uliyetten kurtaranuyacaW ';J 
mesela belediye nizamlan ve 
hük"Ümler mucibince. bu otobUS ~ 
kaza yaparsa. Sahur Saminin ıııyıe • 
tutulacağını .,! nitekim ibraz et ~ 
diği :zabıtla bu mes'uliyeti iS~ıJ. 
miş olduğunu anlatmak istiY0 i 
Şahinin vekili ise, Sabur Sa~ 

sahibi ve maliki olmadığı bir ~~ 
üzerindeki ıihtiyati tetbirin kB ~ 
ması talebinde bulunmasını.11 Y 
oldut;,runu :söyledi. ··ıJ(lf' 

Reis Şahinin otobüsünün nıll~ 
tinin Sahur Samiye ait olup oı 
ğını sordu. Vekil buna: .. . . rf.rJ 

- Bu hususta birşey soylı~e 
Cevabını verdi. ~' 

Bundan sonra, mahkeme~iJl SJ~ 
tın ve Şahinin otobüslerinill ~sef 
Sami namına tesçili için se)~ 18ıt • 
verile'n istidanın gönderilınesı ~ 
bine belediyeden gelen ce-vs.P .. 

5 
(1 

du. Cevapta bu evrakın otob\1 o'J 
selesi hakkında tahkikat yaprtııŞ ~ 
mülkiye müfettişlerinde bulı.Jll~ 
bildiriliyordu. Bundan sonrııd' t? 
Kantarcı ile Sahur Sami arasıll~ 
terlikte yapılan mukavele 0 bViJ 
Bunda da 3398 numaralı otD

11:J 
Sabur Samiye aidiyetini g~ 
bir kayit yoktu. sstJ 

Bunun üzerine mahkeme, # 
Sami'nin sahibi -0lmııdığı bU ~~ 
üzerine konan cyedi adib tedbl 
tiyati kararına itir,aza ve bunll1' c 
dmlmasını talebe hakkı olı1lıı6 .. r' 

.l·f1~ 
karar vererek davasımn redı.ıl 
rar verdi. ~ 

a~1irol ~e~isine gönderilmesi tckar- değişmişti. Derin hendeklerin üz~rin. b~r de~le~ o!a~ak y~ni~e~. tes~~ e • Haliç şirketi hukukan tazammün etmemektedir. 
rur etmışti. deki anna köprü indirilerek ellerınde dılmesı fıkrını de ılerı surmu~er· • • Noter mukavelesi mucibince Rifat 

(Mükaleme mamuru) sıfatile Or - beyaz bayrak bulunan bir hey'et gel- dir. da Beledıyeye geçtı her ay Sabur Samiye verilmesi lazım 

Böylece Sahur Sami bu d9
' 

çıkmış bulunuyor. Muhnit~~,t 
birinci safhası yani Şahin ile :ftl . 
rasmdaki 1ihtilaf ın rüyeti ve ıı:ıt' 
tedbir bittabi devam eaece~ 

ynnt kalyonuna yaklaşan bu iki za - miş: Çekoslovakya bu hale gelerek . . . . . . 
b. · kab 1 JJ!lm '.rti a· b. f I R .1 Eskı .Halıç §ırketı hıssedarları şır-

ıt, gem.ıye u ew emı~-· ız - _ Ustadıfızamımız, beyhude yere ıtara o unca o zaman usya ı e, . . .1 '. PO' 'llSTE 
t B rt · • k d k. bnl F ·ı 1 . ifak d k dT kete BeleClıyece vazıyet edı dikten u DENlzl ŞLERİ 

zka onak pa • kgelmlanun k~.çın .,,.a ı d • knn dökülmesini arzu etmiyor. Müza· - _radnsa l c odan ıtkta1k ı ka eKn ıf ı- SOIU'8 iki parüye aynlmışlardı. Bun -
ona. çı arak o nnı ·upc!l.eye a· k . . k . . ı·h· ttn bir gın en orta an aca tı e a- ' • Bı"r çocuk penc r d ı-"" . ereye gırışme ıçın se a ıye r . f .: . !ardan bir kısmı şirketin tasfiye cdı - e e en Akaym araba vapur ıı>. 

yamış: hey'et istiyor let altında bıtara olan böyle hır 1 . k. let . h kuk 0 Belcd. d.. k ""}d-
- Şövalye efendiler!.. Ne istiyor- D . 1 d.. devlete başka birisi dokunmıya - eıe <tş ı:ne~n .u an a ı _- uşer.e O ~ Bugün Akay idaresinin yaJo~= 

emış er ı. _ . . da başk l .1 yeye dcv:redilmesıne üı.ra:faarch. Bır - b b ıır 
sunuz?.. . M J 1 t ı· cagı ıçm onun a arı e ayrı- Dun sa ah Çem erlitaşta bir facia ba vapur'-rı seferler·ı :ı...,,,c::Jaıll~ Bonapart. yaverı . u yeye a ı • k · · k t · · k di · d el J&J. .u~ Demişti. •ttifakl kt tın · h l ısını ıse şır e ın, yıne en ı ar e- olmuş ve bir çocukevınin ü"üncü ka t ·· d 

k U 
.. st d A 1 il k e e ca ı ar a e esme ma a . d 1 k .. f l' . ::. - 1k olarak saat 12 de Uskü a O 

Şö··-lyelcr. '-endilerın· ın' (m",~ mat verere a ıuzam a m za er Y k l kt B ı ·k· .. ] k l rın e oma uzere aa ıyete gcçmesıne t d k ~ d'. k ··ı - t" 1nj 
.... ~ U.&QI - a mıyacn ı u ı ır oy ece a - ın an 50 aga uU>re 0 muş ur. reket edec-'1• ar"ba ,·apuru ~"' )' .. d . t• • h-1 B :ı-..l· • -·.r.._..ı __ ·c1n -y- ı;A -•. . gon ermış ı. F k b L d d ve u en e ı..-uıye ILaTiil.LllU&ll ı re c- M h t d T a· k ç 

leme memuru) olduklarını soyledıkten 
8 

.. k "nnedi iki mıştır. a ·at unun on ra a or- d'l kt 1 H 1. .. l . 1 . a mu paşa a aş ıre eşme K b ta v cak radtıJl u muza ere, uzun su . l ~ l lm ı ıne e o an a ıç scyruse er ı.ş erı- k w d 3 al . .. .. .. a a şa ııgrıya ve o 
sonra, donanmanın ne maksat.la gel- r d 1 dahTndc bir taya atl rnnı:;ı nz mann ı o amış- . . ik clil • d d'lmcsin so agın a numar ı evın uçuncu 'd k . 

•w• • • 1 d. tara arasın a, şu esas ar ı ı t l ·ı· t t l .., d ğ nın yıne ·en erme evre ı e katında oturan Sular idaresi memur. vaya g. ı ec·e· tır. .. .. .. ara\,.jl ~ 
dıgını sual etımış er ı. k 1 kt -~ld' ı. ngı ız mparn or ugunu o - fd d 1 H .ki t f t V 1. +1 d 1 ,_,.;:ı ır mu ave e a euı ı: _1 d .. lt.k ;ı • tara ar ı ar. er ı ara a a ı ve !arından Mustafa Arifin 3 yac:ındaki J. erı e uzum .. g .. ucu.ıurse .... 

Bonapart bunlara şu kısa cevabı 
1 

Ü t d 4 •• 1 e Hompeş'i ruuan ognıya a cı. auar etmıyen B 1 d' Re .. 1 t d k ·da· la ~ ..ı.., ,1JJ,. - sa ı cszam şova y ' . l k d h h . b. e e ye ısı e emas e ere ı ıa - "Ocug-u Kaya, Ü"Üncü kattaki sofa purlan Kad1köyune .,,.e ;/\,_ ...ı' 
vermekle iktifa etmişti. (300 .ı.· ank( th . ·ı kbil nde ış er arşısm a er angı ır ta • d ım· l d' B t s1 ti ~ " Cll>' 

1 lelik 
-oın r sıSl mau ı ' hh .. d . . k . . k t•t• rını rer e ış er ı. u ema ar ne - penceresinden sokag-a bakarken mu- uğratılncaktır. Seferler her 1 

_ Su a mıya ge · l\ 
1 

d k 1 . .. . d k' d a u e gırışmeme ıçın ço ı ız . d f . b. 1 . , '-r o 
B kısa "zl ··k~ e r 'la ta n ası ve a esı u7.erın e ı ma - olan o cer,.van tarmtarbrı Cekos- ~n e ıtara eyınce ır an aşma zemı- başı parçalanarak ölmüştür. Polis, si ve Pazartesi İstanbul "'e .._sı 

u so er, mu eme m mu - di ve manevi hukukundan kamilen l k d · . b .. l . ni bulunmU§, Haliç vapur idaresinin vazenesini kaybederek düsmüs ve karşılıklı olacaktır. 
farını tatmine kafi gelmişti. Büyük bir f d k . ovtı avasmı ışte oy e netıce - ~ın ld - ~b· h k k d Bel d. - • eragat e ece tır. ) d' ı . • t• 1 d ı en ° ugu gı 1 u u an a e ı- hadise hakkında tahkikat yapmak • 

· .,_ k 1 d t d ek rd d en ırmer: ıs ıvor ar ı. . 
memnunıyeıre a eye av e c er , 2 - Fransız o usu ve onanması s· d' d Çek l k Alınnn ye)'e de\TCdilmesi noktasında :mütaı. tadır. 
heyecan ve sabırsızlıkla kendilerini b!ı~kumandanı General Napolyon Bo- .. ım ı e. os .?va ya a·ım : bık kalınmıştır Bu suretle Haliç va • TICARET HABERLE!!! 1J 
bekliyen §i)vn.Jyelere, Bonnpartın !kı. napart, Fransa hükılmeti namına Mal- f?krı~11:ı reyıtane m~]~~c:ıat eduı esı purlarmn ''"C e~i şirket emlakine hu- Bir kadını yaraladilar ( 

k t,. bı bildi · ı · nı ''- · · ı·· u ı rının or va aı.ı wgını yun- • Evvelki akam Bu-yu~kderede ç yır Hazer go··ıu·· ı·çı·n baıı 
sa ve a ~ ceva nı rmış er, o n- ta ndasını ve Kalesını tescl um ey - . 1 üt deki b kukan da tcs:iliüp etmiş bulunan Be- ""~ a 
rı da meserrete garketinuşlerdi. yecektir. ~at ~n~ ~gk ~:~ l u cereyanı lcd ye keyf:\yeti İktisat Vekaletline başı sakinlerinden ~ İsa Reis gemi- iktisat Vekfileti tarafından ~; 

Artık. Fransız iilosunun fena bir 3 - üstadıazam Şövalye Hompe i, a ıra a 3 1 0 muvor. bildirmi~, halihazırda sefer yapan bü - si mürettebatından Tosun oğlu Meh. Hazer gb1ünde yapılmakta olr 
maksatla gelmediğine herkes kanaat ılerhnl Maltayı terkedecek .. Kendisi yolunda tün vnpurlnrm ve iskelelerin, hemen medi, yine Çayırbaşında oturan ara. ac 

b R ·ı k a · .,.. h. k kikler bitirilmiştir. Fevkalfı ·cı 
getirdiği için bir ikl saat zarfında ta- husust gemisine rakip olarak, bir hepsinin tamire muhtaç ibulundukla- acı ecep 1 e ar e~ı 14 a ır ve 

0
- ıt'1• soygun rısı Safinaz, elbirliğile dövmüşler ve manzarası olan bu gölün 'fol Ji 

bii hal, avdet etmişti. Fransız beylik gemisinin rcfakntin - ' :rını, son üç sene zarfında hasıl olan kova ile bileğinden ağır yaralamış- seyyahların istifadesine arıc 
Fakat Öğleden iki saat sonra d 

1 
k d ğ (Tir ) . Balıkesir , 9 (Husus1) - Balıkcsirc temettüden gayri Belediye bütçesin - ıJ1l ··· • e o ara o ruca ycste ye gı - bavlı B h d .. . . . lardır. Yaralı, Slhhi imdat otomobili karar}:tc:mıciır. Hükumet bull. c 

'A • ı g misinin di ğ. d kalk d k . g uı aniye c mühim bir soy - d n &:yrılacak muhımcc bır tahsısat- -ıo ~· ,..J 
mıra e re ın e an ece tır. guncu1uk vak'nsı olmuı:tur. Abdullah la ancak bu tamiratın yapılabileceği i- ile Beyoğlu hastahanesine kaldırıl - tnhsisat verecek ve bu pl içı>"' 

bayraklarla Bonapart tarafından nak. 4 - Kalede bulunan Şövalyeler, ta- oğlu Şevket zeytinliğin~ gittiği bir laveten bildirmiştir. İktisat Vekaleti, mış, suçlular yakalanmışlardır. de, kennrından oteller ve eŞSiı ~ 
llye gemileri kumandanlarına şu emir mamile hürriylerine sahiptrler 1s- sırada evinden yirmiye yakın beşibir- sirkctin bu hukuki intikal keyfiyetini Kimyahane yanwn larında plajlar inşasına başlatılı 
verilmişti. tyenler, Fransız ordusuna kabul edi- yerde gümilş mücevherat \'e bir çolt de tasdıK ettikten sonra Haliç vapur- Dün öğleüzeri Üniversitenin Cnğa. 

(General Do'bvanın kumandasında lirler. Arzu etmiyenler de, derhal a • kiymetli e§j•alan çalınmıştır. iarı, §imdiye kadar olduğu gibi, mu - !oğlundaki kimya atelyesinde yan -
olarak, birinci fırka, derhal karaya dadan çıkıp, istedikleri yerlere gide- Bu mücevheratın kıymeti 6.000 lira vakkat bir idare ile değil, tamaınile guı çıkmış ise de tezgahın üzerinde 
çıkarılacak .. Ve kaleye doğru ilerle - bilirler. kadar tutmaktadır. Burhaniye jandar- Belediye bütçesine ~edilmek sure- ı ';)ulunan iki kutu yandıktan sonra 
miye başlıyacaktır.) (Daha var ) m.ası tahkikat yapmaktadır. tile idare edilecektir. söndürülmüc:tür. 

Çankında zeizel~ 
Çankırı 10 ı(A.A.t - $oJ1 tııf' 

içinde üç hafif zelzele oıını.ış 



• 
iki kuvvet Fra nun ayyareler" bir in iliz 

Lüks belde! • • t k b b tf 1 Baş tarafı 1 incide 

d(!~~~u~b~~et Haşiınin «Ü bel- gemısıne e rar om a a 1 ar inkişafı ve muazzam iktisadi teş·I 
'"'" gı ı hır hayal alemi sanma· kilatı ile tam milli hakimiyet re • 
""!iZ L°'k 
oirn1 • u s belde, İstanbul hudut- ı• •ı• k b• • • f k } ""d • • jiminin işliyeceği bir saha zanno· 
tUriYan şey bulunmaz: evler lüks- ngı iZ a IneSllllll eV a a e lÇtIIDal lunurdu. Fakat Almanyada siya-

ler 'ı~~an_I.ar lükstür, hatta eşek • (Baş tarafı birinci sayfada) 'içın yeni Ur hücum vesilesi teşkil et • .,i vaziyet öyle ruhi bir halet do -
li' k stur! isabet etmiştir. Geminin pupası su - tiğini kaydederek bu suretle Çem • ğurdu ki bütün Alman milletini 

bun~ ~t 1 .lüks beldenin lüksü yun içine batmıştır. 1 berlayn hükumetine karşı çıkarılabi. demokrasi rejiminden nefret et • 
her r a bıter mi? Lüks beldede llEN'ÜZ KARAlt YOK lecek müşkülattan uzun uzadıya tirdi. Milli hakimiyet rejimi Al • 
içecek b~y lükstür : Yiyecek, Londra, ıo (A. A .) - İngiliz dip _ bahsetmektedirler. manyaya harp sonunda , menfur 
ten ne ı~ek ... Yiyecekten, içecek· lomatik mahfellerinde söylendiğine Volkişer Beobahter gazetesinin bir sulh muahedenamesinin ica· 

Almanlara göre 
Praın niyeti nedir? 

Slovaklara bazı imtiyazlar vererek 
uyuşmak ve müzakereleri uzatmak cın, as rnı. asxlediyorum? .. Bıldır· göre, İspanyol limanlarında bulunan Londra muhabiri, İngiliz bandrasını bı şeklinde girdi. Sulh muahede

gıdaıa Perl~. şampanya gibi iüks ecnebi gemilerin bombardımanına taşıyan vapurların bombardımana namesinin Alınan milletine yük· 
gibi h r degıl. Çilek, kiraz, marul mani olmak için henüz hiç bir karar maruz kalmaları İngiliz _ İtalyan !ediği fedakarlığın , sefalet ve Berlin 10 (A.A.) - Berlinde söy. Berlinde, Slovakların da $_iidetler 
lilt! .. erkesin yiyebileceği lokma • ittihaz edilmemiştir. Bununla bera _ Akdeniz itilafını tehlikeye sokup sok hacaletin ağırlığından doğan kin lendiğine göre Prağ hükumeti, ka - gıbi ırki bir grup teşkil ettikleri ve 
~\let ber, Hariciye Nezaretile Amirallık mıyacağmı suale şayan bulmaktadır. ve nefret pek tabii olarak milli 1 bahatleri ekalliyet.ı:.re a~~a~ için Slovaklara verilecek her türlü imti. 
kU0~ şu İstanbul kaldırımlarında makamı servislerinin müşkül oldul,ru Muhabir, Fransız - İtalyan müzake. hakimiyet rejimine de şamil ol • bunlarla yaptığı muzakere,en uzat. 
~·n~ 15 kruşa müşteıi arıyan itiraf edilmekle bernber vaziyete ça. relerinin muvakkaten ink!taa uğra. du. Normal bir vaziyet geldikten mak ve Slovaklara bazı imtiyazıar 
ları s~ çıleği Yok mu? .. Şu sokak- resaz olacak tedbirleri tetkik etmek- ması ile İspanyada muharebenin .,;e ve bu vaziyet istikrar bulduktan vererek bunlarla uyuşmak siyasetini 
ba d 1"YYar bostana çeviren ara • le meşgul oldukları ilave edilmekte. Çinde mücadelenin devam etmesi sonra Alınan milleti ne tarzda dü- takip etmektedir. 
Yok~ u;arı Yedikule marulları dir. İyi haber alan parlamento mah. keyfiyetlerinin İngiliz siyaseti için şünecek ve ne yapacak? Burasını 
hunıar u ... ~te lüks beldede, bütün reııerinden bildirildiğine göre, par _ ~etin ~i: imt~han ma.1hiy~unae oldu. bugünden kestinneğe kalkmak Bosna müslüman-
&arınu ' ~uksek gümrük tarifesi lamento kapandığı gündenberi bey - gunu ılave et~e~ted r. fazla cüretkarlık olursa da her hal· 
lU~ ~uks eşya kıymetindedir! nelmilel vaziyette hasıl olan deği - BİR GEMU'1 BATfRDII..AR .. .. . . .. .. . v• 1 • • • 

bir k eldede manav, mağrur şiklikler hakkında nazırların birbir. Valans, 10 (A. A.) - Bir Frankist d~ ?.ugu~u _gıbı . duşu~mıy~cegı arJnJD yeni reJSJ 
ltıihraUYud~cu, müşteri zengin bir lerile istişarede bulunmalarını te _ tayyaresi Denia limanının üstünden b~~k hır ıhtımal ıle temın edıle 

yazların otomatik bir şekilde Çek 

olmıyan diğer gruplara da teşmili lL 

zım geldiği söylenmektedir. 

50 bin Çek 
izcinin bayramı 

bir ,,.,eke ır: Çilek, adeta nadide minen kabinenin yarın fevkalade bir uçarak bundan ~vvcl yapılan bir akın bılır. 25 b" k" ·ı·k . 
"" t o A d ş kA A ın ışı ı merasım 400 A l t 1 b d lstanbu rnuamelesi görür! iştimaa davet edilmesi ihtimali var- esnasında mühim surette hasara uğ- rta vrupa a ve ar 1 vru - man a e e e 

l~tini ul~~ en müreffeh semt • dır. . rıyan Brisbane vapurunu batırmış - pada harptan sonra çok mükem • yapıldı nümayiş yapacak 
}\~aıtf~~ezınız: Taksim, Ayazpaşa, İNGILTERE FRANKOYU ZARARA tır. İnsanca zayin! yoktur. . m~1 A an~y~s~lar. ya~ı1~ı: Bunlar Belgrat, ıo (A.A.) _ Dün Saray- p _ 

10 
(AA) 

0 
Sok 

1 ~l'tni ~ı ... Çileğin kilosu nihayet SOKMAK İSTEMİYOR FRANKO, HALA İNGİLIZ .!\IAL. mıllı hakirnıyetı tesıs ıçın demok- bosnada Yugoslavyadaki milslümnn· rag . .. · · :--- nun~u . 0 

ltıaı_ L':kş kuruştan yukarı çık _ Londra, 10 (A. A.) - B:ızı politi • LARINI 80:\1BARDlllAN E~İYOR rasinin beşiği olan memleketler larm dini şefi Reisülulama Spaho Fe. ~ongre~ı mun:ısebetıle . ~ertıp edılen 
~ ~ ~beldede ise kırk kuruş- kacıl~r, hükumetin İspanyada bulu - Valans, 10 (A. A.) ·-· Gandıa bu - de bile görülmemiş derecede iti - him vazifesine merasimle b3§lamıştır. J_ımnastık ~enliklerıne ıştırak etmek 
ls~gı ınmez! nan Ingiliz ticaret gemilerinin müda. gun iki kere Frankist tayyareleri ta. na ile biratkım esaslar tesbit edi-1 Merasime Yugoslavyanın her tarafın- üzere 50 bınden fazln Çek, Romen ve 

"ahid.inb~lda, ınarulun tanesinde faasında. göst~r?iği .?ctaetten d~layı rafından bombardu~an edilm~şt~~· yorlardı. Fakat beş on sene içinde dan ve bilhassa ~i Bosnahersek Ve Yugosla; tnle~esi ~elmişt~r. Talebeler, 
~~ kıyasi paradır: Elli para, memnunı~etsızlık. go~termekte~ırl.er. Dü~ akş~m da Frankıstler Gandıa u- ne oldu? Bütün 0 güzel, mantıki , Cenubi Sırbistandan gelen 25 bin ki- toplu hır şekılde Jımnnstık hareketle· 
ı ... ış Para gı·b·ı L•'k b ld d Lord Halıfaks, şımdı Hampshıre de zerıne bır hava akım yapmışlar ve k l · t l · k b'l kA w ş· .1 K 1 g 1 B 1. M" ri hazırlıkları talimleri yapacaklardır. 
""'\! \lah· . . . .. u s e e e .. .. . . . _ .. . . ve ma u sıs em er ıs am ı ctgı- ı ı e ra namına enera u ıç, u. 
L "'· ıdı kıyasAı k t Altı bulunan ve buyuk bır ıhtımalle haf- altı bomba atarak lngılız antrepola- d d l k" t kl .b. k ı·ı N "'" h t S 1 Adl' 1900 den fazla talebe , tUfekler, mit. "'U."Ş uruş ur: .. .. . _ . ın an yapı ınış oş e er gı ı yı- na a a azırı me me pa lo, ıye 

b • Yedi kuru .b. ta sonunda Londray:ı donecek olan rını muhım surette hasara u~attık. k ld c·· k'"? ç·· k .. h" . t Na s· . S bo ralvozlar ''e tanklarla tatı·mler yapa _ 
~ı . ş gı ı... . . . .. _ . ı ı. ~ un u. ~ un u urrıye ve zırı ımonovıç, aray snanın or- -3 

ııafla edıyernizin r·k b ld Çemberlnyn ıle Avam Kamarasında tan sonra bır Ispanyol yuk yelkenlı. ·ıı~ h ~k· . t k l d d v·ı todoks Metropolid! Monsenyör Piyer caklardır. 
tifn.. tı hakkında' u s b" e1··ek esta yapacağı beyanatı hazırlamak için sini batırmışlardır. Nüfusca zayiat kmıl ıl da ımıye] ]anukn ~r a degı Yahudi cemaatinı·n n1uım" e"'"·ı'lı' Hahan1' 
t ~ııi \1 ayrı ır u s • h l' d b 

1 
k d 

1 
t a p er e yazı ı oma ıcap e er. 1 .,.. Buraya gelen 400 Südet Alman ta· 

0~1de<l ar rnı, bilmem .. Fakat lüks tem
1
. ~sh ba ın el u u~~~I tadır ... 

1 
° mamış ır.UYUŞUl<Lt.;K Maddi iklim bazı mahsulleri yal- Levi ve diğer birçok zevat iştirak et- le~si de bazı nümayişler :yapacaklar. 

8as he gıda ınadd 1 . . yı a er a anma e er e soy en. b t k l .. h miclerdir d 
ı Ud e erının pıya - d 'ğ. .. B k·ı F k' ·ti . Londra, 10 (A A ) __ İspanyada nız azı mm a a ara mun asır ~ . ır • 

. 
t. \ı"'-- ur? ı me gore, aşve ı, ran ıs erı · · t ttuğu ·b· -~ ·kı· d -o--

h "\S b h h · b. k"ld t bitaraf yük gemilerinin yeniden u gı 1 manevı 1 ım e ıa • 
Qu~Ukad eldeyi tanıdınız elbet: er angı ır. şe 1 ~ ~~hazarr~rl e - mu hafa _ manın elinde uzun bir hazırlık Slovaklaklar, Sdüet almanları 

adan bahsediyorum. :i:ceekm~:z~::. tedbır ıttı az eu ı nıe. ~~~b~~~~7e~:rd:dil~~~iük b!r a _ devresi geçinnemiş ise bazı mües· Prağ, 10 (A. A .) -- Sol c<?n:ıhc> mey 

~ Yusuf Ziya ORTAÇ Bu mahfeller, İngiliı; siyasetinin kis husule getirmiştir. Buna mukabil seselere hayat hakkı vermez. yal müstakil Presburger Zeitung'un 
·- İtalya ile dostluk ve İngiliz _ İtalyan muhalif partilere mensup gazeteler Fakat, karşıla~tığımız mesele bildirdiiğne göre, Amerika Slo,,ak Büyu••k Mı.}Jet itilafının tasdiki t?saslarına dayandı. cUyuşukluk• diye tavsif ettikleri bu bukadar sade değil. Demokrasinin heyeti reisi Helko, Cumhuriyetir. düş 

ğını ilave eylemektedirler. Blından sükuneti ihlal etmek için bi.iyük gay. asıl vatanları sayılacak memleket· manlarile bir blok teşkil etmek sııre. 
la aıılaşıldığına göre, İngiltere, İspan _ retler sarfetmektcdirler. lerde de buhran var Oralarda da tile Pıttsburg itilıitı için mucndele 

~tı,_ lYlecJisinde yada bulunan ec:wbi gönüllülerin Deyli Meyi gazetesi yük gemile - demokrasi on aokuzuncu asırda- edilmiyeceğini Slovak Popülist par-

Ademimüdahale komitesi 
Londra, 10 (A.A.) - Bugün yapıl. 

ması mukarrer olan tali ademimüda
hale komitesinin toplannı:;ı, ınurah -
hasların meI15Up oldukları hükumet.. 
lerdP.n talimat alabilmeleri için gele -
cek haftaya bırakılmıştır. 

b 11ara 10 geri alınması için uğraşacaktır. rinden büyük hir kı.;mının 1ngiliz ki kadar canlı değil; taraftarların· tisine anlatmak için Hlinka nezdinde 
tıgun lii! · (A.A.) - B. M. Meclisi ALMANYA, İSPANYA HADİSE- olmadığını ve bLtn1arın sadece İngi. da o eski iman kalmamış. teşebbü~t~ bulunacağını Hodza'ya Cenevre, 10 (A.A.) _ Daimi Çin 

)alllığı t nu Uranın başkanlığında LERiNE otKKAT E!JiYOR liz bayrağından istifade ettiklerini 1 Demokrasi on dokuzuncu asır· vadetmıştır. murahhası Hoo, Milletler Cemiyeti 

Japonyayı protesto ediyor 

:~ı.ıı ~'t!tio~ı~ntıda askeri hast.aneler Berıı·n, 10 (A. A.) - İspanva ha - yazmaktadır. Bu gazete, son hôdıse- da bir mücadele vaz.iyetinde ı"dı'. Çek başvekilinin müzakereleri U ıtalard Ştırılecek heln§irelere, fahri. J I mumt Katibi Avenola bir nota ver. 
~ a nıe ı k diseleri dolayısile iııkisaf eden bey. lere karşı bir çare olmak üzere tica. Kralların mutlak ve mu··stebı't uu" - Prağ 10 (A.A.) - .Hodza, Südet mic:tir. Notada Japon seJerberlik ka-
•ilt1j t· s e i kurslar açılmasına, • ıt 
il\ ıcaret nelmilel vaziyet, Almanları meşgul ret ~azırının miiretteha~ının ekseri· fuz ve kudretlerine karşı milletin meb'uslarındaıı Kundt, Peters Ye nununun cemiyet mukavelenamesinin 
u~akere muahedeleri aktı için etmektedir. yeti Ingiliz olmıyan ve Ingiliz men. iradesine üstünHik temin etmiye Soche ile görü§müştür. Zannedildi - hilafına olarak manda altında bulu -

C.k d Ye h~lanmış ve"·a başlana. f d "' d d • h · t • .. b ·· ı · k d 
1 a,_.et} 

1 
J Alman gazeteleri, sayfalarında bu aatlerine o6 ru .ın o~ruya ızm~ uğraşıyordu. Binaenaleyh, orta- gine gore, u mu a al esnasın a ge. nan Mareşal Karolina ad8.larındn da 

~Uatıarı a:r. e . . muvakkat ticaret vaziyete, Çekoslovakya meselesinden etmiyen yük vapurlarının İngilız da tesanüt, iman ve :ızim vardı çen çar~amba gün Kun.d tarafından tatbik edildiği bildirilmektedir. 
%tirı 'ık· tı ıçın verilmiş olan sala. daha büyük bir yer ayırmaktadır • bayrağı çekmesine mani olmasını is· Şi d. d k . ff d' Başvekıle verilen muhtıra hakkmd:ı l ı Yl . T .11 . d h mı emo rası muza er ır. ve ...... 1 .. .. S lfıı· h)ku 
lıtk . ı daha uzatılmasına lar. temektedır. cma\"'. erı a a az f . 1 . . t' 0 goruşu muştuı. • ııyettar 1 -

la~ ~ lsv.. . · . za er ıman arı gec1rmış ır. e - .. h .11 . 
"lltıala "ç tıcaret ve klering an _ Döyçe Algemanye Zaytung ile di. mah1m olan mıılıafazakar gazeteler, k . · .. A • • met ve Sudet ma fı erı cereyan et. 
lık ~ah r1ına bağlı protokolda değişik. ğer birçok gazeteler, Bnrselonun t - bitaraf ticaret gı>milerinin sancağına ro {a~ı evvflden huku~e~ı mıJ.. mekte olan müzakereleı hakkında 
li..... r-ı nıasına T~ k S tal'-•an lejiyonunun tayyarecileri ta. hürmet edilmesi için tedbir alınma. et ehıne zayıflatmak ısbyordu. büyük bir k~tumıyet rnuhafaza et -
-'"l'et ve ur - ovyet J • • • • • Şimdi milletin reyiamından çıkan 

d"siıı... ~Uahedesinin 15 inci mad _ rafından bombardımanını tafsilatile sı lazımgeldığmı tasdık etmekle be- hüku" metlerı· kııvvetle d' gw mektedirler. 
l " tııt ol b · · · l ~ ·· k'T n ırme e Prag 10 (A.A.) - Südet gazeteleri, 

11.ı~ıı arak teatı' edilmiş bu • bildiren ajans habArleri neşretmekte raber u ışın mucıp o ac:ıgı mu!' u a. ihf 
~ llataı ve bu hadiselerin, İngiliz muhalifleri tı da saklamamaktadırlar. • pıyalç~ var. çocukları Çek mekteplerine devam 

il Vek·ıı arın meriyeti hakkında ar amento rejimlerinin zaafı eden Almanların isim ve adreslerini 
~&tın ta,'. erj Iieyetince alınmış ka. iş başındaki hükumetlerin ka· gösteren uzun listt>ler neşı etmek _ 

~~ile ~~~ine ?air kanun Iayıha - 'aponların taarruzu fi derecede istikrara sahip olma- tedir. 
~ntın 1• Uhendıs ve mimarlara ait J ~ malarından, kuvvetli bulunma • 

~d~tl'ıi§ti~~ihası müzakere ve ksbul Bat tarafı linci sayfada lhirlerin ve bazı memleketlerin ka - ~alarmdan ileri geliyor. onun i • Tayyareci Lindberg de çocu-
' ~I. M mak suretile harbe nihayet verilmesi rasularında bulunan vapurların bom. çın,. g~çe~ .asırdaki mücadelenin ğundan korkuyor 
t ~a.,.t.:si :clisi yine bu toplantıda istihdaf edildiğini iddia etmek kor - bardımanına mani olmak fikrini Hit· aksı hır ıstıkamete doğru yürüye· Sen - Brieuc - Britanya • 10 (A. 
1 rıd • nın t k b · k · 1 A ) L . db · ğl l lı a.n "ern amamı. devlet tara - kunç bir şeydir. Bu faciaların önünü lere kabul ettirmekten ibarettir. İn· re ugıin iı sosya ve siyasi ha~ . - ın erg, zevcesı ve o u ı e 

Peştede bir kavga 
Budapeşte, 10 (A . .'U - Dün ak· 

şam Budapeşte meydanındn takri _ 
ben 30 nazi ile 30 amele kavga et _ 
mişlerdir. Polis müdahale ederek 
kavga edenleri sopalarla dağıtmış _ 
tır. İkisi ağır olmak üzere 5 kişi ya
ralanmıştır. 

Almanlar yalnız Bolşe
viklerle anlaşamıyor 
Hamburg, 10 (A. A.) - i~ cephesi 

şefi Doktor Ley, •Kuvvet neş'eden ' 
doğar• teşekkülünün kongresine iş. 

tirak etmeğe davet edilen ecnebi 
matbuat mümessillerini kabul ed~rek 

t~dı te§ek;~k suretıle kurulan ik. almak için zaman kaybetmemeı! Ye giltereyi İtalyaya karşı cephe almak yat şartlarına parlamento rejimi _ İrıgıltereden gelm iştir. Mnmaileyh 
t "e rrı·· !J !erin teşkilatı ile ida. lazım gelen tedbirlerı almaktan çe - tehlikesine sokmadan Çemberlay . ni intibak ettirmek lazımdır. Bu İlliec isrrıındeki küçük adadaki ~öto. 
11ıı lrıh Urakabelerine tütün ve tÜ- kinmemelidir. Taarruza uğrıyan me. nın vakit kazanmasına imkan verecek yapılabilecek mi? Bedbin olmak sunda oturacetktır. Maruf tayyareci. Almanyanın bütün memleketlerle i. 

da 1sar1n . b 
13trıu~k a aıt kanun layihalarını deniyettir.> surette Hitlerin beyanatta bulunma • için ir sebep yoktur. Milli haki. nin ikametgahı ciddi surette muha - yi geçinmek istediğini, fakat Alman. 

ta · ~ ~re ~e kabul etmiştir. Ouvre şöyle diyor: sını temin etme-si için derhal Berline miyet rejimi kendi kendisini is • faza altına alınmı~tır. Hiçbir gazete- yanın Bolşeviklerle anlaşmasına jm-
t loI>lan eclısı pazartesi gunü tek. cDün hariciye nezaretine bildirilen ha~eket ed.ece~ .olan Londonderry'ye l~h i~~anlarını nefsinde toplamış ! cinin şato~a girmesine müsaade edil. kan olmadığını bütün dünyanın bil. 

acaktır. Çemberlaynin son tasavvuru, açık şe- talımat verılmıştır. bır reJımdir. memektedır. mesi Iazımgeldiğini beyan etmiştir. 
~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!~~!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~!!!!!! ..... -- o ·- mak için aileden pek çok iyilerin fe · s: da bir gün uzakça bir tarafa sokağa ı bir ilaç vermez. Kızın evvelki elbise- - (Gülerek) evet ... 

lliiİİ. Burada şayanı kayıt olan cıhet bu gı- çat kapı. .. Bir de bakar ki ne görsün? Kaı·runda acayip bır genişleme istida- hanım kızın gebe .. . 
1 1!9 s A D F l laketlerine sebebiyet verilmiş oluyor. çıkar. Kızları evde yalnız kalır. Çat 1 lerı vücudüne dar gelmP.ğe başlar. _ (Kız anasının kulağına eğilerek) 

MAHALLE KARILARI bı tahlisleri~. sırf ınsaniyet notaina· Delikanlı gelmiş.. . Gelene kapı açıma. dı peyda oluı, Semirme dense o da de. Şöhretin valdesi kızına bu iftirayı 
Y ill zarındarı degıl. hemen ek:,eriya aşk mayı kız misafirperverli{:e yakıştıra- ğil.. . Çünkü şi~kinlik yalnız karında. edene karşı gözlerini yumup ağzını a-

ı... ctn. Lı •• d ı d f 1 "ll•bı • nt;seyin Rahmi GÜRPINAR No. 37 yüzün en oması ır. maz Kapı ipini çeker-. . Mısafir: Kızın bilakis çehresi soluyor, u a ıyor, çarak: 
tl!litı ı.~rlanıak istid .. Mail aklınca o akşam Şöhreti iyi. - Küçük hanım evde misiniz? boynu inceliyor... Kurşuncu Rebia - Aç gözlünün zoruna bak! Rüya-
~· 'taYn)j adını alan Şoh • fatile bulunmak, kabil olursa Şöhre • ce söyletmek istedi. Ona çok acıyor - Sualini sorar. Kızın: molladan tutunuz da Solakoglu Me • stnda karpuz göıtnüş diye benim gül 
~ (dallı.ık Yanında zevcesi Saibc tin esrarını kendi ağzından dinlemek. du .. Niçin? Çünkü karının o sarı saç- - Evet efendim. mi§in zevcesine kadar konukomşu gibi kızıma Htira atacak. Ben onu bir 
\>~~İ~i:e~ soğuk kalıyordu. Hat. ti. Orası öyle bir devran yeri idi ki Jarı, mahmur gözlerı pek hoşuna gi. Demesi misafiri büyük bir ümide , toplanırlar. Kadmcoı bir (konsolto) llhza gözümden ayırmam .. Rilyalann. 
'tıf:~ 1ı kalara~E>~erini de tatsız buldu. seyırci kalmak, o bezınin lesirile •er. diyordu İşte asıl keyfiyet burada... hatsiz bir sevince düşürür. Delikanlı yaparlar. Kimi zavallı im. ckırba> ol- da kavun karpuz gören kızlar hep bu 
~tl 'Stiyor s . ep Şöhreti düşün • mest olmamak ınümkün değildi. Şöhreti söyletmeğe uğraşması sırf biraz yorgunluk almak için içeri ııi - muş; kimi cmaşrapa-. olmut der. Ba . kazaya mı uğrarlar? Kahve telvesini 
Ü~ ı lahay~ .. 1 ~ıbenin afaki sözlerile o Mail 0 akşamki gezintisinı Şöhretle insaniyet eserı olduğu yolunda Mail rer. Otururlar, doya doya görilşUr • zıları bu kadar yetişkin kız ckırba> sen aş ererken değil her zaman yalar
fe~İlıden : atındaıı uyandırıldıkça h1Jsusi bir odada icra ettı Maksadı kı. kendi kendini aldatıyordu. ler. Misafir gider . .Alqam Ustü anll!ı olmaz. Dalağına ufunet gelmiş oldu - sın ... Bizim evde öyle midesiz yok -
~k k istiy0:dını odadan d1şarı de • 7.' söyletmek esrarına vakıf olmaktı Bu rikkatli beyin ihramlarına rai. babası avdet ederler. Kız kendine ko- tunu iddia ederler. TürlU tUrlU deva tur. Ben telve çömleğini a5mdnın di. 
~~ıı tan kurt ldu. z:vcesile konuş • O sdahathanelere düşen tnlhsiz ka · men o gece kız hayatının acıklı sahife. ca olacak zatın ogün IQtfen haneleri· tertip olunur. Büyücek bir tencerede bine dökerim; kimseye yal atmam ... 

ı-httı. u ınak ıçin ° akşam er • dınlarır. belkı hep birer sergüzeşti terinden pek az kısmını açtı. Sergü - ni teşrifini, misafire kar§ı ikramda kızım, küllü su yapıp içine yedi baş Kavga büyüyor. Kadınlar iki taraf 
ıL "-!1.es· 
"""l!l' 1 sabah k .. . vardır. Fakat bu facıaları dinlemeğe zeştile beyi müteessir etmekten çeki. kusur etmediğini anlatır. Anası babası kırmızı biber atılarak kız bu kaynar olurlar. Bir kısmı Hürmüz hanımı tos-
""'" ıııt! • alcıne gitti. Şohretın ı ? M h l' ·•rıı· . &uya İcab . nıçin can atma ı. er ameti ga ıp niyordu. bu saffetinden dolayı kııa binlZ çıkı. buğunun üzerine oturtulursa tekmil dik eder. Dığerleri Şöhretin anasına 
ın,, 1itı "" k et etmemıye karar 1 . b .. 1 b. h. Ş"h t' ·ı . k f k. . . 1 1 B. d 1 b 1 h k . l c·r. 'd d ı k l • ~\ı • l' a at he . .. .. genç er ıçın azan o soz e: ırer ze 1r o re ın aı esı pe a ır muş er. şır ar. ır ev e yapaya ruz u unan derdi ,uya akacağı iddia olunur. Da- a \'erır er. ı6ercı en a a a ır • 
ı~ t I!\' p onu dilşunuyor, · · d d M k -1 · K "th• tl 1 b'· ·· ·· F S l h t kı ·· · d k 1 D ·<ıti t! dair k . . • tcsırı pey a e er a sat eg ence ıse ız mu ış ıarure ere uyumuş . a. bir kızın içeriye delikanlı misafir ka· ha ne devalar, ne ilaçlar! Nihayet a. ıır; as a zın uzerın e eser er. a. 
1 gece,s· onuşmak ıçın o eg k t f kr. · d k "tfk ·· h k ~1ll ı ark d ı · ornlarda zevk hududunu aşacak tah. a 0 a ıçın e ız gı ı çe gu - bul etmesi uyamıyacağını fiddetlice mancırun Hürmüz hanım dikkatle a pek çok ev ilaçları yapılır. Fa at 
~ld 1 araştır • a a~ arından bazı - kiknta girişmameli. Maksat insaniyet zelleşerek serpilir. Şöhreti etrafa ya· anlatırlar. Bir ay geçer, iki ay aeçer, Şöhretin gözlerine bakıp ora.eını bu - günden güne şiş ufalmaz büyür. Ni -

lı Q~· liaYati dı~ordu. Birini ikisini olduğu takdirde insanlardan bazıları. yılır. Kibar ailelerden görücüler ıe • tuhaf ıey. Misafir bir daha gözükmez. raıını karıitırarak: hayet birkaç ebeye gösterilir. Ebeler 
du~. ~ce için ~f ~eldi, .. çattı. O hafta. nın ihtiyaçlarına çare bulmak iktida. lir gider. Zengince bir zatın oğlu bu Acaba izdivaçtan vaz nu seçti? Daha ~ Kızım rüyanda karpuz görüyor Hürmüz hanımın sözü hakikat oldu -
t li b'llde aı-ifan:ıl n~u~tağni göı·ün • rını haiz iseniz bu şefkatinize mfü;ta. kızla izdivaca .~ara~ veri.r. Nikahtan garibi Şöhrete bir hastalık lnı olur ..• musun? ğunu meydana k~rlar. Anası babası 
~.oldu. de ıkı h• e verme. hakları diğer taraflarda da bulabilir • evvel oğlan Şohretın evıne devama Bir buletl, bir halaizllk, doktora ıij· - Bazı... kızı sıkıştınrlar. lş anlatılır. Zavallı 

liın niye. siniz. başlar. Kızın babası mevlevihanekapı- türürler. Muayene edine. bu hastalı. ,....... Canın kahve telvesi yalamak i11. kadın on parmağile belki yüz defa he. 
tı 0 ıece de seyirci 51. Ekseriya bir kötii kadın kurtarıl- , sı civ;mnda nalbantlıkla me ·gul, Ana- i• bıyık altından eUier. Öyle tuirli tiyor nıu? (Devam.1 var) 
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Güneş -Beşiktaş Masal: 
_,dzeteleri "Dostluk muahe- yarın karşılaşıyor .. .. . 
kınd • aJ k d• ) .Beşiktaş - Güneş takımları yann Albn yunlu mıyav teyze ./ a a JffiZ anaca " ıyor ar Şild için Beşiktaş Şeref stadında br- . . 

la akf B Milli k- Evvel zaman ı"mde, kalbur saman 
Ba t f 1 · cido t H la d · t · F h · k · c;;ı şac ar u sene ume maç- :ı f ara ı ın a y a vazıye ' ransız u ume- ., . . • . içinde ... ufacık bir köyde çiftçilik c . 

ekrar a••de\. etmiştir. tinin aldığı şiddetli tedbirler saye - ları~ bize .y~gane zevkli ma~Iar sey- den Adem baba öliince biricik oğlu 

oyunu 

. s d ·d ' b" kt g·r rettıren bu ikı takımın bu musabaka-Daha geçen seneden beri dernoc: C- zn e yenı en normaı rr şe e 1 - • • H k d. 1 gn.-. etmekten • 
f6"'J( • z· · ı T · ·k sı da muhakkak ki çok zcvkü heye - nsaıı uza ıyar ara -:.1 

dildiği ve gerek Ankara gerek Paris mıştu·. ıma.mqar arımız.ın uı ıye - . . ' J..... .. ı,.., b lam d Çünk.. kö ün 
- 1-- ld ki d • • canL ve o ni.sbette de çetın olacaktır. ~ çare u a 1

• u.. Y 
tarafından temenni o!uncfugn üzere, ye .. rtışı a 1 arı ostane vazı-.:et • bcr köşesinde anasını, babasını hatır-
b ·· k l b. F . s ·r~ k Ankarada çok iyi tesırler yapmıştır. Maçın hangı taraf tarafından kazanı- . d u muza ere er ır rcın ız - ur _ . . _ Jıyor kalbı cayır cayır yanıyor u. 
dostl k hed · · u·· çu-·ıu- bı·r Şimdi geni~ bir Fransız _ Türk mÜ- lacagını kestırmck ~'velkı musabaka.- .• ' .. .. .. 

1 
r u mua esmın .. ~ .. .. _ .. .. . Oksuz Ha.c;anın malı mülku ne 0 a -

Fransıı _Türk _Suriye muahedesi _ zakereleri başlııımış bulunuvor. Oy _ lanndan daha guç'tiir- Çuoku Guneş k d ,_ ... 
- · · · · k. ' - tak Mili" k- ı d ki ktı ca ·? Hepsini sattı sav ı .. anıma yauw. 

nin ve bı·r de kurma,,·lar anlac: ......... _ le umıt edıhyor kı bu muza ereıer uç ımr ı umc maç ann a v- M. . . 1_,__ • d 
~ ,,, .. _,, - • · t' k-.:ı.....+-w..: r-:-.ı ıyavteyzesıru .tUL.uSCYC emnıyet e e-

.nın aklini istihdaf eylemektedir. anlaşmıyn munccr olacalctır. Eger vetınden hayı .. ,'""" ... "i ... r. uu ata- . . .. 
T -_z_: • b d b tl da ·- b med.i. Kaç scnclık k.edısı zaten anası -

Sancag·a ait hususi mesele, tekrar uııuyenın. Avrupanın cenu un n saray rş aşmasın goze çarpan u klisi. eli k nd d b .. 
• ~ ·- k r· b d ,_. · ti b. hafta . . d ant run ome y •• e snn e en u -ele alınmış addolunabilecck bu umu- ışgaı ettıgi rrıt mesa esın er..ı mev_ v-dZ.lye n ır ıçm e reneman- .. . . 
k . d'. .. .. l' b ı 1 1 rl de .d u..:ı::-.· ......,.ı,. ld". yük teselhsı_ mi müzakereler sırasında tarzı halli- ıi uşunu urse, u an aşma arın e - a a ne rece gı e.r uıgı ·~u ur. ı . k d 
h . . d h 1 .. B n· - t raf B ikta k:ı da b' Bu kedyı de torbasına oy U- ve ni bulacaktır. Salahiyettar Fransızlar emmryett er a goze çarpar. u ıgcr a tan ~ ş ta mı U' • • • • • 

suretle Franstz _ 'J'Urk münnscbatı ık.1 hafta ıç· inde sarsıntı ge""i'"""isür. Jl'lrala. r_ı cebine yerlcş .. ü rd.i_ ... az.. gıtü., 
Türk - Fransız konuşmalarının uzun ,_.~ d d lt N h t 

'!:'- fk" · · • B ·1L Şe ef. kı·· te ılması t ırz gıttı, ere tepe uz. gı ı. ı aye 
S•• • eg· · mu-tale"sındadır Es .. s"n r 'ans::ı e an umumryesımn uzun za_ ıu.ıassa r ın up n ayr .a-
urmıycc ı .. · " ... _ kı d . d ldu 1 k b' ho büyük bir denize geldi. Ne büyük yer-

Ankara hüklımeti mezkiır wnumi ~-andanberı temenni edegeldıgi bır 
1 

mk ba ykerı 0 l\ru mıyfilıac.ab __ ır b ş- di burası Yarabbim.. öyle de ye§il su-
müzakere1eri kabul etmelt ve bu SU- ıtımad ve fııalıyet safhasına girmfş- u ıra mı.ştır. laama utun un- . 

. • I • Mili" k- T d yu vardı ki ... retle de Sancak meselesinin uzlaşma olacaktır. Ikı memleket arasında ta- ara ragmen ı ı ume maç arın a .. .. . . 
• • · h. ·ı · c·· t bi ·1 ki Oksüz H:oLSan deruz. kenarındaki bu 

Yolile halledilmesi arzm.unu göster_ biı ve an'anevı olan dostluk ıcabında ıç yem mıyen uneş a atı e me·ı - . .. 
• - - · · •c be __ 1_ ş·Jdi d " sehiı:de gunlen."C aç kaldı. Susuz kal-melde bu mütaleaya iştirak etmiş bu_ sulhun muhafazası cmrındc buyuk ınr Kay trueıu~ ve ı e .Kazan - • .... 

b. ·· h. 1 b ı= rnak icio bütün varlığile ovnıyacak • dı. Aı kalsın oluyordu. 
lunuyor. 1 ır muza ır o a ı . · · y· b. d · k da d la 

tı B k Be ·k d k d. ıne ır gece enız. ıyısın o -Bugün, _ ki Türk kabinesi bu yofo Popüler gazetesi de dıyor ki: r. una ·arşı şı taşın a en ı . . 
· · · · · · h d G- · k iki şırken bir kayıkçı seslendı: gırmi§tır _ Pansde hakikı bır d~tant Türk _ Fransız dostluk muabt.-dcsi ~sa asın a uncşı yenme ve evve H rada 

tezahür ettiği ve onun temenni edi- -'---...ı- . -..ı·ı ı-..;r Fran- z lmaçlarm intikamını ahmık için bütün - ey :ıe ~yorsun ° ···-
' y~uıU<& ımza "-uı ecc.11.~. • :.ı - •. . . ~· - Benim kımsem yok ta agabe.y .. 

len anl~alara süratle erişebifece- Türk Suri'-·e üriizlü muahede5i de enerpsını sarfedccegı muhakkaktır. .. 
•• • • - J -ı·- .:ı B beple.rd bu k idi - Gel oyleyse kayıkta bana yar -
gı zannedılıyor. keza imza olunacaktır. Türkiyenin u se en maç ço :ıev ve clı 

Paris 10 (A.A.)- :8u sabahki Fran.. harici siyaseti şimdiye kadar Avrupa heyecanlı olacaktır_ Haber aldığımıza ı m
0 
.. ke~::· H k k d 

tel · d b. • JI t göre bu mühim maca şu kadrolarla çı- SU:L asan ayı çıya yar ım et-
~-~~ ı.-~kı daenF ırçogu,il T"~ ,3J sulhunun ve kollektif ~mniıye - kacaklardır: - ti. Kayığa girdi. Meğer kayık açıklar-
ı~esı l.IAA. n ransa e urau- • n . d b. . l t 
ye arasında girişilen müzakerelerin tin es::ısh ami ~rın en ırı ~muş ~r Beşiktaş: Mehmet Ali - Nuri, Hüs- da yatan ve ertesi gün uzak Hlere gi-

Güzel bir teneke bulunuz. İçine su koyunuz ve burada gömıüş o_ld; 
ğunuz balıklan keserek kalın bir kar ton üzerine yapıştırınız. Sonra !i!Y 
o}arak gösterilen yerleri deliniz. Ayn ca bir olta alınız. Balıklan su'}a ııtı
nrz ve bir atışta balıkları yakalamıya çlışmız. İki veya daha fazla ar~ 
daş bu oyunları oynayacağınıza göre şöyle yapınız: Herkes 10 defa JJll 
atacak ve kaç balık yakahyacnk. Her balık üstünde numaralar varCltr· 
numaralann yekunu kimde fazla ise o kazanır. 

aldığı iyi gidişi ehemmiyetle teba- ve 1920 denben Fnnsanın sıyasettle nü - Rıfat, Feyzi, Faruk - Hayati,. decek olan bir geminin imiş .. 
k ed de uygun dii<:mij'Ctür. İmzalanacağı Rıd an 11 rr zaff . u •. kk E i M Ö d-fl rüz ettirme t ir. . "" ... "' . v ' n~u eı • nc.ı ı, şre aa- kstiz Hasnn kedisi ile kayıktan ge- rım .::.aat sonra yapacaktır. A "' · dak • heceler ~ 

Jurnal gazetesi nerginlig-in her an haber verılcn dostluk muahedcsı bu ınafih Rıdvanın yerine Nazımın da · k i't fk . . D şag:r 1 
t> • • • • _. • • • < mı ye çı tı.. vç ay pupa ye t>n gıttı - eme .. 

daha bariz bir şekilde azaldığını kay- zıhnı~et ve gaye bırlıgmı ~ki mem - oynatılmas& muhtemeldir. ler. Kara yüz.il görmediler. Bu üç ay _ Görürsünüz §imdi.. fakat sözü _ bir cümle yapınız 
deyiemekteclir. leketın ve Avrupanın lehıne olarak Cün"c:· Cihat - Faruk İbrahim - .. 1 · · k 1 ı · da lı t k. nu··z soz.·· • (Sm ı · · ı di .... • . •. ...,.. • oy e ıyı a p ı ve can n ça ş ı ı.. - a - mı - f'l' - ye - .; 

Pöti Parisiyen şöyle yazıyor: takvıye edecektır. Omer, Riza, Yusuf - SalahaHin, Niya- Zaten kimsenin fenalığını istemez. - Hay hay.. he_ Iar _ an _ a n _ kaz - de 
zi, Melih, Murat, Rebii. Bu takımda da !~rkesin iyiliğine koşardı. Herkes te Çocuf;u derhal gemiye gönderdiler. mn - ce - me - Dil.) · 

M I • v k• ı • • b t geçen hafta müdafaa hattında mevkii onu candan sever: Öksüz Hasan hemen Mirnavleyzeyi Doğru haUedenJer ara51nda birirı_c~ a ıye e 1 1 n ın ey ana 1 olınıyan İzmi~li Hakkının mc:kii ~an - Allah ne muradın varsa ver.;in .• aldı karaya çıkardı. Saraya götürünce ye bir mürekkepli kalem, i}dncı~ 
merkez muavındc oynatılacagı soy - derlerdi.. Mirnavteyze birer birer fareleri yaka- kıymetli bir kitap, üçi.incuden bCŞ ,.. 

Ba.flarah 1 inci .ayfada betle olan fazlalığı c231 milyona mu.. 

ve endüstrinin inkişafından ve bu- kabil 250 milyon• - evvelki bütçeler
nun neticesi olarak da varidat heyeti de de olduğu gibi - evvela mılli mü
umumiye hasılatının artmasından dafaa ve sonra ekonomi ve nafıa ~~ 
·ı · elmektcdir lerine, kültür ve ziraate tahsis edı._ 
ı erı g . . 

Son seneler içinde, yeni vergiler mış bulunuyor. • . 
ko "!l'lamakla beraber ve hatta mcv-1 Şunu da yadetmek lazımdır kı. 
c ~ vergilerin haddini artttırroamış f parlamento, alelade bü~çe 11ar:cinde 
o':rnarruza rağmen, devlet varidatı fevkalade menabile • karşıl~nan 57 
yalnız evvelki senelere nisbetle de- milyon liralık fevkalade tahsısatı da 
ğil hatta bütçe muhammenr.tın:ı niS- k~b~l :tmiştir. B~ tahsisat _bil~a~ 
betle de fazlalık göstermekten hali mılh mudafaa, nafıa, ekonomı, kültu!" 
kaJmamt:Ştır. Varidatın bu suretle ve ziraat mnsraflan içindir. 
artışı bir taraftan vergilerde ten _ VERGİLERİN. A?.ALTIJ,.,.,ASI 
zilat yapmal diğer taraf.tan rla Şefimiz Kemal Atatürkün vergiler 
bütçeler tutarını bugünkü ihtiyat _ hususunda çizdiği direktiflere ittiba 
lanmwn seviyesine çıkarmak im- ederek, milli istihsal faaliyctini Ye 
karom vermiştir. bilhassa vergilerin bizzat kendi mat-

Cumhuriyet bütçelerinin tanzimin- rahlan üzerindeki tesirleriqi. gözö -
de takib olunan yollardan biri, mü _ nünde bulunduruyoruz. Vergilerin 
tevazin. bütçe kadrOfi\l içinde kal _ azaltılması keyfiyetinde de yine dü
rnalda berab<>..r memleketin ihtiyat- şünce ile harekçt ederek bilhassa mil. 
!arını karşılamak ve verimi olmıyan li istihsalden alınan vergı1eri hafif -
masraflarda azami tasarruf yapmak- letmeğe çalışıyoruz. tstihlcik resim -
tır. Cumhuriyet rejimi kurullıdan !erine gelince, bunları. seviyeleri iti
beri, verici işler müstesna olmak üze_ barile hayat pahalılığını artırmaları
re istikraz usulüne miil'acaat olun _ nın önüne geçecek bir tarzda tatbik 
mamı§lır. ediyor ve o suretle tanzim eyliyoruz. 

HASILAT Fı\ZLA .. c;ı Cumhuriyet, mevcudiyetinin daha 

lenmektcdir. ladı Bfr saat sonra orada föredcn eser ciye kadar birer albiim, beşincideJl ~· 
kalmamıştı. nuncuya kadar birer kutu bo)'9' ot 

miştir. Bu kere de yine çok mahsus 
bir tenzile daha uğramıştır. 

Sultan vaadinde durdu. ÖksÜL Ha- nuncudan 25 inciye kndar birer ~İ· 
sanı damat yaptı ve memleketine veli- defteri, 25 inciden 50 incivc kadıır 

Bizde endüstriye tahmıl olunan 
veıgi } oktur. Bu sahada vergiye tabi 
olan istıhlaktir. 

aht iliin etti. rer kartpostal hediye edilecektir. cJ 
J Kızile Öksüz Hasan için de kırk §Kartpostal kazananlar içiil ayrı 

.Bizim mali senemizin başladığı 1 
hazirandan itibaren, vergilerde yeni 
bir takım tenzilat daha yapumıştır. 
Bu tenzilat kazanç vergisile maaşla_ 
!ardan alınan vergiler ve keza pul 
resmine aittir. 

BORÇL:\RU IJZ Yahırz kediye çok kızarlardı_ çfuı-

Netice olarak şunu söyliyeyiın ki kü .. hayvan blL. gemicilerin yemekle-
. • . • . ' rini kapıp yiyordu. Nihayet gemi bir 

sı.ze hulasa ettıgım metodlann tatbi- ahil - b ı..:-~.r.~ s e yanaştı .. mege.r urası ..,.., ....... 

gün kırk gece düğün yaptL Çin - Ma- br mükafat hazırlamaktayız. 
çinclen hile misafir geldi. Onlar ermiş Bunun tafsilatını gelecek hnfts ' 
muradına... MASALCI NİNE !arda yazacağız. 

B• k h d 'ihbar edeceğimi hissedince beni bll, 
ır umar ane e şından tehlikesizce fırlatıp atrrıal< I• ,., 

tevkif 

öJümJe tehdit çin. öl.ümle tehdit iddiasile bur<ı. 
getırdı. 're.• 

Hakim, tahkikat evrakına go1ti· 

b. - -ı un tc' mahkeme Dün kı sayesinde ın.ali vazjyetimiz tama. b' lt ··ık · · y ld bı·r suçu sa ıt goru en maznun ·w 
"ddeı 

fine karar verdi ve evrakı Mu . _ . . ır su anın u esı ıınış ı a k d• 
mıle muemmendır. Hancı olsun da- ararı ver l 
hili olsun. borçlarımızın servislerine kere bir gemi gelirmiş .. bu gemi şere- mumiliğe iade ettL 
ait tahsisat tıımamile bütçeye konul- fine de sultan L".iyafetler tertip eder - Mehmet Ali adında biri, Atikali -
muştur. miş paşada celep Muharremle kavga et_ 

Fakat münakale müşkül\\!, harrci Kaptan ile gemıciler şerefine sul - miş ve sustalı çakısını çekerek Mu - iki vapurun tamirı il" 
borçlarımız.ın servislerini döviz ela- tan akılları durduran bir ziyafet ver- harremi ölümle tehdit etmişti. Dün Sinop limanında karaya oturar11lc "'.ş· 
rak tediye etmemize imkan bırakım.. di.. fakat .. w-·afet.__ "·emekler aelir Birinci Sulh Cez .. da dinlenen Meh - hi tt h v Akstl ' 

.1 oe .1 e m sure e asara ugrıyan t-İ 

B . nal h ı.. ed. ·· ..ı- met Ali hadise hakkında ~ınl:ın söy 1 1odll yor. ınae ey uu t ıyatı yuzue ~lınez odanın içine forefer dolmasın • ,- puronun Kasımpaşa havuz ar , 
yüz Türk lirasile ve Türk malı Jb_ mt?. lem iştir: . . . . . d çı1' 

• • v tamırı bıtmış ve gemı havuz an. 1~. racı sure-tile yapmak niyetindeyiz. Sultan: - Muharrem beu1m tanıd ıgımdır. t ş· "1. a· kl . d ~;c:tirılft . _ . • m.ış ır. m,...ı ıre en eg-:ı- dt-
Bu münakalat müşkülatı.. Tiırkiye- _ Oof .. . diye bağırdı .. Bunlan kur- Beni bir lı-•ınlmın evine çotürdiı. O- tedir. Aksu hemen tamamen yelli 

nin mes'ul olmadığı sebE'pleroen k b. n· _ ırada kendi idaresi :ıltıncla kwnar ov_ ..,,t" 
Bütçelerimiz. açık vermeksizin, ilk senesinde aşan kaldırdı. Bu vergi taraca ır ne bulan ol.sn onu derhal ' J k kilde d -· · b .. tün }cB••· 

ileri geldiğinden _ silahlanma yarışı- . · . . . nanıyordu. Beni de oyuna iştirak et- ncee §e egışmış u ·te'fl • 
tatbik edilmiştir. BiThassa. son beş zfr.aat mahsulatı üzerinden alınan ver kendıme damat cdenm ve 100 mislı . . h. . . . . . güverte ve dahili kısımları ven' 
scnedenberi bütçe oldukça lıasılat gilcrin en mühimmi idi. ilk- bütçe_ mecliste de söylediğim g.bi öyle zan- olarak ta altın veririm.. tirdıler ve ıle ıle tam ıkı bm liramı . . . 
fozlasile kapanmıştır. Bu netice, büt- mizin 138 milyon liralık mütevnzin nediyorum ki Düyunu umumiye hfL aldılar. Beş param kalmamıştı. Mu- m~u·.. rrııı" 

Kaptan güldü ve sultana laubali harreme valvardım bana hi,. olmaz_ Istinye havuzlarında uzun Z3 >' çe tahmin1epmizin tanziminde gös - yekünunun 39 milyon 900 bin lirasını milleri1e girişilen müzakerat bir an- J , , i.ifle 
terilen ütizlik ve samimiyeti açıkça bu aşar \"ergisi teşkil esdiyordu. lnyış havası içinde cereyan edec-ck sordu: sa üç lira olsun \'ermesini rica ettim. danberi tamir edilmekte olan G pı;; 
isbat eder. Köylüye yüklenen sayım vergisi de ve memnuniyeti mucip bır netıceye - Knptan .. bizim öksüz Hasam ta - Bana: •Defol oradan, sana beş para su vapuru da yakında sefcrlerirıC 

1938 bütçesinin geçen seneye n.is- 1933 tenbcri tedricen azaltılagelmiŞ- varacaktır.» nıyor musun. Bu sizin istediğinizi ya- bıle vermem• dedi. Faknt hadiseyi lıyacaktır. ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!'!!~ 
k;at'iyycn emindi. Onun yaman bır zetesıne venniş olduğu beyanat vardı. Lord Hugo Fontlcy kısa boylu ve 'manlar söndürmek hususunda ~,. 

Gece Can ava rl kurnazlığa baş vurarak şüpheyi üs - Tc\"ens diyordu ki: çok zeki bir adam idi. Gençliğindenbc- velli bir mütehassıs olan TevcnS ıı' 

c:: ::ı 
tünden atmak istediğine çnlıştığıru an- - Şimdrye kadar vaki ofon baskınla. ri parayı çok seven bu adam biriktil"'" dam Alis Purnalı da ayni akibct~ ""' 
lamıştı. Zaten Mamering her yapmış rn karşı yılmadan çarpıştım. Bugün ise, miş olduğu servet sayesinde Londra rua bırakarak sefalete düşür111~ 01· 

Büyük Polis romanı: 10 olduğu baskında mutlaka bir takım artık bir zaaf duyuyorum. Bugün ça-ıborsasında bir mevki sahibi olmuştu. paha bi~ilemiycn gerdanlığa sıı~•P f~lı 
~ . • ·· . . • . fikirler ve iddialar ortnya atarak şüp- lınmış olan kıymetli eşyalar mali vazi- Bu suretle elinde fevkalade bir pır - 'muştu. işte gece canavarının 1115~ 

düşmüş ve pek fazla borcu oldugu ı- ödcmcnın nnkausızlıklan ile karşıla - heden sıyrıldığından herkes onu tanı- yetimi sarstığı gibi bu işin faillerinin Janta kolleksiyonuna malikti. Fakat Teven.sc açmış olduğu savaş ~ piJ' 
çin öteki borçlarını ödemek üzere şınc.a, gerdanlığı naınus belfısı di - yor ve hatta seviyordu. Müfet1iş ev - biran evvel adaletin pençesinde in . zamanla rakipleri çoğalınağa başlamış- dolayı şimdi gazetelerde bilYol< r11" 
bunlardan faizle para çekmiştir. Fa - ~rek geürmi~ ve .Tevcns'e terke:~- den çıkar çıkmaz Mamering yatağa lediklcnni görmek en büyük emelim- tı. Kendisi rekabeti sevmediği iç.in mevzu teşkil ediyordu. Baron ~ • 
kat, bunlar ne yapıp ya~ madamın tır. Mesele boyledır. dustum Brıstov girerek saat on iiçe kadar mükemmd dir. Baskını yapmış olan « Baron > bunlara hiç aldıt1mamış ve daima ken. tatmış, gençliğine doymuş bir ıa tı'..,, 
aleyhinde bir çok oyunlar oynamış anladını:ı _mi?. bir uyku çekti. Uyamnca banyosunu isminde birisidir. Bu adam Londra di işi gücü ile uğraşmaktan zevk al - dı. Artık, bu ihtiraslı mücad~ tf>e( 

ve he~i ~un~ ~ydurmuşl~~- . ~?Peki, siz. bunları nereden öğren- yaptı. Londra salonlarmda etrnftııki- Aristokrasinde büyük bir dempııti ka- m!~tı. Tevens ~~~dra b~rsasında a - hakkak galip çıkacak ve TcveılSl "{~' 
Kaclıncagız artık hiç bir borcunu öde- diniz. - 1 . .• 1 . . k d. k b"l k b. zanmıştır. Ben bu adamın meydana cente olunca, butun zekasını kullana- hul bir uçuruma sürük:liyecelct- .1,~ı . . al ı· b- .. . . ..• . erın goz enıu en ıne çe e ı ece ır . . . ~ v-· 
yemıyecck bır h e ge ıncc, utun - Ben hiç. kımseden ogrenmedim. t tt k . . d·kt d çıkarılması için polise lazım olan her rak bırçok entrıkalar çevırmege ça - nız hencindcn evvel lord fotı . '-·- ,. . . . eravc e şı gıym ı en sonra ev en , ı-
vicdansızhklarını hır n.raya toplıy.ı -,YaiilU. madam Purnal m bir istik.ar:ı. .. .. _ ltürlü yardımda bulunacağım. Bu ka- lışlı. Bu arada Lord Fontley ile de re- görmek la.zımdı 

k '--dmm clind-1-= koca hat akdet . old v •• 1. 1 ile çıktı; yolda yururken sagına soluna da k k b. d il d . kah v b 1 İ · lt ra Kil cıu son ıra- ınış ugunu l§l ınce mese e . . . . r or nınç ır a am ı er e cemı • et etrnege aş amıştır. şte Mamc - L rl F J • •tı•rBJ' 
lar k kalan dn_1,;o,... ..1- nl-..J... .. dikkatle bakıyordu. Acaba kcndısını . • · O ont eyın 1 , 

sı o a ger <LUü& WA &UUWıga aliıkadar oldum. yet içerisinde daima tehlikeli olabilir. rıng Londrada sosyetelerınde Lordun .. . . 1tıısıt' 
muvaffak olm"Pln-dır Bu icin daha M .. fetti d .. ·· eğ bapt-dı takip eden kimse var mıydı?. Merak kı Lo ·ı t , ı Gece canavarı mufeltışın ar .ıv 

~ · -s- u ş uşunm e :il"" • • • • . • Baron bu satırları okuduktan sonra zı ra ı c anışmış \ e onun a son - . . . cfö'ot"' • 
bir çok enteresan tarafları vardır. Fa- - Şu halde gerdanlık. kime aitmiş? ettıgı bu ıd.i. kendi kendine: suz bir dostluk peyda etıni_şti. Derken 1 dan hızınetçısı Gregoş d~ ~ Il .;e! 

kat bunu aramızda konnc:mak doğru T ~'- · birde b. b süal. • • Tevensin (Gus) villtısındaki brus - y T d k d k Londra salonlarında bir dedikodu ya- rar vermişti. Kendine çekıduıcıctıı tol" • ~ ...__..ın, n ue u ıoın saç - - n. evens eme mey an o u- d.k 
1 k ld yo ı· 

olnuyacaktır. ınahğ fark kta -:t- kından gaz.eteler bol bol bahsediyOl' - ' .. .. V• • yılmağa başlamıştı. Mame . ı ten sonra yo a oyu u. . . f e 
. ının ma varma li~~- •• •• • yorsun ha!_ Yine goruşecegız, dedi. da bütün olan bitenleri nasıl ıtırtt ,ıı· 

Bristov gece canavarını dikkatle dL '7:- Mamenng· 'in meseleyı" an _ lardL Çünku, Tevens yalnız beledıye V b··ı·· h~..ı· 1 . . 1 ~ 1.,.. ... , ring'in pek yakında Loranın kocası o-ı · •. . .. _ .. dull ıı1 .,. 
d 1 . . K di k d' &U4.., d ğ:1 h bo t . e u un üUlSC erı ınce cmegc ~· tırecegını duşunuyordu. Lor ...ııı-

in emışti. en en ıne: ıat k bir ka kc dam Purnal' azası e u, meş W' rsa acen esı ay- y d 1 • . tJ • 1 hallnd .eli d ctııır 
v ır en ç re ma e . a ı. acagt nvaye erı sa gın e ı . kanesi önüne gelince, bir an a ·ıct"' 

- Aca~ Tevcnsk geraksdan~ ma~ ismini tekrar etmiş olduğunu hatırla- m zamanda Evininy Standart gazete - Tcvens bu işin ya madam Purnal ve Bunun için Lora muvakkat bir za - ıladı. Etrafına bir göz ge:ıditcl11J-Purnala uı.de etme m adiyle mı bu el sinin de hissedarlarından idi. · · · ı ml · t b Si '" ı. ' yahut Dicdoct yazısını taşıyan yüzü - man ıçın Şıma me eketlcrınc scya - sonra, içeriye girdi. Taın ll ~ v-
oyunu DY_Mdı?.. .. Müfettiş, Bristov geldiğinden çok Mamermg derhnl bir gazete alanık ğün sahibi Lord Fotley tarafından ya- hate çıkmıştı. Jıard Fontley de dostlarından ~ı· 
ldamerıng söuıne devamla: neş'eli bir halde Mamering'in evinden göz gezdirmeğe b<ış1adı. Polisin ver - pıldıgını zannetmiyor mıydı acaba?. Tevens ihtiyar lordu yıkmak için bri Golf partisinden avdet ediyordıJ. ~' 
- Nitekim madam Purnal öyle bir aynldı. Müfettiş gerdanlığın geee en· miş olduğu rapor surcüle Tevensin ı O gün Mamering öğle üzeri Lord çok işlere teşebbüs etmiş ve nitekim 1birlerine tam malikiınenin iç r) 

vaziyete gelmişti ki artık borçlarım navarı tarafından çalındığına artık (Gus) villasında Evininy Standart ga-} Fontleyi bulmayı kararlaştırdı. . neticede - muvaffak olmuştu. IIanc-1 (Devaını vB 



fstanbul Radyosu 

Nadir bir şapka modeli 
11 Haziran 938 Cumartesi 

Öğle neşriyatı: 12,30 Plakla Tilrk 
musikisi, 12.50 Havadis. 13.05 Plikla 
Türk musikisi. 13.30 Muhtelif plak 
ne§I"iyatı. 14.00 SON. 

.. 

Akşam neşriyatı: 18.30 Plakla dans 
musikisi. 19.15 Konferans: Üniversi -
te namına Doçent Münir Sarpyener 
(Çocuklarda kemik ve oynak yerleri
nin tüberkülozu). 1955 Borsa haberle
ri. 20.00 Necmcddin Rıza ve arkadaş -
lan tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 20.45 Hava raporu. 20.48 Ö
mer Riza tarafından arapça söylev. 
21.00 Belma ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Saat 
ayarı). 21.45 ORKESTRA: 1 - Balfe 
La Bohe1miyen. 2 - Bize: Karmen fan
tezi, 3 - Translatör: Valzer taroyme -
ray. 4 - Severak: Buvata müzik. 

22.15 Ajans haberleri. 22.30 Plakla 
sololar, opera ve operet parçaları. 
22.50 Son haberler ve ertesi günün 
programı. 23.00 SON. 

Avrupa Radyosu 

KONSERLER: 
7.10 Berlin kısa dalgası: Hafta sonu 

kongresi. (8,15: Keza) 13 Berlin kısa 
dalgası: Hafif musiki (14.15: Keı.a) 
13.25 Bükreş: Plak musikisi (14.30: 
Keza) . 18.30 Roma kısa dalgası: Kan
şık konser, (Gitar, şarkı). 19.17 Bük
reş: Askeri konser. 19.20 Prağ: Fok 
orkestrası. 20 Berlin kısa dalgası. Ne
§Cli hafta sonu neşriyatı. 20.30 Mila
no, Torino: Karışık musikisi. 21 Belg. 
rat; Bohemya akşamı. 21.15 Bükreş; 
Küçük radyo orkestrası. 22,30; Peşte; 
Orkestra konseri, 22,45 Bükreş; Lo
kantadan konser nakli, 

lf11t:ir arı kovanına bcn:ılyen bu ş.9pka vılkıl yeni bir filimde Kamil 
~ııl;ılıırafından kullnııılmıştır. Fakat çok entcresnn olduğu için Avrupa 
ili) b tı lara(ındnn derhal kopya e dildiğini söylcmeğe lüzum yok. Zaten 

tı sen . 

OPERALAR: 
.12.15 Roma kısa dalgası: Lirik ope

ralardan bir perde. 14.45 Keza. (18.15 
keza) 20.10 Bükreş: Fransız opera mu
sikisi. 21 Viyana: Gustav Kneip'in · e çok makbul , .e muteberdır. 

''Spiel im Lüden,, isimli opereti. 21.25 

l<oUarı muhafaza layınız. Sonra bu suyu süzerek temiz ~.rat~s~av~: Leo F~ll'in "İstanbul Gü .~ 
't'ıı.1. • bir şişeye koyunuz. Ve akşamları ya- lu., ısımll operetı. 22 Roma, Barı. 

'tattrıevsııninde, kollarınız bir çok tarken gündUzleri uzanırken kolları- Strauss'un bir opereti. 
llltıu:ı 111 

hUcumuna maruzdur. Ko - imza s~rünilz. ODA :MUSİKİSİ: 
tal>tıtı tın mikrop kaptığına sivilceler L• f das 17.15 Roma kısa dalgası: Oda mu-
hi. tıa u .. u··ıu Un'" y 00. 1 ımonun ay ı aıkis· k . • tehı· .. ~ uz. azın y e ı onserı. 

l:,11_ıke karşısında rahat olmanızı Limonun de ellere çok faydası vardır. RESİALLER: 
dı~. ıı §U aşağıki reçeteyi tatbik e- Her kadın günde behemehal ellerini 9.30 Berlin kısa dalgası: Şarkılar. 

.l<ı !sıkılmamış sulu bir limon ile yıkama- 13.15 Roma kısa dalga~ı: İtalyan şa~ • 
~~ta llnııı şarap sirkesi 500 gr. lı . Bu, ellerin muhafazasına yarar. kıları. 18.50 Peşte: Çıgan. refakatıle 
~ Q\cooıı. Yalnız limonla yık.arken elin bir por- Macar şarkılan. 19.15 Berlın kısa dal-

i ~~ç k~ru gül yaprağı. selen tas içerisinde bulundurulması gası: Lauta refakatile şarkılar. 19.45 
llu tanfıt çiçeği lazımdır. Zira, limonun sulan ile bu Belgrat. 
~tı blr şişeye koyarak çalka - suretle bol bol eller yıkanabilir. DANS: 
~ 10 Berlin kısa dalgası: 16.30 Berlin 

Af 
kısa dalgası. 20,30: Peşte. 21,30 Berlin 

f f b • • • ı kısa dalgası. 22: Uypzig. 22 .10 Flo · il Z a e r l n l C l e r rans. Napoli. 23.30 Viyana. 23.35 Prag: 
23.30 Florans, Napoli. 24.10 Peşte. 

r;-ilh Ba4 tarafı 1 inci aayf ada 
it tet tin 1.J. • • • 
l\ lıtnantıa' ~~alıs, İhsan Ilgaz, Denız 
~rıd 111 Şükrü Okan, Ossübahri ik ~abi anı ~ahmut ve diğer yük • 
laık }:> ta? ıle fırka namına Vali, 
~~lavt~~~i Başkatibi Ziya, Ankara 
;ıarıhuı ~rntaz, Hefi Celal ve Parti 
d İl.ide il ıdare heyefinden Bayan 

MUHTELİF: ihmal yıllarından sonra özengisine 
ayak koyan ve 1izgınlerini tutanların 19.10 Bari ve Roma kısa dalgası: 
değerli ahfad olduğunu anlayınca Musikili arapça program. 20.37 Bari: 
onların emirlerine dmolmuş, ve Türkçe musikili program. 21.15 Bari: 
Türk şerefini yükselter~k sizi de Rumca musikili program. 

memleketin hayırlı evladı arasına ====================== 
koymuştur. Sizi Cumhuriyet Halk KÜl TÜR iŞLERi 
Partisi namına candan tebrik ede - J • d • • "h 
rim.• kı oçentın ımti anı 

Holivudun rakipleri 
gittikçe kuvvetleniyor 
Hasılat azalıyor, sebep diğer mem

leketlerdeki sinema sanaviinin 
ilerlemesidir 

!syfa: 9 

sağa: 

1 - Göğsümüzü kabartanlar, bera
ber, 2 - Uzatma, ışık, 3 - Karadeniz
bir kasabalı (iki kelime) , 4 - Mana
lı söz, hediye, 4 - İnce, 5 - Kuş sesi 
6 - Üçüncü şahıs yerine kullandığı
mız meçhul şahıs. 7 - Hatırını saymak. 
8 - Su ölçüsü, efendi, 9 - Oturdu -
ğun yeri gösteren. 10 Direktör, çalış

kan hay\•an. 
Yukarıdan aşağı: 

1 - Kazananlar, 2 - Hatırı sayı • 
lan, 3 - Bakış, yeni vapurumuz, 
4 - Öne, 5 - Çelme takan, 6 - Nota, 
da bir ses, güzel "nat, 7 - Ayının 

yediği armut, 8 - Kendi noktai na -

MÜTEFERRİK 

İzmir Fuarında resim . . 
sergısı 

Rosalind Russel 20 Ağustosta açılacak İzmir Beynel-

Holivut Sinema stlidyoları milhim llvutun }Atisinden endişede ne kadar milel fuarında büyük bir resim gale-
bir tehlike karşısında bulunduklannı hakli olduğunu göstermiyor mu? rlsi de kurulacaktır. Buraya İstanbul-
hissetm.Js ve deriıal seferber olmu• • S h d h ··k- dan Güzel Sanatlar Akademisi D gru-. .. eya at e en u um- b ·· k·ı ı b. ı · ~ ')oo lardır. Sebep ıbaşka memleketlerde u ve musta 1 r esma ar ır ıgi -
yapılan filmlerin Holivut sanayunı dar değil Şirleydir ! tablo göndereceklerdir. 

baltalamakta olmasıdır. Holivut sine. Gürüklerin bir senelik varidatı 
macılnrırun sanayi için ayı.muş olduk- 61 milyon lira 
ları sermaye iki milyar dolardır. Yal İstanbul gümrüğünün 1 Haziran 
ruz 1937 de yeniden inşa edilen sine- 938 tarihine kadar olan bir senelik 
ma salonları için 29 milyon 500 bin do varidatı 61 milyon lirayı geçmiştir. Bu 
lar masraf yapmışlardır. 1936 da çev. mikdar geçen yıldan hayli fazladır. 
rilmiş olan 1446 film 135 milyon dola- Rumeli tahvilleri 
ra mal olmuştur. Buna mukabil 1937 1933 senesinde dayinlerle yapılan 
de 1311 filin çevrilmiş olup 170 bin anlaşma mucibince ikramiye çıkmıyan 
dolar sarfedilmi~tir. LA.kin 1929 dan- Rumeli Demiryolları tahvillerile Türk 
beri tutulmakta olan istatistikler 1938 borcu tah\·illerinin ilk müruru zaman 
de varidatın gittikçe düşmekte oldu. müddeti gelmiştir. Bunlardan teda -
tunu göstermiştir. vülden kaldırılacaklar 28 Hazirandan 

Diğer taraftan yeni büyük stildyo- Şirley sonra muteber olmıyacaklardır. Hü -
lar, Holivuttan maruf artistleri de çe- Holivutun en meşhur simalarından kumet bu hususta alakadarlara teb -
kiyorlar. Mesela Holivudun en ma • olup senede 6 milyon İngiliz lirası ka- liğat yapmağa başlamıştır. 

ruf artistlerinden Rosa~i~d R~l ~e zanan Darry Zanuk Şirley T~pli Yerli mallar sergisi müşterileri 
çen hafta Romaya gelmıştir. Artıst m- Londraya getirerek bir film çevirte. t I 

. ld - t ld b' k t ·1 amam anıyor 
it. e ınatbuat erkanı bulunuyor. mış 0 ugu 0 e e ırço gaze ecı er. ceğini söylemiştir. Zanuk bu seyahat Milli Snnayi Birliği bütün yerli· sa-

Bize bu güzel günleri gfü:teren A. Üniversite Edebiyat Fakültesi Do - le karşılaşmış ve onları masasına da- · · k tl dı- f d kıı lıkl d ·· 1 · ·1 ·· 1 22 ıçın a an gı e a csr arı a şoy e nayıcı ere ve ınucssese ere temmuz-

b 
\' e ...... 1~ ALiNiN NUTKU .. ta türkümüz şerefine kadeh kaldırır, çentlerinden Emcet Huhlsi ile Ali m ederek kendilerile uzun boylu gö. anlatıyor d 1 k G 1 t 10 y 

·••..-,..t ·h d ğ hh t ' · · 1 ih 1 .. .. .. G t .1 od d · a açı aca a a asaray uncu er-
t ""t ke .v. ali Muhiddin Ustündağ onun cı nn eter sı a ıne ıçerım. Tevfik dün Doçent ik imf an arını ruşmuştur. aze ecı er onun m a a- y .. .. .. ..1 ld 1. M 11 S . • . • akl . . . ''" u k" 'h . ,,__ 

1 
R - eryuzunun en popu er yı ızı ı a ar ergısıne ıştır erı ıçın pro-

~bit) .. ,... soylemis_ V<:': · Genç süvnri Yaşasın Atatürk..• vermişlerdir. Avrupada tahsillerini ı ı tısasına hayran oaıııuş ar ve o - d b 1 l' "• I 1. d R 1 ı· t 1 t .1 . . Şirleyin bu seyahati her tarafta bü - pagan aya aş amıştır .. 
ıı~ ... k h• tnuhtercm misafırler, s:zin Bu nutuk çok alkışlannıış, buna ikmal ederek dört sene ev"\·el Edebiyat sa ın usse , a yan gaze ecı erının n·· E ·L-nk K .. 1 f b . 

tU " f · ı· 1 ··d 1 . ytik bir sevinç uyandıracaktır. Fakat un tıua ve aramurse a rı -
~lh,., Uıurunuzda bizi buraya sü- Orgeneral Fahrettin teşekkiir elmiıo: Fakültesi Coğra ya şubesine tayin e- yenı ta yan stu yosu o an. k .d k' 1 . . lardı 

h ""ll • ~ F . 1 d , l buld ? hareketinden evvel Amerika zabıtası ası sergı e ı yer cnnı tutmuş r. 
}Sll ~ hsonsuz sevincin sebeplerini ve cSiyaset sahasında kuvvetli var - !dilen bu iki kıymetli coğrafyacımız, - ıne nn ıa yı nası unuz . S tl d y el' ( •a . ın· gilı'z b ta Serginin hemen yansından fazlası 
•ıcıı-.. a ed ğ" d b d .. t cl"k mu va{fakiyetlı· tcdrı·s Sualı"ne şu c"vabı verın"ıştı"r.· co an ar ın ~ nı za ı - . .·T • • • • 
'tı>u ... ,, ece ım ve milletce uy. lıklar yaratan fırkaınıza ve sizlere u or sen ı " md d 1 d l ı>.ı ·•ı.,:z d ) f b 1 kt K"" .. k ld şı ı en ışga e ı mıştir. 

; 11 <:eğim Şükran hislerim nasıl ifade bütün ordunun samimi teşekkürleri. devresinden sonra imtihan için hazır- - Çok beğendim ve pek yakın a sı se er er o aca ır. uçu yı ı • 
h~ltığı h . ~eğerli zabitlerimizin ya. ni arzederim.• demistir. ladıkları tezleri bir hafta evvel profe- bizleri bu tarafa celbedeceğinize ka - zın hayatı ancak bu suretle emniyet KISA HABERLER 
~~il)ı :kıkat ve iht:şam karşısında Ziyafet geç vakit bitmiştir. sörler meclisi huzurunda müdafaa et· naat gtirdim. Madem ki, elinizde altına alınabilir. Bu tertibat, bir kra - --------
L ~tr. Csoyleyeceklerim çok sönük CEVAD KULA'NIN TEŞEKKÜRÜ mişler, dün (~ol~egion) lannı yap - §imdi Mastfa '\!ardır; bahtiyarsını z!. lın hayatının korunması için alınan § Zonguldak hattında kömur nak -
~" lıt Utnhuriyet Halk Partisi bü. mak suretile, ımtıhanlarını muvaffa - Artistin bu sözleri sinema dünyasın. tertibatın aynı olacaktır. liyatı yapmak üzere Almanyaya sipa-
~I l.ı:.:11:nbuı h"lkı ve bu··tu··n mı· ı'ı1• te- ~iyafetin sonunda Cevad. Kula a- kiyetle ikmal etmişlerdir. · d l 10 d S k ""\t .. " _ da bilyük bir hayret uyandımuştır. Zanuk şunu ilave de ediyor: rış e i en vagon ün ir eciye 
ar., r hu vazifeyi benden istiyor. yaga kalkarak dem!ştlr kı: B • . 1 b • Artistin simdiden , film Mediterrane - Pek yakında Ş irleyi dünyanın gelmiştir. Bu vagonlar bilhassa tah -
bı Bize gösterilen sevgiye arka - ursa Ziraat ta e esı · l'e b film şirketinin zengin bir teklifi ile en parlnk bir dansözü olarak da ta - mil tahliyede kolaylık için otomatik 

b 'l\ahr aşlayarak: daşla:ım namına şükranlRr:mızı ta. Edirnede karşılaştığı söylenmektedir. Bu da Ilo nıyacaksınız. ı olarak yapılmıştır. Yilkleme ve bo -

~~~~Tu~m~w~n~.m~ılean~heye~~mmıclu. Ed" 7 (H ") B. ttkik ==============================~t~~n~ın~~~· b~~~e dıı.. ını b · 
1 

ırne , ususı - ır e se-
ııı·•ı ildı ız er, Nisten itibaren :ı _ yor. Aranızda bulunmakla duyduğu· ahntine çıkmış olan Bursa Ziraat 

1 

çalL~mnkta ve üstleri açılıp kapan -
t 'dan i~btakip ettik ve nihayet Ro- muz sevinç çok yüksektir. Bu geceyi ~ektebi son sınıf talebesinden, 25 ki- Polonyanın Ankara elçisi Kürek müsabakaları maktadır. 
dlı.t Ue hu :ren büyük bir fahır ve gu hiç unutmıyacağız. Sağ olunuz. Ya - şilik bir grup dün istanbuldan şehri- Varşova lO (A.A.) - ~eisic~n:hur, Su Sporlan Ajnnlığının 1938 yaz - - o-
~ "'" Rune kadar sizler·ı gözu .. milz bancı 'ıllerde yabancı su-b"\•lann e . 1 . t' G l . 11 Polonyanın Ankara büyuk elçısı So- ı . . . . h ,_d ğ .. Uzak Şarkta tı·caret d~ ""lrtnad k B • ••. • mıze ge mış ır. enç erın meyve- k k" . k b 

1 
• r mevsımı çın azır.w ı ı programa go-

bilh İ\j koı 1 
•• u fahır ve gururun tinden aldığımız kupalarla ödevimi. cilik, sekizi böcek ve küçük ehli .hay- otno .. ı 'y ı a u :t~ış ır. re yarın Yerukapıda yapılması lAzım- gemileri 

~ ırıa ha ;~lınde olduğunu ve s·zi zi yapmıya çalıştık. Ve bizler Atamı- vancılık, üçü de sütçülük ve hayvan- S~det partısı ve Çekler lg len ilk kti k teşvik müsaLakaları-
.ıı, L.. s ıgını gözlerinizle gördü 1 k .. . d "ht" kt d l P rag 10 (AA) - Çek matbu:ıtı , 1 .. h ı· · t · · Şanghay, 10 (A. A.) - Salfıhiyet. hltl ... ulakı - zm çocukları olduğumuzu ispata cı ı uzenn e ı ısas yapma a ır ar . · · nın ynpı ma ı şup e ı vazıye e gırmış-

tııl! I! tuttunarınızl.a dt.~ydunu:, elleri. tfh Her muvaffakıyetimız · o Edirne sanatlar okuluna misafir o - Südet Alman partisinin Başvekıl tir . Buna sebep son dakilrn.da Su Spo· tar bir membadan öğrenildığine göre 
~ ~İ.ilUn ~~k Bı~ T~r~ ev.la~ı sıfa- ~~:ey~k~ek varlığından alıyomz~ Bi: lan gençlerin başında 3 öğretmen bu - Hodzaya yaptığı teklifleri kariyyen r u AJanının bir iş için Karadenize Yangse nehrinin ecne?i ticaret ge -
V ~llıan ol mılletının hıssıyatına . . .. lunmaktadır. Gençler bir heyet ha _ menfi ola.ra~ k.aı:şılamakta~ıı·. ,. . gitmesidir. E<'<'r diğer alakadarlar ha- milerine açılması ı\in Ingilizlerle Ja-
~ Olı.ınuz-arak şunları söylüyorum: ze kuvvetı o verdı, yaşasın Atalurk .. linde dün Umumi Müfettiş General Narodnı Novını gazet?sı katı bır zırlıi!ı tamamlaynmazlarsa müsabaka- ponhır ara.o:mda mahallinde yapılan 

htıı.ıa.ıı, bunda .. V 1 d Kazım Diriki ziyaret etmişlerdir. Şeh- akametten bnhsetmektedır !ar tehir edilecektir müzakereler b~r çıkmaz:ı sapmıştır. 
\ıe "t!ki eh n ~onra atın Türk tari. apur ar an ceza rin görülmeğe değer yerler ini, İl fi - Çeskislovo gnzetesi, Heinl<'in • Kals- Yi.izmc ıntisabalrnlarından sı:ınra ilk ' Japonlar, nehl'in, ecnebi gemilerine 

, tılha.Yet e~rnı.ye.iinden bahsetm iş Deniz Ticaret Drektörlüğü deniz ve- danlığını, Eğitmenler kursunu, Etnoğ- bad'da ileri sürdüğü metalibin 3 1::ı ki.lrck müsabakları da bu suretle fıkiın açılması t eklifini r eddetmektedirler . 
...._ 'r>..~ emıştır ki· f U . . .1 . S .. · tahakkuk cdemiyeccğini y azmak ta- k im kt d B 1 d .1 •. 

1
• _ Tokyoda Jnpon ticaret gemileri 

~. ... urk ' . . . saitindeki tahlisiye tesisatı üzerinde ra ya m zesını, camı erı ve aray ıçmı a a a ır. un ar enzcı ıgıınız 

t -kı • atı ehlıleştırmış cenk. .. .. 1 a· dır harp malzemesi taşımakla mec:gul ttı llda, dü ~ .. w ' sıkı kontrollara başlamıştır. Bir çok gormuş er ır. · çin hiç te hayırlı olınasa g~rektir. :. 
~ ilet ve t gunde, eglencede haya. _ . Kafıle bu sabah Alpu1lu yolu ile Te- Nevyorkto. Türk p a vyonu olduğu için Ya~gşeni~ a~ıı_ması ne -

•B atlı gu"'nl . d - motor ve vapurlarda nızamnameye . - . . N . . d ru· k Bugu··nku·· maçlar t • . d b ne• ..... ılerının Japon. hL..,, s~ . erın e ona guven- kırdaga ve oradan da Orhaneline gıde- evyork c:ergısın e r . pavyonu ıcesın e ecne ı b "" 

·"l "'eri~ış, beşeriyete koca bir ta _ aykırı tesisat görülerek kendilerinden cektir. tamamlanmıştır. Pavyonun dahili de. Bugün Sumerspor t akum kendi ları tamamile mahrum edecek şekil-,it .. kem onu da işine ortak et _ ceza alınmaktadır. Bu arada Sadıkza- Gençler lstanbuldan sonra Eski - korasyonu için bir müsabaka açılmış- sahasında Eminönü Yıldızspor ta - de bütün ticareti ele almslarından 
llıt~<litl dderin bir vapuruna 200 ve Amasya şehire ve oradan da Karacabey hara - tır. Knznnana 1.000 lira berilcccktir., kımıle karşılaşacaktır. korkulmaktadır. Süylendiğine gi)re, 

1il ııe SOnra Vali, atın il.mal 
0 

_ motörünc de 100 lira cez.a kesilmiş - sına giderek branşları üzerinde tet- Türk pavyonu Nevyork sergisinin en A takımları saat 17 de, B takımları Japonların uyuşmamalarmın hakiki 
neleri hatırlatmış: c Uzun tir. kikte bulunacaklardır. güzel bir yerindedir. , sJat 15,15 te kar~ılacaklardır. sebebi budur. 
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~eMıdı!n ~iyatfu eSagfiyocR<J' 
Yaz 7lk<Jsimini - 11· 

HE4Vinf..J*f:ORsı:c ~ 
9~L/ZQL... ,, 

İHİ oı:ı~R ORl-IR AZ İŞLEVEREH ~ 
Avni R~noımAnı UEREn UEGRnE ~ 
ELEIHRİHLİ SOGUJ.1 HAVA DOLAPLAR! Y.-

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü 

Semti ve mahallesi Cadde veya 
sokuğı 

No. su CinM l\tutıammen aylığı 

Lira Kr. 

- - ·---
NEVROZIN 

Bulunan eve baş 
ve diş ağrısı 

• 
gırmez 

Onun gibi yapmayın, başınız 

ve dişiniz ağrımağa başladı 
mı hemen bir kaşe 

NEVROZİN 
alınız bir şeyiniı. kalmaz 

icabında günde 3 kaşe alı
nabilir. İsmine dikkat, tak

litlerinden sakınınız. 

ÇEKLER 

Londrn 
Ne\'·york 
Pnris 
Milano 
Cenevre 
Amsterd. 
Bertin 
Brliksel 
Ati na 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Var~ova 

Budapeşte 

BUkreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Mosko\"8 
Viyana 

Yeni neşriyat: 

Kapanıı 
6.2f) 

l '.fü.442.) 

:u; ı 
fi.öf>ilO 

28.8121) 
(fü.8!"ı25 

50.8225 
:.:ı ı.:m 

1. l450 
1.M50 
4.3950 
7.6350 

2:t8:l75 
24.H9 
O.B425 
2.87f> 

3ti.5450 
R2.2775 
23.865 

•• •• 

. - ~ 

Hasta kan Sağlam ko". 
·ııct 

Kanda bulunan kırmızı yuvarlacık}ar; hayat makinesinin en bir• ti· 
kuvvetidir. Yaşatan bu kudreti her mevsim değişmesinde tazelemek, çoi• 

!mak, sailığın esasım teşkil eder. 

Kan, kuv\·ct, i~tihn şuru:,u her zaman kam Uızelcr, kuvveti art~~nr; 
tibayı çogalttr. Hafıza ve zcklyı parlatır. UykusU'ıluğu, fena diişuııc •jjl 
giderir. Sinirleri yatıştırır. İnsan makinesine lazıın olan kalori ve encrJ lf 

\·ererek azmü irade sahibi eder. Azami bir hafta içinde ,·iicudü taıcUyeıı ~ 
gen~le~tiren (FOSFORSOL) hayat e ksiri bütün doktorlar101ız tnrnfııı ,., 
takdirle karşılanmıştır. Ruhumuzda dalına neşe ve heyecan yaratan bu d:C. 
bel gevşekliği ve ademi iktidarda da Bilyük faydalar temin eder. Jler 
zancde bulunur. 

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

ı--·:~.~:!~~~~s ~!l.e~~.~~k~ul~ 
P A N O R A M A. B A H Ç E S 1 

Ş~rkın eşsız ses san'atkirı Bayan 

SAFİYE 
ile dillerde dolaşan en güzel şarkıların bestekirı 

T ANBURİ SELAHA TTIN PINAR'Ia 
Sahnesini şereflendirmek muvaffakiyetini temin etmiştir. 
Aşağıda ; Bayan SAFIYE'ye refakat edecek A"üzide ıa.n'at" 
karların isimlerine de göz gezdirirseniz 

PANORAMA BAHÇESiNiN baprdığı BÜYÜK MUVAFFAKfyE'f~ 
hiç tereddütsüz inanırsınız. 

KEMANI NECATI TOKYAY 
Kemençeci: ALEKO : Piyanist: YORGO ve FEYZi ARSLANGfJ.. 
Klarnet : ŞEREF : Cünbüt: CEMAL ve DRAMALI HASAN 
Neyzen : NiHAD : Okuyucu YAŞAR ve HAMiD 

~:;::.:: : MAHMURE ŞENSEs, SUZAN, AFiTAP ve BiRSE;, 

---~-~-- --~---~---~~--~--~-__.,,, 
Babıali, Nallı Mescit 
Aksaray Gureba HüseylnAğa 
Edirnekapı Avcılar 

-----Cağaloğlu 

Pertevniyal 
Kırk odalar çıkmazı 

8 
5-8 

31.35 

Hane 25 00 
• 16 00 

Tekke meşrutahanesı ha. 
rem ve selamlık kısmı ve 

b« ,:::~: ;:~:~~;;,: bu ı:::; 1 Suadiyede, Asfaltta, plajın karşı# 
da büyük bir arsa satılıktır. ıJ' 

Satılık arsa 
Kadınlar için 1 

Alemdar. Çatalçeşme 
nıescı t arsası 

Ev 
15 
10 

00 
00 

Kitabevi tarafından cidderı larif bir 
kapak içinde okunaklı harflerle neşr. 

ıııBt 
Beyoğlunda Tarlabaşında :aas 't('J' 

:süleymaniye, Elmı:ruf 
Aksaray, Gureba Hüseyin ağa 
Ayvc.nsaray, Atik ı\tustafa Paşa 
Dayahatun 

Cami avlusunda 
Ay~ek ıdır ham ımı 
Medrese 

1.2 
33 
18 
9 

> 9 00 eclılıniş olan eserin kıymetı (50) ku. 1-~, 
lumba sokağında 2 numaralı evde 

-------------- 1 dam Se•posa ~ Kulhan 
Mekteb mahallı 
Hane 

6 
5 

00 
00 

ruştur Tavsıye ederı1 .. 

Tarakçılar Münhedım cami avlusun. 
da oda ve hala 4 00 

!!im-------~-.... __________ CEMAL SAHiR 

Zührevi ve cilt hastalı klan Or. Haf iZ. Cemal Bu gece Şehremini İnşirah bB}lçt~ Tercüman Yunus Dıraman 13 
Ediinekapı Derviş Ali Nurettin tekke l 25 
Sultan Selim Mism11.rc1 19 

Baraka ve b&h~e 
Canfeda hatun mekıebı 
Cami arsasında ikı oda 
Küçük oda 
Meşrutahane 

4 .. 
3 

00 
00 
00 H O sinde (Hind Mezarı) Şark o~,.r ayn mer (LOKMAN HEKİM) 3 perde. Sahir Caz konseri. Nuıll~ • 

Kumkapı, Kazgani Sadi Cami L2 3 
Eyüp Düğmeciler Oluklubayır 6 3 
Edlrnekapı Hatice Sultan Niyı.ızi Mısırlı 32-:10 Ahşab ~v 3 
Sultanhamamı Sakaçeşmesı ~6-3, 5 İki baraka 9 
Tahtakale, Rüstempaşa Papasoğlu hanında 26 Üst katta oda 5 
Çakmakçılarda Valide hanı üst katında 39 Odı.ı 4 

• 2 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 

Öğleden sonra Beyoğlu Atacdmi 
çar~ısında No. 133 Telefon: 'ı:i5 

Nöbetçi F czaneler 

Dahiliye Mütehassısı komedi. Pek yakında (A~k resııı 1 

Pazardan ba.,;ka günlerdı:: öğleden çid). 
sonra saat (2.5 t•m 6 ya) kadar İs- __________ __-/ 

tanbul Divanyolunda (104 numa- K d J •· ı ·• 
ralı hususi kabinesinde hastalarını a ın ar go tl 
sabah c9.5 . 12» hakiki fıkuraya M d kl ~ ds0 

M l 1 
Un eracatımızın ço uguP .ı. 

22 00 
Çakmakçılarda Valide mescit altında 13 
Küçükpazar Sebzeciler 153 Dükkan 

mahsustur. uayene ıane \ 'c ev t~ e- dolayı bugu··n dercedeınedı~ 
Beyoğlu cihetınde : istiklal cadde- kabul eder. Salı, cumartesi güoleri 

cesinde (Dellasuda), Tepebaşında fon: 22398 • 21044. itizar dileriz. Tahtakale Rüstcmpaşa Mahkeme 26 15 00 
Tahtakale Rüstempaşa Kutucular 8 
Çarşıda Çadırcılarda 30.:i2 

Mağcıza 

Dükkan 8 
5 

00 
00 

(Kinyoli), Galatatada (Hüseyin Hüs. ••••••••••••••••••••••••·-~ 
nü). Taksim İstiklal caddesinde (LL 

Kumknpı Muhsine Hatun Nişancı hamamı 11-15 • 3 00 
Çakmakçılar Tarakçılar 35 • 1 50 

1 50 
l 50 

Çarşıda Kazarlar orta 52.54 
Çarşıda Bodrum han alt katta 28 nısıf 

Yukarıda yazılı mahaller teslimi tarihınden 939 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık 
arttırmaya çıkarılmıştır. İstekliler 21/Haziran/938 Salı gönü snat on bire kadar pey paralarile be:-:.tber Çem-
berlitaşta İstanbul Vnkıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar Kalemine gelmeleri. (3459) 

ZAYİ 

monciyan), Pangaltı Halôskargazi 

caddesınde (Nargilcciyan), Kasım -

paşada (Vasıf), Halıcıoğlunda (Bar. 

but), Beşik taşta (Süleyman Receb), 

Sarıyerde (Vasıf), Ortaköy, Ama _ 

vudkö};' ve Bebek eczaneleri. 

I.stanbul Beledı·yesı· ı·la"' oları (Mehmed Kazım), Alemdarda (Arif 1 
İstanbul cihetinde: Eminönünde 

İstanbul Emniyet Altıncı Şubeden NeşctY, Kumkapıda (Haydar), Fa _ 

aldığım 5352 sicil numaralı nmntör şo- .. •••• •-•••• •••••• ••••• • • • •• tihde (Halil İbrahim), Aksar ayda 
för ehliyctnamemi 1..ayi ettim. Yenisi • Beher tonuna 130 lira bedel tahmin edılen Çifte Havuzla?" - Cadde • (Ziya Nuri), Şehremfninde (Hamdi), 
ni çıkaracağımdan zayiin hUkmü yok- bostanı yolunda kullanılmak üzere 1 üzumu olan 21 ton bitum Emüls.iyon Karagümrükte (Arif), Samatyada 
tur. pazarlığa konulmuştur. E.'vrakı Encümen kaleminde görülebilir. İstekliler (Rıdvan), Fenerde (Emilyadis), E-

2490 No. h kanunda yazılı vesika ve 204 lira 75 kuruşluk ilk teminat yübsultanda (Hikmet Atlamaz), Kü
makbuz veya mektubile beraber 13/6/938 Pazartesi günü saat 14 de DaL 

Hans Vaydman 

Doktor Feyzi Ahmed 
Deniz hastahanesi Cilt ve 

Uhrevi hastalıklarımutahassısı 

Ankara Caddesinde: Hergün 
ÖA"leden sonra Telefon: 23899 

a-ııa ..... ·--·-

mi Encümende bulunmalıdırlar. cİ> c3399• çükpazar (Hikmet Cemil), Bakırköy
de (İstepan). 

Denizbank Akay işletmesi Müdürlüğünden: Üsküdar, Kadıköy ve Adalar: Üs-

EV\·elce ilan edildiği veçhile Araba vapuru 11/Hazirandan itibaren küdarda (Ahmediyc), Kadıköyünde 
İstanbul _ Yalova arasında Cumartesi ve Pazartesi günlerı sefer yapacak- Yeldeğirmenindc (Üçler), iskele cad

tır. (3468) desinde (Büyük eczane), Büyükada

Sahipleri : A. Cemalettin Saraçoğlu lhami Safa 
Neşriyut mUdllrU: hhami Safa 

Rasıh..lıı'.! yer: Matbaai Ebuniya 

da (Şinasi Rıza), Heybelide (Halk), 

Kuzguncuk, Beylerbeyi, 

Beykoz eczaneleri. 

Hisar ve 

YAZ Gl!:LDİ hergün traş olmak zamanın icabatıdır. 
ıtl 

Traş bıçağı ıle traş levazımatını alırken DİKKAT ediniz. parall 
yabancı ellere vermeyesiniz. ıcel' 

HALK ve BOZKURT ismindeki traş levazımatını bütün ıneınlc ~I 
.. TÜ U t111a te arayınız ve alınıı;, Bu çeşitler OZ RK çocuklarının malıdır. nu 

SANA TÜRK OGLU TÜRKTEN BAŞKASI YAR OLAMAZ. 

Sahibi: FEinfİ ARDALI ve MEH1VIBT BOZKURT, İSTANJ3TJ1.ı 


