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Bir askeri heyetimiz 
dün Hataya gitti 

Bir kaç yerde birden 
zelzele oldu . . 

Memleketimizdeu sonra ' 
Belçika ve lngıltere de 

sarsıldı 
İstanbul, 11 (A. A.) - İstanbul 

rasadhanesinden bildirilmiştir: 
Dün saat 12'~i 5 dakika 42 saniye• 

geçe şiddetli bir zelzele kaydedilmif. 
tir. 

Merkez üstünün tstnnbuldan 8700 
kilometre mesafede olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Brüksel, 11 (A. A.) - Saat 11.58'de 
şiddetli bir zelzele hissedilmiştir. Sis 
mograf aletleri zelzelenin şiddetin. 
den kullanılamıyacak hale gelmiştir. 
Belçika'da birçok dıvarlar ve ocaklar 
yıkılmıştır. 

Londra, 11 (A. A.) - Londra'da 
Vest.Bronviç rasadhunesi saat 11.09 
da bir zelzele kaydetmiştir. 

Rasadhane neşrettiği bir tebliğde, 
bu zelzeleyi İngillz adalarında şiddet T H t belli b 1 hl 1 1 d A t k bl ö - G o il zelzele. Merkez üstü rasadhaneden 

Başvekil Celil Bayclr 
şehrimize geldi 

Dün sabah merasimle karşılandı 
doğru saraya gitti 

• Orkiye ve Faraaynınsa s·· lofeNr er n enPnRa yoanınlrEg srunlf OM uz ~~~ı:~ıı,u~:~~a;~,n~;~o~~~d~:~ı~~~ Ba,vekilimizin dünkü iatikl>ali 
sinde serahaten hissedilmi~tir. Tersa l Basvekil Celal Bayar dün 11.38 komutanlar, Emniyet Direktörü, 

'i 
muıı na sebatı e • • • • • n~nin önünde duran otomohiIJer malı 1 de Ha;·darpaşaya muva~alat etmiş, mali ve iktısadi müesseseler müdür

sus derecede kımıldamışlar ve sıra- 1 İstanbulda bulunan Hariciye ve Da- Jeri tarafından karşılanmı~ ve Acar 

TESI R 1N1 GOSTER O 1 
!andıkları kaldırıma yaltlaşmışlard;r. biliye Vekilleriyle Reisicümhurun motöril ile Dolmabahçe sarayına 

lf. 'f:::: .!!,~Cahid YALÇIN Ç k J umumi katibi ve Başyaveri, Vali, gitmiştir. 
·ıe lcıy : 0 gele~~;ı;; e os avakyada 
~~~ .. \:h:zt.;;t::ı.!'::'. Seçim komisyonunun icraatını Almanlarla PiyankO çarptı ! 
efka.ğı "ad· esaslı bir surette de- M·ıı ( C . . d .k •• k ltıe tı urrı~ni. g:ti~iyorlar. Türk 1 et er emıyctın . e protesto ettı muza ere R.. d k tJ •• 

?iç~Utıiye~Yesının bu h_:ıberi Ankaraı 11 (A.A.) - Hataya Orgeneral, istasyonda kendisjni . Prag, 11 (A.WA.) J .--: Prag hüku!11:· uya S) D a a Z a Da C a g) 01 g 0 r CD 
ıJ~ Şu.~he Yok ~ar~~la~acagmda mütedair Erkanı Harbiye anlaşma. seliimlıyan askeri kıta ve askeri mı- 1 tı, h~.zırlıyacagı mıll~yetler Statusu. k •• 1 •• • • 1 
&İtıdtlıuııa~ba .. Çunku bı~ Fransa )arını Fransız şark orduları ku- zıkayı teftiş etmiş VE! beraberincie ne Sudet meb~slarında~ Kundt ~~ra- emancının ruyası ya ancı ruya ımış. 
tlii~~ hiçb· tınıızın gergınleşme- mandam Orgeneral Hutzinger'nin bulunan diğer zevat ile tirene tam 1 fından Hodza ya verılen ve Sudet 
llı~h ıs dev~ .. rn~ayd~ ~~klerniyo~z. riyaseti altındaki Fransız askeri he- saat 20.30 da binmiştir. İstasyonda par~isinin .taı_eblerini ih.ti~a eden 8 Bileti keşideden az evvel geriye gönderilmişti· 
h-l:Ut old .. 1 kultur bağlarıle yetiyle, Antakyada müzakere et- heyetimizi teşyi edenler arasında hazıran tarıhlı muhtrayı ılave etmek • • , . • ' 
· ~~ u~~uz Fransa ile dost mek üzere genel kurmay ikinci Hariciye katibi umumisi büyük elçi suretile Henlein partisı ile giriştiği fimdı kemancı kıyametlen kopanyor 
~~ ~: ısteriz. başkanı Orgeneral Asım Gündüzün Numan Menernencioğlu, pek çok müzakcrel~ri.n ~asını genişletmeğl Dünkü keşide 46.000 lirank bil- tenberi gebe olduğu için ,aııtama-
'11!\ ~VisU ~~·.Hatay mese- başkanlığı altında Hariciye Vek&- generaller ve Hariciye erkanı naza. kabul. etmıştır. .. . yük ikramiyeyi kaz-,ıan b11etlerden maktadır. 
~ıl ~ı sue urkıye ve Fransa· Jeti biirnci daire reisi elçi Cevat A- rı dikkati celbetmekte idi. Salahiyettar mahfeller, hu~~metın biri Osküaarda oturan piyade Yüz- 12.000 liralık biletin bir parça-
Ceğj ~~ trıant~~te araları açıl.ması çık~lm G~n~I Kurmay ha.l'ekat ş~- Komiayonun Tebliii! muhtra ,esasına da.yanarak muza~ere başılarından Sabride diğeri de Bey- sı Beşiktaşta vapur iskelesinde çatal 
~~l ı.r \'akı g.n. kabul ecl~ınıye - besı rnüdüru Albay Feyzı Menguç Antakya, 11 (A.A.) - Seçim Jere de,am etmrğı k~hul etmesı ~~~ oğlu Kalyoncu kulluğunda 277 nu- ve Kaşık fabrikası müdür muavini 
~ u Cıheu ta~ıdı. M~I:nın ~u: ve h~rckat şubesinden Yüzbaşı Nu- kom.i~yon~ tarafından alakadara 1 mu~tranın her noktası~~ kabul e_t:~g~ marada pan~iyoncu olarak oturan Jaktadır. Diğer bir parçası da Ye
~o~t l'gun o]d amen hızım tezımı- reddın Alpkartaldan mürekkep 1'e- teblıg edılen 14 numaralı tebliğde ş:klınde an_laşılması ıaıırrıgeldıgını hizmetçi Evdoksiradadır. ~ilköyde dört amele tarafından alın 
~~iur'..Fakat ~~unda şüphemiz yetimiz bu akşam husu~i tire~le İs- sekiz giindenberı bır kısım hal- 1 soylemektedırler. Evdoksiya çoktanberi hizmetçi- mıştır. 
tıılQ llıu~ker l pla:matıar arasın - kenderuna hareket etmışlerdır. Sonu betinci sayfada lik etmektedir. Fakat bir müddet- (Sonu 4 üncü sayfada) 

t~~k; 1D-~i;.:~.~:~~;~:.:: çı·nde herkes ·ısı·ısnasız asker "ER s Aı:t~~ar E · · ~~or!~,>i~~~::!~~~tel:l~c::'. Ceçen rün, bütçe müzakere edi. srarengız cınayetler 
~ta. teb;e ayrı bir mantık ve ç· 0 0 •• lirken Büyük Millet Meclisinde, Ma · 

QhQ tay llıe ı~et. ederler. )0 tarthınde bugune kadar böyle arif Vekilinden istenen teyler ara-
tttı~Ydı Se esınin hiçbir mazisi aanda, bir de "istikrar,, vardı. Bu Hacıosmanbayırında bir ceset bu. 
b;ı~la burıaVe dİ~i memleket ara - Umnmi bir karar görülmemişti ı k~li~~· maarifimize ait her tenki-
bil lltnaı aır anlaşmalar vel dın ıçınde en çok tekrar edilenler- lundu, katil bir adam daha öldürdü 
~~ 'l'ürıttr . Vukua gelmeseydi Bankov, 11 (A. A. l - Bundan son. Askere yazılma muamelesi nufus den biridir ve artık, Maarif Veki-
~~lı SÖ:ue~~.n bu meselede en r~ a~k~re ~lınaca~ olanların aileleri. mıktan esasına mlisteniden müsavi tiyle beraber, Maarif Vekaletinin Ve kendisi de ölü olarak bulundu 
l~ ltıdan h oyleıneğe siyaset ba-ı nın ıçtımaı mevki!, nuiuz veya zen· suretle memleketin bütün kısımları. hademelerinden umum müdürleri _ 
~qh~t gö ·· ~kkı olduğunu bir dip-1 ginliği naıarı itı!.:ıare a~ınmiyacağı na teşmil edilecektir. ne varıncaya kadar hepsi kabul et-
İldı~ ~eğri!tı!e Ii teslim etmemek ~l.arbiyc nczaretınden bildirılmekte- Londra, 11 (A. A.) -- Cin hava kuv melidirler ki maarifimizde iatik-
tlıiı. Otes· d' udutlarımızın bir ır. l · · A ·ı 1 0· rar yoktur. 
tj~,''~ altı ın e, ecnebi bir haki _j Çın tarıhindc şımdıye kadar böyle vet erının merı rncnn 5 avcı tayyn- Zaman ve imkan olsa da, her 
~:.etıllj,, bnda koca bı'r Tu'"ı·k ekse-~ bir prensip konulduöu görülmemi.:. resi aldığı llongkonk dı.n bildirilmek M 'f ~ •• l "' ı.- ıene aarı Vekaletinden mektep-
)j~ettlıayı~. ;~~rnasına biz lakayt~, tir. tcdir. lere gönderilen bazı temimler, e-
hııllg· hİssin· l?..ım Yerimizde mil - mirler, programlar, talimatnameler 
t"~e • 'ka,..irn ı ruhunda duymuş F k . l . ·•talta netredilae, tereddüdün, ka-
~h~~ eder. 'r~~sak. aynı surette ~a:' ran onun tavyare erı rarınzlığın, programsızlığın tatırh-
1'\lı\>v da dt ıye hem bu hıssı J • cı hazan da ümit keaici bir tablosu 
l'ilsi etıi \'e 

1~UYor, hem kendisini '<trıl l ld meydana gelir: Hemen hemen veri-
hı.ıııla\ta~İYet .aklı hissediyor. Si - saga so Q sa ırıyor lip de geriye alınmayan bir karar, 
ltı~ tın Usr~Şte budur. Bütün yollanıp da taahih ve tadil edilmi-
let dhl.l~'ki ~nde inkar kabul et- • yen bir talimatname, ikinci bir e-

~elliııe :e\'cu:~ıeller, muah~~e .- lngilizler tecavüzlere bombardıman- mirle nakzedilmiyen bir tamim bu). 
"~ .. '<\tay Ursa artık Turkı- 1 . mak zordur. 

~'\ı ~elt llı ~avnsında geri gi - ı k bele edecekl ? istikrar nedir? Bir idare moka-
' llttlaın ec uriyetinde kaldı - a mı mu a er. nizmaaının birçok itleri ve vazifele-

. 1Yacak k' ~~h . ıınse bufona - Parıs, 11 (A. A.) -- Burgos radyo. ri arasında yalnız bir tanesi mi? 
fıı:ıda ~kı F'ra . . su, Sen Jan Dölüz üzerinde uçan "Her fey var ama bir de iatikrar Bugün İstanbul zabıtası, evvelki 

tt-~ h· 'l'Urk ~s~ ıçın Hatay ihti- meçhul tayyr.re hadisesini tavzih et- lazım!,, denebilir mi? gün Hacıosman bayırında başlayıp 
"'IJ)ı t.'Çbir ha a .kına riayet et - mektedfr. Me\·zuu bahis ~ayyare F. ran Hayır! istikrar, bu makinedeki Tilrk - Yunan hududuna yakın fp-
ı· · oır Vatı t hl'k • ı k l ıt-~ h l'rıahz · e ı e ve va - ko kuvvetlerine aittir. Tayyarecı yo- •f eme abiliyetinin ta kendiaidir. sala kazasında biten bUytik ve çok 
1 ~ıt&r1 u~r a~et~7zdL İşte lunu şaşırarak Fransız topraklarına Muvaffakiyetin yeai.ne mihekidir: esrarlı bir cinayet hadisesiyle karşı-
tıllltta dk bıüt~ ~ıyesını pek hak- girmiş; fakat vaziyeti fark eder et- 1atikraraız bir makine bozuktur, ia- karşıya bulunmaktadır. 
!~iy~r l\ buyd SSır eden , inciten mez derhal geri dönmüştür. tikraraız bir vücut hastadır, iatik- Polisin, jandarmanın ve müddei Maktulün Hacıoaman bayırında · 
:'IJ\ la ırı Qu ~- Son telgraflar Londra, 11 (A. A.) - İngiliz mat. raraız bir maarif idareai, bir ayaiı umumiliğin iki günlük tahkikatına cesedi ve metreıi Melek 
~liy0 Ytkile ~ı _d'orsay tarafın - buatı ecnebi bayrağı altında seyrü- idaresizliiin çukurunda, varlıkla rağmen, hadiseye karışanların ha- da İstinyede Bi1ezikçi çiftliği koru-
~~l r .. li'rnns vhı~e edildiğini gös- sefer etmekte olan gemilerin son za- ~ yokluk araaında aallanan zayıf ve viyetleri anlaşıldığı halde cinayetin cu~u Hüımü Hacıosman bayırınd<ın 
111~ esı ... · a ü1-'I. t• 1 k t b' b" n·· "kdere 'e d ~ . l k ı.' lltı] ·11n h 

11
. . r;.ume ı Hatay manlarda uğradığı hava taarruı arın sa a ır unyedir. sebebi henüz malıim değildir. Su uyu )' ogru men yo un e-

~~i~ aşl'l\a r ını daha umumi dan bahsederek buna bir nihayet ve- Her vekil zamanında Maarifin sebep ancak İpsalada bulunan ve narındaki hendeğin içinde yüzüko-
tı UI'~ .e!nıiştir :1~~ •• almak şeklini rilmesini istemektedir. istikraraızlıiından tikayet edilmif- katilin refakatinde otomobille ku - yun yatan bir adam görüyor. Ko-
tq ~ \t ~ran812 d ız otedenheri, bir Taymis gazctesı 1n~iliz gemileri. tir. Nihayet bütçe müzakere edilir- çan bir kadının buraya getirilme - rucu evvela bu adamın uyuduğunu 
t~ ile e Suriye . 0~tluk an1aşma - nin seyrüseferi ilnüne çıkarılan ma· ken Büyük Millet Mecliainde de sinden sonra kat'i olarak anlaşıla- zannediyor, fakat biraz dikkatlice 
~ltdı(Uşterekın ıstiklalini Fran- nialan hükumetin ortadan kaldırma. aesler yükseldi. Uzun bir tahlile ha- bilecektir. bakınca ceketinin tersine çevrile-

11' !lt\} · liatayen garanti etmeğe ğa karar verdiğini yuıyor. cet yok, "iıtikrar iatiyoruz!,, de- Hadisenin cereyan tarzını sırR· rek yüzüne örtülmüş olduğunu gö-
aştna ~1.meselesi umumt Muhalefet gazetelerı hiiklımete şid mek, tam manasiyle bir "maarif is- siyle anlatalım: rüyor ve şüphelenerek sesleniyor. 

1 arasında Türk detle hücum etmekte ve Nıyuz Kro. tiyoruzl,, demekten batka bir teY Hacıoaman Bayırında Ce\'ap alamayınca adamın yanma 
llu.eYİ (Sonu 3 ünC'11de) nik1 İngilız gemılerinin bom bardı. dt11iildir. Bulunan Ceset 1 gidiyor ve yü?.ünü örten ceketini 

11 ~a'tid YAI..ÇIN Sonu beşinci sayfada General franko * EV\'elki gün saat 8.30 sıralar;11- 1 
(Sonu 5 inci sa)·fada) 
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~ Sayfa: 2 YENi SA AH 

(ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SABA~ «Yeni Sabah» ın tarihi tefrikası: 18 •-----. " .' ,. lı ı; . . ·: '. . ·-

.... t>. r'*~tt:. 
. ~ ! . .- ·.,,,. - l ~-

1 ~·~ • • .... ··-"l· .,,,.,· 

Türkler karşısında 

Napolyon Bonapart Va tikan ve Berlin -
Roma mihveri 

Denizden garip 
bir alet çıktı 

isfanbul ve Yalovaya Yeni yaptırıla~ 
ecnebilerin rağbeti köy mekteplerı 

Yazan: Ziya Şakir Vatikan ile Almanya arasın -

Napolyonun Mısna gitmesi lngiliz daki gerginlik devam etmekle be- Bu cihan harbinden Mısırh seyyahlar için Bir kismında bu sen' 
raber birkaç haf ta var Jd iki ara- k t 
da aleyhtar neşriyat yapıldığı du- alma motörlü bir bir müracaat başında tedrisa 
yulmuyordu. Zaten Vatikanm ga- makinedir Mısırdan bazı firma ve müesseseler başlayacak 

amiralim çok sevindirdi! z~tesi dünya!._~ ~~lh ve salah tav- Rumeli Hisarı balıkçıları evvelki ak- Deniz Banka müracaat ederek, :Mısır. Kültür Drektörlüğü bu sene rt 
sıye edegeldı~ ıçın ~v~a ç~k~ra- şam denizden mahiyeti henüz kat'i Wann kalab~ık kafileler halinde yaz den onektep yapılacak köyleri t 
~ yazılarda~ ılk _mc.~ruliyeti uze- surette arila§ılaınıyan meçhul bir alet mevsiminde Istanbula gelmek istedik. eylemiştir: 

Fakat Napolyon da İngiliz amiralın~n 
yapmak istediklerini biliyor gibi ... 

rıne almamaga dıkkat eder.. Fa -lrıkarmışlardır lerini ve bilhassa Yalovada oturmak s·ı· . k da B k" ı·1 k t Al t l · · · ~ · ı ıvrı azasın e ır , ~ 
a man gaze e ermın neşrıya- Balıkçılar her gün olduğu gibi ev _ arzusunda bulunduklarını bildirmiş - . ' .. ~J 

tına dair gelen habet"lerde de Va- velki akşam da ağlannı d izd k- terdir. Bu arada Mısırdan İstanbula Beycelı, Sayalar; Eyup Sulta ;,; 
tikanın politikası aleyhinde yeni meğe başladıkları sırada :~ e;üç~· gelmek için vesait temini rica edilmiş da, Çiftalaıl', Kısınnandıra; _,,, 
söylenmiş şeyler işitilmiyordu. surette ağ 1 rf w _ ek ış ve Yalova kaplıcalrı hakkında da rna. kazasında, Yenikariye; Yalo'\18 a1 

ır a'i.ıgını gorer şaşırmış- .,_.a: ,,.._ 
Bu mukavelename imza edilir edil- ı beleye mukt~r olamıyacaksınız. A. Lakin bunun böyle devam etmi - lardır. Etraftan yardıma gelenlerin ~Q~t iste~r MalQm olduğu üz~re &ında, Elmalı, Kir~. Taşk~ 

mez, kalenin burçlarındaki ve kışla _ 1 miralım, donanmasile sizi muhafaza yeceği, aradaki gerginliğin yeni ağda büyük bir balık olduğu zannile, ıki sene evve~ İstanbul - İskenderı~e koz kazasında, Ali Bahadır, • (' 
lanndaki Şövalyeler derhal çekilmiş .• etmek istiyor, ve bu hususta müzake· tezahürü olarak ergeç taze bir ta- güçlükle sahile çekilen Qğuı içinden arasında Denizyollarının vapurl~ ~ş: Bakırköy kazasında, Yeni BcJ8ll'f ...it 
Bunların yerlerini Fransız askeri il - reye lirişmek istiyor. kım neşriyata başlanacağı tahmin muhtelif parçalardan mürekkep mo- lerken Mısır~an Y_.az mevsımı~ talca kazasında, Kızılcaali, ~ş' 
pl etmqti. (tistadıham) da, muka • Dedi. edilebilirdi r· lü kk- _1_c 1.. . b. lstanbulda geçırenler çogalmıştır. BıL Yakuplu Karaman dere sı-~ 
vele mucibince •-L-'--~-·- birinci" tak- Gu··mru""k Emini" Sey·ıt K . _t • or ve a umu a or u acayıp ır ma- h Yalo . ..hr ti . ' ' ~UDU& enm 11:ıen- Geçenlerde katolik kilisesi er- kine aksamı çı)mııştır. Bu vazi et kar- assa vanın anannı ve şo e nı kazasında, Hiciz, Karabeyli, 'I 
aitin1 alarak keneli semi.sine binmiş, di, hadit mizaçlı ve dü§üncesi kıt bir kan M •t htı d t l Y Mısırlılann bu müracaatları ehemmi - - ıaeafJ 
bir Fraıwz fırbteyni refaketinde ola. zattı. İngiliz zabitinin bu sözleri gu _ d ~ ı~ın acar ~ayı~~~ n ı:t ~~ a- şısında balıkçılar 0 civardaki gümrük yetle nazan dikkate alınmış, gerek lu~, Gokmaslı, Haçıllı ~e ~ ~ 
rak Tiryesteye litıni§ti. ruruna dokunarak hiç düşünmiye Iü. ~gı o;gr:ie l a~ ıg~~ arıcıye muhafaza memurlarına haber vermiş- turizm noktasından ve gerekse, Yalo- lennde yapılacaktır. Kfiltül'üfedif ~ 

General Bonapart, büyük merasim- zum görmeden~ . azı~ı em 0 an ar ı~~Iın ~a iş ler ve bunlar da makineyi muhafaza vanın rağbet bulması cihetinden Mı- lüğü m~an ~~t~in, M ~ 
le, Fransız Cümhuriyeti bayrağını, - Am.iralına söyle. Bizim, kimse - tı~akı Orta Avr_:ıpa politıka ale - altına almışlardır. Aleti görenlerden sırWann bu istek]eri memnuniyetle zet, Sıhhiye müfettışı DoktOI' ~ 
kalenin büyük burcu üzerine çektir _ nin yardımına ihtiyacımız fok. Fran. mınde nazarı dıkkatten kaçacak bazıları bunun deni2altı gemilerine karşılanmıştır. Haber aldığımıza göre den mürekkep bir heyet bU - _J 

mi§ ... General Dubvayı da Malta ada- sız.lann gelecekleri varsa, görecekleri gibi değildi._ Almanya ile arası a- mahsus bir tesisat olduğunu ve Harbi bzir k.aç gün içinde bu hususta kat'i birer birer gezerek yeni ıne~ 
sı muhafız kumandanlıima tayin ey- de var. Biz.. gürültüye pabuç bırakan- çık ~Jan_Y~tikanın .?rta Avrupada Umumiden beri denizde kaldığını zan. bir karar verilecek ve Mısırlılann İs- tmelini atmaktadırlar. Şimdiye_J 
lem.işti. lardan değiliz. v_e şıı;ıdı ~ılha~ ~~koslO\akyada netmi.şlcrdir. Maamafih aletin rnahi - tanbula ve dolayisile Yalovaya gelme. Silivri, Yalova, 'Bak1rkôy kaJP"': ~ 

Bu ti ,.... ___ , Bo rt, 1 sıyası faalıyetlerı goze çarpmakta- .. k ~ ı · te · d·ı kt" t t b ı t .• Jl sure c ueut:ı"tu nap;ı yo - Diye cevap verdi. d ':"' yetını at ı surette meydana koymak erı mm e ı ece ır. s an u - S- daki kö mekteplerinin teıne!JP·Jıf 
culuguw nun ilk merhalesinde ··h· Se • K · Ef d" · bö" 1 ır. Bu keyfıye~ Almanyayı da .. · • kenderiye ar8Slnda yakında vapur y "' 

mu ım yıt erım en ının Ye sert lakayd bırakmadıgı-: .r>. simd· b"r 1 ıçın alakadarlarca tetkkat yapılmak· . .. . tılmıştır. Ders senesi bı:ışına ",1, 
bir muvaHakiyet elde etmiş.. Malta cevap vermesini bir sebebi de; İngiliz ı~m - 1 l f d sefer\erı.ne başlmnak uı.ere de tc\kık- . eıııev-
kalesi gibi, çetin ve zabtı müşkül olan amiralının bu teklifini, böyle bir baha- kısım Alman matbuatında yazılan ta ır. ler yapmaktadır. bütün bu köy mekteplcr·nı t 
bir müstahkem mevkii, kısa bir tüfek ne ile karaya asker çıkarmak .için bir yazılardan, Vatikamn politikası- --o- --o-- atılmış bulunacaktır. ti 
ateşinden sonra, tcreyağından kıl çe- hile ve desise telAkki etmesi idi. na edilen hücumlardan Katolik TİCARET HABERLERi D • " • b• Geçen sene temelleri atıl~.ıı 
ker gibi sühuletle ele geçirmişti. İngiliz mükaleme memuru, aldığı kilisesinin son zamanlardaki siya- Z . aımı sergı ınası mekteplerinin Bakırköy kazası~ 

:. acı cevaba rağmen yine sükfuı ve iti· si faaliyetlerine dair bir lakım ma- eytin yağı Ve sabun d"' San:ıbayihbAirnkliği u:ndum~-~a~ib~ Had~it çük çekmece, Avas, Kartalda _.t. 
Fransız filosunun peşinde bulunan dalini muhafaza ederek: himat çıkarmak mümkün olmak- için bir kongre t'.~ :a . ara. a.n ~r~ıze on. Çatalcada Boyalık köyleri.nİXl ~ 

Amiral Nılson Maltanı G 1 B M .ı. ki b. . d kl f tadır. 1 ~ . . muştur Halıt şehnrnizde yeru yapıla. . . . . . u"lat• 
• n enera o-ı - aUöm , ızım ostaıie te i imi- . . . . . > • • lktısat Vekaletı zeytınyağı ve cak daimi sergi binası hakkında Ba-ş teplen ıkmal edilmıştir. 13 •· t, 

napart tarafından zaptolunarak kale- zi reddediyorsun .. Zararı yok. Biz a- Ka~olik kılısesınm I arıste~ı sn bun satı !arını tanzime karar ver- vekil Celal Bayar1a. temaslarda bu _ ders .senesi başından itibaren 
nin büyük burcuna Fransız bayrağı çıklarcla dolaşır, kalemizi diişmandan Kardınalı da Çekoslovakyaya gı- . . ~ . • . . . _J 
k·ıd·-· · h · 
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. . .. d. b k Al tb t mıHtır. Bu hu:-;usta alaka<larlann fı- lunmuş ve hazırlanan maket ve pro- ta başlayacaklardır. p-~ 

çe ı ıgıru, azırarun mcı gunü öğ. muhafaza ederiz. Siz, sadece bize su ınce u ısım man ma ua ı- . · . ş h dahT d 1 1nsı renmişti. ve erzak ven"ni•, onların d kl kt d h kırlerı alınmak üzere 23 Haziranda jeleri göstermiştir, Serginin kat'i yeri 

1

. e ir ı ın e yaptırı n 1 .1'ı ,,. parasını a nın yazaca arını yazma :t a a . ·ı ta d anel" ektc.P erv-. .> 
Bu hadse, İngiliz amiralını çok kız.- derhal tediye ederiz. ziyade beklemeğe lüzum görme _ An karada bir kongre toplaııacakt~r. k~rarlaşınıştır, In~aata hemen bu ay i- v~~ -~n m ers 

1 
m ars'.b 

dırmakla beraber, yine soğukkanlılı. Dedi. diği anlaşılmaktadır. Vatikanın 1 Kongrede bilhassa karışık yağ- çınde başlanacaktır Temel atma mera. K~ç~p~arda Eşref :aşa '-'e" fi.. 
~ uh f be · · · b' B k"I c }Al Ba ' ellı hın lıra sarffie bır ıne~· r .., 
gı~ .m a aza etmiş; neticeyi kle • Gümrükçü. Kerim Efendi, bu sö: • politikasında Almanlarca hoşa git- lar meselesi konuşulacak ve fiyat sıınını ızzat a,_we 1 e a . yar_ın . . e ııeifİ' 
mııtı ı d ·ı· t d" d" v. b ıı· l t kt l . d ta . d"l k . yapması kuvvetle muhtemeldir. Bır- rılacaktır. Vali ve Beledıy .ı:ıa · ere e ı una etme ı: me ıgı c ı o an gayre şu no a- mese esı e nzım e ı ece tır. hi . Ü .. cıa- ta fından o--

İngiliz Anıi.ralınut tahminine göre; _ {;cJebi! .. Bu belde, Devleti Aliy- da temerküz etmektedir; Fransa lik umumi katibi ayrıca Ankarada sa. ttın . st~ g ra u1D'ıd 
Fransız f1 fak r d k" . del . . -0--• . ·1 . ••t dd" d 1 ki . l ,_ mektebın ılk temel taşı kon ~ _,h 

ı osu, re a ın e ı pıya erı yei 0:-maniyenindir. Burada ne Fran· ile Italya arasında bir köprü kur- BELEDiYEDE nayıcı erın mu ea ıt ı e erı l8A- • .. •• • tel' V., 
Maltada bırakarak (Napoli) ye avdet ~zlaun ve ne 00 başkalarının ~ bir mak. Vatikanın 1Yayrct ve faali _ knda da müracaatlarda .bulunmuştu Bu bınada 63 uncu ılk ~e~ biıl 
edecek Oradan da Portekiz üzerine . k v i d . . . . ı· n Asfalt il -o--- lacaktır. Aksarayda elli dort ,, ) 
yol ve~~cekti. Haltiuki A:mira1 Nilson 1~\;.o .ur. arın ~-z e, ış•uıze gH n. yeti burada tonlanmaktadır. Çe- yo ar sarfile yapılmakta olan mekteP 

.. .. .. .. . . . ıye cevap ve 1• koslovakyadaki Almanlar arasın- B"ş s"n"lı"k "Ol • ·1 B 1 POLiSTE . · · 
boyle duşunurken keşıf hiz.metinde İngiliz zabiti sUkOnetini muhafoza d k" k l"k 1 • Al . " '" " "' programı ı e e e • kında ıkmal edilecektır. 
kullandığı hafif gemiler, ~ haberi edemedi. Karşısına, bu kadar~ş kafarı a ti afttao 11 kıpapdas.laı l!1 ı nk1kanyda- diyenin, asfalt yaptıracağı yollar diln, Bir sarhoş parasız sine- başka bir mektep 1e Kan . 

t . "rt _.ı, ya ara r 1 e en en ıa ın a b .. _..ı: b" 1. h t 1 ktı ş·nt:d kırk ge ırmı~enu: biı ada nın çıkmasına teessilfler ede· . . . A • eş yuz YL"UJ ın ıraya mütea hide l- • k . d. ~·ap ırı aca r. ı9'-' e '-
(Fransız filo.ru, bütün nakliye ıe- rck: da ~lıs~~e ın~~-atı t:_dbı.der.,a.lı- hale cdılmışt.ir. Bu para ile yolların maya gınne ıste l mektebin işgal etliği bina da·ı~ 

miler! de refakatinde oldug-u halde p k~lA B ·· ı · · d nacagı soylendıgme gore Vatu<an bir kısmı bu sene, bı" r kısı1u da gelecek .Modada Kur.bağahderede taQ narak bu mektebe tahsis ed1 

22 hazJranda Maltada_n hareket et : ed:C~i: a~~ma~ =z.~=~:e~nıet dbu sah~dadda] ~lm.'.mdya ile e1da~tın- sene yaptırılacaktır. Bu sene yaptın. ocaklarında bir kulübede yatan Alt tir. 
miştir. Ve gemiler, (lskenderiye) yo- Dedikten sonra, çıkıp gtti dan ~~ca e esme evaın e ıyor lacak yollar ~"Unlardır: oğlu Ali adında bir amele evvelki --o-
lu üzerinde, seyirlerine devam etmek- Güm.rükçü Kerm Efendi, 0 sırad" eme ır. S 1 h M .. F gün kendini bilemiyecek derecede ADLI YEDE " Be ı· ·ı R d k" ..:1 t u tana met, ısırçar<ıısı onü in- ,. "1f 
tedirJ htanoul hükfunet.inin takip ettig·i si· r m ı e oma arasm a ı uos - ı. ~ ' garhot olmuş ve Hale sinemasına Ceza evlerı· proje~.~ 

B hab al ils lugvun pek sıkı old11m1ndan bah- can aryokuşu, Kuledıbi, Meyi yoku- . k . l . ti K d .. 
u er, Amir N" onu son dere. yesete, tamamile muhalif hareket ey- ,..,. paraııız gırme ıs emış r. en ısı- 1 ti 

eli Sedı.lelı"be:o..ı· ·u!lt1"kaY'lın v .... zı·yctin - şu, Sultanahmetten Yerebatan sarayı- ne ma ı· olduklar ı ·· u··ııce b -ı Adliye Vekaleti cezaev e" 
ce sevindir .. Bonapartın artık (Mısır) lc·mşti. Çünkü; Osmanlı hükHmcti er- :ı v..: " " n 111 gor ag - 11 r 
a gitmekte olduğuna kanaat ıetire _ kU?lı, ~!cuıstz.lann, dostluğu ihaııet et- deki müşkülat gfü~e çarpmıyor de- nın önünden Nuruosmaniye camini:ı rıp çağırmış, küfür etrrUş ve niha. kında hazırladığı yeni kan\l pto1' 
rek, Fransız filosunu Mısır sahiHe • tıklerine kanaat hasıl eder etmez der- ğildir. İtalya ile çok dost olan Va- kapısına kadar.' yet y~kalanarak cürmü meşhut sini .Meclise vermiştir. BU .! 
rinde bastırmıya karar verdi. _ lh.:.1 ~iyasetlerini tebdil etmişl~ .. Ba _ tikan İtalyanın dostu olan Alman- Bebek istinye şÖsesİ mahkemesine verilmiştir. göre Cezaevleri müdUriüğil e ~ 

B k k t ·ı b" t"" ı·· şamamaktadır Kal kt · müdürlüğe tahvil edilecek ~ 
onapartı. uş ulandırmamak için, ıhusus İngiliz filosunun, çarpı~mak içiı; ya 1 e ır ur u uyu · · Dört yüz kırk iki bin liraya ihale P se esı 

F A 1mı D k k . d tun ·1ostu da dost o Ü hi.veti de genişletilecektir. ,,. 
ransız mıra gafıl avhyacak su. rrr.nsız donanmasını takip ettiğini üg-. eme ı os u - Evvelki akşam köprünün skü- B" edilen Bebek lstinye şosesinin hazır. A vrıca tahliye edilen ııı 

rette, arada bir mesafe bırakmamak'r~r.ir (ğrcnmez: lacağını söyliycnler menfaat ve lıkları bı·-ış· , ınşa· ata başlanm•ciır. dar iskelesinde vapur beklemekte · dıtıl · ed d"" li ik · • 11 '"'i. }ardan fakir olanlara yar ,, ... r. 
ıst i. . (_tn_giliz _donanması, herhangi bir s."l- hesab üzerine 0 nen po t a ış- olan ve Fenerde Tahtamiııare soka- ~~· Evvelce Nafıa Veka"l t ı ı· t" D k sadi .. ·le bir sandık kurulaca 

Ancak Fransız filosunun hareke - hılımıze ugrarsa; su, erzak ve saire ve- ]erini haklı olarak göı.lerinden u- e ı e s ınye 0 kında 4 numarada oturan 70 yaşla- "' 
tinden dört gün sonra hareket ederek rilmesi.. kolaylıklar gösterlmesi) zak bulundurmuşlar. :Fakat şimdi şirketi arasında yapılmış mukavelena- rında Hristo oğlu Bedros birdenbire -o-
muvafık bir rüzgarla haz.iranın 28 in. Hakkında, Akdenizdeki limanların bu sözü şöyle çevirerek Roma - me mucibince Dok fabrikasının ar. fenalaşmış ve sıhhi imdat otomobi- DENİZLERDE 
ci günü İskcnderiye önlerine geldi. reislerine en ser\ vasıtalarla haber Berlin - Vatikan münasebatrna kasından Tokmak burnuna kadar 0 - liyle Cerrahpaşa hastahanesine kal- Sus vapuru da te 

Amiral Nilson, Fransız filosuna bu- göndermişlerdi. getirmek istiyenler de var: I?os- lan saha, 48 bin lira sarfile §irket kra- dmlmış ise de hastahanede kalb ) d r ot 
rada tesadüf edeceğinden okadar e - İngiliz Amiralı Nelson, fskenderiye- tun düşmanı dost değildir. Işte fından "aptırılacaktı. Halbuki şı"rket sektesinden ölmüştür. a ın 1 ge ıy .... aJl.11 "' Almanvada in~051 tn1

" ~ 
mindi ki; kara görünUr görünmez, den çok derin bir teessürle ayrıldı . Roma • Berlin mihverinin sağ - İki yangın başlangıcı "' ' r' · bu yolu şimdiye kadar yaptırmamış- Denizbankın ikinci :Marnııı. t"i 
bütün gemilerine, (harba hazır ol) !Fransız donanmasının Rodos ve Girid lamlığı ve Al~anya - lta.lya dost- tır. Yol şimdi başka hır müteahhide Evvelki akşam şehrimizde iki .,•e" 
emri vermişti ... Fakat sahile yaklaşıp taraflannna gitmiş olmasını tahmin luğu namına llalyanm da artık van<rın ba~.langıcı olmuiı,tur. •rahta- vapurlarından Sus'un e~ ... tıııı 

· d l · · ıhale edildiğinden Nafıa Vekal1eti bu .J 
6 Kiel açıklarında heyetiPll" , 

ta etrafı araştırmıya başladığı zaman, ederek, o tarafa do~u ilerlemeye ı..~~. Vatikan ile mi.ıca e eye gırmesı kalede E!'!kt" Karakol sokag-ıııda 3 •e 15• """i k k k" b" r D k k da tecrübeleri yapılmış ' 
Fransız filosundan eser bile göreme- ldaı. ihtimalinden bahsedildiği işitilir- ır se ız ın ı.ı:aya 0 şir etinden numaralı handa aşçı Mazlumun ye-
di. . Halbuki General Bonapart, izim çok ken hali böyle düşünmek .lazım 1 istemiştir. mek pişirdiği yerin bacası tutuca - te.~lim alınmıştır. s 5 JJ1il 

B ı · D k 1 ki Ital J " Sus bu iecrilbelerde l · c1 t· 
onapart, sanki lngiliz Amiralının büyük bir meharetle gizlemişti. Ev - ge ıyor. eme o uyor . .. ya seyyar sa ıcıların arabası muş ve itfaiye tarafından söndüriil- mıştır. Gemi Trak'ın aynı ı 

yapmak istediği §eyleri taırnamile bi - veli Mısır sahillerine dolru yakl,,.,.•k- bundan sonra Almanya ıle muna- Beledı"vc seyva" snaf · · de b" t" mliştür. hazıı·lıklar tan1amland1ktıtt1 
J" "b" h k ed k ı O&o;l- sebatını daha sıklaştırmak istiyor, "' J • e · ıçm ır ıp ,ıı ıyormuş gı ı are et ere , evve l tan sonra. birdenbire gemilerin rota- .. Di.ğer y~n.gın_ ,ba.şla. ng. ı_cı ise Üs- vapur Temmuz başında lirıl .. b 
M sahili . d w 1 . f onu her suretle tatmin etmeği, te- 1 araba tesbit etmiştir. Yeni tip araba bu k d - k ,. ısır erme ogru yo ve.rmq, a. lanru değiştirterek açık denizlere çe· .u aı da Ha ımı) etı_m. ıll~) e cadde - gelmiş bulunacaktır. fstıı" kıl 
kat sonra birdenbire rotasını değişt· k 1 min etmegwi düşünüyor. Fransa ile hafta alakadarlara bildirilecek ve bu tip d 8 1 d kk- d 1 ,. v ı- i ~. böylece hareketini setredebil· sm e numa.ra ı u an a o mu_ş Bandırma arasında isJiye. ce ,..., 
rerek Girit adası açıklarına doğru çe· mişti. İtalyanın arasını bulmak istiyen haricinde araba kullanan iscyyar sa- ve burada çırak Mahmudun yakbgı purun :.;üratiyle müte;ıasıP o "'ıı 
kilmişti ... İşte, Bonaprtın bu mahira. Asıl garibi şurasıdır ki, İngiliz. fi _ Vatikan ile Almanyamn ar~sı bir j tıcılar menedilecektir. k~britten pam~klar tutuşmu~ ~e zere Deniz yolları idaresi ;;~$ 
ne manevrası sayesindedir ki, Ami - loru; Mısır sahillerinden aynldığınm türlü bulunamazken artık Italya· --o bıraz pamuk y~~dıl:~~ sonr.~ ıtfaı- ~farmara hattı tarifesi haı 
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ral Nilson Mısır sahillerine geldiği za. ikinci gecesi, Frarwz filosunun beş nın da Vatikan tarahndan ayrıl- MÜTEFERRiK ye tarafından son?urulmüştur. tadır. Su& vapuru İstanbul ~ıtıtı' 
man Fransız filosundan eser göreme- altı mı·ı a kta t·-· h ld d . ması istenmiş olabilir. o-- J<ısıı ' . t" çı n geç ıgı a e, o erın M . . ma ara~ını ynrıyarıya ..-ııl' 
mış ı ı Almanyadaki son ve C.'lV. anı dik- uammer Enş geldı KISA HABERLER Tenı 1•• ·. 

1 
Nils . zu met içinde dilşmanını görememşti. ~ dır. Denizbank idaresi ~ 

Amıra on, Fran11z filosunu bu. kat neşriyat bunu gösteriyor. Fa- ~ Bankası umum müdürü Mu - . . şında Sus vapurunun ilk fll~t' 
1amayınca, tamamile İskenderiye li - Fransıı.lan karaya çıkışı kat İtalya Vafi kan ile bo:-mşacak ammer Eriş dün Başvekil Celal Ba- , Denızbank, evvel:C ı~sın~ başla. feri için hazırlıklar yaprı111 

manına sokularak sahile bir mükale. I İngiliz filosu, sahilden uzaklaşır u - mı? • • yarla birlikte Ankarndan şehrimize nan Galata rıhtımı uzerındekı muha- cb - 1 kt . ~ 
k l .. be . . ı ıh me urı o aca ıı. 

me memuru göndermişti. Bu mükfı - zakfaşmaz; gümrlik emini Seyyid Meh- Hiç kehanet caiz olmıyan sual- gelmiştir. Muammer Eriş hafta tali- za u u s.ın!.n r hının manzarasını • 11ıı 
leme memuru; karaya çıkarak doğru. med K Ef d" t .1. 1 1 ler. Çünkü İtalya ile Valikan ara- !ini Erenköyündeki evinde geçire· boz.duuğnu gorerek yıktırılmasına ka- Karadenıze te .,.ııf erm • en ı ngı ız. er e geçen 1w 
ca - limanın mohafaza vazifesini de r . • • • sındaki münasebat c kadar bir- cek; yarın An karaya dönecektir. rar vermiş ve bunun için muhafaza Dcnizbank idaresi fell .,,, 
d uht tın· 1 İ k d . hadıseyı tasvır eden taıntıraklı hır B. d . . da K d • b"r tene" er e e ış b an - s ·en erıye eş -ı k birine girgindir. ır yur geTISI t~kilatiylc anlaşarak klui.ibe yıktı • şın ara enıze ı ~etı 
rafmdan Gilmrük Emini Seyit Meh. mc tup yazmış; hususi br tatarla der- f rl t t• k · · ıe, l\TAllKEMELEROF. rılmıştlr Bazı gazeteler tarafından bu e er ıp etme ıçı~ . J{ıt' 
met Kerim efendiye gitmiş.. İngiliz hal - Mısır vi!Ayetinin merkezi o - İzmir, 10 (Hususi) - İzmir yapmaktadır. Bunun ıçın ,c 
donanması amiralı tarafından reesmen lan - (Kahire) ye göndermişti. yarım düzine sabıka Halkevi 10 Temmuzdan 25 Tem hususta beleiye ile Deniz.bank arasın- vilayet belediyelerine ınlit rdt 

muza kadar devam etmek U
··zere bı·r- da ihtilaf _çktığı hakkında yazılan ha ,_,, 1 geldiğini söyledikten sonra: Kahirede bulunan hükQmet erkfını, _ dilmiş ve kendilerinden J ,,. O 

Beş sabıkası bulunan Mehmet a- t .. ter.t• t . 1. herler dogru değildir eli" 
- Fransızlalr, bir cesim donanma ve blhassa Kölemen beyleri bu hava- . . yur gezısı ıp e mış ır. tenmiştir. Fiyatlar çok u ·ıiJ 

ile denize çıktılar. Biz, onları arıyo - dıse kulak bile asmıyarak: dında bır ge~ç. evvelkı a~~am Kn - Halkevi azalarının iştirak edece- İ bu seferde bütün sahil flr i1 
F k t e "tt"kl .. b"l palıçarşıda bır fırsatını duşürilp A- w• b h t şçi kursları "CZilecek ' 'e Rize"·c ke.d!l tı•"'' ruz. a a , n reye gı ı erını ı me. Af . .. ""k .. i "lizl .. • . gı u seya a ta Afyon, Konya, b ., ıı 

diğimiz için bulmnıyoruz. Amiralım . ~ erın g~ınruEçuelyeA .. llahngı ;~~~ sımın dukkanından kosele çalmış ve Mersin, Adana, Ankara, Eskişehir, Fabrika ve mesleki kurslar hak- cektir. Halkın memleket .::.vı~ 
. ıyı cevap vermış... v , yauıu. yak.alanmıştır. Sabıkalarım böylece İstanbul gezilecekt" k.ındak_ i _kau_u_ n projesi İktısat, Man __ - tanıması için ileride b_u ::dw

1
;16' 

namına size şunu bildireyim ki; Fran- Fransızlar de~:ı., bUtün frenk devlet- "·anm du""zı·neye çıkaran Mehmet y . l kır. if M 11- 11 d f S zı afla 
1 

ou. ., J r , ı ı l,fu a aa ve ıhhat encu- diğer hatlara da tcşınıl e 
Sl arın bu tar ra ge mesi, memle - leri toplanıpta üzerimize gelseler; dün sabah üç.üncü sulh ceza mahke- enı ge en arpuz ar ı . d k"k . ı 1 g.Jl ~ m. e_n erın e tet ı edılmiş ve Mec- § ngilterede bu \l~ -a.{ıl 
ketinize suikast etmek iç.indir. Bura. cümlesini atlarımızın ayakları altında mesinde muhakeme edilmiş ve ı"ki Dün de İskenderundan bir pa:ti kar. ı A h il u ~· . ı.:;ın umumı eyetine sevkolunmuş- gümrükleri Baş müd r el 
ya gelip te bö,.Ze bir harelı!cte teşeb .,ezeriz. ay hapse mahkum edilerek tevkif puz gelmiş, ve bunlar derhal sebze ha- tur. Buna göre işçiler için muhtelif Nuri dün sabah şehriıniıe 
büs ettikleri zaman, siz onlara muka- ( Daha var) olunmuştur. l ıı·nde satılmıştır. ı d k ı l k yer er e urs ar açı aca tır. tür. 

sevemiyecegımı tttft9ıın .... - --



t 

... 
Piç 

Bir ın'" 
tunu d unekkit dostum, kendi sü-
iotecli n a .. san'atkar piç olmasını 
. • Eaer b .. t . k d IYi b" 0 u gun cmız an an 
nı·~ ır sanatkar yetişmiyorsa bu-

.... , sebeb· · b 
l!ak'k ını aşka yerde aramalı. 

atk· 1 
aten son zamanlarda san-ar ti . 

&ıhhatı Pı merhametli, şefkatlı, 
olmak~ hayırhah, idealist, nikbin 
&ara} 1 n çıktı. Bilakis hastalar, 
lerdi;,ar, hedbinler, nevrastenik -

Artık f ·ı 

w:xa l 

Amerika ve Avrupa 

Yalnız sulbü tevhit 
etmek kafi midir? 

Amerikal1 lar yalnızlık politikasını 
bırakırsa sulh bir 

adım daha kazanacak 

Türkiye ve Frans 
Baş tarafı 1 incido 

hukukuna muvafık surette halle
dilirse memnuniyetimiz , tabii 
daha ziyadeleşir. 

Sayfa: ~ 

110 

57 sene evvelki 1 
seyyahlardan haber! 

Ölen sefer hevetinin notlarını havi 
kutu bulundu, notlar okunamıyor lllanh.. azı ete, vazifeye, kahra-

harr' ga aşık asil ruhlu klasik mu- Pariste çıkan «Tan• gazetesinin 4 
kır~r ar?mızda yaşamıyor. Artık Haziran tarihıle yazdığı başmakale
tıeıı h?. Çiçekleri, melekleri, düşü- sinde Amerikanın milletlerarası po • 
'lok ulyaperest romantik şair de litikasında vaziyetini tahlil ederek 
§e ~~unların yerine bugünün diyor ki: «Amerika Hariciye N::ızırı 
te~ed n~ ?akışlı, zalim gülüşlü mü- Kordel Hul, Amerika hükumetinin 

13. dı ınsanı var. orta Avrupa işlerini uyanık olarak 

Filhakika Türkiye ile Fransa -
nın umumi Avrupa politikası üze
rinde ıanlaşamıyacakları lhiçbir 
nokta yoktur. Mesele Osmanlı İm· ı 
paratorluğunun ortadan kalka • 
rak tek bir kitleden ibaret milll 
bir Türk Cumhuriyetinin kurul
muş olduğunu Fransanın anlama
sında ve kabul etmesindedir. Bu

böyle bir politikayı reddetmiyecekti. 1nun çok zor olduğunu biliriz. Çün- Moskova, 11 (A.A.) - Kutup yanlarını t&kip etmeğe devam eden 
Amerika milleti, kendi mes'uliyetle. 

1
kü Fransada şarka karşı öyle bir Okyanusunda yeni Siberya takım- gemi biraz sonra bir buz parçasına 

rini cesare.tle ~arşıla~alı .ve bu su - ! telakki ve düşünce tarzı, öyle bir adalarının şimali şarkisinde bulu - çarparak parçalanmıştır. 
retle kendı an anelerıne rıayet etme. anane kök salmıştır ki Meşrutiyet nan Hanrit adasında tesis edilen is- Kaza neticesinde Delong ile ar
li-.. . devrinde Fransız diplomatları ve tasyonun şefi Mukonif, 1881 !!ene- kadaşları ölmüşlerdir. Bununla be-

B~.n~~r bı: tadkı:" saBğ~a~kcsba~lar~ılr ' maliyecileri kabil deği'l, bu tefek· sinde Amerikalı kaptan Delong ta- raber mürettebattan iki kişi yüze-
ki dusunmege eger. uyu ır mı - 'k·· kl' · b k d 1 U ~ · · · f · ~ 

Yaln~e hayatın hakikatları diye takip e~.tiğin~ _ ı:na~b~ata va~i' bey~na
lığı z~ fenalığı, çirkinliği hayvan· tında soyledıgı gıbı Naş Vıl de soy -
di go~rdiler. Bize ins~n ruhu lediği son nutku ile de beynelmilel 
""'Yde kirli bir torba tt lar İçi teşriki mesai lüzumundan ısıarla 

~ • 1 ur şe mı ıra ma ıı ar. mumı rafından ıdare edılen heyetı ~e erı- rek sahile çıkmaga muvaffak oJ -
let gerek kendıne karşı VP gerekse h tl k a· ~· T" ·k' . . . k b' . . . arp pa a ver ıgı zaman uı ı- yeye aıt Jurnah muhtevı ba ·ır ır muşlardır. 
başkalarına karşı olan vazıfelerını ye. · k d' l hl · d k" d • .. .. - b · t' 
. . ... b .1 d" .. ..1 k yeyı en ı a ey erın e ı ev ustuvane buldugunu eyan etmış ır. Mukanof fü:ıtüvaneyi siyah bir 

rıne getırmesı ıt.~ arı e uş~nu ece letler manzumesinin içinde görme- Janet gemisiyle suların seyrini ' · ·· 

"" e ıı .. h uza ı . 1 . d .. 
il•' :rç Vetle kin} h sunetle bahsetmiştir. Su h meselesı ve un. 
"'ret} d ' e, u. , - . d 

. . · . . .. .. k b. .1 . erının mu ım ır se e ı u ur. takip eden Delong, Janet ve a rı-
esaslardır Bu soz\er, Amerıka Ha- l . . "h' b' b b' b d 1 b h . kayanın yarığında bulmuş ıse de us-

rıcıye Nazırı gıbıd buy~· dır ~1 le~ın 1 Türkiye derin kültür bağlarile ye isimlerini alan ve Delong ada la- tüvanenin kapağından su girerek 
A e olu... yanın diger yerlerınde cereyan e en 

ı._tirtık sanat iyl'"' .. ll"gı•· şef· vukuat karşısında liılcayt kalmamak. 
siyasetin!. ~~are ~-~n ;ır. 1 ev .. e\ ~-~: ! Fransaya dosttur. Kavga ederiz,lrı dahi denilen jki ada keşfetmiştir. yazıları bozduğu için evrakı okuya
mının butun ~a .a byet.b ı e soy e ıgkı fakat kendilerini yine severiz. Yal· Malum olduğu veçhi le sularm cere- mam~tır. l\Cl a ıgı, guze ı ' . ld d - . f "d 

~- raınıyor B . 1 ta Amerıkalıların e e e ecegı aı e 
"""1Qto'I.~ • una manan ara .. . 

1 
. beyanattır Llikın u eyanat anca F ll k"'l .. .. ·· · . nız ransız sanının u turunun 

'> ı. ~ değ'l -~d'l d' , hakkında nazırların soyledık erı şa. 
<..e11:aır ı , Saı ı ı} 01'\lZ. . ld • "b' A "k f l' .,a, nıadd h . t yanı dıkkat o ugu gı ı merı a e -

filiyat sahasında sarahatle tatbık e- k, tak" b · t" '.k. 1 k .. .. k t· . 1 şar ı u ın ışarı ı ı mem e e-
dı'ldı"ğı' zaman butun ıvme ını a mış . ] . ld • lngilterenin harp 

hazırlığı 
Amerikadan kacan 

bir casus doktor 
erı in., ... _ eye e emmıye ve- • d . b' k" .. 1 .. d ·· 

iL -..._.ı ke d' · . h t f karın a yenı ır te amu u e sos -
"'tna} • n ısının ru ara mı ed' F k b" t'" A 'k 

: ~.. . tı yak aştıracak hır rabıta o ugu 
olacaktır Sulhu temın ıçın Vaşıngton k d F d k" "h · t d · .. a ar , ransa a es ı zı nıye e· 

d .. etti V k b" k l termekt ır. a at u un men a 
Oğurd • a ıa ır ço şey er h"k" . . . d" k d h f b· U fak t b" .. b d l 1 u umetının şım ıye a ar mu a a-

hükumeti hakikaten bazı teşebbus- ır·· t kd' d k l k ı 
Iere geçmeğe karar vermiş midir? vam e ıgı b~l ırk eh. ? a~] do ay 

ırer • a utun u o an ar ld - 'ht" tk" · 
h '&altı h'lk b b k b' za etmekte o ugu ı ıya ar vazıye. 
~Y d .. ·ı ı ah am aş a ır . b k - . . . . t'kb ld 

. . . aı·amızı aça ı ece ır amı e o-
Bu hususta şimdıye knd~r Reısıcum- lur. Çünkü bi7. Fransız kitapları Eski Üssü bahriler ve Geri gelmezse malı 

musadere edilecek 
eğı . tı ıra acagı netıcesını ve ıs ı a e 

.Atünekkit • birtakım teahhütlere girişeceği ne • 
hurun bu yolda bazı tasavvurları ol- . l 1 il ] ·ı h" 1 

. . ve rısa e er e, gazete erı e ası ı • 1• arı·şler 

llıç deınek dostum, Sanatkara ticesini çıkarmamalı. Reisicumhurun 
lllak ist ~e sadece bunu anlat • düşüncesi ne olursa olsun ve kendi 
etse de e~ış olacak. Aksini iddia nüfuzu ne kadar büyük olursa olsun 

duğu söyleniyordu. Fakat Harıcıye F h t .1 k r· yenı S p 
Nazırının nutkunda Amerika hüku- Branksa ayal 

1k ıtel çdo . ~eşguduz. Londra, ıı (A.A.) - Deyli Eks- Nevyork, 11 (A.A.) - )Iiiddei 
.. . t ' d . . aş a mem e e er e ıntışar e en . d b' • H d" 1 k · · d metinin bugünku vazıye ıne aır yenı b k't ...ı} k 1 1 k 1 pres gazetesi, Koşen Jımanın a ır umumı ar ı casus u ıl1ı mey ana 

d · Yıne b·· • .ıı a· Ç" k'" k" e\>irler· o.Y,e ır. un u es ı bugünkü vaziyette muhakkak olan 
~tka: ~e~ileri,. veli.leri e~:Ia şudur ki Avrupayı bu kadar karıştı
b~iünu Pıç-. dıyebılınek ıçın, ran haller karşısında Amerikanın 
~~r .san~ fenalı~ı. i~e .. ~ğrulm.uş milletlerarası meselelerinde lakayıt 
"Ctııtns telakkısını butun ruhıle kaldığı ve umumi sulh davasında A
tur! eınektir. Başka çare yok - merikanın bütün nüfuzunu kulian -

n d d azı ı al" ar, ma a e er o ayca k k A "k d k bir ifade tarzı vardır. nun an ola_ .. .. .. d k b'Jd•V• h ld üssü bahri yapılacağını ve aynı za- çı ar çı maz merı a an açmış o-
. . N b .. b" k' gozumuz en aça ı ıgı a e . . d d d b' 1 d kt G "bl'' t k A "k yıdır ki Harıcıye azın ugun ırço F d k" h .. d ' l d hal dik manda Vıllıngton a asın a a ır an o or rı ı e rar merı a-

Orhan Seyfi ORHON 
~;::::::====:::::::::::;:~~~~= 

lJ~ •. :.· SABAH •L-;;ı-:r 
ada doktor ve eçzacı 

tJ "ar nıı, yok mu? 
tıı rtada . 
e~tub hır okuyucumuzdan şu 

ll'ıe~aiıiu aldık. Bir kelime ilave et-
l1~ 11 .neşrediyoruz: 

b' •ta ıkı· 
~il' lllıııtak ırrı itibariyle pek sıcak 

1' h a olması doJayısiyle bil-
1klarıa ıın sakinleri birçok hasta-
d tnu 
bırıar b Cadele etmek zorunda
!' . <llU 1 clo1ct

0 
rrıücadele vasıtası da ta-

la Viıa/ ve ilaçtır. 
a l'l kabueıtte rrıevcut doktorlar has
/arnadıkı etm~kte ihtisas ve vukuf 
h~ah ıeı~rı .gıbi dört doktor bir 

a koynıak e!ınce bir hastaya teş-
lıac ırrıkanı yoktur. 

l'et•- nıeseı · . · il· ~ iki esıne gelınce: Vı!a-
aç buıuneczahane vardır. Birinde 

la Olduk rna~ ~diğerinde eczacı. 
hırı ecıoc!~ ılaç çeşidi düzgün o
~ rn l'eçeteı z. e.czahanede en mil
~.-r \'e Yah erı bıle - cezacı izinli ge-
~~· cahil ut. oturur - pratjk yetiş-

eı-. bır eczacı çırağı tertip 

teb'leornşu v· ı ~ 
ıtı· ııı ecıah 1 ayet bulunan Gazian-
ıı~' Ola• b •~eleri imdada yetişme
~r Çsı).lık e~kı Yüzlerce vatandaş 
~ 'rn ~·u .. 
tı" a1t için zu~den derdine deva 

' ahırete ~efer yapacak. 

lıtı Sa~1ı1c 8 
'~ tıııı na~ 08

Yal ve yardım bakan
t~ eteniıin arı dikkat!ni celbetmeye 

;ı ~erhn. tavassutunu sayğı ile 

mak istemiyeccği manasını da çıkar. 
mamalıdır. 

HER TARAF SULH YOLİLE 
HALLEDİLEBİLİR Mİ? 

iktisadi müşküliıt ile uğraşr.n dünya. kransda ~ 1 
Oa ıse. e~e eFr • askeri tayyare limanı vücude geti- ya avdete mecbur kılacağını söyle-

. . . d .. lt k . . A . at e erız. nun ıçın , ransanın . ~ . . k d . . 
nın vazıyetını uze me ıçın merı- O l İm t l ğ d rılecegını yazma ta ır. mıştır. 
kanın diğer milletlerle teşriki mesa. s~an ~b' p;:;a ... or u ~ ~Ta?ın a l Londra, 11 (A.A.) - Deyli Müddeiumumi Amerika tabii • 
iye hazır olduğunu söylemiştir. f:~ ta t tt~v~ . ugu .. ~ 1 

ka 
1~1 

mu· Meyl gazetesi, Kanada tayyare ve yetine geçmiş ol:n doktor Gribl'in 
Silahlanmanın ağır yükitne telmih b~ dazake ıgınl~ b.gorukr~~lıı. lunun harp devazımı fabrikalarının İngil-

d .. 1 . t" y . ız e uvvet ı ır a su tıme yap- ı .1 • t 1. l'k . Amerikan mahkemelerine celbedi -ederek şunları a soy emış ır: c enı k b'l d ğ'ld' tereden 20 mı yon ıs er ıng ı sıpa-
. b 1 k · · d'V ·ı maması a ı e ı ır. . ld ~ h b kt b leceğini eğer gelmez~e Amerikada-hal çarelerı u ma ıçın ıger mı - . 'h h b ' d T" k' rış a ıgını a . er verme e ve u 

- h s·ı·hı Bır cı an ar ın e ur ıye ne · · l · b' ·k· f d t kı' bu'"tu··n mallarının rnu""adere oltı Jetlerle birleşmege azır.z. ı a arın " h" b" 
1 

b"l sıparış erın ır ı ı sene zar ın a es " -
tedricen azaltılmaaı için müessir bir ka~.a~ mf'l~ ım.1 ır .~0 oy"?ı~a ı F\? • lim olunacağım ilave eylemektedir. nacağını tasrih eylemiştir. 

1 k hususunda çare cegını ı ıyat ı e gostermıştır . a- --o-- --o-
Reisicumhurun fikirlerine vasıta an aş~ıya varına kat kuvvet]i Türk ordusu harp za-

olan Hariciye Nazırının beyanatı;ıda ar~::u~~z~ir anlaşma ıle t<ıhdidi tes- manında dlduğu k~dar suliı za • Baltık devletleri Çinli müslümanlardan 
şayanı dikkat olan cihet, kendi mem. ı·h t k fikri Amerikada bıra_ ı manında da medenıyet davasına konferansı bir heyet Bag\,t dada gitti 
leketinin yalnız kalmasını intac ede_ 1 a a varma 1 b "" "k h" I 'f d b"l' 

kılmış değilse de şurası da az muhak. huybu ızkmet er hı _a e e ~ ır ve Ritra, ıı (A.A.) _ Rigada top- Cenevre, 11 (A.A.) - Muh:ır-
cek bir politikanın aleyhinde olduğu. •.

1
d. k' d·- .11 tl .b.

1 
ar ın çı masına ır mama teş • " . . · R · R 11 d 

1924 
· 

nun tezahürüdür. Amerikalılar bü - kak degı ır ı ıger mı e er gı ı . .. . . . . lanan Baltık devletlerı konterar..sı- rır omnın o an , senesın • 
ı Amerikalılar da silahlanma yarışına 1 kı] eder. Turkıye şarkta b.ır ıstık-. / nın açılışında dün bir nutuk söyli- den beri ikamet ettiği Cenevreden tün milletler gibi sulh ister, ada et ve d M d ı 

terakki ister. Dünyanın herhangi bir girmişlerdir. Amerika Hariciye Na- rar u~sur~ u~. . evcut ıp .?ması yen Letonya hariciye nazırı ~!un· Fransaya dönmüştür. 1866 senesin-
noktnsındaki bir kavga, bütün mil - zırı, Laheyde iki neslldenberi girişil. t~ahhutlerı d~ıresınde ve ~~t~ka- ters, dl!Jlyınıın bu kkmında iyaı;i de doğduğu Clamecy'de kendi evin
letlerin menfaatleri için bir tehlike miş olan mesainin :krlemt>si ve harp bıl haklara rıayet çerçevesı .ıçı~de vaziyetin istikrarı umumi ı;ulhiin de oturacaktır. 
teşkil etmektedir. işte Amerika Ha- kaidelerinin dah.ı insani bir şekle gir- sulh ~raf~arı o~anl~r k;~~ı~:rın~ tarsinine hizmet etmiş olduğunu Bağdat, 11 (A.A.) - Tanınmış 
riciye Nazırı bilhassa şu noktaya kar. mesi için olan gayretlerden bahisle de en ya. ~n ost .. o ~ra ur ıyeyı söylemiştir. dört şahsiyetten mürekkep bir müs-
şı muhalefet etmiştir. Bu nazariyeye demiştir ki: ·Biz mıllctler arasında bulabılırler Turkıyeye Madagas- Hatip, demiştir ki: 
göre silahlı kavgaların önunü almak teşriki mesaiyi kuvvetlcrıclirecek her kar ad.asına,. ~onk~~e veya ~on -ı "Bundan evvelki · konf er~~s~ıır-

lüman Çin heyeti, burada bir hafta 

kalmıştır. mümkün değildir. Hariciye Nazırı teşebbüse iştirak ctmeğe hazır bulun- goya gıd~r gıbı degıl de Belçıkaya da verdiğimiz kararları degıştır -
Felemcnge, hasılı bir Avrupa ül- mek İ"in hiçbir sebep yoktur zan . Heyet, milyonlarca Müsliiman şunu müdafaa etmiştir: Dünyada maktayız.> ... l 

k B"t" b 1 1 . • tlerdir 0 _ kasine gider gibi gelecek Fransız ederim. Çünkü biz bundan evvel Çin i namına Arap aleminin Çine meşru olan hiç bir ihtilaf yoktur i u un un ar guze nt\ e . d l . . b d . f "d ı;empatisini celbetmek üzere res:ni 
sulh vasıtalarile hallcdilebilmesin... . . . . : N ış a am arı ıçın ura a genış ve müstakil ve her tUrlü nü uz ve ı e-

nun ıçın Amerıka Hancıye azırının mütenevvi bir faaliuet sahası a • olo1'i prensiplerinden uzak bir si.va- mahfellerle temas etmiştir. Amerikanın an'anevi poitikasının ga 1 " 
ı beyanatı bütün payitahtlllrda ehem- çıktır. Türk Cumhuriyeti Lua • ~et takip etmegy e karar vermiştik. ,, Fransa - İspanya hududu yesi Vaşingtondanberi şu o mu_ştur: _ 

Amerikan milletinin sulh ve beynel. miyetle karşılanmıştır. Fakat niyet• san_ne ~~?hed:~amesin~en . beri Çocuk öldürenlerden Londra, 11 (A.A.) - Royter 
milel adalet için bir kuvvet tf'şkil et- ne kadar şayanı takdir olursa olsun takıp P.ttıgı dahılı ve harıd sıyaset b. . . . f . ajansı, Fransanın İspanyaya bita-
mesini temin etmek. Halbuki hiç bir iş sahasında kendıni göstermedikçe ile meslekini ve prensiplerini filf ırı ıtıra ettı raf komisyonlar gitmeden evvel de 
devirde Amerikanın bu yolda gayret cidden faydalı bir politikanın esasla· surette bü~ün cihana göst:rmi.ştir. . . l\liami, 11 (A.A.) - Uzu~. ~ir Pirene hudutlarında kontrolün tesi-

k k . . • "f' 1 t g'l Bu, ec:nebı efkArı umumıyesınde ıstintaktan sonra l\lak Kall, kuçuk si irin icabeden tedbirleri almauı ka 
t . b - k'" k dar zaruri olma rını urma ıçın ..ca ı ge mez. n ı. Tü' k . k'l"b . . t lk' d , . - ... " e mesı ugun u a - . . . r ın ı a ına ıtıma te ın e e- Kaş ı beşıkte yatarken çaldıgını ve bul etmiş bulunduğunu bildirivor. 

mıştır. Hariciye Nazırı demiştir ki : tere de uzun zaman ~ alnızlık polıtı. cek bir ciddiyet ve istikrarı haiz · bağırmagına mani olmak için ağzı- •• • • • 
cGerek kendi menfaatlerimiz için ve kasına bağlı kalmıştı. Fakat bugün dir. Ti.irk ve Fransız dostluğu her na bir tıkaç koyduktan sonra evine Komunıstlık ve Almanya 
gerekse bütün insaniyetin menfaati İngilterenin teşebbüse geçmesi bu iki tarafın da menfaatine muvafık götürdüğünü itiraf etmiştir. Eve g-el Berlin, 11 (A.A.) - Gazetele
için bu lazımdır.» Nazır, bundan son- hususta bir örnektir. surette inkişaf edebilir Bu yalnız diği zaman çocu[cun öldüğünü gör- rin büyük bir kıgmı Çekos]ovakya-

k 1 • d k Am~rikalıların da yalnız sulhu tav. Fransız hükumetinin ittihaz ede • müş ve küçük ce"edi civardaki ça- da yapılan komünist propagand:lSI· 
ra dünyanın birço yer erın e arı • ceği hattıharekete bağlıdır Bugün 1 l kl b k t C mn üç buçuk milyon Südetin akibe-
şıklık hüküm sürdüğünü söylenıiş ve siye etmek kafi olmadığını, lakin onu bu hattıhareketin hak!arımız~ ı ı . arı~ arasına ıra mış ır. e_ • tini tehlikeye koyduğunu kaydet-
en Parlak teahhüdata rag· men verilen azim ve metanetle müdafaaya hazır . t b k d b' . . sedın bılahara burada bulundugu mektedirler 

rıaye a ımm an ızı tatmın e· · 
sözün tutulmadığını ilave etnıiştir. olmak lazım geldiğini anladıkları gün decek bir mahiyette olacağı ümidi malümdur. Berliner Bör~enzaytung, Çek hü-

Nazır şunu da soylemiştir: milletlerarası nizamında yeni ve kat'i hasıl olmuştur. 1\Iak Kal, şeriki olmadığını id - kiimetinin komünistleri açıkça teı;ı _ 
«Amerikan milletinin menfaati, bir terakki adımı atılmış olacaktır. 1 Hüseyin Cahid y ALÇIN dia etmektedir. vik ettiğini yazmaktadır. 

~~~~~!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 
~ 15: s A D o F fevkinde bulur. Bir gün gizlice konu- çarşılıdan yediği dayakları ağlıyarak dar bulaŞJyorlar ki, o derece ülfet edi-json faraziyedir. Kocasın.1 muhabbetle il şurlarken Şöhrete der ki: anlatmıştı. yor ki ekserıya muhabbetle, ve hazan kalbini vermiş, olanlardan okadar kor-

- A yavrum sen böyle kulübe gi- Böyle karıların sergüzeştleri, fuhşa da hamiyetle biri çkıp da bunları saç- kulmaz... Fakat sevmeği, muhabbeti 
M bi evlere, Uzunçarşılı bıçkınlara değil sukutları hemen birbirine benzer. B~- !arından tutarak o çirkeften kurtar • ogüne kadar kendine bir sanat edin _ 

'r il AHALLE KARILAR( beylere efendilere layık bir kadınsın!. na ya zaruret, ya cihalet yahut zügürt mağa uğraştığı ..aman kadın bu kur - miş kadınların kalplerinde ne der.ece-
~ llln. liüse in R . Ü p N 38 S~n a~ırl~ğınca a:tın .~~-ğer~in... Hay. ay~aş bir kocanın vahşiyane muam~- larıcıya adeta teslim olmak istemiyor. ye kadar hakiki bir muhabbet kala _ 
~ edl!r k Y ahmı G R INAR o. dı .senı bır konaga gotureyım. Orada , lesı sebep olmuştur. O kadınlaradn hıç Etse de pek yalandan ediyor, bir müd. bilir? 

dı _dıtetie ev kızın bu kazaya uğraması 1 vurulur. •Rüyasında karpuz yesin , sade tavuk~a k~ymayla besle~r~i~. ~n biri .~e.~di sa~as~, eğlencesi için bu yo- det sonra yine o rezaletine avdet ar • Şöhret o akşam halinden, kötü san
ıı·&ı ~l.lne de Yokken misafirin gel _ tur~ yesin zararı yok Benim mak- son moda ıpeklı kumaşlarla gıyınırsın. la dokulmemıştır. zusundan kendini alamıyo:-. Ekseriyeti atından yandı yakıldı. Mailin kalbini 
~7iscırıt;~adüf eylediğini anlar. Ha- bulilnu der kızı alır ... · Fakat kayın Başına bileğine, gerdanına pırıl pırı~ B~ m~sele uzundur. Avrupa mu • böyle ... Müstesnalara, nedametle töv- cidden _rikkate getirecek z.eminlerde 
L f•ı . Çapkın nerede? G Is de d f k Gü •. ..ğ .. t H elmasları takınır salınırsın... Haydı harrırlerınden, romancılarından ba • bekar olanlara gelince bunların ma • inledi. Iki senedenberi zevcesinin re-"<llla ır-tik~ . e e pe er ı ara. vegı zu ur . em u • .. . . . . . . , 
"1: lsa ... 'Ne•p ettiği ayıp ve rezaleti çarı .. O evde geçim, düzen, rahat o- bu ~~meste oturma, haydı... . z~~arı fahış~l~rın bır_ kısmını mazur zilerıni hatır]adı_k~a, so~akta şurada :fıkasının meclisinden baska bir yerde 

tıı~ .... ge7.er misafirden hiç nam lur mu? Hırıltı gürültü başlar. Kocası Dıye kzın avucuna beş on lira sı - gostemıek ıçın haylı eserler yaunış - burada zevcelerının eskı aşmalarına bulunmamış, diğer bir kadınla böyle 
d4if(Qdırı.ı!oruı~eı.... Şöhretin kabahatini evlenirken affet- kıştırır. Söz birliği ederler iki gün son- lardır. Tabiatte her netice bir tesirin tesadüf eyledikçe, hasılı o ilk rezale- mahremane görüşmemiş olan l\L-ıile 
tı ~rtırıh, r, l'ıne toplanırlar. Çocug· u mı.: kızı 0 avı bile kabul eylemişken ra gelir, alır, götürür... sev kile husule gelir. Ateşe yakın tu. tin delillerile yüz yüze geldikçe yüre. b . hıı.ı· ı..-h d""k" 1 ı d ... e kar.. .,., J y d' •. k .. . k t 1 b' . . k B . . d b k 1 d d d'l u gecenın ca ı, u.. usus esrar o u. lı.ı e hec ... r verilir. Ev ilaçlarile sonradan muameleyi değiştirir. •Be • e ıgı arpuzun uzerıne ızın ye - u an ır cısım ızar. uz ıçın e ı • ği parçalanmıyaca ta ar erya ı . . . , . . . 
~ı::tdcn ~:•rler ... Zavallı Şöhret ö. hey filanına filan ettiğim karısı sen diği bu halt yeisten zavallı babasının r~~ılan ~onar .. ~ir cismi ~araret veya kocalar enderdir :zannederim. şil hoş geldı ... Bır .ıafta ev\;elısıne ge-
tıı~ el~qtrı. ad rtulur ... Kurtulur ama rüyanda karpuz yersin ha?> dan tut- menz~:en vefatına sebep. olu11... burudetın tesırıne terkedıp de sonra Böyle bir kadını tövbesinde ~a~it li~ceye kad~ görmediği ~nımad.ığı 
~il ~1rıda k· 

1 çıkar ... Valdesi kızının turur Her gece dayak her gün patır- P#rnye ne okadar fecı, ne de eğlen. yanmasına veya buz olmasına hayret bulunduracak sebepler muhtelıftır. guzel genç bır kadın zevcesınden zı -
d~t, ıt kaba~~itız Yemiş olmaktan baş- tı ... Artık Şöhret bu ~uameleyi çe • celi. Fakat kur~~z Şöhret bunu Maile etmek mu;afı~ olabilir mi ? Bina~:1~ Ya o kadın eski maişet:ne nisbeten yP.de bir samimiyet gösteriyor, bütün 
~~ dıtı·uı- tr.k?ulunmadığını iddia e. kemiyecek bir hale gelir... anlatırken teessur verecek surette aleyh cemıyetın fuhuş kapısı bu gıbı büyi.ik bir refaha düşmeli veya eski içini açıvor, imaleli manidar nazarlar. 
ti.ı • l{ih· • a ın buna ki · fl tellemiş pullamıştı. Mesela babasının sefil kadınlara açık bırakılıp da sonra ' . · 

lı::rı ottdan h mse ınan • O esnalarda, Macuncu tar:.ı ann - . . .. hayatından canı pek yanmı:ş bı..:ıunma- la karşısında ;geziniyor, eğlemiirme.k 
ıı~ 1 n arka atta fıkaradan görü- daki mahut evin madrabazlarından evınde zaruret hasebıle bazı gece aç bu gunahlanndan dolayı 'mueıhezeye . .. . . k" .. . . k , 

1 
b'ld'ğ" . kA , kl 

<ı ~<: '- sı kes·li ' kl h . f ' 1 . . . . H"" .. lı, yahut venıden duşmıyc ım an m•ı- ıçın mu tedır o a ı ı ı ışvc ar.ı ar-tı~~ Clıt? /\. ı r. Bu kızm sonu çığırtknnlc>.rından orta yaşlı bir karı yattı arını, ma ut mısa ıre ram oma. gırışınesı pek muhık olamaz. usnu- . ~ ~ . . .. 
"' ilr-ırı1 b nanın, babunın ked d Ş"'h . .. 11 .~. . 'L-h - d • k .. 11. tl' b" tlkl"f d'l . lerinden "enrliklerindeın bn .. ka bir saıt olmamalı. Veyahut vardıgı adamı dan gerı durmuyor, her emnnı ıcra • "-tfld ıçak er en o retJn guze ıgını, u-c1 usus ugra ıgı sı, u ıye ıce ır para ı e ı mış , e , ~ . 
~~~ it l>a açmaz. Nihayet uzun kazayı haber alarak hakikati anlamak vecihe~1e bu ;paraya kapılmış olma- geçim seımayesi, bir halas vesilesi bu- her türlü ihtimal ve ınuhake.n:?leri ya amade görünliyor... Del:kanlı o 
~hr'tıı tnı~klı~ çeken bıçkıcı mı? üzere oralarda gezinmeğe, kolaçana ~ından ileri geldiğini epey acıklı işve- lamıyorlar ... Çıkacağı felaketi göre • altüst edecek bir şiddetle sevm~lı ... akşam adile bir alem geçiriyordu ki 

~thı sarı e Uie işte onlardan biri başlar. Nihayet kızla görüşmeğc mu- )erle karıştırarak hikaye etmiş,hele miyerek, düşünemiyerek hemen o yo- O yoldan dönmüş bir kadının en zi. deme gitsin .. 
saçlanna ela gözlerine vaffak olur. Güzelliğini edilen methin koca nan1ına vardığı o çapkın Uzun - la atılıyorlar. Bazıları bu sanatla oka. yade gu,·enilecek iffot noktası işte bu (Daha var) 
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~ Sayfaı 2 

l~;iil 
. .A.OSIZ saadet 

Sıtkı - uhtar l<örükçüye -

Bugünkü maç 
Bu sabah saat 9 da Taksim stadın· 

da federe olmıyan klüpler arasında 
Apoye Matini kupasının final müsa
bakası için Şişli ile Galata Spor ta • 
kımlan karşılaşacaklardır . 

ayyare piyankosu 
Rüyasmda kezanacağmı gören kamancı kazandı, fak at 

rüya, yalancı rüya imiş! 
.. aşım cM ...... > anlattıydı: yegane nokta gençlığimden doğan bü- Geçen hafta Perayı yenen Şişlinin 

Hayatımda, hain içimi yakan tün delilıklerimi hoş gorecek kadar bugün Galata Spor karşısında ne ~·a
büyilk sevgimin bana temin edebile- makul olması idi. Fazla üzerime düş- pacağı her tarafta merakla beklen -
ceği bütün ümitlere gururumu kur - mesine rağmen beni oldukça iyi anla· mektedir. Şişli, bu maçı kazansa bile 
tarmak için veda etmek zaruretinde dığını sanıyorum ki, bu taminimde al· kupayı kazanmak için Galata Sporla 

Bileti, keşideden az evvel geriye gönderilmişti; şiındi · 
kemancı kıyametleri koparıyor 

bir daha karşılaşması lfızımdır. Çün- · t' 
kaldığım zaman askerliğimi yapmak danmadığıını zamanla anladım. Baş tarafı 1 inci sayfada Çingene kemancılardan Must:ı- da müdüriyete geri vermış ır. d,. 
için Trakyanın silik bir kasabasına Hafta tatillerinde beraber gezinti- kü Şışli yenildiği halel.! fa geçen keşidede Eminönünde Ni- Fakat aradan ancak on beŞ t 

k d Galata Spor hiç mağhip olmada:ı Dünkii keşidede 45.000 liralık t . . el b" b'l 1 f k t k"k • · l\Iustaf• 0önderilmiştim. Tahsil senelerimin "•l·jler yapıyorduk. Hi•· bir zaman en i- me gışesın en ır ı et a mış a 1\ ı a ge,.mış geçmemış, ..ı. 
b " " kur'a ile finale kalmıştır. Berab.!rliit 1 büyük ikramiyeyi kazanan 32.255 . d b b' k t d b ~ "d b ld ~ b. buçuJc ır 
gın neşesi; kalabalığa ve şehrin insanı sine mehtaptan, Haşimden ve bilhassa kd' . .

1 1 b.l . b" . pıyango an una ır şey çı ma- e en erı en u ugu ır uııe 
hazdan ı..-yıltan, y!>c:nma aşkını ko""rük· romantiklerden behsettiğımi hatırla - ta ırınde bı e kupayı Galata Sp:ı .. , numara ı ı etin ır parçası garıp t 1\1 t f d"' ""dd ı· rayla kan ter içinde gi<~enin öJl • 

uu ~ k - d b .. k.. 1• . A • • mış ır .• U;i a a un mu e ın snn - . Jc•' 
leyen gürültüsüne karşı iştiyamım en marn. Bu şekilde geçen bir aydan son· azanacagın an_ ugun u maçın ço • bır hadıseyc ~ebep olmuştur. Bır· günii olduğu halde para bulamama. gelmiş ve biletini istemiştir. fıı 
had devirlerinde idl ve deniz koku - ra kendimi yoklayınca , içimin doldu- heyeca~lı ola~agı muhakkaktır. • çok kimseleri dakikalarca guldürenl sı vüzünden son dakikaya kadar tabiatiyle gişeden biletin ge~i ~; 
sunu, hakiki manasile kütle hasretini duğunu ve her türlü serseri tezahür· T ekırdaglı ve Kara Alı ve acındıran bu hadisenin tafsilatı gişeye kel erek biletini değiştirmemiş derildiği söylenmiş; bunu~ ~ze~ 
yüreğimde tatlı bir çarpıntı hainde lere teşne olan haleti ruhıyemin katili fzmirde şudur: ve gişe sahibi ele bileti saat 12.:W öteye beriye koşarak biletını delir' 
taşıyordum. telakki ettığim bu yerde artık beni sı- tirmek için güçlükle bir buçuk (tf 
Geldiğim yer, grupla beraber gece- kan tahassUrün kalmadığını bırdenbirc Bugün İzmirde mühim güreş mü -1 temin eden Mustafa da kızarak 5 

:ıtin başladığı; gündüzün hareket im - gördüm. O zaman anladım ki, bu kız- sa bakası yapılmaktadır. Bu arada 1 V" l lenmeğe başlnm1şbr. d 
kanlarından mahrum, bomboş ve su - dan bana bazı şeyler sirayet etmiştir Türkıye serbest güreş ş.ımpıyonu Te. ~azanan numara ar Münakaşa o dereceye var.rrıı·. 

kirdağlı Huscyin ile Kara Alı de çok k" t ft b. k k" ·1 top1•11 
san bir kasaba idi. ıve onunla meşgul olduğum müddetce ·1 e ra an ırço ışı er ·irc1 

ıddıalı bil karşılaşma yapacaklardır 45 000 Ll.RA KAZ "-NAN 31803 "1553 31867 31885 31984 31990 t B d h:d· -..ııe se) Burada insan yoktu, akşamları inek lhariçlc alakamı kesmekteyim. Bu mu- , n .., mış rı. u arn a H ısı::u dilİ' 
ve mandaların konseri peşinde adale- ,şahede tesirile bütün dirayetım mah· Şild maçları 3255 320!56 32149 32886 32975 33295 33809 vaziyetinde bulunanların söyle 0ı-
lerinde güttükleri hayvanların ağır - 1 volmuş \'e ben kendimde bir tahavvül, Beşıktaş _ Gı.lneş takımları bugün 12,000 LİRA KAZANAN 33942 34211 34316 34504 34672 35104 nE' göre, Mustafa elinde kemıırıt 
Iık ve sarkıntılığını taşıyan iptidaililer, bir ikinci benlik vehmetmek gaflctıne Şeref stadında Şıld maçlarının kurdö 21249 35362 35682 35716 35748 35972 35992 Juğu halde: ·w 
kölelerle kerpiç odalann renklerine düşmüştüm. Gafletimin temadisi mu· 

1 
finalıni yapacaklardır. Bu maçın ga. 36239 36344 36427 36814 37014 37440 "-Ben şunu bunu bilmclllı b•gıı 

boyanarak çitleri takip ediyorlardı. hitin, eskiden alay ettiğim dedi kodu· lıbi de Gelecek hafta Beykoz takımı 10,000 LİRA KAZANAN 37496 37538 37646 3'i79fl 37840 37847 timi ele almadan şuradan şuraYll 
1
, 

Ben, evvel mü!ekkiremin bu mutlak lanna ve tazyikına karşı c:O» nun iz· ile karşılaşacaktır. :lH>26 38085 38088 38235 33520 38628 38671 mem; bu bir buçuk lirayı bul~~c~ıı' 
sükut içinde gömüldüğü hayrete mü- ı:eti nefsini korumak endişesine mu· Fenerbahçe - Pera lOOO LİRA KAZANAN 38771 38879 39460 395~0 39700 39793 kadar neler çektiğimi ben bıltfl IJO 
tehayyir; bir müddet tencbbüt ettkten vazi olarak korkunç bir kararla neti· Bugün Fcnerbahçe takımı kPndı 35424 37671 39838 39845 39918 39997 Akşam rüyada da gördüm. Baıı~,.. 
ve belki de biraz onlara benzedikten celendi: Evlenecektim; vilayette bir sahasında federe olmıyan takımların 30 LİRA KAZA:~ANLAR gOn para çıkacağını uykumun di'°' 
sonra içimden esen rüzgarlara kapıla· muallimlik alacaktım. Yuvamız .. ilah. en kuvvetlisi olan Beyoğlu Spor ta. SOO LİRA KAZANAN 20 21 46 181 375 425 ;;ında söylediler. Sabah dellle i)I • 
rak şehre, onun kalabalığında aradı - ilah... 1 kımile Şild maçlarına hazırlık olmak 310 5249 5444 7697 10219 10947 558 606 646 884 906 971 gece yarısından sokaklara dö\.r 
ğı, bir an için bile olsa, sürüklendim. Kararımı kendisine söylediğim va - üzere bir müsabaka yapacaktır. 15616 21522 25575 25883 28582 1222 1458 1520 1610 1935 2105 diım, parayı buluncıya kadar , •• 

İnzivaya ... Çünkü bana ebedi yal - k!t. şaşırdı. -~~bette her basit ge~ç ~ı~ Varşovada karşılaşma 200 LİRA KAZANANLAR 2207 2342 2448 3rr?4 3036 3257 vurmadığım yer tanıdık, b1sıtıl rtJ" 
nızlık mukadderdi Artık bir hatıra gıbı bekledıgı bu olmalıydı. Aılesını F p l tl t' t k 3302 3336 3364 3480 3494 3n35 raba kalmadı. Sonra bu kada~ ,r 

· . . . . ransa ve o onya a e ızm a .ım- " kk t k · b" d b"I tı"""'ı 1 
olan sevgimle ya=yacaktım Sevgime haberdar etmesı ıçın ona ıcabı kadar 1 18 19 H . d ,, d 254 820 1018 2753 3492 4320 şe a çe eyım ır e 1 e "' b·ır 

r • . • . arı ve azıran a "arşova a 4059 4127 4194 4308 4831 5113 . 1 G rb . d b ·rrı ı 
burada değili tabii Bu belki neşemi ve zaman bırakmak fedakarlıgını da yap· k 1 kt B"lh (1500) t 4487 4670 4890 5596 6269 6731 5305 5549 5690 5790 5853 5860 me ın er. a ı a sız e enı d ıııl 

·· tun. arşı aşaca ır. ı assa me - 1 time ikrami,·e ,.ıkacağını anili ı 
yaşama arzularımı erittirdi. Kendi re müsabakaları çok heyecanlı ola _ 10556 11202 11846 1~874 1:n49 14815 5865 6037 6076 6154 6533 6755 " Y 

kendime ka...,, onun huzurundan Ben, ezeli kör, artık kurtulacağına kt 15039 16832 17470 22126 22969 24235 6912 7059 7158 7169 7184 7517 da ondan :saklıyorsunuz. " d' 
.:>'. • • ~· ca ır. D B sırtl 

gelen mesuliyct ve ittiham hissini bu ıman etmış kazazede sabırsızlıgile pupa D ·· k 26948 29292 29989 aJ82fJ 34093 34510 7808 7940 8060 81)87 8094 8156 iyo bağırıyormuş. u 1< i .. 
suretle kaybetmiş oluyordum. yelken uçmak ve hedefini değiştirmiş unya upası 37492 8239 8512 8640 3923 9082 9178 Eminönü meydanında yap11acıı re• 

T k d
.. .. ,,_,_ . . bulunan bir alabildiğine sevmek azmi Geçen pazar günü Fransada Ko -1 . tim lak için caminin önüne gele ti' 

c rar masama onunce JUJ(; ışım, . . . 100 LiRA KAZ~NANI AR 9317 10050 10320 10422 10482 10620 ı 
buradak. t sf b"lm k . k" ıçındc çırpınarak kerpıç duvarların lomp stadında dünya kuptısını oynı. • · ' ' dürbinle etrafı tetkik eden ve ,., 

ı a mo ere uya ı e ım anı 10877 11363 11583 11603 11648 11688 k Jl ır 
olmadığına göre buraya şehrin hava- şiirile gaşyoluyor, inek ve mandaların yan Fransız ve Belçıklı milli takımları 854 820 1018 1452 1499 1650 11866 11911 12154 12517 12547 12617 da sırada da minarelere çı 11 ııi· 
sından bir pa ' k k k b konserini derin bir hazla ruhuma dol· 45 bin kişi önünde karşılaşmışlardır. 1796 1980 26:H 42!14 5463 6932 12615 12681 1276 t 128,.0 12857 12924 bircilik mütehassısı Prost acabll r'f 

rça oyma ' asa anın d Cok h"k' F · ır t ' -r "S zı· mclu"'kk~nın da yıkılmasına 1<_
9 ., 

kasvetli tablosuna biraz hacim ve ha- uruyor, şehrin gürültüsüne, denizin k- a ıtmf oyNn~ykanl ran:ız ılnbı ı ~- 6960 7371 7578 9621 10903 11460 12~83 13033 13042 13231 13387 13421 u t klP • 
rcket vermek için didinmek oldu. Be· tuzuna lanet ederek derbeder hayalı· .;mı s~·~ ·r or ~··o .~nın guze ır ŞU- 1 11476 13432 13·H2 151[>6 16207 16232 13449 13593 14331 14819 14903 15149 verecek mi diye gözleriyle b~ıı) ıııı 
nimle beraber vazlfedar genç arkadaş- mı çekip ~evirecek meleğe tapıyor - tı e ga ı ıyet go unu yapmıştır 16996 20285 21670 22027 22388 24202 15198 15323 15599 15841 15915 16189 den gişe sahibi (Ximet ak ndisİ 
larım vardı Memurlar vardı Dk. okul dum. Maamafih bu kadar beşeri bir b' .. d h 1 .. •t 1 1 ı 24951 25192 25849 27311 28967 29724 16235 16498 16670 16828 16776 16944 kadar me:;ıgül zamanında e ~ 

· · -· k" _ • . ır mu a a eye mustenı o up o ına · ı ıc 1 ııı1 vardı melegı ha ıkaten sevmegc asla ırnkan d _ ··w k . d" 31388 31500 32006 3:16~!) 33712 34907 17086 17173 17231 17298 17320 17529 rahat bırakmıyan Mustafaya jl._ 

D"r.hal toplantılara ı.. ..... ladık Bunlar olmadığına da emindim. ıgınıD~~~~nd~e ıstcbr .. ım1 k 35642 37128 38432 39385 ve "Ben seninle mi uğraşBc•,, O' '"' ~ · B" k d .. - uşun um ve oy e arar ver - 17579 17745 17845 17869 17994 17998 e• 
tabii, kasabanın yegane iki katlı ve ır genç ar a aşı, namım_a mur~c~- dim. .. 50 LJRA KAZAN ANI.AR 19038 18064 18426 18800 18895 18153 yoksa eliyle (Prost) u gö:iterer ııJ. 
b 'b" · 1 1 isl' b" ı atla muvafakat cevabı getırmek ıçın 18283 19319 19'71 19504 19560 19720 nunla mı'. Sen bir buçuk Jirat.ıJc·ot u gı ı ış ere e ver ... ı ınası o an _ . . .. .. Verdiği sarih cevaplar, soğukkaı,Jı- -ı 
"Ik kt 1 d B . . . o akşam kızın aılesını gormek uzere 66 513 6133 860 98j 1100 19747 l9816 19895 10(\07 19982 20027 Jetin için bu kadar gu··ru··ıtü cdı~ao 
1 me ep yapı ıyor u. enım ıştıra- . • .. . . lığını belirten duruş karşısında ayıl· uJ • ...-

kim ne art.ık bir hayal olan muhabbc· v~laye~.e .. gonderıyordum. ı_lk ı:nekte - dım. Kuru bir selamla ayrıldım. Bu 1407 1649 1867 24~4 2615 2706 20333 20764 21040 21114 21672 21851 sun; ya ben ne yapayım yine ( j4' 

t . k · k -~ d . bın buyuk sofasında basıt bır nic:an 3054 3176 3420 3428 3435 3738 2l960 22107 22''27 ''2243 22311 22692 ta) ı"-.:aret ederek bı"r p"rınsl< 1'.11o ın rea sıyonu, ne mes enet 11a esı . . _ . ,. kadarını bekemiyordu ihtimal, göz . ... ~ • v .. "' 
, ~ . merasımı yapmaga, hıssen merbut ol· . 3810 4144 4275 ·1431 4516 4591122813 23280 23290 24::i21 24380 24455 retiyle dükkanımı buradan Jc• ..,,. 

taşı~an bu yerde nadır vukun gelen d - h ld kl h d lerı doldu. 4765 4844 i938 9 5162 2 6 d·ver 
bir hayat alametine karşı duyulması m~_ıgı~ a 

1 
.. e a e~. d~.~~-tım a __ mekv· Kendisine acele yazılmış bir mek • SOO. 5 O ı 24470 24719 2484S 25(139 25151 25152 rırsa ne yaparım sonra,, ; ~· get 

cu ıye ıme uzum gor ugum musta • 1 kk"' .. b"" .h 1 d" 5487 5677 5721 5!.l52 f'980 6299 25345 25504 25531 25792 25848 25950 bağırmış ve sonra da sakin bır s ~ 
noı:mal karşılanacak olan tecessüsten bel nişalımla tayin emrimi alır almaz tBup ah te~e ~ur~lkta ıı ı ma . etme ıml . 6894 7092 7206 7618 7661 8300 26017 26057 26075 26135 26147 26309 J1 gelıyordu .. Bu, sadece bendeki hareket . u, ayatınun ı ve son nıınnettar ı-

9207 9
? 

9 2 9900 
le Mustafaya dönerek u _.Se 

1 
pi 

"h · .• . evlenıneğe karar vermıştim. ; k"I · D .. -· d .. k be • l - 74 42 • 9576 9877 126517 26550 26561 26ôl8 26668 26684 eğer biletine para çıkacak 0 ı.ı,. 
ı tıytıcının tabıı hır neticesiydi. . gını teş ı ettı. uşun u çc nı ana- 10168 10365 10468 10503 10706 10930 ce 

.. . Ertesı sabah arkadaşıma sokakta yışındakı isabete karşı duyduğum • 26784 26989 27134 27153 27222 27239 ben ödeyeceğim, -daha diye t11fr 
Böyle bır akşamdı. Tanıdık bir ses, raslayınca şaşırdım. Bana söyledığine • 1 k k b d k" "f d · 10967 110'15 11 l25 1l200 1l436 11549127370 27377 27578 27608 27617 27771 var mı?,, sözüvle lakırdısını J<eS ~ 

birkaç kişilik br grupta müna- .. . . . ıayran ı ' me tu um a 1 ı a enin ıs· 11585 12031 12085 12420 1281)8 13397 . . ., " - e · 
k ~ . b l l .. lgorc akşam kıza rastlamış, kendısını tihzasından dolayı duyduğum pişman· ı . _ ı 27890 27971 28303 2ı479 27600 27674 tir. Mustafa da bunun ilzcrııııl6~ aşa etm .. ,ı, u ut arın arasından su- gitmekten o menetmiş l - .. . .. ki er O . 13174 13194 13219 13403 13:ı84 13626 27744 27752 27873 28!J31 29201 29319 kinleşmiş ve etrafındnkilereed·ıcl 
zülen bir güneşe iyiliğe gibi, kulağıma ·· ıga ve uzuntuye e en ı . na erış • 13fi82 13872 14113 14253 14356 14540 1 . r: ı 

Serscmliğim biraz uzunca sürdü mck ve vaziyeti aydınlatmak imkan • 293,)0 29397 2!.!402 2!)478 29643 29679 rek "- Şahitsiniz ya, söyl .. fi 
çarptı. o tarafa doğru ilerledim. İlk h k d" . kt be. o . ı - k d b h a· 14572 14625 14627 14764 14933 15012 30124 30141 30268 3041'' 30561 30670 rını duvdunuz deg-ı"I nıı·'. ı, dne . emen en ımı me e attım. te- sız ıgı arşısın a u ırs artıyor . ı- · - " 
mektebın muallimiydi. Hoşlanabile· ' . . . 15299 15675 15715 15732 15740 15933 130691 30709 30711 31 '47 '>1238 313~1 oradan tızakla.<ımı~tır. 

w• • bessüm, her vakitkı ibi bo n - lıyorum kı, artık hıç evlenemiyeccğim. . • 1 
v ;) "' ~ 1 

ccgım tipte, oldukça okumuş br genç g y uma a 0 1 1 . 1 d d "hf 1 16146 16206 16409 16520 16A49 17047131432 31611 3172$3 3H.lll 31980 32070 d r O 
kızdı. Dans ederken konuşmnmıı; tılmak için koştu. Sonra, besbelli ar. nu.n a ev enmış o say un a ı _ıına. 17215 17403 175~i3 17583 17624 17920132236 32277 32506 32628 32655 32934. Hadisenin burasına k_a ıı_ t<fll 
k ı . -· t k b k d · • 1 w mesut olamıyacaktım. Bu hakıkatı 

1 

kısmında pek fevkaJadelık ) 0 

o ayca ıstcdıgım mecrayı buldu \'e 1 u a ar samımı 0 anuyacagını ta- . .. .. 18059 18.113 18717 19677 19696 19815 32961 33179 33342 33364 33484 33701 }et 
b d . .. .. 1 - onun daha evvel sezmış olması, butun Çünkü her ay birç0k kimse ~,. 

u ar muhıtte, butun meharetimize sar adıg~ndan duraladı. kendi 71ıflarını ç.iğniyebilmesi beni e _ 19925 20133 20264 20342 204l5 20486 33738 34007 34228 3.;345 ~~4360 34506 şekilde biletlerini değiştirnle~l~e 
rağmen gizlememize imkan olnuyan - A şam arkadaşımla görüşmüş · z.iyor. Onu unutmam da mlimkün de • 20278 20324 20618 20318 20901 22000 34686 34777 34793 3:)081 35116 35123 bayiler de bu biletleri müdllrl·, 
mukadder macera başladı. sün! dedim. ğil. Hele kaybettikten sonra, bir daha 22332 22540 22834 2~420 22775 22994 35189 35207 35680 35890 35952 36018 geri gönderirler. Fakat bunda•~.; 

Onu ~~~~i~~ lüz~ın görmiyorsam, sa- - Evet.. hiç görmemek üzere kaybettikten son· 23193 23363 23627 23?8? 25006 25095 36028 36091 3631!) 36:l43 36488 365~5 rım saat :sonra meydana gele!l •ıt' 
dece yuzunun claıma dalgın ifadesini - O halde benimle evlenıniyeceğini ra benim için en büyük fedakarlığı 25534 25717 26000 26503 27475 27760 36789 36802 37043 ?-7245 37414 37707 yet a:ııl enteresan şekli doğllf 111 
ve hiç bckle~e.diğimiz bir zamanda. si· söylediğin de doğru demek... yapan kız.ı sevmiş olmak... İşte bc~i 27865 28225 28270 28298 28310 28896 37766 37919 37956 38223 38455 38623 ve ortalığı da 0 nisbette karıştır 
ze çarpan, cınsuıde az bulunur zekası- - Evet... asıl ölduren bu ... Bu imkansız saadet 29086 29174 29296 W300 29444 29476 38660 39003 39028 391!57 39161 39415 
nı kaydedeceğim. Onda beğendiğim - Bu kararımın şahsi ve herhangi ihtimali... 29484 29601 300137 30552 30757 31317 39312 39817 

tır. 

Yeni "SABAH,, ın romanı: - 18- konuşmak istiyorum. Sen benim ar· - Bu nasıl olur? Niçin başka biri· le verecek. Fakat gidıp senin alın:ın Doğurması yaklaşan rnadall1 ııJ11 

iP•••••••••••••••••••- kadaşımsın değil mi? ni? Diye sordu Hel. Puka acıyordu ; lazım. koskocaman karniyle Hel'in ya J:> 

il • • il -Öyle zannederim. Diye cevap böyle yazın böcekleri tarafından ısı- Hcl: ayrılmıyor ve bakısları genç 8 

~ADIN LAR GOLU v°'d' ''• ellerini ~izleri Ustündc b- nlm•ş, lircnküzilmlerilc boyanmoş , - Aman yarabbi! diye düşündü ve banyo koyafetinc, b;zularma '" ·• 
•• •• vuşturarak bekledı. yaşlarla ıslanın~ küçük ellerile yanın. canı sıkılarak dudaklarını ısırdı. 1 senin çok güzel hattına takılıP. ;vr. 
·~·-•••••~•••••••••••••••••••-~ ~ ~u hlr hizme~ iht~a~m olu~ da oturan Puku okadar çekici ve gü· ~Yavaş gi~ annem~ s~ir başa~ yo~u. Saati~ ~~enin ~ 
Tercüme eden: Nebahat PEYAMİ SAFA yazan: VİCKİ BAUM sa, bunu bana yaparsın değilmi Puk? zel buldu ki küçilk kızı göğsi.ine doğ· rısı tuttu. dirseklerini parmaklığa dayayar 

Eğer dans edemezsem son derece• bir kriz Gel k d f .. . .. . . _ Yanında ki çalılıktan bir ateşböceği ru çekti, kollarile sardı ve yüzünden He! yavaşça odanın içine indi. cınacak bir hnlde, Hel'in yaıııJl~~i 
canım sıkılır üzülürü İ . b. 1 ~= k • ece e a goruşuruz. Şun alarak avucunun ıçıne koydu. İstedi· öpmeğe başladı. Puk bu küçük ve na. Hel cesaretsiz değ-ildi. Bununla be· nlmıyordu. Dilsiz ve sagır Sl~ 8

Jc9 , m. yı ır caz1w ço ... yorgunum -· k d k 1 b. d ğ"l rı 
beni çılgına döndürür Sek" gu·· J.Y 1 k d k ··· gım 0 a ar o ay ır şey e ı. zfk buselerin altında gözlerini açmış raber Bojanın yatak odasına girince yüzme dersleri almaktan gc ııı1 

· ız n son- 1e apı an çı tı. Fena halde hırs· p k fı ld d . .. . · · k k ld' b" · b ·ıe ı11 
ra BUyUk otelde bir gece eğlencesi lanmıştı Ona elli iki ilin lazımdı. Bu u .. yavaşça sı a ı. ona bakıyordu. Hel ımuteessır olmuş· ıçınc bır or u ge ı. Bu yaz ıraz yordu; Hel bır melek sa rı 1' 
var Eğer gidemezsem hasta olaca . . · . . . § . . - Soy le bakayım. Hel on1:1n nefes tu. Fakat elinde değildi; ne olursa ol- fazla kadınların kendisile meşgul ol· zaman ona da ders veriyordtı. g 
cağ~m.> - sabıt bır f~ır halıne gelmıştı. Puk alışını duyuyordu. sun söyliyecekti. Puku yanına bırak. duklarım düşünüyordu. Kendisi]e gözleri ve siyah saçları ile ço1' d• 

Helin laka t, çocukça bir katiyyet· bahçe~~ çok~n _akşa~~ı~ ~~ranlığında - Puk büyük bir kederim var. An- tı ve birdenbire: cParaya ihtiyacım Mora aşık olmuş, aşktan, sevgiden, bir kız olan Vefi aşikar bir tarı re 

1 .. lediw. ~-zı . .. . Baro t"t yere çomelmış fırenkuzumu topluyor- lıyor sun değil mi? var Puk.> Dedi ihtirastan, teskin olmamı~ arzulardan şuna gittiğini anlatıyordu. :aer ) ) 
e soy gı so erı uzcrıne n ı - du • · d rtlıı. 

redi Aynı zamanda dunuk ve parlak · . w Kuru ve kısa bir cev.ap verdi: Kız sadece sordu: taşacak bir hale gelmişti. Ekserly i - getirişinde göğsüle genç a a çı:lli) 
··zı· . ldı d d . d cBızdc, bu dağlık yerde, herşey - Evet anlıyorum. Bır dakika da. _ Nekadar? çinde tehditkar bir iflnk, benliğinin muşak bir tazyik yapmadan ge 

go erı nçı , genç a ama erın e • 
. b ktı y Ah' . ed" geç oluyor. Daha bu üzümler çok ek· ha bekledi ve sonra ellerile yüzünü - Elli iki şilin yahut elli üç. en derin noktasında bir ayrılış ve si. du. ı.tı1'e 

nn a · avaşça: c · Işte ... > D 1 k k wl b l d l · d . l . i d "ld'ğ'nl l . B l b. d ~·ıd· 'feı• 
d

. 1 . d h k . . . . şi.> diyerek Helin ağzına bir salkım apatara ag amağa aş a ı. He Pu· Geniş hır nefes al ı. nır erın n son erece gerı ı ı lıs - un ar ır şey egı ı. _111 ve ış en a a uvvetlı bırbırıne çarp- . w . tJW 
w . . . . soktu Çalılıklarda ateş böcekleri do. kun bukadar bu şekılde agladığını hıç - Şimdi, dedi, kalktı ve koşarak e- sediyordu. asıl Anita idi; çünkü Hcl on ,.e 

maga başladı. Incecık elıle levanta çı- • .. · t• B" ğ "b" M B ··k rt M b ""nl . akl r;uıı 
W• • • • • lac:ıyor ve cKadınlar G"T' ·· b"" _ gormemış ı. ır yaz ya muru gı ı, ne ve gitti. Helde hemen onu takip etti. ay, u eneııı ve se ay onu aşa geçen gu erın sıc • lb tı11 

çegı kokan mendilını yakalıyarak tıt. -s ' 
0 unun-. u · b" 1 k d . • l" ·· }''ki k d' d k t t b"I' ah oJltl . .. .. .. yilk sivrisinekleri insanı vn:ıldıyarak hır keder ne ır zor u uymadan , Antrede kalbı çarparak Puk ı bek ı . guç u e en ın en uza u a ı ıyor. şayışlarının tatlılığını d a deJl' 

rıyen dudaklarına gotur~u. soku orlardı. Hel karanlıkta ağzına yaşlar yavaşça hoş bir şekilde ve mü· yordu. Yukarıdan genç kızın ve kapla- du. Fakat cKadınlar Gölünde-. bulu· mıştı. Ya Karlo Senop'a xıe 
Hel tclUşla sordu: cSıze yardım e- r· y. . . . , .. temadiyen elleri Uezerine düşüyordu. nın gürültüleri işitiliyordu; kapılar a. nan bütün ötekiler, ellerinden geldi- Bit- akşam taraçada her zall1811 l'e 

d b·ı· · · 1 N · t · . ? D" ırenküzlimlerını dolduran Puk ın yu- Ell . . . ... d kt·v· k" H l l f ld d . . . .. .. b 1 kl d k Iıkta, e ı ır mıyım.. e ıs ersınız. c ıye .. .. .. . erını yuzun en çe ıgı va ıt e çılıp kapanıyor, ses er ısı aşıyor u. ğı kadar, Hel'ı endışeye duşurmck ve u uştu arı yer e, ·aran ,0ıı 

soro~. Fakat Baron başile rtt cevabı zunu. ~-oremıyordu. . . v gülümsediğini gördü.. Puk rüzgar gibi merdivenlerden ine· altüsten geri kalmıyorlardı.' dini May'ın yerine koyarak \~1tıl1 
verdi. KUçuk kızı oradakı bır sıraya dog. Puk zor anlaşılır hır sesle: rek neşeli bir sesle: Kambur Rezi başta gelıyordu. Sa. rasına atılmamış mıydı? Hcl §··ptııe 

Zahmetle: ru götürerek: - Çünkü sen başka birini seviyor. - Anneme söyledim, dedi. Benim bahleyin südünü yatağına kadar geti. sıkılgan Karlonun kendisini 
0 

,,9! 

- Teşekkür ederim ... Dedi. Küçük - Gel, Puk. Seninle ciddi surette sun. Dedi. param yok. Annem sana memnuniyet- riyor, etrafında fırıl fml dönüyordu. (Dah!l 

· sevemlyecegımı au•• ... ·····-
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Esrarengiz cinayetler Bir askeri 
heyetimiz Hataya 

kın tazyik ve tehdide maruz kaldığı. 

Hacıosmanbayrında bir ceset bulundu, katil gitti 
bir adam daha öldürdü ve kendisi de Greta ihtiyarladı mı? Baş tarafı 1 inci sayfada 

örü olarak bulundu nın m~ahcde ve tesb;~ edildiği bil. Avrupa sinema ,rlecmualan G~ta 
dirilmektedir. Herkesin hangi ce- Garbo'nun artık ihtiyarlamağa başla-

ka Baştarafı 1 inci sayfada 1 danile şoförlük ehliyetnamesini ve maati istiyorsa oraya kaydedilmekte l dı~ını, yüzün~e .~ti.yarlık buruşuk -
ldırınca b" · U k k 1 sıhhi mua'-·eııe cüzdanını her saat katiyen serbest oldui!u hatırlatılmak l luklannın sezıldıgını yazıyorlar. Bu l'a ır emaye e arşı arsı- ~ <> • • 
Olduğunu ı Ç" k'. t · üzerinde bulundurmak mecburiye- tadır. Ve bu tazyik devam ederse haber yıldızlar ınemleketı olan Isveçte 

ada... an ıyor. un u ya an b'" .. k b' · d 1· ı·ı 
•uın başı k · · d d' l tindcdir ve metresinin söylediğine kayıt muamelesinin derhal tatil e- uyu ır esır uyan ırmıştır. sveç ı er 

takağında pıht lan ıçınk e ır ve sb? göre 0 da bö'-•le yapmaktadır Bun- dileceği ilave edilmektedir Greta'yı bir an evvel aralarında gör-"li"" ı aşmış an sızan ır ~ · · . . . 
·~tın )'arası -..r.1 kt d. dan da Lütfinin öldürüldükten son- Bugün vaziyette tek bir deği- mek ısterler. Bunun ıçm her çareye 
" goı u me e ır. be • ....1 f k A .k d 

.ı· &\Otucn ll.. Ü • ..._ ti ra hüvivetini gösterecek ve:;ikalann şiklik varsa o da Türklerin tehdit Ş vurm ... i.ar, a at onu merı a an 
"ın ı: usn yme ce.11.e cese- w • 

b "ıerine ört k k k D cebinden alındığı anlaşılmaktadır. edilmelerine artık müsaade edil - oranın scrvetmden ayıramamışlar, 
tnt · ere oşa oşa Pr- İs od 1 ( · ıı· '-- d \' . Jandaı-ma. karakoluna haber Ydlovalı :Meleğin kanaatine göre, memesidir .. Bu hal karşısında giil- vcç st yo arı mı ı uttyram) a ını 

deı-ıyor. Rarak ld S J cinavetin sebebi mutlaka bir kadın mek mi, ağlamak mı Hlzım tayin e- taşıyacak olan bir film çevirdikleri ve 
ar... o an arıyer an - J • • b f' · · . 

d ·•ıa kuınand 1 y d meselesidir ve katil Lütfinin kendi- deılemez Türke karsı tazyik ve u ılın ıçın yıldızın memlekete don-a . an ıgına ve ora an • · ·. . . . 
il llolıs ınüdu·· ı--- '"dd · sini ihmal ederek evine gelmediği tehdit kesildiği gün komisyon t.az- mcsını bekleınektedırler Greta Gar -

ıtııı • • r ugune ve mu eı- . · b b r· . . . 
ltlıhğe haber veriliyor. gecelerde nUikadar olduğu başka ~tkin _başladığım ilan ediyor. !ürk o, u .ılım hıç bır ~11enfa:t bıı.-kle~e-
• llk Tahkikat bir kadının ya dostu veya kocası - lıstesıne yazılanlar aynı gece oldü- ~en, ~aıasız ça~şacagına soz vermış -

ı.... Öıleden 
80 

"dd . ~ dır rülürken nefes almıvc..n komisyo- tır. Rıvayete gore Greta memleketini 
"llJa\" nra mu eıumumı · ~ k I 1 ~ 1nlerinden Hakkı Sükrü ile Otomobil Nerede 7 Ve Katil Kim? nun hayatiyet göstermesi için Tür. pe az .a sever ve _bundan dolayı da 
b Ye.r jandarma k ~ •il _ Maktul Lütfinin şoförlüğünü yap- kUn yüzünün birnz. gülme.si laztm- yakın bır zamanda lsvcçte sinema s.ı-
tı '
0
•1 Sa!irn Özalp umKan . anı HJ u" tığı ve Nikonun mal sahibi olduğu dı. Bugün bir tek vaka kaydedil- nayinin terakkisi için iki milyon do-
c~ ve omıser s.- . J - • 

(ik 0tsan vak'a yerine giderek tnh- 2972 numaralı taksi otomobili orta- miştir ki, o da Reyhaniyede e.ski re- ar teberru etmıştir. 
ata başlıyorlar. da yoktur. Otomobil her tarafta a- jimden kalma milis ve istihbarat Sinema teknisyenleri, Greta'nın 

tıı Cesedin üzeri aranınca 615 ku- ranırken Türk - Yunan hududuna zabitlerinin gözü önünde bir Tür- ancak iki sene daha beyaz perdede 
-a: llara ile iki şilin bulunuyor. yakın kazamız İpsaladan müddciu- kün dövalmesidir. Komisyonun tel- çah.şabileccğirıi, sonra onun da diğer 
~~dan başka cesedin üzerinde mumiliğe ve polise gelen bir telgraf mih ettiği tazyik ise hiç şüphesiz bu yıldızlar gibi inzivaya çekileceğim tah-
bll) l'elini gösterecek hiç bir şey hadisenin düğümünü çözüyor. değil, tedhişlerine devam etmek is- min etmektedırler. 

ııııaınıror. Bu maliimattan hadisenin şu şe- tiyen uslıeciler hakkında yapılan 

Creta 

Frank 

6000 c 
700 c 

12000 < 

2000 c 

81500 

g0ı Adarnın başına sıkılan kurşun kilde cereyan ettiğine ihtimal ve- takibattır. Komisyonun bugüne ka- y ıldızlann masrafları 
fıtırkağından girmis ve sağ tara- rilmekte ve katilin de Ali Rıza adın- dar Türkler aleyhindeki hattı hare- nedir? _,,.,~.,,,.w.,,,,.m,,.,.,.,,,,,,,.u,,,,,.. 
t~ ;n çık.nuştır. Ku;şunun girdiği da bir şoför olduğu anlaşılmakta - keti müdafaasına teşebbüs dahi e- . . § Meşhur tenorlardan Jan Kiepura 
r.,ı.a1 ta barut t h . 1 . t d '' f dır demiyeceği kanar aç,ıktır Bu tebliğ Bır ~ınerna mecmuası orta derecede .1 . 1. ld M rta E rth Ro ·111 d'-. a rış erme esa u · · . ı c scvım ı yı ız a gge -
\,:ı.. ıgı için tabancanın hemen şn- Büyükdere Yolunda Bir Gezinti ile tarafgirliğini isbat ede.n delille- bu· yıldızın Pariste veya Holıvutta ya- da bul ,_._..ı. la c· l- d' 

!!illa .. • . .. 1• b" d h k 1 d u 1 k f _ ına unma .. ~uuır r. ıne.wn ıa 
tnıa • dayatılarak ateş edildiği Perşembe gunil geces.ı şofor A ı re ır tane a ~ atmış o uyor. şa ıgına nazaran. a~ ı . m~sr_a mı gos- .. . . • 
bııı ŞıJılor. Ayn d d" Rıza yanında sarışın bır kadınla Anadolu AJanaınnı notu~ İstih- teren muknyesclı brr ıstatıstık neşrel- studyoları ılc angaJman )lapmış olan 

urıd .. ı zaman a cese ın . . H 1 d' b 'k" • ,.._ Bal • · i 
llı•ı Ugu ••erd 1 ştı maktul Lütfinin arabasına binmiş - baratımıza göre Tıiı kiye hüküm eti miş:ür. ay • ıJtkate d~.?r nlan bu u ı ı artıst Ut:"".t:a von vary nın -.. •td J e yapı an ara r- 1 ' • . . . 
deıı b a az miktarda kan izlerin- lerdir. Ağlebi ihtimal bu kadın Lüt- komisyonun bu tarzdaki icraatını ikı lıstcyı aynen okuyucularımıza nak- daresi altında (Roma Karuavallan) 
&eııi lşka bir şey bulunamaması ce- finin metresinin üzerine sevdiği ve Milletler Cemiyeti nezdinde şiddet- lcdiyoruz.: adlı bir filmi çevirmeğe başhyacaklar-
'<>rır ll. başka yerde öldürüldükten aliikadar olduğu kadındır. Fakat yi- le protesto etmiştir. Parbte dır. 
kıldı~ 0t.onıobille oraya getirip hıra- ne kuvvetli bir ihtimale göre bu ka- Antakya, 11 (A.A.) - Kuman- Apartman kirası 200ı) Frank § Mcditcrranio stüdyosun pek yakın-

!>'lı kanaatini uvandırıvor. dm ayni zamanda katil Ali Rıza- dan kole, seçim komisyonunun ev- Katip 2000 
o,. 3 "' " Ik" · • · c da meşhur İtalyan edibi Pirandellaun •daltı - 4 Yaşlarında görünen bu nın rneb'esidir. ve ı gün neşrettıgı tebliği protes- Hizmetçi kadın <iOO « 

~e Uz.unca boylu, balık etinde ve İki arkadaş yanlarında sarışın to etmiş ve komisyon tebliği geri al- Aşçı 600 c 

bir e~b·bır genç.tir. Üzerinde temiz kadınla beraber Lütfinin otomobili- mıştıı-. Uşak 800 c 

~Öte d l3e Vardır. Bir başka ihtimale Jile Büyük dereye doğru bir gezinti- Tahrikat Ev masrafı (yemek, çama-
loıııob·e .cinayet orada, fakat bir o- ye çıloyorlar. Sabaha karşı otomo- şır, tenvirat) 5,500 c 

11 1Çiııde işlenmiştir. bil Hacıosman bayırından geçerk\?n Süveydiye, 11 (A.A.) - Kayıt Berber (Ayda dört defa 
t~ Maktul Kim 7 Ali Rıza henüz kat'iyetle maliim ol- bürosu açılır açılmaz bazı muhte- şamupuvan, manikür ve 

(Kötü Adamın Oğlu) adh eserini fil-

l me alınnğa başlıyacaktır. Filmin reji

sörü Genina olacağı gibi baş rolü de 

Jean Gabin oynıyacaktır. 

§ Pariste Janiville stüdyolarında 

cŞanzelizcyc Çatalım> filminin çev -~hite e"veıa maktillün hfiviyetinl mıyan bir sebeple tabancasını çı - lif Aleviler F.nnenilerin teşvikile saire) 240 c 
~llııll e~~ekten başlamak Jizımd•r. kararak Lütfinin şakağına dayıyor tahrikat yapmak istemişlerdir. Jan- Pedikür 80 c rilmcsine başlarumşıtr. Bu filmde baş 

Yukardan a~ıya: 
1 - Alfabenin son harfi, lnıllanmak 

hakkı, ilave, 2 - Hain, 3 - Gece lnı
§U, arkadaş, 4 - Mitoloji, emir sigası, 
5 - Dedikodu, kayık. 6 - Hüriyeti 
elden giden, kendi fücr~ hayret işareti. 
7 - Şafağın söktüğü yer, şifa vasıtası 
8 - On, Türk ana yurdunun garp hu· 
dudu. 9 - Karga burunlu, notada l3i 
ses. 10 - Fiilde birinci şahıs i~eti, 
teesüf. 

Soldan sağa: 
1 - Büyük yeni.ek daveti, edat. 

2 - Tamahkar. 3 - Tehlik.eli küçük 

Tayyare 
Piyangosu 

Dördüncü sayfadan devam 
ltıba~:, ıçın Polis ikinci şube cinayet ve ateş ediyor. S~nra öldürdüğü ar- darma dört tabriki.tçıyı tevkif et- Bir elbise 2000 c rolü Saşa Gitry ile Jaklin Delubac ve 
a rne k d t b ld k k Lu · B k k d 1 F'lm Çünkü çekilen numaralar ara-ştı,, rnurları hemen faaliyete a aşım o omo ı en çı arara yo- . tir F k t b" .1. 1 , Çiçek 300 c cıen aru oynama ta ır ar. ı -

t "Otla ı k d k" h d y · · ı t mış · a a ıraz sonra mı ıs erıc sın da 45.000 liralık büyük ikrami-
0~. ~·. r. Ceset morga kaldırılı- un enarın a ı en egın ıç ne al- . Bir davet 1500 c de Parisin meşhur caddesinin 1617 de-

\'~llı e "elki gece sabaha kadar de- yor ve sonra sarışın kadın da ya - gelen Jaııd~ma ~~~andanı me\"' - Yol masrafı 1500 < iti halı canlandırılmaktadır. yeyi kazanan 32.255 numara, Mus-
ti.:t0 .. d.en çalışmalar semeresı'nı· ve- nında olduğu halde bu 1938 modeli kufları tahlıye ettıgınden bu hal a- YekCıın tafanm bağmp çağırdığı halde bir 
1 , \ 11120 Frank § İngiltcrcdc büyük bir bankanın l ld d d· ~· b'let" t 1to ... e ll'laktu1u··n hu""ı·"etı" 0··gyrenı·- yepyeni otomobile athyarak polisin ıayişi bozanları teşci ve teı-ı,vik etmiş türü e e e eme ıgı ı ın anı 

• • J b Holivut'ta müdür umumisi Sir Viktor Sehmter k d" d c elinden yakayı kurtarmak için o - ve u vaziyet karşısında Türk ce- en ı numarası ır. 

~a"ıl~sedi bulunan adam Trablus }anca hıziyle Trakyaya yollanıyor maatı mümessilleri büroyu terke ~~kirası 25000 Frank Fransız film şirketlerile bir film çevir- Gişeden aldığı teminat üzerine 
tittiı-. \~fusa oU.lu 323 dog· umlu L~- ve galip bir ihtimale göre, Çorlu, mecbur kalmışlardır. 9000 « mek üzere mühim bir · sermaye koy - içi ferahlıyan !\fustftfa Eminönün -
~ v ..., 0 

" t Fam döşambr 3100 c . 
llJesinde .aeşiktaşta Abbasnğa ma- Keşan Malkara yolile p~alaya va- Seçim geri kalmıyacak Aşçı 3500 c muştur. Çevrilecek film Jaxph Roth' den uzaklaşmamış ve Yenicamı ar-

ııı. lhJ e l3abre sokagyında 35 nu- rıyor. Fakat tam hududu "'ererek kasıııdaki kahveleı·dcn birine gire-" ı ')' ~ ')' Ce 11 ) A A Oda uşağı t ·· 4200 in (Radctzky'nfn yürüyüşü) adl't e-
lle dh e\'de rnetr · y 1 1 M 1 k Yunan topraklarına girmek istedi- . nevre, · .) - Anadolu A- ve şo or « rek kemaniyle birkaç parça çal -
~k .ol't sened besı. atuova ı kt e e ği sırada karakollarmıızdan görü Jansının hususi muhabid bildiriyor: Ev masrafı 12500 c seridir. Bu filmin senaryosunu Joseph mıştır. Fakat aklı da daima piyan-
.. · ı Şof.. en en o rma a ve - . . Berber 1400 c K ı h ı maktadır 
'""~ .. orlüğü yapmaktadır. lerek çe\•riliyor ve sorguya çekili- Ha~ay. ıntıhabatına memur Konsey ~e az.ıra · godadır. Çünkü kendi dediğine gö-
~-~~d~i N~u An~hyM? yo~Fakat~~uda~mancnaplu K~rt~b~ün ~~~~~mili. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:! re,pce~riiyaınaç~itima~va~ 

~eleıt bt~ı. Latifin metresi Yalovalı fÜpheli görüldüiündea lpsalada a- Bu içt~ada Türkiye murahhası Hükumet ihtilaf kar Frank onun dır. Nihayet numaraları yazan ga-
~t.uıı bi~d_ıseyi işitince ağlıyarak lıkonuluyorlar ve 1stanbula telgraf- Necmeddın Sadak, Hataydaki intiha. h k b I zetelerin çıkt1ğını görünce kahve-
"lilı \' dıklerini sövJemiştir. Me- la keyfiyet soruluyor. Hudutta ya- batı kontrol komisyonunun hareket are et U uyor l • de bunlardan alan birisinin yamna 
~iau er~iğj malQmata göre, haşin '.kalanan otomobilin Liltfinin ~lışt.ı- tarzını şiddetle tenkit etmiş ve Mil- Dığer taraftan Siidet partisi verdi- tayyare erı sokulmuş Ye dikkatle bakmağa baş-
~ııı.n~ bır adam olan Lütfi yalan ğı 2972 nu1?~a1ı ?toı_nobil old~ğu letler Cemiyeti Otorilesjne dayanan ğ.i ~uhtrnrun mWıteviyatmda deği. . _ _ lamıştır. l\lustafa bu arada .büyüt 

il Ret kadar evine muntazam gi- anlaşılınca ıçındelulenn sahverıl - bu komisyon tara!ından tutulan yo.. Işıklık yapılabileceğini beyan etmek. (Bat tarafı l>irıacı sayfada) harflerle kendi numarasını görün-

~t Vir~~k~e ve bilhassa geceleri memeleri. lpsalaya bildirili:o~. l~n Türkiye ve Fransa arasında tees- ı ~~ir. E~asen müz~kereleri~ hedefi manına mukabele bilmisil olmak üze ce yerinden fırlamış ve etrafındaki-
bıı ~tlttadıiiçten fazla dışarda kal- Katil Bır Ad~ Da~ Öldm-uyor suse başlıyan hayırlı dostluğu boza. ' ıkı ~.o~taı ".azarı tciıf etm~~tır. re mesela Kadiks limanının İngiliz lerin şaşkııı şaşkın bakışları ara.sın-
~ 1tıtiı r. Fakat son zamanlarda Ve Kendıaı Oluyor cak ve halkı Türkler aleyhine tahrik Hukumetın kararı Sudet mah. donanması tarafından topa tutulma- da Eminönü ne doğru koşmuştur. 
bı Receıatnı bozulmuştur. Hatta ba- Bu sırada, henüz malUm olmı- edecek mahiyette olduğunu sövleye. !ellerinde büyük bir tesir btrakmış., sını talep eylemektedir. Bu sırada (Nimet abla) Musta-
U~l'~ış~ e':~nı: gelmemeğc bile yan bir sebepten ~ola~~ katil Ali Rı- rek demiştir ki : ~ tır. Hükumetin uzla~tırıcı bi: ~ihni- Londra, 11 (A. A.) _ Milli deniz. fanın numarasmı bilmediği için 
IQ ~leıı \'e .. L~tfı bu vaziyetinden za, hudut ?a~terıyoloJı l~boratuva- Dikkat edinizki bu vahim mesuli. ~e~le hareket etmesı onu suınıyetle ciler birliği umumi katibi Spence, vaziyetten haberi yoktur. Ve bir -
a;;.etteai .,_.ı1ıçrn gelmediğini soran rında l\I~hıUın adında bır memura yet Mılletler CeıruyPtine kadar sıç- ıttıham ederek kargaşalık çıkarmak matbuata aşağıdaki beyanattı. bulun denbire Mustafanın karşısında be-
ı"''l~ttı '·"'•eleğe de işleri olduğunu tabnncasıyle ateş ederek zavallı a- isteyen müfritleri şaşırtmıştır. muştur: lirdiğini görünce şaşırmış kalmış -
ııan e•tedir .M damı öldürüyor ve bu hidi ramasın. Muhtr s .. h kkı d · di tır. Daha ne olduğunu anlamadan 
h~ı.~ış, fak t. elek evvela buna d k k l d se ebs~a- Eğer Halayda bu tahrikfıt yüzün- k d h~ vb~ tatu .. a n a şım ~e Bir~k b~miciJerden mürekkeb bir 
i ~~ bir a sonraları Lütfinin s~n a çı ~~ . urşun ar an ı - .. .. .. .. .. . a ar ıç ır şey soylenmemektedır. grup birliğimize bir istida ile müra. Mustafa <la: 
~%daıı .. kadınla alakadar oldu _ rı de kendisıne ısabet ederek ölü- den Turk kanı dokulurse Türkıye İyi bir menbadan alınan malUınata caat ederek İngiliz ticuet gemil . "-Haydi bakalım ver şu para
t:kat l~U~helcnmeğe başlamıştır. yor. Katilin refakatinde bulunan Cumhuriyeti bunun mesullerini bul- göre Henlein partisinin muhtrası bir nin batırılmasın~ bir mukabelebil~ ları !,, diye bağırmağa başlıyor. Bir 
~ ııç o}d ~1 Çok haşin tabiatlı bir sarışın kadın da yakalanıyor. makta bir lahza tereddüt edemez. kaç kanun Jayikası ihtiva eden daha sil olmak üzere İngiliz donanmasının u sonra vaziyet anlaş.ılınca gişe. 
~~il bu U~u için kadın korkusun- Kadın Ve Katilin Ceıedi Komite intihabat mühletinin uza. uzun bir vesikanın bir nevi münde. bir Frankist limanını ve tercihan Ka den Mustafayı uz alda~ tırmak isti-

. Şllphesini ona söylememiş- Getirilecek tılması talebini de tedkik etmiştir. recat cetveli mahiyetindedir. Muhtra diks'i bombardıman etmesini iste. yorlar. Fakat ne mümkün! ... Ava-
Katil Ali Rıza, orada da bir ci- N edd S Karlovivari kongresinin sekiz nokta.. miştir. zı pktığı .kadar bağırarak "Ben 

ı~ .. lUtfi Son Çıkıt nayet işlemiş \'e kendi de ölmüş ol- ı ecm ~n. ad~~' rnühlet~n ~zatı!- sile Kundt'un son nutkunda zikredi. Salamanka, 11 (A. A.) _ Franko söylemedim mi? Benim biletimi 
"lııı Son defa l .. .. b h duğu için İpsala müddeiumumili masına hukumetının ve vazıyetın ve. l 14 t 'k kt . ı· d t k •ıe evd sa ı gunu sa a - - en. pra 1 no aya ıs ına e me - karargahının resmi bir tebliği : sakladılar. Şimdi de paraları siz 
b du11 en çıkmış ve o ak ·am evi- ği sarıfın kadının hl1disedeki mesu- ı hameti dolayısile; asla razı olmadığı. tedır. Teruel cephesinde ileri yüru''yiicü. almak istivorsnu, ille paraları da, 
tııı.ı trıern· · .ş l' ı· d · · k - ~ " b~ 11aıı en _ıştır. Metre i Melek ıye ı . erecesı~ı. a_rı~aca tır. Eger nı beyan et~iş ve zaruri olan ittüak Statü ve muhtra hakkındaki müza müz devam etmektedır. Kıtaatımız paraları ı..,, diye tutturuyor. Etraf-

~lt.haı ara dışe etmemiştir. Çünkü orada ışle~en _ıkı~e~. :ınayette _ka_dı- 1 hasıl olma~ıgından komite bu uzat. kerelere gelecek çarşanba günü baş. Kostur ve Labaron ile Poleta dağla- ta yine kalabalık birikiyor ve zorla 
~ 1"a1t da sırada vaki olmakta _ nır. me ulıyetı goruturse şehrımıze ma talebını kabul edememiştir. lanacaktır. F Mustafa oradan uz.aklaştırılıyor. 
"ltıı .ıaat Liitfi "arşamba gu-nu- ak- getirilmesinin gecikmesi Jazımgelmek ı rını Ye oya köyüne hakim tepeleri 
~ıı. " ~ Bu sırada hadise yerinde bulu-
~ ~ttıuş .e\'e dönmeyince meraka tedir. Ak i takdirde cinayetin içyü- B t .. .. J d zaptetmiştir. Lusen:ı'nın 8 kilometre 
Ilı lır. t:ı"e kocasını aramagy a çık - zünü ve sebebini yegane aydınlata- aru guçu a anın e Akay tarifesinden garbında Kastellôn.Albentoza yoln. nan Mustafa şunları söyledi; 

llbiı· o:.v\'el • L·· . b"l k ı b k d . "k... t k t'k n·· h d 190 "l- "- Ben paralarımı imkinı yok tıı-.. ı Sektı·-~ utfınin çalıştıgyı oto- ı. ec .. e o a_n. u a .ın.ın P. azart~sı maçlar şı aye nu es ı . uşman ura a o u ve 
·••Jl {)' il h t 1 542 · · l k ·· 700 k' · k bırakmam. Zaten para çıkRrsa Ye-tot aşad eı garaja, sonra da Ka- g nu şe rımıze ge ırı mesı muhte- Ald y kt 1 d ı:r d sı esır oma uzre ısı ay. 
ll"ı:.._ a Z ld" . ıgımız me up ar a :ı.ay ar- b t . ı· ki . . ö 1 d"J , h st 

oı "!!llld incirliku,·uda Fır n me ır. Aynı zamanda katilin cese- Pazar günü : 1 - Bakırköy Rum • K dk" .1 A d 1 ka e mış ır. rece. erını s Y e ı er; ou usu a 
l 

iltı l a lö J ı d" d f .1 kti paşa ve a ı oy ı e na o u ya - p· h . d .1 . _ .. ~ _ ş· 
%u _Utfinin numarada oturmakta ı e ge ırı ece r. . Barkohba genç takımları saat 9 da, sında oturan halk Akay idaresiyle ırene cep esın e ı erı yuruyuşu- şahitlerim de var. ımdi mahkeme-

~~itı~~u ağab 2 ~e.nedir dargın bu - Okmeydanmda bu gün Ok 2 - Barıtgücü 3 genç -Barkohba B. Demiryollarının banliyö tarifelerin- müz devam ediyor. Gisten ve Sanju. ye gidip -dav:ı. açacağım. Bakalım 
~'tı e ~ arncl ?ısı Havuzlar ida- atışları yapılacak takımları saat 10,30 da, 3 ~ Barutgü. elen şikayet etmektedir. Şikayet an'ı işgal ettik. para yemek nasılın~; onlara göste-
tı~il~a\ııııe &it~·ık. Ya~an Haci Sai - İstanbul, 11 (A. A.) - Okspor ku. cü..2 genç ve Tophane gençlerbirliği sebebi Köprüden Kadıköy ve Hay- Kordoba cephesinde diı~man pena. reyim ı,, demiştir. 

\'· {teJrrıea·2'.tır. 1' akat Lütfinin rumundan bildirilmiştir: genç takınılan saat 12 de, darpaşaya gündüzleri 14.30 dan an- pora civarında mevzilerimize hücum Gişe sahibi (Nimet abla) 'ise: 
~ ~~ıııtı ~el 1~~ni öğrenmiştir. Ulusal sporlarımızın atası ve milli 4 - Barutgücü 1 .genç ve Tophane cak bir saat sonra vapur olmasıdır. etmişse de ağır zayiatla püskürtül. "Bizde ne kabahat var. Usul muci .. 
~a<tal'e, Li.itf~;/n verdi~i malOma- bünyemize en uygun spoı-umuz olan gençler birliği B. takımları saat 14 Bu hatta yaz mevsiminde taı-ife d~- müştür. hince biletleri saat on bire kacln:r 
t ~dı 11 fazıa n üzerı.nde on beş okculuğumuzu yurdumuzda uyandır- de. ğişikliği yapılmadığı ıçın halk Düşmanın 7 tayyaresinı düşürdük. bekletmek mecburiyetindeyiz. Bu ı-
~4t~ Cebind Para bulunması mu- mak ve yaymak için kurulan kurumu f>-Barutgücü - Fatih gençlerbirli- 14.30 dan sonra hiç olmazsa yarım dan sonra gelenler tabiatile lıakla.-
,~~ i 0~a Çal~;~lunan İngiliz pa - muz ilk .. a~ çalışmalarına 12/6/938 ği B. takımla~. s~at 16 ~a. . saat .farkla ikin.ci bir vapur konma- saat yirmi dakikadan sonra 19.10 rını kaybetmiş demektir. Sonra l' -

t ~ıthı 0trıobiliyfe 2972_ numa~n.Iı pazar gunu başla~acaktır. . . ·-~ - BarutgucU ve Fatih gençlerb~:- sını ısteınekt~dır. Diğer taraftan vapurunun tireni vardır. Yani 17.50 ğer ikramiye çıkacağını bil~eydik 
Qlfi ş a:ından t~şıdıgı İngılız Atışlar İstanbul un eıı c~kı bır sta. lıgı A. takımlan sat 18 de Bakırkoy akşamlan daırelerin tatil saati olan vapurunu kaçıran bir kimse bir sa- bileti biz geri vermez k end imiz için 

oror olduğ~~ı~ı bahşişlerdir. dı ve tarihsel bir varlığı olan okmey- Barutgiicii standında karşılaşacaklar. 5,5 i müteakıp Köprüden 17.50 ti- at 20 dakika beklemeğe mecbur saklardık.,, demektedir. 
ıçın hüviyet cüz- danında yapılacaktır. dır. renli vapurundan başka ancak bir bulunmaktadır. Sabahattin Aygen 
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1 KAŞE 

GRİPİN 
sizi günlerce ıstırap çekmekten 
urtarır. 

En şiddetli baş, diş, adale ağ -
rılarını, üşütmekten mütevellit bü
ün sancı ve sızıları keser. Nezle· 

ye, romatiı.mayn, kırıklığa karşı 

1939 Nevyork Sergisi Dekorasyon 
Müsabakası: 

1 - 1939 Nevyork dünya sergisinde inşa edilmiş olan TUrkiye pavi
yonu dahili dekorasyonu için bir ınUsabaka açılmıştır. 

2 - Mi.isabakaya girecek resimler İktisat Vekaletinin tayin edeceği 
bir jüri heyetince tetkik edilecektr. 

3 - Müsabakaya girecek resimlerin nihayet 15/7/ 938 tarihine kadar 
Ankarada İktsat Vekaletinde NevyorkDünya Sergisi Türkiye Komiserliğine 
makbuz mukabilinde tevdi edilmiş olması şarttır. 

4 - Müsabakayı kazanan san'atkara 1000 lira mükafat verilecektir. 
5 - Müsabakaya girip de kazanamıyan san'atkarlara aid eserlerden 

istifade edilen kısımlar içın verilecek bedel jüri heyetince ayrıca takdir 
1 edilecektir. 

6 - Müsabakaya gönderilecek resimlerin evsafı, mevzuu ve saire 
hakkındaki şartname, Türk paviyonu planile maktaları ve bu hususta lazım 
gelen izahat Ankarada İktisat Vekaleti dahilinde Sergi Komiserliğinden 
alınabilir. 1720 3341 

Yapı ilanı 

Nafia Vekaletinden : 
çok müessirdir. 1 - Eksiltemeye konulan iş: Ankara istasyon civarında Gençlik Parkı 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böhrek- birinci kısmı inşasıdır. 

leri yormaz. Keşif bedeli 300 000 liradır. 

İcabında günde 3 kaşe alınabi - 2 - Eksiltme 27 6/938 Pazartesi günU saat 11 de Nafıa Vekfıleti Yapı 
ir.İsmine dikkat. Taklitlerinden sa- İşleri Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
unınız. Ve Gripin yerine başka ' 3 - İstekliler eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrakı 15 lira be-
ir marka verirlerse şiddetle red - 'dı·l mukabilinde Y;ıpı İşleri Umuın Müdürüğünden alabilirler. 

:!ediniz. 1 4 - isteklilerin 15,750 liralık muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa 
Vekaetinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz ve buna benzer yaptığı en 

• büyük inşaatın bedeli en az 150 000 liralık olması ve isteklinin bizzat dip-
V ef a idman yurdu }oması Yüksek Mühendis veya mimar olması veya şartları haiz olan bunlar

dan biriyle müştereken teklif yapması ve mukaveleyi birlikte imza etmesi 
26 - 6 - 938 pazar günü saat 1-0 lazımdır. 

da İstanbul Şehzadebaşı Letafet a- :>-- İstekliler teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
partımanında yıllık kongre yapıla- evveline kadar yapı eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde tes-
cağmdan sayın üyelerin teşrifi rica lim edeceklerdir. ~ _.. 
olunur. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez c3442t 

ANNELER 

Biliniz ki çocuk yalnız meme için 
ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz ki: Çocuğu 
~ırçınlatan sebeplerden birisı de apış 
aralarının ter ve saireden pşerek kı

zararak çocuğu rahatsız etmesidir. Bu 
itibarla günde iki defa çocuğu 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

ile pudralayınız Ne adı tuvalet pud
ı alan \'~ ne de çok ıtina ile hazırlan
mış pahalı pudralar 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

yerini tutmaz. Bu pudra bilhassa yav
ruların ciltlerini ve ifrazatı naz&rı iti-

lstanbul Radyosu 
12.Ilaziran.938-Pazar 

Öğle neşriyatı . . . ·" L 
Saat 12,30 Plak.la Türk musiltiS 

12,50 Havadis, 13,05 Plakla Türle Jl1~· 
siki.si,, 13,30 ~füteli( plak ncşrifa' 
14,00 Son 

Akşam neşriyatı 

18,30 Plakla dans musikisi 191~ 
., d)'° 

Konferans ; Prof, Salih Murat (P8 
• 

dersleri)., 20,00 Grenviç rasathatı~ 
den naklen saat ayarı, 20,02 Nih•1 :. 

arkadaşları tarafından Türk rnusikİ5' 
Nöbetçi Eczaneler • ve halk şarkıları, 20,45 Hava rapOP. 

·· arapÇ• 
Be ğl .h t d İ t 'kl"l d 20,48 Omer Rıza tarafından . yo u cı e ın e. s ı a ca - 1~ desınde (Kanzuk ı, Altıncı dairede söylev, 21,00 Klasik Türk mus 

(Güneş), Gala tada Topçular caddesin Nuri Halil ve arkadaşları tarafındı1't 
de (Sporidıs), Taksimde (Nizamettin) 21,45 Orkestra ; 1 _ Moret ; J\{aJ1t 
Tarla başında ( Nıhat), Şişli Halakfır 2 - Strauss ; Tu Viyen Vals, 3 / 
Gazı caddesinde (Halkj, K&sımpaşada Azzuni . Belodi 4 _ A lenber ; p 
(Müeblıed), Haskôyde (Nesim A~eo), "lb h '

5 
' 

1 
Y der 1[ıJ' 

Be "kt (N .1 H ı· ) B'" "'kd mu a , - Sto z ; Marşen .ır şı aşta aı a ıt , uyu ere . 0 plv 
de (Nuri)' Ortaköy, Arnavutköy ve gent, 22,15 Ajans haberleri, 22,3 atartı 
Bebek nczahancleri: la sololar, opera ve operet parÇ uııı.ıll 

[stanbul cihetinde: Eminönünde 22,50 Son haberler \'e ertesi g 

!Minasyan), Alemdarda (Ali Ri7.a), programı 23,00 Son 

Kumkapıda (Asadur), Fntihte (Ham - Avrupa Radyosu 
di), Aksarayda (Şeref), Şehremininde SEJ\'FONİLER: ~ 
(Nazım Sadık, Karagüınrükte (Ke _ 1445 ~oma kısa dalgası : Senf~ıı"' 
mal). Samatyada (Teofilos), Fenerde konser (ltalyan eserleri) 22,10 13rtJ 
(Hüsameddin) Eyiipte (Arif Beşir), Senfonik konser (Dvorak) .. 
Küçükpazarda (Necati Ahmet), Ba- KONSERLER: · ··· 
k k"' ·· d (Hil~l) .. · r Jco"' ır oyun e a . 7 ,10 Berlin kısa dalgas : Pazıı 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalar: seri (,15 Devamı) 8 30 BükrcŞ : $'" 
Usküdarda (Emrahud, Kadıköyün- b h ri ll 45 B' 1. k a dal#" a neş yatı. • er ın ıs .:ki 

de Pazaryolunda IRıfat Muhtar), Mo. .. .. . f"f rııllY 
dada (Alaettin), Bi.iyUkadada (Halk), sı: Buyuk orkestra ll: Ha ııusıı 0al' ---------------------------------------- bara alınarak yapılmıştır. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü 

Semti ve mahallesi Cadde veya aokağı No, au Cinsi 

Mnhammin 
aylığı 

Lira Kr. 

Bahçekapıda 4 üncü Vakıf Hanın asma katında 4 
13 
31 
37 
40 
31 
37 
28 

Oda 15 00 
30 00 
15 00 
15 00 
16 00 
15 00 
15 00 
15 00 
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il 
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4 üncü 
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il 

il 
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9Medhal ve helaların arka 
kısmındaki mahal 

Çakmakçılarda Vaiide Hanı 
Balat, Htzırçavuş 

ıkinci üst katında 93 Oda 
7 00 
2 00 

Beyazıt Sekbanbaşı Yakuooğa 

Fatih Dülgerzade 
Yusuf paşa 
Aksaray 
Sirkeci Emirleı 

Müddeti icar : 

Çorbacıçeşmesl 

Simitçi 
Nalbant 
Haseki Cad. 
Haseki 
Han 

-40 Ev 
7_9 • 
19 Dükkan 
23 • 

İmaret mahalli 
JO Ardiye . 

12 00 
4 00 
5 00 
l 50 

30 00 
60 00 

Teslimi taril:ıınden 939 Senesi Mayıs sonuna kadar. Seneliği 

Mekan ve •<Jo!'l tan 2GO lira Yeni Bahçede Hastahane önünde 

Müddeti icar : Teslimi tarihinden 940 senesi Ağustos sonuna kasar. 
Yukarıda mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İstekliler 14 I Haııran / 9:18 

Salı güniı saat 15-e kadar pey paralarile beraber Çenberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdlirlüğünde Vakıf A-

karlar kalemine gelmeleri. (3315) 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Hayn Ömer 
Öğleden •onra Beyoğlu Ağacami 
çarşısında No. 133 Telefon: 435 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

Askeri Müze Müdürlüğünden 
Yeni kanuna göre Haziran baıından itibaren genci tatil günlerinde Askeri 

Müze girio biletleri eh kuruıtur. c 13> c336h 

tanbul Divanyolunda (104 numa- Sahihleri: A. Cemalettin Saraçoğlu 
ralı hususi kabinesinde hastalarını lllıami Safa 
sabah «9.5 - 12» hakiki fıkaraya 

H b l.d (T ) K k B (14.15: Devamı). 13.15 Roına ~ 
ey e ı e anaş , uzguncu , ey- . . . au1tr<1 

lerbey, Hisar ve Beykoz eczahaneleri: gası. Karışık musıkı. 13,25 . ~,. 
LALELİ ve AKSARAY 

Yangın yerinde satılık arsa ıırı

yorum. Bu muhitte ıırsusı olup da 
satmak isteyenler Tapu senedi ve 
Çaplarının birer kopyasını (GaJa
tada Mehmet Ali paşa hanımla 42 
numurnlı Afir Tllrcl yazıhırnesine 

göndermeleri ve ikuınetgAh adreı;· 

lerile ~on riatlerini bildirmeleri 
rica olunur. 

Satılık arsa 
Suadiyede, Asfaltta, plajın karşısın

da büyük bir arsa satılıktır. 

Beyoğlunda Tarlaba.şmda Basmatu

lumba sokağında 2 numaralı evde ma

dam Serposa müracaat edilmesi. 

Doktor Feyzi Ahmed 
Deniz hastahanesi Cilt ve 
ührevi hastahklarımutabassısı 

Ankara Caddesinde: Herırün 
ötleden ıonra Telefon : 23899 

Lorıdra 

Nev·york 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amslerd. 
Bertin 
BrUksel 
Ati na 
Sof ya 
Prag 
Mac.trid 

ÇEKLER 
Kapanı' 

6.26 
126.25 

3.51 
6.645 

28.825 
69.8425 
60.78 
21.:i975 

1.145 
1.545 
4.an 
7.635 

2ii.H:J75 
24.!19 
0.9-1 
2.875 

3ü.f>45 
32.2775 
23.82 

Diniku orkestrası. 15,10 BükreŞ · ,sı· 

şeli musiki. 17,45 Berlin kısa dalg 1 

Neşeli akşam musikisi. (18,50 : J{~el 
(20:Pazar konser). 19,30 Prag l'ado. 

musikisi, 20,10 Liypzig Askeri bal' V" 
. 21 

20,30 Peşte ; Orkestra konserı. . ~ 

yana ; Strauss'un valslerinden, bil"# 

it 21.05 Varşova: Mendelssohn'uıı . 

lerinden plak musikisi, 22 Beıgrad '. 
şte , 

Büyük radyo orkestra, 22,40 pe ; 
Hafif musiki konseri, 23,20 Beıgr ır 
Konser nakli 23,30: Laypzig Gece ııı 
sikisi. 

OPERALAR, ot" 
17,15 Roma kısa dalgası Lir~." ~ , 

ralarmdan bir perde. 21,15 sukrt"' 
Weber'in «Freischütu opersSl· ~ 
Roma Bari; Giordano'nun cSibir>''' 

~mli operası. ~ 

11 Berlin kısa dalgası KoloııY8 . ,,r!J 
tri~or;u, (15J30 ~=<.eza), 16,30 pı~ıc.s' 
triyosu (Çay konseri 18,30 Roıtı8 

==============~~~~~~~~:~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::· ~~sı:Oda m~k~b~~· .. • 
RESiTALLER: ıSo 

Varşova 

Budape~te 

Bl\kre~ 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholın 

Moskova 
Viyana 

Halil Sezer Karyolaları 
En şak ve en sağlam karyola 

]ardır. Somyeleri dünyanın en 
rahat somyeleridir. Fiatlar ehven
dir. Fabrika salonlarındaki meş
heri ziyaret ediniz. 

Sirkeci, Salkımsöğüt. Demir
kapı caddesi No. 7 el. 21632 

1 

Denizbank Akay işletmeşi müdürlüğünden: 

9,15 Berlin kısa dalgası: Konser851 
~istlerle), 12,15 Berlin kısa dıııg ~ 
It.alyan şarkıları, 16,15 Berlin 

1
7,, 

dalga.c;ı Lauta refakatile, şarkılar. 0~ 
Berlin kısa dalgası ; Koro tarafı;efl 
şarkıhır, 18 Peşte; Piyano 1c0 "t 
21,15 Bcrlin kısa dalgası şarkılar• 
havaları. 

DANS ~fu ... gO ~r 
19,15 Bükreş (20,15; Keza 23, 

yana. 
l\IUIITEI~İF 

. 
•" 1ga5I' 

19,10 Bari ve Roma kıs::ı da lJ'ti ; 

Dahiliye Mütehassısı mahsustur. Muayenehane \"e ev t~le- Neşriyat mOdürU : İlh11mi Safa 

Arapça ımusikili neşriyat 20,37 ~1 ıS 
Türkiye için musikili prog~n.rıı ro~ ' 
Bar; Yunanistan için musikılı I' Pazardan başka günlerde öğleden kabul eder. Salı. cumartesi günleri B<ı:;ıldığt yer: Matbai Ebuzıiya Evvelce ilan e<lilıği veçhile Araba vapuru 11 / Ilnzirandan itibaren İs-

sonra saat (2.5 tan 6 ya) kadar İs- fon· 22398 - 21044. tıınbul - Yeılova arasında Cumartesi ve Pazartesi günleri sefer yapacaktır, ram 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
- Tevens'in beni harap ettiğini mi 'rüm de onun için!. cevabını vermiş. lcaktı. Lakin, kendinde konuşmak Mamering lordun söylediği sözle fi' 

söyleınıştıniz'!. Evet amma o şeytan - Siz Tevcnsin benı harap ettiğini kuvveti kalmamıştı. Bütün iş gece ca- çok müteessir olmuştu. Bütün ttıe sef 
Tevens icabında bana dostluğunu da ciddi olarak mı söylediniz?. navarının tahmin etmiş olduğu şekil- met duyguları uyanıruştı. j\lça1' 
gösterdi. Ve müteaddit defalnr kay - l\llaıneriııg: de cereyan etmi~ti. Lord: 1 . betnıek üzere bulunduğum e.snada - Evet, dedikten sonra, Alis Pur- - Çok elim ve çok çirkin bir vazi- e. . . 
binlerce Stcrlin'imi kurtardı. nal'ın gerdanlık meselesini anlattı. yet!... - Devam edırıız ... 

sında rastlamışlardı. Lord Maınerıngı r.ck mi? dıye düşünüyordu. - Ne kadar zaınnndanberı onunla Lord gözlüklerinin arkasından gece Maıncı·ı·ng lo d · · 1 · · t Lord: ııııJ . .. .. . r un sınır ennın ama- . . )'9 

görünce: Lord bir kahkaha SCl\'Urdu. Bu gü- teşriki mesai ediyorsunuz ve ne ka- canavarını dık~atle .s~zmuş ve hıç kı- mile bozulmuş olduğunu anlıyordu. - Yapmış olduğum delılıkl~ ·o'ıııı' 
- Buyurunuz, buyurunuz, dedi. lüşte bir mu_a~ınanm gizli olduğu mu- dar kaybettiniz?. mıldamadan dinle~ıştı. Bunun için imkanı olduğu kadar onu ben harap olduğuma üzülınil) . ii)S 

Sonra da: ammanın gızlı olduğu. muhakkak~ı. - Marncrıng, tutarını söyliyemiyc - ~ Hayat~n ve ticarette bu kadar konuşturmak ve Tevens hakkında de- Bu suretle maiyetimde çalışan i1'• 0ııı 
- Bugün Londra en sıcak günlerin- Gece canavarı bu emelınP kavuşabıl- cck kadar kaybettim. Piyasanın vnzi- pratık oldugunuz halde bu adama na- liller toplamak istiyordu· ' km •. . 8111ıŞ 

d b
• · · Lo d k k · · "'k"t ·ı d. d L 1 it -•d • k 1 d' . · memurun e egı ıle de oyn ~,ıe en ırını yaşıyor. r un ar asın • mc ıçın su u u tercı \ e ıyor u. or yetine vakıfsınızdır sanırım.. ııı a u. ugunuzn a ı er ıremıyo- - 'fcvens'e olan borcunuzun tutarı ·•1i!· h 

dan hizmetcisi Gregos ta geliyordu. dun: •Nasılsınız'!• sualine· _ Şaştığım bir nokta var. Siz-ken- rum... d" ? yorum. Ya Lorna ve Lucı el' 'ft' 
Lord hizmetcisine: - Fevkaladeyim. Ya siz? demekle dinizi bu adama nasıl oldu da kaptır- Lord yaşarmış gözlerini tavana di - ne ır · · beni bu vaziyetlere düşüren h 1111" 
- - Çabuk telefona gidiniz, ve Te • iktifa etti. Lord: dıruz?. Ilcttta bunca senedir Londra kerek: 

1 
- Çok borçlu olduğumu zannetmi- vcns oldu. Hem de hiç farkındıt 

0 

' yorum Yalnız k d' · d · ··•·· ·· 
venset kendısini saat. - Eh; ne iyi ne de kötü oldu - borsasında bir çok kozlar oynamış ve - Hayır, hayır, hayır Mamering, · .. .. re ı~lın uştugunu dan! ben.,. 

On altıda ziyaret edeceğimi söyle - ğumu iddia edebilirim. Yalnız bir şey, büyük para partlieri kaldırmış oldu - dedi. Ve pantalonunun cebinden elle- anlıyorum. Çunku, . bır ka~ banka _ Portland Place'deki ınBlilt;ııt 
yiniz! dedi. Ve sonra Mamering'e: varsa o da, diğer zaınanlnra nisbeten lğunuz holde.. . rini çıkartarak: alacaklarına .. mukabıl asılmaga başla- . . . . . ? 

- Ey! dostum nasılsınız bakalım? di- bugün daha iyi oluşumdur. Günlerim Bu sözler lord Fontley'i gittikçe kı _ - Lorna ile Avusturyada bulun - dıla~. Bu :uzd~n Portlan_d Place'deki zı kıme ıpotek ettınız. 
yerek iltifatta bulundu. sıkıntılı geçiyor. Zira, borsa muame- zıştmyordu. Avuçlarını sıkarak böyle duğum zamanları belki hatırlıyorsu _,malıkanemı de ıpotek ettıın. -- Kime olacak, Tevense. tı)'oıJ'1' 

Lord Fontleyi görmiyeli çok çök- leleri çok fena gidiyor. Bugün öğle ü- bir girdaba nasıl sürüklendiğine kcn- nuzdur. İş~e, Tevens o insafsız hayvan,, Lbrd b~ ~öz~eri söylerkcı~ adeta ağ- Lord çok heyecanlı konı.ıŞ tıı''sıf' 
milşlü. Halinden pek fazla yorgun ol- zeri de Tevens'e gideceğim. İyi bir di de pişman olduğunu gösteriyordu. o zaman ışe başladı. Bu sırada çok lıyacak gıbıydı. Devam ettı: Maınering kendisine sük(ınct 
duğu da anlaşılıyordu. Mamering lor- dost amma, bir de şu şaytanı fikirlerin- _ Bile bile. Yalnız, başkalarının ~aybettim. Fa~a.t, i~in f~rkında oldu-ı - Elimde servet olara~ kalan yegn- ederek: 1,4' 
dun göz çukurlarının siyahlıklarına den vazgeçse. mallarından istifade ederek nasıl pa- guınu asll hıSSctrımeclim. Adalete ne şey mücevherlerim. Işte onlardan - Meseleyi olduğu gibi ya\•tıŞ ~edııl 
da dikkat ediyordu. Hemen elini sık- - Şu sizi harap eden Tevens'e mi ra kaznndığına hayret ediyorum. mür~caat. ede~~eğim! Ve hatta onulaı:la ayrılamıyorum anladınız mı?. E- anlatınız. Belki, br kurtarma çB 
tı ve kendi kendine: gideceksiniz?. - Hayrete ne !Uzum var?. Bir mi- tevkif et~ırecegım!... ğer şimdi de bu kolleksiyonları parça ı 

b b
. d d 1 k ba Lo d F l k .. . . . Mamerıng: halinde, satmağa baslıyaccık olursam bu suretle bulmuş oluruz. lei if 

- Aca a ırgUn ama ı o ına - r ont ey ço tan boyle bir su- sal vardır: Bılmem bılıyor musunuz: H · d 11"1 1 tevkı'f ettı"recek- . . . - • .. • . Lcırd :Fontlcy bu sözleri sarı · l k '> Lo k ll ~ - - angı e ı ere çok çırkın bır duruma duşccegım. 
na nasıp o aca mı.. rna artı seya- a e .ı.::arşılaşacağmı tahmin el~ti. Kurda niçin ensen kalın diye sorduk- siniz? diye sordu K a· d h f ı 1 k y M rnemisti. 
hatten dönüşte •vlenme kararını vere- Göz uçları ile Mamering'i süzerek: lart vakit kendi ic::imi kendim görü Lo d h" . . . ld - "b" l re. ıın a a .. aza sarsı aca . a a-

, :$ - r ..r şeyı o ugu gı ı an ata - merıng ifte böyle!. 

ına se i sevemiyccegnm mu.-..... -


