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90 Kr. 1 aylıjı 300 K. 

Peata ittilııatlıaa sirmemlt -·-··· KURUŞ 
ketler içia 28, 14, 7,5 •• 4 lira. 

Mil.letler Cemiyetine ! Kıymetli tayyarecimiz 

bir nota verdik 
Başvekil Hatay işi hakkında bazı 
tedbirler almak üzere meclisten 

• 

mezuniyet istiyecek 
Cemiyetin Hataya gönderdiği 
lıktan ayrıldığı için alakamız 

komisyonla, bitaraf
kalmadığını bil~irdik 

olan Başvekil CelAl Bayar refaka- 30 da şehrimize dönmüş ve istas
tinde büyük erkanı harbiye reisi yonda B. M. Meclisi Reisi Abdülha
Mareşal Fevzi Çakmak, Dahiliye lik Renda ile vekiller, mebuslar, ve
vekili ve P. Genel Sekreteri Şükrü kalctler, milli mıidafaa ve . büyük 
Kaya, Hariciye Vekili Tevfik Rüştü erkanı harbiye erkanı, daireler u
Aras, Nafia V~kili Ali Çetinkaya, mum müdürleri tarafından karşılan 
Hariciye vekfileti umumi katibi mışlardır. 

• 
Bu seneki lzmir fuarı 

İran veliahtının 
düğünü 
-0-

Prenses Fevziye Veliaht 
ile ilk defa Vişide 

karşılaşacak 

Mııır Prenıeıi 

Fevziye 

Kahire, 21 

fran Veliaht 
Mehmet Rı~ 

(Husust) - P ·en-

ses Fevziye ile İran veliahtın\ i ni

kahları şubat veya mart ayınd A bu
rada majeste Şehinşah Rıza Pehle
vinin huzuriyle icra olunacaktır. 

Nikahta veliaht bulunmıyacaktır. 

Veliaht, prensesle, niklhtan son-

ra ilk defa Vişide karşılaşacaklar -
dır. Düğün, iki buçuk yıl sonra Tah
randa yapılacaktır. Ana kraliçe, kı
zının düğünden evvel tahsilini bitir
mesi arzusunu izhar etmiştir. 

---o--

Valimiz Atinada 

Sabiha Gökçen (3000) kilometrelik 
Balkanlar turunu muvaffakiyyetle 

bitirerek dün akşamİstanbula döndü 

Sabiha Gtikçen Yeşilköyde 

Kıymetli tayyarecimiz Sabiha nda yere inmek mecburiyetinde kal
Gökçen çıkmış olduğu (3000) kilo- mıştır. Bilkreşten havalandığı sa
metrelik Balkan hava turnesini mu- at Yeşilköy hava istasyonumuza 
vaffakıyetle ikmal ederek şehdmi- bildirilmt, olmakla beraber hava
ze dönmüştür. nın fenalıiı yüzünden biraz sonra 

Genç tayyarecimizin lstanbula yere inmek mecburiyetinde kaldığı 
öğleden biraz sonra muvasaleti tah- tabii tahmin edilemediğinden mu
min edilmekte olduğundan Sabiha ayyen saatte gelmeyip geçiktiği 
Gökçeni karşılamak üzere bu sa- kendisini bekliyenler arasında en
bah Yeşilköy hava meydanına bü-ı dişeyi mucip olmuşsa da BUkreşten 
yük bir kalabalık toplanmış bulu- alınan haberler üzerine endişeye 
nuyordu. mahal kalmamış ve gecikmesi-

Ancak havanın fazla rüzgarlı nin havanın bozukluğu yüzünden 
olması ve fenalığı yüzünden, kıy- ileri geldiği anlaşılmıştır. 
metli tayyarecimiz Bilkreşten hare- Kıymetli tayyarecimiz inmiş ol
ketinden ·biraz sonra şimalindeki duğu askeri tayyare meydanından 

bir Rumen askeri tayyare meydanı- (Deı·amı S üncü sayfada) 

Y anola nerede? 
Yapılan neşriyata rağmen bu kadı
nın Bulgaristanda olduğu belli değil 

Fillbeden bir g8rünüt 

Hacıosman bayırı ve İpsala ci-ı memuru Muhittinle aralarında biı 
nayetleri Uzerinde yapılan tahkikat aşk macerası geçtiği tahakkuk e
bitmiş ve hadisenin adliye cephesi den Bulgar dilberinin nerede bu
tamamlanmış gibidir. Çünkü iki ci lunduğu etrafında muhtelif riva
nayet işlediği tahakkuk eden katil yetler vardır. Cinayetlerin iç yü
Ali Rıza ölmüş ve ortada suçlu kal- zünü daha vazıh ve kati bir ~ek.ilde 
mamıştır. Ancak, şimdiki tahkikat, aydınlatabilecek yegane şahıs olaıı 
katilin bu cinayetleri işlemesinde Yanolanın Malatyaya bağlı Pe-
müessir ve methaldar kim::ıe bulu- türke kazasında bulunmadığı anla
nup bulunmadığını tesbite matuf- şılmıştır. 
tur. Gene anlaşıldığına göre, bu ka-

Eskişehirden getirilen ve katil dm son zamanlarda kocasından ay. 
le bir pansiyonda dört gece geçirdi- rılmı~ ve Adanaya i'itmiştir. Yano
ği anlaşılan sarışın kadın Sabriye- lanın Adanadan sonra nerede bu
nin de hAdlse ile bundan başka bir lunduğu bir türlü anlqılamamıştır. 
alakası a-örillemiyerek tahliyesin- Bu yolda ileri sürülen tahminler a
den sonra, ortada katilin karısı Bul rasında, Yanolanın şoför Lfttfi tara-
gar kızı Yanola kalmıştır. fından lpsalaya götilrOldilğü ve son 

İpsalada öldürülen meteroloji (Devamı-' ibıeii Ba'IJfada) 

Çin bombardımanı 
ve Sovyet Rusya 

l'ıf oskova, 21 (A.A.) - Sovyet- ı Sovyet maslahatgüzarı Sovyet 
!erin Tokyo masla hatgtizarı Japon milletinin hissiyatına tercüman ola 
hariciye nazır muavinini ziyaret e- ralc Sovyet hükumetinin açık Çin 
derek Japon ordusu ve bilhassa Ja-

şehirlerinin ve mOdafaasız halkın 
pon tayyare kuvvetleri tarafından a 
çık Çin şehirlerinin ve gayri muha- bu gibi taarruzlara uğramasına lılr 
rip halkın bombardımanı hakkında nihayet verilmesini şiddetle arzu et-
prnt4ı:ıtoda bulunmustur. tiğini bildirmiştir. 



Sayfas J tt.ftl :SABAH 12"HAZIRAN' l~ 

« Yeni Sabah» ın tarihi tefrikası: 28 ----mm~ 
(ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SABA~ 

Türkler karşısında 

apolyon Bonaparl Çin Japon harbi 
1 yaşında 

Polis mektebi Yeni tarife Deniz bayramı 
Yazan: Ziya Şakir 

Mısırda musademeler 
Hükume Fransızlara emniyet etmi
yordu.. Murat bey kuvveti ele aldı 

köp:::ı:d:iv-;:;!:~!r :::;::d:: Yeni yıl için 200 Akayın yeni yaz Merasimle 
~:::.il~;: ,7."!:; ... kUTfUn Üzerinden talebe alınacak tarifesinde yen ilikler kutl ulanacak b' 

Rıu - Japoll harbinden sonra U- p . . . . . . . D · t' t d" l<t"rlfiğiİ 
Z k Ş k k

. h k" . . 
1
. d olu; mektebının ellı ıkıncı dev- Akayın yaz tarifesi bu ıünden i- enız ıcare ıre o . . 11 tıı 

a ar ta ı a ımıyetı e m e . . . b . t d · ·ı ·k b • aını ıçı 
k . . J ç· . k resı ıçın u sene yemden 200 tale- tibaren tatbik edilmeğe bnslanacak- emmuz enızcı ı · alr ~ş· 

tutmb'a ıstıyen -~ondya, ını ken. ~- be alınacaktır. Bu mUnasebetle tır. Yeni tarifede geçen s~neye na- y ük bir progrnm hazırlamıştd~·!l. oc;O 
ıa ır zaman Z&rIID a yutma isti- D 1..:ı· k ' I ~ . • . ·- b t · h.k. · t• · · vıl o • • • nuı ıye ve a etı vılayete bır teblıg zaran baz1 değişiklikler vardır. o aJ a ımıye ımızın • pıır· 
yordu. Bunun ıçm muntazam bır - d . t' D bil" k·ı· • b il d n daha 

1
• h 

1 
gon ermı.,. ır. a ı ıye ve ı ının Köprüden Yalovaya günde üç va- u sene geçen yı ar a Gf" 

P an . az~r anmlftı. imzasiyle gelen bu tebliğde ezcüm- pur konmuştur. Bunlar (9.16) ve lak şekilde kutlulanacıı.ktır .. r~o· 
t Nıtekım Japonlar· asırlarda.aı- _ . . d- b '·t - d · fi ~eıerı e (Askerimiz, skenderiye kurbun- askeri mevkilerde inzıbat tedbirle- . .. • : . le .~oyJe denılmektedır: (13.30) ve (18.00) dedir. Ayni vazı uz u :un enız m esse- ... je'1 

berı hukiımet merke::.ıı olan eskı Pe- " . . . . .. J •• tnhde1
" a karaya ihraç ettirilip, cüz'i bir rine müracaat edilmllşti. • _ • . . - Yurdun ıç emnıyetını munev- yette de hergiin Yalovadan (6.30) nı, memur arı ve mus ~e-

k uzermdeııa ta&n'U%a geçtıklerı . • . T k · C h · t b"desiııC tüfek cengi vukuundan sonra, şeb- Mmrda, flk Müıademeler ver ve mazı31 lekesız genç eleman- da, (14.15) de ve (17.15) de uç pos a sım um urıye a ı _;-ıô' 
zaman fıiç bir manie uğramadan i- d deJJY 

ri mezküru zapteyledik. Elhaletü MI!!tl'daki müdafaa kuvvetleri- lara terkctmek vekaletimizin başlı- ta kalkacaktır. tenk koyacaklar gece e }Ctl'· 
lerlemeğe batladılar. . . . . . b- "k d · ı l pılıtCB hinde, Mısıra (yani, Kahire şehri- nin başına geçen Murat Bey, bütün l .• . . ca emelıdır. Bu ıtıbar.la emnıyet Pazar günleri ise Yalovava ilk uyu emz a ay an ya. d" ](O" 

ne) ·zimiz. Bizim niyeti rasilıemiz, Kölemen atlılannı harekete ıetire- J lk l'~~r'!::b·mu~a.ffakır~tler teşkilatı camiasına iltihak edecek o- vapur (8.25) de son vapur d~ (21) Moda deniz klübfinde ve ?t~o yoll'' 
bundan yl dahi, devi tialiye ile ra rek, beş, gün zarfında Türklerden apon er a:ı kk ~ye•ua_n Pk an~~~ lanlann, karakter, şan ve aile ba- dedir. Pa;:arlar1 Yal ovadan köprü- yunda demirliyecek bu denız·ıtcv· 
bıtai hfisn Amizş k vikayesi idüğii- ve Kölemenlerden mürekkep olmak t~.man:ı~n ~a ~ u ettıre~e r ı kınımdan, geçmişte \'e haldeki du- ye ise ilk vapur (6.40) da son va - rı vapurunda birer balo "e.:1es.5e5e
nü, D vletıiaJiyeye bildire ·n ••. Ca- üzere yirmi ·bin kişili bir ordu çı- goı~er '· .. un ~~ cesaret a an a • rumları ve her iklimde vazife göre- pur da (16.00) da kalkacaktır. tir. O gece bütün deniz ınu.r 
nibi lbınatı seniyeye. büyük elçi- kar cak kadar gayret gösterdi. p~ndar muktemç·a. ıyed~' tazb' ek'. uv;et bilecek şekilde mukavemetleri Bundan ba ka adi günlerde köprü- len de elektrikle süsleneceJctı · 
l.k ·ı b. . . ld K ·u (II • Esv t) ki- . rd gon erere ınm ort ır otesme t .. k k b' d d 1 __________,..__ ı ı e ınsı memur o a. anuen, acen e mev ım. o u- k b 1 d 

1 8
.1h -h· am ve yu se · ır erece e oma- den Rüyiikadaya ilk vapur (7 .15) -.,---

ol tarafa vasıl olur.) karargahı ittihaz etti. Nil tariki le a ıtna af ak~ ~r •. d 
1 ~ssa.l .dmu ımt- lıdır.,, de son vapur da (21.15) dedir. Pa- MAHKEMELERDE 

D. . b uh· "kt d k ma ve erza mı e su:ze ı are e - '' k . 1 t kt b . kl • _ "'...., ığer .mektu? sureti de şu sa - ur~ya m. ı~ mı ~r a erz ve tiler. · e :a e , m.~ .. e e . gı~ece erın, zar günleri ıse ilk vapur köprüden Bir sabıkalı mahktııv 
tırlardan ıbarettı: zahıre getırtti •.. Aynı zamanda Ka- A ak . d ._. h 

1 
LiJcli·. rnahallrn en buyuk millkıye memu- (7) de son vapur da (22.20) dedir. 

· h. · bütü d • il · · b" ne Çın e•H arp er 11 gı- .. t d k 1 · ·h tl ld (Fransa cumhurunun ruJ eti ırenın n emırc ennı ır ara- . b" h _ . d . d'I • runa muracaa e ece erı cı e e Pazarları Büyükadadan köprüye O U 11 • • • _ mız ır at u:ı;erın e tesıs e ı mıt . . - . JJ 
Devletuılıye ile bozusmak olmayıp; ya toplatarak, 130 arşın uzunlugun- b. h d 1 d 8 . "b' . 1 ı ::;tıdaları alındıgı zaman bu vasıf- ılk sefer (6.30) da son vapur da Eminönü civarından geçell .. ııt•· 

k l b . • . . ~ı ttir. d- \ ' rr cep e e o mıyor u. ırı ırıy e 1 d.kk t d' I . 1• ld'ğ" .. bu hareket, mnkaddemlerde defe- da a ın ır zıncır ıma e ı. e . "b b 1 d h ı·f ara ı a e ı mesı azım ge ı ı- (22.40) dn kalkacaktır. Adi gün ler hice aı.lında bir kadıııın parıı ç1 ... r · . . . d (N"I) . (R •t) b • ırtı atı u unmıyan or u mu le ı . t . t k ıı.11-" 
at ile Tunu ~e Cezair üzerlerine bu zıncırı e, ı m e.,ı oga- ·ı- 1 d k d ç· , __ 1 nı avsıye e me te ve geçen 8ene a- de ilk vapur (5 50) ve ~on da smı ":darken suç üstünde Y 1' 

_ d k k 1 • b vı ayet er c pera ea e m uııu:r e- 1 1 d b fi 1 · · ~ • . j sıl 
zuhur etmiş hareketler gibi vaad o- zına gon erere , n enın urcun- . 1 d ç '- d • k 1 man ar an u vası ar aranı madı- (21.10) da hareket edecektir. Bu nan sabıkalı Kamil dün j]oııc e-
l ı d d k h·ı k d d .. ı · rıy e çarpıfıyor u. 0111. agını o an - . . b 1 d b 1 k ,rr+·_ ket11e 
unma ı ır. an, arşı sa ı e a ar ger ıruı. k b l kö. l rd d J l gı ıçın un ar an azı a.rının aJ ...... vapurlar bütün adalara ug-rıyacak- ceza mahkemesinde ınuhn . il~ . . . . . . . . . • _ l F 1 b b _ d• asa a ar ve y e e e apon a- l .1• . . • • h l 't ,,5r 

(Bızım nıyetiınız, akıdır. Bın Boy ece ran ız ann, u ogaz an .. f • . 'h h k arının sı ınmesı zaruretmın ası 1 d lst b 1 p d 'k d dil mi~ ve neticede suçu sabı b d1 
• • A •• ' h f"f .1 k k b d ·r rın topu, tu egı, nı ayet ava uv- ld v h ttr. .. d - {" b. ar ır. an u en ı arasın a sa- " 1iJ ıı 

tuccarımız hakkında gunagun taar- a ı gemı er so ara cenu a og- . b b 1 1 1.. k _ o ugunu, a a uç e cur ım tes ıt .. _ rek 6 av hapse ve o kadar 11 • ı 
• 1 . . ~ ..ı kt' veh, om a arı, gaz arı uzumu a d"l k - . 1 . t k"f d"ld . bah ogle akşam olmak üzere gün- • ti ı 

ruzları zuhur etmiş olan beylerin ru ınme erını menıt.:'Uece ı . d . . . - med. B'lh e ı ere mucrım erın ev 1 e 1 ı- ' t e emniyeti umumiye nczarc ~· 
. . 1 f S y · b - d b al". leSU'mı coater ı. ı aaaa • . . b ·5· . tl . k de ti e f 1 kt B O.., eıı tedıbı.. kincisi ngiltere ticaretine onra... me o ogaz a ,.e u k k J 

1 
. ç· k" gını, u gı ı vnzıye erın te errfir et ç r e er yapı aca ır. u ara- da Jrnlundurulma(,.a mahk ı .. ' . . .. or unç apon tayyare erı ın oy- . . . c• 

halel irası maddesidir.... Böylece, zencınn arkasında, mudafaa kuv - 1 .. 1 •• " , ____ .ı" b'l M f'h memesı ıçın talebe alınırken bu za- da Anadolu hattı seferJ.eri de çoğal- miştir. 
1 . . k l b' t f d ' u ermı 1ı1oor~uhaau.1 ı e.. aama ı ti .. - - d b l d I Devletialiyeye ifade edesin vet erının o ayca ır ara tan ı- J 1 b" k rure n gozonun e u un urn ması- tılnrnıtır 

· _ . . . _ . apon ar muntazam ır mu aveme- · · · KÜLTU"' R İŞLERİ 
(Devletialiyenin kuvvetini bil - ger tarafa geçmem ıçın, kuçuk ka- k 1 d •1 1 J·ı F nı beyan etmektedır. Bostancıdan köprü .. ·e bütün A-' . . te maruz a ına nn ı er e ı er. a- J 

miyen ndamlnnn tedibinden mah • yıkları yanyana dızdırerek bunlar- k t .. 1 d G 1 ç K nadolu iskelerine uğnyarnk ilk va- Orta okul kı"taplaf1 · k "" .. d ti ·ı · · a son gun er e enera ang ay 
zuz olacağı .. Ve A\TUpanın şimdiki dan bır oprü vucu e ge rı mcsını, ş k'" '" J 1 ·· "ti · · E.., J J • pur (7.10) dadır. Son vapur da 

b k " .. fi . . d b' "k' e m pumı apon ann umı erını g ence yer erı h l 
haline nazaran, bfz, Devletiafiyenin ve u opr~~ n g:~ısıne e'. ır 1 1 ve hesaplarını da altüst etti. doğru olarak (20.50) de hareket azır anıyor 
~aJ?ld ku~et.filzahri . i~e~, Devle- top yerle,.tirıl:nesmı .e~re~ı. Milliyetçi Çinliler memleketi Ja- edecektir. Köprüden Anadolu Lske- Orta mektep ve lise kfta~~ .~· 
tialıye üzenmıze scfen ıhtıyar ede- .Murat 8 ':l e bu . fık.ırleı, veren, ponlara teslim etmektense mahvet- V "} • } k lelerine (9.50), (14.20), (17 .30), tetkik eden komi<ıyon ınes.ai91,, 11 1 
cek derecede muktazayı maslahatı- TTabluslu Alı Paşa ısmınde bir zat- •. k dil .. 1 d.. 1 d ergı erı ucuz ataca e" .d. A d 1 .. k"' t megı ve en crı ı e Ufm&n arı a ve (18.15) de günde dört vapur mal etmek üzeredir. Şimdı~ ı-a~1 
nı bilmemek rnümkiln olrnadı;lft rne- 1 ı. . vrupa or u arının ° gun u e- ·uda bog·maaı kar rla,brdılar. Ne- kanun hazırlanıyor k·ı<ı ~ .. "" H' .. .. vardır. Pazar günleri de köprüden bir kısım kitapların tet ı . tı-
muldör) rakkıyatından haberdar olrnıyan h" 1 . 1 •1 üd. f b 1 . 1 jçııt 11 

· b db. 1 ·ı F 1 ır erın au rı ı c m a aya af a· Eğlence yerlerine ait verailerin bütün Anadolu iskelelerine (7.30), mıyle bitmiş, .bu branş ar . ,. ,. 
ReisUlküttap Ahf efendi bu mek- bu zat, u te ır er ı e ransız arın d l B b . . . d. • 1 rıı1"' ' . . . . - ı r. uta ye ıyı netıce ver ı. indirilmesi hakkında mecfüe sev- (8.50), (10.45), (14.00) ve (21.20) bit edilen ı~tılahlar yere 1 ... j9' 

tup suretlerini okurken öfkesinden ılen harcketlerrne marn olacagmı S l il boz 1 bs.Sl w ' k ·d· u u arm ta,maaı, yo ıtrın u • kedilen kanun, beJedJyelere bir ta- vapur lan vardır. Yine pazarları konmuştur. Bunların .... ıı! f 
adeta sersemlemi .. ti Ve bı·tı'rdı·g· ı' zannetme te ı ı ... .IM.Urat Bey cesur . "b k l" k'I d . d l ıl<w "' · . ması esasen artı atı uvvet ı na ı kım vazifeler de tahmil etmekte- Bostancıdan bütün Anadolu iskele- ers senesı başın an ev\·e 
zaman da artık hiddetini zaptede ve oldukça akıllı bır adam olmakla '"·-'--= 1 . • J d'l k . .a - d F d vaaıuuarıy e temıne ugr•f&Jl apon dir. Tiyatro, bar, sinema. gazino !erine ugramak Qzere Köprüye ı ec. e. tır.. . . der-', 
miyerek, sert bir esle: beraber, onun a ransız or usu _ı__ •• b. b' .. kil. w F k k e .rt 

h kk d b 1 a··· f'k' Ar p orUMU1u mut li ır mUf i.la ugrat- kahve gibi yerler şimdiye kadar is- (10.80), (12.00), (19.55) ve bun- ızı ' ımya ve rıyaz~~ j)"" 
- Bine çelebi 1... Elçiye zeval a ın a es e ıgı 1 ır, ı aşa- tılar Çinliler Şanside ve diier mın t d · kı · k'ld ~- •" ·r b 1 . _ rine ait ıstılahların tesbıti geÇ.!f!tJf 

Yok derler ama Elçı·ıerde de ı.. 1·r nınkinden fazla değildi. • . . • e 1 erı şe 1 ~ uu ..... rı e aztr ı- lardan başka Akay ldaresı yuzde el- · . b t 1 hl k·t 1 r·.:ıı:ılc r .1 

• • • <U • • takalarda arkadan ırtibatı keıılen yarak belediye iktisat müdürlü- üne çın u ıs 1 a ar ı ap a "-' 12ıt .. 
az haya Ve insaf Olmalı Cesrasude gelen Murat bey, e- J 1 • • L. i U tenzilatlı gezinti seferleri tertı'p r P ..,. 

. • • 1. d ki ·d htel 'f k ~ 1 apon arı ıyıce kıstırarak uırçok tasdik ettirdikten sonra bunu tat- rine henüz konulamamıştı · ,,,., 
Demıştı ın e oı uyu mu ı ı,:,ım ara ff '-" il t · ti c t · ..,;ı ı · c2o) kitsP ~ ·. . k 

1 
"d . muva aaıyetler elde ett er. bik etmekteydiler. Yeni kanun bu e mış r. umar esı ... n en hepten bu derslere ait • . eC" 

Bu acı hıtaba maruz kalınca; ayırmış, bu ısım arın 1 are \e ku- Şimdi Ja~•-- Çinlilerin tab e ·b· ı d t tb'k eli] • ı buçukta biltün Adalara (17.80) da basılması bir müddet geeıl< 
. . mandalarını, Trabluslu Ali Paşa ile, . ~ . Y • gı ı yer er e a ı e en tanfe e-

sersemleme sıraSJ, ş1mdı de M. Ro- Ş 
1 

A . d 1 d S .ı tt• aıne kartı mukabıl tedbırler alarak rin halkın lehine olarak yilzde 50 Anadolu iskelelerine ve (20.80) da tir. 
f lm- ti Bir k b·ı . m l zım za e er en aue ın b" k . . of ene t'e ış • ço ecne ı er: gı- d N h b .. .. k ırço mıntakaları kuvvetlı aıli.h- nisbetinde indirilmesini istihdaf et- Haydarpaşa Kadıköye tenzilatlı va- }Jil 
b. k" d' t f t t k paşa za e asu paşaya, ve uyu • . Ok dal ı aÇl J • ı; ze a, ıraye, e ane, urnaz- K-l b l . •c.t• K d" larla takvıye etmektedırler. Son ko- tiği için bu tarifelerin hazırlanma purlar kalkacaktır. uma O ar ~· 

. o emen ey erme vermı~~ı. en ı- • . • • • • tırıc '" 
lık vesrurede kendisini Osmanlı ri- . d b k d rf •• d zunu oynıyan Çmlılerın bu vazıyet sında da bir formüle istinat edilme- Paı.ar aünleri de (7) de bil- Okuma odalarım tesbit c 47 

ı e, aş uman an vazı e ını e- k d _ . 
1 

. 1 . il • . ~orıı -" 
calinin kat kat üstünde gören Fran- ruhte ctmh~ti. ar~11ın * umit erı nııltere ı e A- si icap etmektedir. Bu formül bele- tün 1.dalara. (7.30) da Anadolu is- zere memur edilen kornıs: r»~. 
sa ma lahatııüzan buraya elirken, Mısır k'uvvetinin mühim bir kıs- menka ve Sovyet Ruaya da kalmıf- diye iktısat müdiirlüğünce hazırla- kelelerine. ve (9.50) de de Haydar- ilk içtimaını yapmıştır. ~oJt1 {~ 
Atıf efendinin sakalına. aiilerek onu mını. Kölemen süvarileri teşkil et _ hr. . • • .. nacaktır. Bundan başka bu formü- paşa Kadı köyüne bu tenzilatlı se- dünkü içtimaında şehirde en sif D 
General Bouapartın pek basit ve ip- kt ·di B 1 ta b. kte Bu devletlenn Çındekı Japon nu- le uygun olarak hazırlanan ve iktı- . • amele ve iŞ"İ sınıflarının Jce ı,ııı? 
• . . me e ı . un ar, a ınme ve f k 1 • • • ferler yapılacaktır. Yüzde etıı ten-

1 
d • ~tl 

1 
k-

1 
rde 0.1' 1 ~dai h~le:ıne .kolayl~kla kıuıdıraca- kılıç kullanmakta hakikaten bfiyük uzunu çe ~med~ erı ıçm muzta~ s~t m~dürlilğünce tasdik edilen ta- ·r . un ugu a.em ere oy e 0 

~ büyuk bır emnıyet beslemekte meleke kesbet:mi lerdi. Fakat, bu kalın~a bu. ı.te m~ahele edec~kle~ı rıfelerın aynen tatbik edilmesi de ~ı atlı.:u tnletlerle y~kardaki yer- odaları açılması noktasındll 0Jf 
ıdı. l k h tl . --'• ı·k b tahmın edılmektedır. Maamafih bir sıkı bir surette kontrol edı'lccektir ere R'1 enler p:ızarte~ı sabahına ka- B d b k kUIJl9 JI me e e ve ma are en, w:ıA.er ı a- • - • . . . dar te ·1 • tt f ti! d d b ·ı k muRtur. un an aş a o oJ"'.'_ 

Atıf efendi, derin ve hakaretle kımından, hiç bir ymet ve ebem- yddan.ben ~u_·~t laır n.etlc.e nr~ı- Mahalli kaymakamlar ve bele- nzı a an s a e e e ı ece - lar~a konacak eserler de 1' ~ 
dola bir :c zarla of eni üzerek mı·yeti· haı"z değildı." Bahusus. .. .. _ yen Japon ıstılaaı da.ha b. ır. mud- diye de alacakları tedbirlerle bu !erdir. tı.ır'· ... ..., yonda mevzuu bahsoımu~ .ıeııb 
sözüne devam etti. teri talim ve terbiye namına hiç bir d~t uza.r~a Ja'!'°° mılletının bunu gün, tatbik edilmekte olan tarife- --o.____ misyon bu hususta ta otcı.ı ~ 

- Allahualem .. Bu siz.in Gene- ey wörmemi•lerdi. Hatta, (Maceri- hıç de IY• fekılde kar,ılamıyacaiı !eri azami derece indirecekler, re- d bit• ..1 
• '"' l··--- 1- clı E Jk• halkça tanınmıs, halk e e ,,,r. 

ral Bonapartınız, bizi bi, veyahut esvet) deki ordugaha kadar bile, zanno unı.naata r. kabet saikiyle bu gibi yerlerin yük- vve . 1'lif"' 
ahvali alemden bihab r zanneder

4

• inkiyat ve intizamdan mahrum. a- Z. C. sek fiyatlarla sanatkarlar ana-aje e- 1 gece kıymet kazanmış ve öz (I>~ 
Hey ~eli •• Politika lisanı deyu icat detA k rmaknrışık bir kütle halin- Muamele vergisinde der~k fi:atlara um yapm.alarının, 1 1 ld çevrilmiş (Kerem ile Asll} '. ) ,, 
ettif'iniz tarzı beyanı, artık bizler de gelmişlerdi. katıyen. onü.ne. ~eçece.kle.rdı~. . ZC ZC e 0 U ile Kanber), (Ferhat ile Şirı~,.r 
d h . • ·r· G · d Murat Bey de Fransızlar gibi değişiklikler Vekıllerımızın verdiklerı dırek- İstanbul, 21 (A.A.) - Bu wece ı eserlerle muhtelif halk sıı .. 11.ıı :..t' a ı arı ız... ayrı aramız a, dost- 'fi - . d .. 6 ıv-.. 11 

1 k Nil de kayıklardan mürekkep bir Muamele vergisinde yapılacak tı er uzenne un de kaymakamlar saat 1.67.20 aniye aeçe, şiddetıı· bı'r sezbe yetiQ.tirilmesine, kOJ ,, .. ti" 
u namına nesne kalmamıştır Hoş d - · "kl'kl r · · H-d • · · • "' v" ı . . . filo teşkil etmiş; bunların birçokla- egışı ı ere ait kanun projesi bu va ı muavını u ayının nezdınde zelzele kaydedilmiştir. Merkez üs - ne, tavukçuluk ve arıcılık sııd#~ 
~dı .. Cenabı hak, encamını hayrey- rına tüfekli adamlar bindirmiş: bir günlerde meclise sevkedilece.ktir. toplanarak alacakları tedbirleri mü · te ',A 
lıye sünün IStanbuldan 3780 kilometre na dair yazılmı, e5erler1n_ tıl""'~-

. . kaçma da, kilçUk toplar yerleştir • Proje hazırlanmış yalnız Ba~vekil zakere etmişlerdir. _1 w ~ 
Dedı. mi ti ... Bu Kölemen başkumandanı- ve maliye vekilinin Ankaraya dön- . mesafede olduğu tahmin edilmek- dilerek bu odalara dag ·s\foır 
Her zaman kendisine iltifat gös- nın harp planı, Nil sahillerini takip meleri beJdenmekteydi, bütün sana POUSTE tedir. muvafık bulmuştur. KoJI1

1 
• Jıl 

teren Atı! efendinin askın çehresi, eden Fransızları bir taraftan Köle- yiciler yeni kanunu merakla bekle- husustaki tetkiklerine dıt 
bu rt ve tok sözleri, M. Rofene men süvarileri, diğer taraftan da, mektedirler. Otobüs kazası Bek • • • • müddet devam edecektir. ~ 
son derece telA.ş verdi: Nildeki kuvvetleriyle sıkıştırarak Adalar arası seferleri Bakırköy - Sırkeci hattında iş- ~ıyı pışıren Dolayoba cı·n'.:J~ev 

- Faiut .. General Bonapartın bir hamlede imha etmekten ibaret- b - b l liyen şoför Emir Ha.sanın idaresin- l ı-J 
ma.kaadı. h r ane ve dostanedir. ti. ugun aş ıyor deki otobüs dün Divanyolundan ge. damdan kurtulmıya. savaşıyor 

1 · k " f · d · ·1 s k c b · Kantarcıiarda Sabun fabrikası Onur. bu hareketine harp ilanı na _ ıurat Beyin planı, fena değildi. zmır or ezın en getın en u- çer en e ecı okağında oturan .-
za.riyle b'lk~rsanız haksızlık etmiş 'Hatta biıaz da askerlik mahareti vak vapuru Kasımpaşa ha\'uzundan Hatice adında bir kadına çarpmış bekçi ı Şevkiyi kaynar sabun kaza- Katil de öldtl } 
olursunuz. gö termiş; Fransız ordusunun vazi- çıkmıştır . . Vapur :ama~e~ y.eni de ve kadıncağız .başından ağırca ya- ~ın: :;rak öldü~en Mansur h~k- Kartal kazasının ooınrob~ ~.:I 

Diye, bir müdafaaya girişmek yetini anla:nak için. dört yfiz atlı - necek ş~.kılde ~a.mır edılmıştır. Su- ralar;arak sıhhi imdat otomobiliyle d::n:~e:: ~le~~y!e h:z~~.ı~na;l~- yünde, üç senedenberi işsiıı,:eP~ 
ıstedi. FaKal Atıf efendi bir kat da dan mürekkep bir keşif kolu gön- vakd bugfundre~ ıtibaren Adalar ara- Ha.seki hastahanesine kaldırılmış-- .ı;o;ni yazmıştıken ~sı~~· eb ı~ded. ı ı- ğundan dolayı nişanlısınıll. c:rv,~ 
ha rehres· i ,_ k. ' dermı' .. : sın a se er erme başlıyacaktır. Va. tır. !S• • a ın u ı ıana- .1 k . t 'JdiıtiJll :.- ın çaı.ara w •• .• • • d . . h k ne Yerı meme ıs enı c o"' 

. • - . pur Büyilkada iskelesiyle .Dil plajı p ki k ·ıd· meye uç gun ıçın e ıtıraz a kı var- k k • "ld'" "e }\:eti ti 
- Çelebı r. .. Bız; hakkı da, hak- Bu atlılar, Fransızların kısmı arasında işliyecektir. arma arı esı 1 dı. Bu canavarca suçundan dolayı re ızcagızı o uren iJ / 1 

sızlığı da b~liriz. İbraz ettiKin varak kilflisine temas etmeden geçerek kazazedeleri kurtaran vapur Eyüpte Bahariyede kontraplfık istenilen cezaya layık olduğunu ken yaralanan Hayri, kaldıtıldl ıı..tleP 
parelere; lu ve naam deyu, hiç bir kol nihayetinde yürOyOşe devam e- mürettebatına ikramiye verildi fabrikasında çalışan Mehmet, dün dide aıılamış olacak ki sadece he- darpaşa Nümuııe hnstıılı ](İ 
cevabımız yoktur den General Dizenin fırkasını ağır ş· k t' H . .d . sor elinin dört parmağını testere nilz yirnü yaşında olduğunu ve bin- ölmüştür. Hadise etrnfırıdıı1·ıif . · • ır e ı ayrıye ı aresı pazar makinesine kapt1rmış ve parmakla- tJifl 

Dıyerek sözü kısa kesti. ağır takibe başlamışlar... Böylece gOnkCi deniz kazasında kazazede- nctic.e ce:z.asının tahfifi lAzım gel- kikata Kartal müddeiunl 
ı---u b. dd rı kesilmiştir. Mehmet Balat muse d.. 1 d b ,,'I .. ·., ma~ arını ır mü et sakladık- Jerf kurtarmakta büyük fedaknrhk- ıgi yo un a ir iddia ve itirazda devam edilmektedir. 1 V'İL vi hastahanesine yatırılmıştır. b 1 t ... 1t• 

Fransa maslalıatgüzarı, Gene- ta11 sonra, doln dizgin hücuma kalk- lan görülen 65 numaralı vapur sü- u unmuş ur. · .ıuansur, dün ta- Anlaşıldığına göre, :aıı: 9p1ı / ral Bonapartın kendisine rrönderdig-Yi mışlardı. varisiyle çarkçı ve mürettebatına Dalgınlık yüzünden bibi adli tarafından muayene edil- .1 d b d 111~ 
0 G l n· ·k d "k · miştir. Yıı.c:ıının tayı'nı' ı'çı·n tıbbı ad- mure 1 e üç sene en c ı..-t' h t r tn cnera ıze, çevı avranmış- ı ramıye vermiştir. Beşiktaşta Abbasağa mahaJJc. -r Jll~ A 

ma rem a una a:meye uygun bir iş tı B h'' k 1 liye gönderilecektir. duğu halde bir iş tutJnD. f"ııv· 
d ·v· . · u ucum o unun ilzerine, der- Gu""mru""kler ba•mu··du··ru- sinde Selamlık caddesinde oturan Jı"' göreme ıgı ıçin, pek müteessir bir y - boşta gezmekteydi. deli~ 

halde çıkıp gitrnisti. hal toplarla salkım ve misket ateşi b •• 1• Maliye mernurlanndan Rasimin bal Tanıiyon hakkında bir konferans u t 
açtırmıştı. Daha ilk ateşte, Köle • ugun ge ıyor dızı 22 yaşında Ayşe evinin avlu- 22 . 6 _ 938 çarşamba günü sa- renin anası Gülüzar bU~}ltııt e 

Hükumette artık, Fransızlara 

karşı emniyetsizlik beslemek mec -
buriyetini hissetmişti. Onun için Ga-

lata ve Beyoğlu zabıtasına gizli e

mirleı: verilmiş.. Zaı.4rlan dokun -
.nıak irtimali olanlar tarassut altına 
alınarak: tersane, baruthane vesair 

menlerden kİrk elll atlı, kanlar i- Haydarpaşndan İzmite kadar O· sunda dolaşırken dalgınlıkla üstü a- da Haydarpaşa NümuQe hastaha- ya müteaddit defalar ı t5e 
lan sahil gümrüklerinde tetkikler k ku dü ~ K ı ede 

çinde yere yuvarlanmıştı. Şerapnel yapmakta olan gümrükler baş mü- ÇJ yuya şrnuştür. ızın ferya. da Haydarpaşa Üümune hastaha- ve nihayet böyle dev:n. J 
ateşı·nı·n bu muhrı·p t · . . ö .. d dı duyulmuş ve hadise itfaiyeye ha- nesi d oktorlarından Kemal Şakir m bozacağını söylemıştit· J1'11 ~· 

.. .. . esınnı ~ rur ürü Mustafa Nuri bugu"n ı:ehn'mı·- b ı v er veri miştir. Genç kız kuyunun Saraçon.lu t f d (T B d · oJııll A.r gormez, otekıler derhal atların ba.ş- ze dönecektir. Baş müdür bu yıl o ara ın an ansyon rne- un an müteessır lfaı" 
1 içinde öHirnle bir hayli penreJ-tik- selesi) baslı· it d h )k d l b d wu ~e,, ..,; t arını çevirmişler; dört nala kaç • içinde bütün gümrüklerde yapılan ;)' --; · · ·· gı a ın a a ımızı ya- ev e yanız ulun ug .. ı.ıt" 
mışlardı. ten sonra itfaiye tarafından baygın kından HgiJ~~en önemli bir konfe- !ediği sırada nişanlısını uç .11 4e 

yeni tesi at ve ıslahat işlerini karar bir halde çıkarılmış ve tedavi altına ·ı '' 11~ (Devamı var) laştırmaktadır rans verı ecektir. Salon herkese a- öldürmüş ve nihayet ~e 
alınmıştır. kt çı ır. milştilr. 



Fransadan 
Sikayetimiz 

Jzmirde Fuar seferberliği Amerikada mail işler 
bozuk görülüyor • 

lzmirliler bir milyon ziyaretçiyi 
dıkteri ~B:ştara/ı 1 nci sayfada) ağırlamiya davet edildi hazırlıklar 
topJıYara: ar gayri Türk unsurlar • •• 

Londra mahafilinde Amerika 
Maliye nazırının değiştirileceği 

söyleniyor 
Bir Çin Generah 
kurşuna dizildi 

ı 

d111ar, l{a 1h~p.sini Hataya doldur- b) t ffi ek UZ ere 
~lYri r~y t ıçın ınüracaat edenler, Londra, 21 (Hususi) - Birle

Bulgaristandan 2000 kişilik 'bir şik Amerikanın Londra sefiri M. 
k n · lülün ·ık haftasında tzm·- Kenedi, Cumhurbaşkanı Ruzve1tle 

le... uyrk old ki ·· 1 h ·0e derh 1 u arını soy er- (Başta rafı 1 ncı sayfada) 

1 'ide 'l'ür~ deftere yazı!dıkları, tör safalarına sahne olacaktır ve 
;rden ta olduklannı temın eden- "Paraşüt,, kulesinin en yüksek ye
b e bunıa Yet ~ıkı vesikalar arandı. rine yerleştirilen iki projektör bü
d•haneıe:ıın hır _çoğu bin türlü boş tün şehri aydınlatacaktır. 
eki bugüe taJ_ıı edildi. O derece- Fuar, 20 Ağustos gfinü ~aat 17 
~11 deftere n ,tatıı edilmiş bu fertle- de sayın Başvekilimiz Celal Baya
tiyeti teırı· ~ azılması Türke ekse- rın bir nutkile açılacaktır. BUyük 
>ı r,ltat ~n etmeğe kafidir. devletler fuara iştirak etmekte olup 
d le.,iler hı~ ?u kadarla da kalmadı. binalarını yaptırmaktadırlar. 
~~ları h ~lıs Tfirk ırkından ol- Daha şimdiden İzmir fuarına 
1 laYısiy}a d1'~ Yalnız mezhep farkı Avrupa ve Amerikanın muhtelif 

0ar '- e ürkü · b" 
de 11

1l kaydcd'ld' n gayrı ır u~~ur yerlerinden 112 ecnebi firma iJe 
'1 her şe~· ~ ıler. Bunların ıçın- memleketimizden 15 devlet mües -

llda buı e ragmen Türklük iddia- sesesi, 32 ticaret odası, 224 hususi 
~Utacaau unanJarı tethiş usulüne Türk firması iştirak etmiş bulun -
,~. lea~ıı' ~azgeçirmeğe kalkıştı- maktadır. 

a ı e ey ı ı ö .. k .. V . t ·ı . 
re gelerek fuarı ziyaret edeceği gi- ~ ruşme uzere . ~şıng ona gı mış- • • • 
bi Yunanistandan da 6000 kişilik tır. -~r. ~en~dının .. tek.rar .~~.r:- Şanghaydakı gayrımuntazam Çın kuvvetleri 20UOOU 

. • ya donecegı bıraz şupheh geırulu- • 
bir kafile gelece~tır .. Yunanıstan - yor. buldu. Bunlar Japon garnızonlarına hücum ettiler 
dan gelecek kafılenın yansından v · gto d 'kt d" ı· · . aşın n a ı ısa ı ve ma ı ış-

Şanghay, 21 (A.A.) - Japon f azlasını, İzmirden hıcret eden mü- ler pek bozuktur. Morgentav, ikin- Honkov, 21 (A.A.) - Umumi 
badi! Rumlar teşkil edecektir. Filis- ci bir buhrana karşı koyabilecek va- Çin karargahından resmen tebliğ o- mümessili burada yaptığı beyanatta 
tin ve Suriyeden de kalabalık türist ziyette değildir. lunduğuna göre, Şanghay harbinde bundan birkaç ay e\'\'el Japonya ta-. 
kafileleri de gelmesine intizar edil- M. Kenedi, Amerikanın ve cum- 88 inci Çin nümune fırkı:ısına ku- rafından işgal edilen Şansi vilayetin 
mektedir. hurbaşkanının itimat ettiği bir dev- manda etmiş olan General Lugha- deki gayri muntazam Çin kuvvetle-

Romanyadan hususi bir vapur- Jet adamıdır. Amerikadaki mali buh un, Lanfenk'in müdafaasında aldı- rinin şimdi 200 bin kişiye baliğ ol
la 423 kişi fuarı ziyarete gelecektir. ranı önlemek birtakım iktısadi ted- g·ı em"ırlere harf"yen r· y t t d" dug~ unu, bunların bt"ıyu"k bı"r faalı·-b · l l k · · M t ı ıa e e me ı-
Polonyadan kalabalık bir kafile İz- .

1
r er a ~a ıçın, . orgen ~~ın Y~: ği için; Langenk'i bilahare fırkası- yet gösterdiğin ve son zamanlarda 

mire gelerek fuarı, Bergama ve E- nne Malıye nezaretıne getırılecegı 
fes harabelerini ziyaret edecektir. zannolunuyor. nın tekrar geri almış olmasına rağ- Japon garnizonlarına ~ hücum ey-

t-l kord burolarının etrafına hu
~~~ ~r çhinrek ~n~eri ===========================~ 
~·~ltıda ba ı tuttular. Türklük id- Gu·· mru·· k memurları 

Dolar düşürülmiyecek 
Vaşington, 21 (A.A.) - Maliye 

nazırı Amerikanın Londra büyük 
elçisi, doların pek yakında kıymet
ten düşürüleceği hakkındaki şayi

aları kati olarak tekzip etmişlerdir. 

men, kurşuna dizilmiştir. lediklerini söylemiştir. 

d 1er icat Ulunanları başka baha-
t Grıııe11 'l.aederek tevkif ettiler. Öl-

l'ıı'da te( ValJıların facialarını ~bu- d • t f • ı 
~. rar tafsile hacet görmiyo- arasın a yenı er 1 er . 

Casuslarla mücadele 
Amerikada on sekiz kişi Almanya lehin" 

casuslukla itham edildi 
~~Utan bu • K tJ• t ı ltab suıstimaller ve hileler 1 d l ğ T b l "d ıyme J ayyare Nevyork, 21 (A.A.) - Yük:;ek söylenen Bonin ve Menzel adında i-llf b ılli dilsi . . . stanbul başmfidürlüğü muay•- ne arı ına, ı ı ı are memuru -
~'ııı lllunan v zlerı gıbı orada ha- ne memurlarından Rüştü Çelebi Remzi Uluşan Mersin idare memur- • • 

1
. federal jüri heyeti, 18 kişiyi Alman- ki Alman subay da vardır. 

t6t '8•ııı \'e e fazla olarak göz ka- terfian İstanbul birinci sınıf başmu- luğuna, İzmir memuru Nihat Bü- CJIDJZ SİaD bulda ya lehine casuslukta bulunmak su- Müddei umumi yaptığı beyaııat-
~1etıııneyt~:n .. Fransız ha.vasına ayene memurluğuna, İstanbul ikin- yükgüngör Bandırma memurluğu- çu ile itham eylemiştir. Almanyanın , ta casusluk teşkilatının bir ecnebi 
Oııu Yeti ırı oğreten Mılletler ci sınıf muayene memur namzedi na, Antep memuru İbrahim Acar (Başta.rafı 1 nci sayfada) ismi ithamnamede tasrih edilmiş bu- hükumeti hesabına Amerikanın mil-

~~e cere urahh~slarının göz il· Osman Nuri Karaali terfian 1stan- terfian ayni memurluğa, Tirebolu öğleden sonra havalanmış ve mu- lunmaktadır. 
\ıaa ~ };J.a:an ettı. bul kimyagerliği namzetliğine, İs- idare memuru HUsnU Özdemir ter- vaffakıyetli bir uçuştan sonra saat 
~ıı ~bir hulaSadan 'ikiyetlerirnizin tanbul birinci sınıf muayene memu- fian Alanya idare memurluğuna, on yedi buçukta Yeşilköy tayyare Muhakeme Busün Batlıyor 
fıq ~dar•- .. s~sı. Dediğimiz gibi, ru Nail Una! terfian ayni vazifeye,! Altınok idare memuru Şevki terfi- meydanında yere inmiştir. Nevyork, 21 \._ ~b "«~Yıkten T"" k .. ı • . 
~ta~ eu YUzd k sonra ~r. nu- Ünye muayene memuru İhsan Ya- an Özdogan Tıbıl ıdare memurlu- Beş tayyareden mürekkep bir luk işinde methaldar 18 kişinin mu-
leııı ederse b~ ırk ~edıyı mu- vuz, İstanbul ikinci sınıf muayene ğuna, İzmir ihracat veznedarı Ne- filo, Sabiha Gökçeni havada karşı

(A.A.) - Casus-

\~ ~lbili ' .ıraz tenkıt ve muha memurluğuna, Çubuklu parlayıcı dim Bozkurt terfian İzmir ithalat Jamışlar ve yere ininceye kadar hakemesi yarın Nevyork mahkeme
t~ .1eriıı ıı~~ıne ~alik bita.~af maddeler antreposu başmemuru veznedarhğma Trazbon ambar me- kendisine refakat etmişlerdir. Sa- sinde başlıyacaktır. Maznunlar a
tt\ı l'l~eti lehi Yd~kı mutlak T~rk Muzaffer Kanlıkılıç Serviburnu par muru Mustafa Yabanoğlu terfian biha Gökçenin tayyaresi hava mey- rasında Alman harbiye nezaretinin 
~ •Ur>he ?e ~ır kanaat getıre- !ayıcı maddeler antreposu başme- Sürmene memurluğuna, İzmir ihra- danı Uzerinde bir tur yaptıktan son istihbarat ,ubesfne mensup olduğu 

li müdafaasına ve deniz, kara ve 

hava kuvvetleri hakkında mal(l-ıat 

topladıiını söylemiştir. 

Franaada Caıuılar 
Bezanson, 21 (A.A.) - Dün 

askeri mahkeme üç casus hakkında 
hükmünü vermiştir. Bunlardan bi
ri yirmi sene, diğer ikisi de beşer 
sene hapse mahkum olunmuşlardır. 

tiı-et·ı~ llat~y:zdı~: .. . murluğuna, İzmit gümrük başme- cat memuru Eşref Eslek terfian İz- ra tam 17,32 de yere inmiştir. 
lt oı~ıı~ ilttira\Turku~ nısbt ~kse- ?1~ru_ Ali Haydar Arslan !st~nbul m~r ~a~müdürlük memurlu~una, İz- Hava meydanında, mebuslardan Çemberlayn IYahudı·ıer Alman 
1'ıı111~ıu &'ibi nı~~~eyız. Ha~~ka_t- ıkıncı sınıf muayene mcmurluguna, mır ıhtıyat memuru İsmaıl Hakkı Salih Bozök ve AJi KıJıÇ-iıe;cy;se-
llıe)~ asında nı ak ekserı~ etın açıktan Mehmet Ereymen ve Haluk Gökalp terfian Mersin memurluğu- f h kAfb" . - b b h 
'~..,._ııa "ık usırrız. Hakikatin San İstanbul ikinci sınıf muayene na Sürmene idare memuru Abdul- ıcum ur a ı ı umumısı, aşyaver, ugüniza at borsalarJDa 

-~ıı l' rnası · · d" ? ' h A k l d · ktö ü h f ı ta ıçın çare ne ır · memurluğu namzetliğine İstanbul lah Sova Trabzon ambar memurlu- ususı a em ıre r • mu a ız a-
r·ı·n tetkik edeceğiz.... birinci sınıf idare memu;u Mahmut ğuna, Resülayn idare memuru Bas- layı kumandanı, vali muavini, İs- Verecek alJDffiJyacak 

lfuseYin Cahit YALCIN Özünal terfian Çubuklu parlayıcı ri Alevin Altınok ambar memurlu- tanbul komutanı, emniyet direktö-
~)"ı_ maddeler antreposu başmemurlu- !uğuna, İstanbul ambar memurlu- rü, üniversite rektörü, şehir meclisi B k ·ı 1 J k y A 

al( tahr· . .ti ğuna İstanbul ambar memuru Re- ğundan açıkta Seyfettin Kar~ am- ve Cumhuriyet Halk Partisiyle ha- aşve 1 , ta yaya arşı alnız Jman firma)a-
~-Jrı ınne 1 raz ~ep Ertok İstanbul idare memurlu- bar memurluğuna, İzmit muayene va kurumu ve matbuat mümessille- takip ettiği siyaseti rile muvakkat bir za-

Jli anı başladı guna, İstanbul ambar memuru Fa- memuru Ekrem Alptekin Derince . . . . k 
t'tılikııa ~e arazi . . zıl Akçül terfian ayn vazifeye, İs- muayene memurluğuna Samsun am- rı, mek.tep muallımlerı ve talebesı anlataca man için iş yapacaklar 
~tlJ İahrir· b" vergılerı kanunu, tanbul ambar memuru Avni Gök- bar memurluğundan açıkta Kadri ve şehrın her tarafından gelerek Londra, 21 (A.A.) _ İyi ha- Berlin, 21 (A.A.) - Ekonomı 
~~~:re, t~hr~~e~as~~tl~r:dek~t~ü- çen terfian İstanbul vcznedarlığına, Karakurt Iğdır ambar memurluğu- meydanı doldurmuş olan büyük bir ber alan mahfiller, dün akşam bakanlığı tarafından neşredilen bir 
~ ı~iıı h~ne sonr rı .m. en . ı 1 a- Kars muayene memuru Nail Mur- na Iğdır ambar memuru Fikri Öz- halk kalabalığı kıymetli tayyareci- Londraya avdet eden Çemberlayn- emirnameye göre bundan böyle hiç 
~1 \ti)~ ır hak va vergıyı ~adıl tale- dar GU1er İstanbul ikinci sınıf mu- tunç Kuşadası ambar memurluğu- mizi alkışlarla ve büyük bir heye- bir yahudi, Alman borsal:.ırına \'e 

ı°'- "Y t ermektedır İstan 1 ğ K in bugün avam kamarasında beya- t' . 1 k b 1 .1 -~-~ııııd e ine ba·ı · _ • ayene memuru una, Mudanya m~- na uşadas~ a~bar memuru Nazmi canla karşılamışlardır. Sabiha Gök- . ıcaret pıyasa arına a u edı mı-
t.tı bi ... ~ ~35 se g ~ kazalar;n bır hasebe memuru İhsan Üst!.ln terfı- Zeyrek fzmır ıthalAt manifesto me- natta bulunarak İtalyaya karşı ta- yecektir. 
'llta,. ·~ıtıne ..... nesınde emlak tah- an İstanbul ihtiyat memurluğuna, çen bu tezahürata teşekkür etmiş kip ettiği siyaset hakkında yeni iza Yalnız arileştirme ameliyesini 
'ı11 .. '' ?lıQJı. ~0re bu kazalarda o İ d murluğuna, Edirne muayene mernu- ve kendisine müteaddit büketler 
"'il' 1\ sah· - stanbul başmü ürltiğü memuru Ta- ru lsa Okçu İzmit muayene memur- hat vereceiini söylemektedirler. kolaylaştırmak için yahudi firmala-'ı 11 

itibar 'Pleri de 938 hazira- rık Şengül, memur namzedi Avni verilmiştir. 
ı. ed b en b h !uğuna Trabzon manifesto memuru ~~b· ~ ile,.. k u aklarını isti- Karadirin muhafaza memuru Na- 'favyarecimiz kendisine sorulan td ı \' -.e lerd· . ' Mehmet Ali Keskin Rize veznedar- " 
11._llditi e l'•hut itir~r .. ~ne~~ tadı! zif Söz, memur vekillerinden Ayşe lığına, Ayvalık memuru Hazım Ön- suallere cevaben seyahatinin çok 

Harbi insanileştirmek 
istiyormuş? 

rı, muvakkat bir zaman için, borsa

larda ve piyasalarda yahudi olmı-

~(la,. "akit 5 liral~kıçbı~ mh uracaa Tokmakçı ve Ayşe Kızılkanad terfi- git terfian İzmir ihracat memurlu- güzel geçtiğini söylemiştir. 
.. ııtıdır ır arç ver- an İstanbul memurluklarına, Islahı·- İ ========================== ğuna, zmir ithalat memuru Ali U- · 

yan mümes iller uulundurabilecek
lerdir . 

~.. ~ ye muayene memurluğundan açıkta ral terfian İzmir ihracat veznedarlı-
Q))~!'e t İbrahim Hakkı Ozan Edirne mua- ğına, Van eski veznedarı Yaşar Ay-

~ ~Uhte. adyo alınacak yene memurluğu~a, Kızıldize mua- dın Bodroum muhasebe memurluğu 
l l~i lıt kaza) - .. yene memuru Şefık Tunçer ve Trab- na eski gümrük muhafaza katibi 

Şüpheli adam 
İyi amma dinleyen kim? Bir talebe 

VilheJm Herbert Kanayfald a- B "'d b• f 
Vaşington, 21 (A.A.) ·- Röyter ag atta ır pro esÖriı 

dıncla Çekoslovakya tebaasından 
QQJ ıııu . ara bagh, but- · N d" ö ' ~11 sa1t v zon muayene memuru e ım ner S 1 ~ hatt"n Öks·· .1 B d elli yaşlarında bir adam, dün Çek- ajansının muhabiri bildiriyor: o··ıdu··rdu·· 
~ •ıı le· e odaları kurulmuş , a a ı u~gı an ırma mu-
e.ı ,1 öylere b' . Kars mua) ene memurluklarına, Ser hasebe memurluguna, Giresun P. T. 

tt( t dırı11, ırer radyo makı- viburnu parlayici maddeler antre- T k 
1 

. 

• Zaıınedildiğine göre nazır Kor-
mecede asken memnu mıntaka için B - d t 21 (AA ) H 

d . deli Hull, sivillerin hava bombar- ag a • · · - ukuk 
de olaşırken yakalanmış VP. vazı- fakültesi profesörlerinden Mısırlı L ~ay1 Caktır R . • a em memur namzedı Mehmet 

"''il er eh : adyo alabıle- Dosu başmemuru Abdülkadir Altın- Ulu!loy Trabzon memur namzetli-
' oı ernmıy tr b. "k t~lel' ~~sa ayda .e .ı. ır mı tara ay İzmit başmemurluğuna, Urfa ğine, açıktan Ahmet Erdoğan Mar-

t . .. h ı· .. · ı k ı· dımanlarına maruz kalmamalarını . . . _ ye ı şup e ı gorü ere ad ıyeye ve- Hasan Naıf dun ımtıhanlar<la mu-
rilmiştir. ikinci sorgu hakimliği teminen harbi "insanileştirmek,. vaffak ola~amış bir talebe ta.rafın. 

~~bl', 1Çııı rad hır ıkı defa da ~e~nedarı Faik ~ykal terfian Van din memurluğuna, açıktan Ömer 
Yo neşriyatı yapıla- ıhtıyat memurluguna, 1stanbul vez- Karakoyunlu Mardin memurluğuna 

nedarı Salih Zeki terfian İzmir vez tayin edilmişlerdir. 

dün akşam bu yabancının isticvabı- ' için bir program hazlrlamaktadır. dan vurulmu~tu. Profesör bugün, 
m yaparak kendisini ikametgaha! Bu program hakkında henüz malü- almış olduğu yaraların te.,,iriyle öl-
rapten serbest bırakmıştır. 1 mat alınamamıştır. müştür. 

~ 15: - ya çat çat kapıyı vurup girmek duktan, yani böyle müşteri taşır a- Hayati - Biz de oralıyız be o- - Merak etme canım, çocuk mu-' s A D o F 1 mi ist!yo.~sun? Yine teşekkür olu - rabacısı, yol gösterir tütüncüsü bu- muzdaş... yum? 
nur kı Şohret hanım daveti güzel lunduktan sonra ilk davetli o eve A Arabacı kapıyı açar;lk: - Çocuktan ıbctersin... Bugün 
tertip etmiş öyle duvar aşmak dam yalnız biz mi kabul olunacağız zan - Buyurun efendim... haberci karının yanında yaptıkları-

~ MAHALLE KARILARI atlamak gibi işin içinde külfetler edersin? Bizden evvel kim bilir o- Arabaya girdiler. Kapı kapandı. nı biliyorsun ya'! ... Ha göreyim seni 
~ "1: li . Y~!<: ~ö~le yerlerden ekseriya giril- raya daha kimler gelmi~ gitmi~tir? Beygirlerin üzerinde bir iki kırbaç Mail bey kendini bu akşam ağırca 
>tııı~ .. 1 .. llaeyın Rahmi GÜRPINAR No 48 dıgı gıbı k.o]ayca çıkılmaz. İnsan Ve daha neler gelecektir? Gelen şakladı. Araba epey süratle yola sat... 
~tt~~. 0?Unde . . . • kapıdan .gırer de sonra kömürlük giden böyle çok, yani 0 ev dolup do- düzüldü .. Mail sevincinden Hayati- Hayati böyle beyhude nasjhat-
t ~ •oı bıkkat sı~ı _hır araba bekli- ısokağın sağ tarafından birer birer pençeresınden kaçmıya mecbur o- lup bo~alıyorsa aşık bey efendiyi nin boynuna sarılarak: , !arda, Mail tutamıyacağı vaadlerde 
tııetli feneri b edınız arabanın yal- evleri sayıp yedinci kapının Şöhre- lur: Bunları da göze aldırmalı. Şöh- deminden kadının yeldeğirmenine - Oh ne ala Hobyardaki bak - buluna buluna miicadcleyi uzatmak 
~" 'rabayaUlunacak. Siz bu tek tin evi olduğunu anlıyarak alt kat- retı? hem.pasını sen ~~- hanımın yel- benze~mesindeki hakkını teslim et- kalda olduğu gibi bir aksiliğe uğra· talar iken araba durdu. İçinden at
~tlı.ıııı Setlltin YakJ~şarak: taki küçük cumbanın altında hafif- değı.rm~n.ıne ~enzettıgıne bakma... mek lazımgelecek. Yahut bu hem- matlık. !adılar. Kendilerini tamam bir tü -
) 't'h111ı. A.rab neresı? ,, diye sora- çe üç kere öksüreceksiniz. Bu üç ök- Herıf dışıne güvenmese karı kapat - panın hiç aslı, faslı yok. Bizi yol . - Birdenbire böyle çok sevin- tüncü dükkanının önünde buldular. 
,t~'de 1 ."erec:1 ~ize "Derbent,, silrüğe karşılık cumbanın kafesi a- maz... .. . mak için böyle bir düzen, dolap kur meğe de lüzum yok. İşin ıor tarafı Mail arabacıya parasını verdi sav
~ ~b, 8~ı~ araba _Sız. "Biz de oralı- rasından üç defa sigara parıltısı gö- . ~a~ı~ so~lıyeceğini bitirdi, çn- dular çeviriyorlar. Dur bakalım so- bundan sonra ... Allah vere de ma- dı. Dükkana yaklaştılar. Hayati 
~~'l'ııı:ı }{uçü~ a gıreceksiniz. Bu rürseniz ileriye doğru beş on adım kıldı gıttı. İ_kı,_a~~a.daş _yalnız ka- nu ne çıkacak?... badi falso .çı~maya idi ... :ı-ıa bakını~ sordu: 
\~tectka bir t~ ?ıfustafapaşa ta - yürüyerek tekrar dönecek o zaman lınca Hayatı J uzunü ekşıterek: 0 aksam ik" ark d s· k ·a bey efendı sızden kendı menfaatı- - Tütüncü ekstra eklltra vaı-
~ti l'a ._ · l>ukk~tUncünün önünde kapıyı aralık bulup içeri 

1

gireceksi- - Son derecede çocukluk edi - k" b' h ~ 
1 

. 
1 

b" . adaşb" ır ecı e- niz namına bir şey rica edeceğim. mı sende? ... 
~to ... , " ana · · " . vorsun Bövl k 1 . 'dd ı ıra ane erın ırın e ıraz kafa-~ ilca ar tllı? . ıırıp ekı;tra nız. " · " e arı arı ırısan ş1 et- .. .. . . . _ Karıyı görür görmez, bütün selini, Tütüncü genç bir Rum gülerek: 

t dQ •• "ar d" · dıye soracaksınız Mail düşünerek· le sevmek kazasına uğrasa bile mu- !arı tutsuledıler. Saat ıkıye dogru 1 k b b ki 'b' - Var efendim istedig· inizdı>n 
~i -n=telc · •Ye k · · h bb . . . .. suyunu sa ıverere e: e er gı ı 
~ l'ec bir ce · Sizin önünü- Bu ne kadar karısık iş böyTe? a etını pek belli etmemelidir. Yenıcamıın Köprüye karşı olan mer . .. .. .. ~ alası ... 
t~'· ltı e:. 'l'Ut~okak başına kadar Hayati - Beyim" kolay mı?. Bir Hem bu işte bir tuhaflık görüyorum. divenleri öııiınde dizili duran araba hunkdur _hunkur ahglamat. saktınh ... On- Ttütüncü biraz arkadan gelme-
·ıı "Ok \4ncu "E D'kk d". .. . . . suz uı amıyor, asre ıne a am -

' 
11 •i~· tur der kstra eks- erkek her üzüntüsünü her sıkıntısı- 1 at e ı) or musun? Şohretın bı- ları bırer birer gözden geçirdiler. .. 1 <l . "h: •• .. !eri tavsİ\·esiyle beylerin önüne düş-

' 

tıı ı kob se bu gece ş·· h "nd d"-. t r mu e emıyormuş gı . • gorunme, • 
~ _ıı,11~ UIUne . 0 

- nı çekerek her masarfını deruhte ze go er ıgı a ımatta evdeki iki Bunlardan birinin tek fenerli oldu. JJek yangın olduğunu anlatma .. Ka- tü. Birkaç sokaktan girdiler çıktı-
~llj;~ı-,l' ~~le zuhur ~~~~-o~acak bir e?erek zatına mahsus olmak~ üzere kad.ın, arabacı, tütüncü, bize gön- ğunu gördüler. Hayati hemen yana-,rı senin alaka oltasına sağlam yaka- Jar. Beş altı dakika kad:ır yürü _ 
'ı, · t;.,. tlleden gını anlayıp bır kadın kapatmış. Sen adeta onun derılen kadın hep bunları sevgili- şarak arabacıva · l· ndıg· ını ç"' ·Karsa ı'.,"ın bı't.kd' h 'I d"l K l ı b 1 "h t ~ ~":"eı- v oradan ekil . . . • _ . .ı • a .. ~ ı ır a. u er. ı avuz arı un arı nı aye 
~ b ar cevabile . ç. ec~k, kendı ıçın _uırraş~ı~ı bahçeden me~- nız han'.mın ~ahre.~lel'i oldukları - Semtin ııe taraf evlat? Sonra kafa tutmaya başlar. Görü- bir köşe .başına isal ile: 

aşına 1• d sızı matlup va hırs1zlıgına gıdıyorsun. Öyle bır anlaşılı) or. Cumlesı ışe vakıf Şöh • Arahac1 mii!';terileri silzerek. \'orum "en "ın g" ılu" d k 1 İ t b 'la ar • "' t·· .. . . . il b k d k" . . • . · · • " oı n e pe sırna- - ş e urası ... 
• o ururse o yere elımızı kolumuzu sallıya sa ı- ret u a ar ısıyı kendine uydur. - Derbentliyim bf'y baba.. 

1 
sik ut ık ya kavı kurtaramazsın ... (Daha var) 



VENi SABAH 

~~ ~illetler Cemiyetine 
bir nci ~,?a~) ~" b~~~. ~!~başı•• git Mülayim., Tekirdağlı Hüseyin ve •, ,-' o T (Baştarafı 1 • 

münasebatta bulunuyordu. ::~:b~~:~in;~:~1a:ı~ı::.ssi~:ri;~~ Kara Aıı·ye meydan okuyur 
•• üstüne fazla dalmış, uykuyu unutmuştu. Antakya, 20 (A.A.) - Anado- . A • 

zıvanadan çıkarır: Uykusunu ömründe bu kadar ıu ajansının hususi muhabiri bildi- ların.a devam etmelerıne manı ol-
'l'ot, Tartaren dö Taras- geciktirmemiş olan Haldun uyumak riyor: muşlardır. Yolu tutanlar arasında J k da 

~onun kopyeleri daha bir sil- istiyor, tren sarsıntıları rahatf.ni ka Halebe bağlı Hamam nahiye mü bulunan Suriyeli neferler mümes- Bu üç zor 1 u p eh iv an ya 1 n 
.ı insan., çırıyor, gozlerini bir açıp bir kapı- d!lrünün kendi nahiyesini Hatay sillerin müracaatlerini nazan dik-

Bar Şadan Ar~f, h.er ~aman tek yordu. Bakış.!arı bir .b~tıp bir kay- hududu içinde bulun~n köyler~nde kate almışlar ve mümessillere ~al- şehrimizde karşılaşacaklar 
rarladığı, bu beylık fıkrı o kadar bolan uzak bır ışık gıbı tavanda ge- 1'!irk y:ızılanları tazyık ve tevkıf et kın bu heyecanı karşısında kendıle- k•ll' 
benim emişti ki bir bahiste, bir zinirken gözii "İmdat iş-areti,. }:azı. tirdiğini bildirmiştim. Hemen jan- rine geri dönmelerini tavsiyeden Türkiye ııerbest güreş ikincisi tedim. Fakat beni bu nıü9ab~ Jllı• 
ilimde derinleşmeği ideta tehlke lı alete ilişti. Okuması yokt~ iri a~- darmaları bunların evlerini işgal, başka bir şey yapamıyacaklarını 'Mülayim pehlivan dün Eminönü ra sokmadılar. Bu iki pehlı" b,f· 
sayard1. Asıl tehlikenin yarım ya- lasın. Doğruldu, karşısındakı . delı- 1 mallarını da yağma ettirmiştir. bildirmişlerdir. Esasen maksat ta Halkevine gelerek evin organizas- böyle şehir şehir dolaşarak h~r rot' 
malak okumuş olma_kta, oku~uğt~- kan.lıya ~.0~.du. Ya~an~ı gen? bır~aç :. . buydu. Çünkü gayri Türklerin he- yonu altında Tekirdağlı Hüseyin ve ta bir maç yapmaları ve yenıŞ~ft 
nu anlamakta oldugunu kestıremı- sanıye duşunda. Zıhnınde bır Şej !er Ankara, 21 (A.A.) - Cumhurı- men hepsi yazılmış ve yazılmak 81• ya Kara Ali iJe tutuşmak istediğini 

1 
• d d -rudur . 

yordu. aradıi:rı belliydi: yet Palk Partisi meclis grupu bugün t k T " ki 1 . r K bildirmiştir Bu ara kendisi - me erı ne erece og de ıııtf 
Bu sebeple şehirdeki mazağası- Bu mu? o, şey!... saat 16 da kamutay içtima salonun- ra~ı ar ı ~\ .. e~e ge ın~i 1'. r ~- ni gören b.ir muharririmize de şun- mem. Ben de ksnc t rst ç~ 

nı kapıyarak evini dükkanlarını Diye aradığını bulmak için va- da Trabzon suvlavı Hasan Saka- mısyon gayrı ur cemaa enn 18 e 
1 

.. 
1 

• t' . dan okuyorum. Hangisi ise 
' ' J l · TO k r t · · · k k arı soy emış ır. 

kiraya vererek uzak ve ıssız bir kö- kit kazanma~ is~iyordu: . nın riyasetinde tophı.ndı. en r ıs esını geç~ış .en .a- "- Hüıieyin ile Kara Ali evvel- sın meydana güreşelim.,, •iJ1 jlt 

ye çekilmişti. - Onu bılmıyor musun l Celse açılır açılmaz kürsiye çı- ~ıtları kapamak ve hatt.a hır .vesıle ki pazar lzmirde bu pazar da Ban- Mülayimin bu isteği J{iise) ol et· 
Tabiatin içinde ve iç.i tabintte - Hayır.!.. .. . kan Başvekil Celfil ~-~y~r İstanbul- ıhtaz ederek muameleyı tatıl et- dırmada güreştiler. Fakat her iki Kara Aliye bildirilmiştir. l{aD Jı•f· 

yaşıyordu. - Öyle ıse soyllycyım. dan bugün avdet ettıgmı ve grup a- mek sevda~ındadır. müsabakada da yenisemeclilcr. B en tikleri takdirde şehrimizde bıJ~•I-' 
Her gün öğleye kadar çiftliğini - Dinliyorum. zalarma Şefimiz Atatürkün selam- M ·ııA •• Bandırmaya giderek "'ikisinden han- talar içinde mühim ınüsab• 

gezer, ameleleri kontrol eder, geri - Snhide,n bilmiyor musun? !arını getirdiğini bildirmesi üzerine JSJrlD mı l mu. gisiyle olursa olsun karsılaıımak is- yapılacaktır. 
kalan boş vakitlerinde de oğlu Hal- - Bilmiyorum. alkış tufuniyle karşılandı. Herkes _· __ ' --------
dun ile dağlarda, bayırlarda dola- - Neye ögrenmediniz? Büyük Ondere şükran ve saygıları- dafaa bütcesİ Ç' 
şırdı. - Rica ederim söyleyin! _ . nıo arzedilmesini istiyordu. Bun- . . T Ürk - Mısır futbol maçı 1 Saraçoğlu kupası J11B 

HaJidun bny Şadanın bu köye Yabancı genç yüz hatları cıddı, dan sonra Baş\'ekil hepimizin fikirle Kahıre, 21 (A.A.) - Raşvekıl • • t } } r·ı ka)dı 
gelip yerleştiği esnada dünyaya gel fakat gözlerinin içi gOJen bir eda rinin her an meşgul olduğu mesele- Muhammet l\lahmut paşa, bütçe lÇID emas ar an ey U e ,rJ 
mişti. On altı yaşını bulduğu hal- ile anlatmağa başladı: ye geçiyorum,. diyerek, Hatay işi- projesini parlamentoya tevdi etmiş· Futbol federasyonu Mısırlılarla Şild maçlarından sonra oY11 1,ıı 
de henüz şehri görmcm!ı:.ti. - Bu, uykusu gelen yolcuların nin geçen haftadanberi geçirdiği tir. Milli müdafaa tahsisatı, bilt- br temas yapmak üzere mu- cak olan Saraçoğlu kupası uı&~~~ 

Babası, çocuğunu yüzü, gözü a- uykusunu açmak için oraya konu!- safhayı anlattı. Esaslı hatlan iti- çede 2,5 milyon lira tutmaktadır. habereler yapm~ktadır. Mısır f~de- Güneş _ Galatasarny ve ~~et'; 
çılmasrn diye - tıpkı Rosonun emeli ~uştur. İnecekleri istasyon geldı- bariyle temas ettiği harici işler hak 

20 
h r~~yonundan musbe~ cevap gehrse takımlarmın futbol nıevsıtn ıııı' 

gibi ybüyütmüştü. Zaten bay Şa- ğı halde uyuyup trende kalmamala- kında daha fazla tafsilat istenir:;e Saat mu are- Turk - Mısır mllı futbol ta- kapaması yüzünden ey!Ulc ıcıı 
danın en çok sevdiği, okuduğu ve rı iç.in trenciler, herkesi uyanık bu- içtimada hazır bulunan hariciye ve- kımları ağustos çinde şehrimizde tır. A 
sakladığı kitap da bu değil miydi? lundurmak üzere, böyle bir eğlen- kili Dr. Arastan sorulabileceğini beden SQDra karşılaşacaklardır, maç festival =~~~ 
gibi büyütüldü. Babası şehir haya- celi alet icat etmişler . Ucundaki söyledi. programı dahilinde olacaktır. _ 

Haldun bir "Emil,, karikatürO halkayı görüyor musun? İşte o hal- Kamutayın her sene haziran so- Çinliler 200 Japon askerini A k ı t b l IKADllııııılL a il 
tından ne ıbahsediyor, ne de ettiri- kadan tutulup aşağı doğru çekile- nuna doğru mutadı olan tatiJine imha ettiler n ara - s an u - ~ -~ 
yordu. Sanki şehir denen bir var- cck. Bu iş için çok kuvvetlazım. Her işaret ederek bu hafta içinde Ha- lzmir şehirleri arasında t C t r--.J _,.j 

hk dOnyacla yoktu!. . .Belki adamca- kes çcki.ror ama bir torlü trenf dur- tay işi hakkında büyük meclise ka- Hankeu, 21 (A.A.) - Tatukao- f utbol tumıAuas K d · 1 k ll d kJtırJ ~ 
ğızı bu bedbinliğe sevkeden başka duramıyor. Kim son haddine•A k~- t1 beyanatta bulunabilecek vaziyet- da ka.raya çıkını~. olan ~OOO Japon 20 Ağustosta açılacak İzmir lik terl~ 

1
';ri% ~1a

3~0 
1 yapıldl.J 

sebepler de vardı. dar çekerse hemen durun tabıı bü- te olmazsa meselenin inkişafına gö askerı, 20 saat suren hır muhaerbe- f d 
1 

. 
1 1 . d A k a b" zl p B 

1 
Y uç ~· 

tün uyuyan yolcular uyanır, güzel re Fransa iıe aramızda mevcut ve den sonra, tamamiyle mahvedilmiş- 1 uarıb 0

1 
ayıst e. zm~'. ~ .n. ar f-;- ııme er.:·

1 
un a~n avbugOfl .JJ' 

Haldun, bütün ka)"ltlardan say bir eğlence değil mi? Ha .• Unutu- yahut feshi ihbar edilmiş fakat he- tir. Çinliler, 40 ağır makineli tü- bst~~ ~ -
1 

zmır şe dır ~~~nt rnu~~ ~ara verır er... ;ız, okurı'"';r 
gıJardan uznk, tabii, bir muhitte, ya yordum bak! Treni durduracak ka- nü~ meri bulunan muahedeleri me. fek ile 700 silah elde eylemişlerdir.' 0rt.b~ ıkm ar\ arası; a l\Iı~"ı:r fe AH'ın ~ayın nyand ufale JI' 

ld - 'b' bü "dü r f 1 d k tr k Uk-f· t te 1 ı arar aşmış ır . .: .. - rrna ıbütun bunların ev e lı e•r, 
rntl ıgı gı ı yu , ge ~ ı, ars an ar u;ve ı çe ene para m a a ı riyetten kaldırmak veya temdit et- Parguvay adalet divanından derasyon kupası namı altıncl:ı yapı- himmetle yapılabileceğini iııı !1-~ 
gibi bir delikanlı oldu. Tuttuğunu da verıyorlar. mek ve yapılacak harekete göre va kild' lacak ve ayrıca birinci gelen takım- - . B ti hem ga)'et .,.,-
koparacak, bastığını çökertecek, Haldun ~özlerini dört açtı. Po- ziyetin istilzam edeceği tedbirleri çe ı . . . cegız. . u su~e e, diJir, .ır 

- • J ki d k 1 d l' da Türkiye şehırler şampıyonu Ün· ve temız, tertıpler elde e dt F baktıgını delecek kadar kuvvetlı zu arım yo a ı, o unu ıınva ı, e 1- almak hususunda kamutaydan sa- Cenevre 21 (A.A.) - Paragu- . . . · f el (f 
idi. ni imdat işaretinin halka~ına uzat- lihiyet ve itimat isteyeceğni haber ay hllkümeti milletler cemiyeti .,.e- vanını alacaktır. Ayrıca 1zmırlıler ~aradan bır haylı tasa~ru ureıte 

v b 6 d 1 k - hr ... Hem de çok hoıı bır ~ 
Tam 22 yaşına bastığı sene ba- · verdi. nel sekreterliğine gönderdiği bir fuar esnasın a maç ar yapma U· k' . T · . 

·bası öldil. Meçhul delikanlı to'PU topu bir Grup umumt heyeti uzun alkış- nota ile enternasyonal adalet diva- zere Yunanistandan takımlar geti- ıtC~ledçınh ır .. b.. k -e1' i~~ 
d Ü bf r bl d k't . l e Of ır ren ver... ) I'" Hayatta yalnız başına kalmıştı. par es • r va ız ve r e 1 ap- tarla tasvip cevabı verdı. nından çekileceğini resmen bildir- receklerdir. B' b dak (eau distillee 

Köyde oturup ne yapacaktı? tan ibaret olan efyasım toparlayıp Antakya, 20 (A.A.) _ Anado- miştir. • • • ır ar 
Babasını kaybettikten sonra ön yavaşça dı.şan çıktı ve gözden kay- lu ajansının husust muhabiri bildi- Yunan muhtelıtı ıle mukB~ttabr. d k 

1 
b d Jl'l 1ü&0· 

I . d • •tnw• h . thl . ld J ır ar a tat ı a e ce erı a ını ışı gı şe rın me crı- bo u. riyoı·: ma ar . b d k ·· 1 ; 
ni de duydu. Orada evleri, dükkan- Bir iki saniye sonra .. Zınk,, diye MevkuC bulunan Zeki Ar:suzinin y anola nerede Ç :~r b ard \ :~~uyu. elik ,ı•~ 
lan olduğunu öğrendi. Bütlin resmi tren yerinde çivilendi. .ki k d . N c· Ars . e Ed'p Şehrimizde bulunan Yunan fut- Bır 

1 
ar ha b' derec iyice • ,.,, 

evrakı, senetleri, sepetleri ve sadık Yolcular pencerelere, koridorla ıA a: 'de..~d.ı tl~tıph 'k_tuzı v 
1 

1 
• , d ) .bol muhtelit takımı yarın Pera ile un arı ep ır en 

1 
bir •.., 

k 1 
. ~ . ·-. rsuzışı e ı a rı a yapıyor ar. ( Baştorafı 1 ncı say,a a tırmalı Sonra içine ayr ıı v 

ahya;~ı da a arak bır gun çıftiıg1 ra Oşüştliler; polisler, ka~ar memur: Bu sabah harbiyede alevi elebaşı- ra da Bulgar hududuna bırakıldığı, cumartc~i günil Galatasarayla ve sıkılmı~ .. olan 5 limonun su1t1" ırl. 
terkettı. tarı koşuştular. lşaretın hangı . . pazar günü de Şişli takımiyte üç . . . dı;ğO (f 

Üç ı:ru"n araba volculug-undan k rt d k'Jd'ğfn·ı b 1 lar \ f' tarafından tahrık ve komıs- halen Filibede bulunduğu yazıl- yme ayrı bır kapta fyıce ,ıı Jr 
b J ompa ıman an çe ı ı u - . . kt M lar saat 17 30 kat1'1 ,.. 

sonra istasyona vardılar. dular. Kondöktör, Haldunun kom- yon azası tarafından teşvık edılen maktadır. Ne zabıtada ve nede ad- maç yapaca ır. aç · ' olan 5 !~murta akını :gtd' fi 
Delikanlı hayretten ağzını aç- partımanının işaret teJiru kopuk alevilere yine kadınu ve çocukları !iyede J>u hususta malfımat mevcut da Taksim stadında yapılacaktır. tekrar ıyıc~ çal~alama!ı ... bir ~I 

mış, etrafına bakınıp duruyordu. görünce dışarıda koşuşan arkadaş- siper ederek hükumet daireııine değildir. Bu yolda bir ihbar da ya- Yalnız Yugoslavyadan yorgun ~.e lecek mayıı agzı genış arJ<el1• , 
Söyliyeeeği bütun sözler açık ağzın !arma bağırdı: doğru yürüyiiş yapnu~lar, fakat as- pılmış değildir. bazı oyuncuları da sakat olarak do- koymalı. Akşaml~n ~at aJYlll)C 
d b' d b' •tb· ·b· G 1 1 1 b ı hahları bunu temız bır P ,ıl an ır en ıre uçup gı ış a-ı ı, - Buradan çekili11! kerin müdahalesi üzerine dağılmış- Bununla beraber ög-rendiaimi- nen a atasaray ı arın u maç arı- il b ü ı· 

k k . d K " • e • . y ze ve • oyna s rme ı.. . 
ç.o zaman onuşamılor u. onuş Halduna döndü. tardır Hemen ayni saatte Antak- ~ b t b k d S nı eksik ve yahut ta takvıyell bır 

2 
C'Jd' ,_ 

1 
_ 111...-sa da k~ h a a 0 kada · - · · ze gore, za ı aya u a ının ı- • • , ın aırmızı ıgm• 61 a Y Y r g~rıp ve gu- _ Ö.}•le mi- Ne oldu? yanın alevilerle meskun Appan ma vaııta bulunduğuna dair bir ihbar kadro ile yapmaları muhtemeldir. için . P' 

Jünç sorular soruyordu kı adamca- . .. . . . . . . . ·•· · ıceSJ·" 
- " 1. . t . ..1 k . . Haldun guluyor, muzafferane hallesınde nOmayış vuku bulmuş sa- vapılmış ve orada arattırılmag·a baş Yunan muhtelıtının bılhassa yarın- Yarım bardak gül sır .. rtf 
gız ve ı nıme ,, ıne gu meme ıçın ··- .. .. . . A • • b,..,.,, 
kendini zor tutuyordu. gogsunu k~l.ıartıyordu.: ker bırkaç el. sılah sıkmı~a mecbur lanmıştır. ki maçı çok enteresan olacaktır. buçuk limonun suyu ... Yarı~~tJf"',, 

Tren geldi. Genç adam, saf a- .. - Tabıt .ben çektim: ~en dürt- kalmıştır. Ilır nefer hafıf surette Bu kadın bulunduğu takdirde p f r - Beşı.ktaş gül suyu ... Bunları iyıce ~a blJ s#l 
tum Bcndekı pazuyu goruyor mu- ·- f azara ene I b · b' tülb dı °,I dam; Meryem, aya çıkmış veya ar- · # yaralanmıştır. Dıger tara tan har- ana hntlariyle maJam olan cinayet- lı.. ca ınua, ır en 111~ zın merkezine inmiş bir fani gibi sunuz? T • biye yolunu keı;en nümayişçiler or- !erin sebepleri sarahatle meydana karşılaşıyor batırmalı ~e cil.~in k~rrnız . 

kendinden geçmişti. - NNe ol,du kkı... k l . t• ı B . kti . d v ·1 . ., çıkacaktlr. Fakat bulunamazsa or Fener bahçe ile Beşiktaş takım- den yerlerıne surmelıl.l'k..,., 
K d . . . A - e o nen , uy um ge mış ı. - unu sız çe · nız e:gı mı. . .. K d k.. d 3 • Nefis bir güze ı 
umpartıman a üç kışıler: Kah ! . . tada herhangi bir cinayet faili ele ları bu pazar günu · a ı oy sta ın- · ıiı. 

Ya naldun Şen Şakası bı·r genç - E? tıraf edıyorsunuz... . f' 
1 

kl 6 gram tatlı badem Y 
' • • · ·1 · ·b· b' · t da şıld ına maçını oynıyaca ar- roıJ· . ı -Esi, mesi yok! Verin ikrami- -Tabii ben çektim. Yok; o, ha- geçırı ememış gı ı ır vazıye mev- . . 60 gram beyaz balnıu 

~ 0 
cu. t d - 'ld' ç·· kil b B ı k dır Milli küme maçlarından çekı- t r d' Gece yarısına doğru kihya ka- yeyi bakalım! cak kadar çocuk mu çekecekti? cu egı . ı~. un u u. gar ızı- · . . . 50 gram mai mu kat a ~ec4f 

nepeye boylu boyuna uzandu horlı- Memur cebinden bir defter çı- Uyuyan kahya meseleyi anla- nın kendısı hakkında takıbat ya- len Fenerbahçenın kuvvetlı bır ra- 12 gram (baume de ıa 
1 

'le 

yarak uyumağa başladı. kardn bir şeyler yazmağa başlar- yıp Halduna da anlattığı zaman pa- pılmasını icap ettirecek hiç bir su- kip karşısında ne derece alacağı me Bunları iyice karıştırnııı ;1 •• • 

Yaıbancş genç elindeki kitaba den tekrar sordu: ra mükafatı paı·a cezasına döndü ... çu malum değildir. rakla beklenmektedir. niş ağızlı hokkalara koyJllll ıfıl 

- ---- - - - - - - aıet'I. 
~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ hiti kebirdeki üç adacık~ defnedil- bu merkezde. Ancak bu teklifi yap la~ Roterdarna geldiklerinin ferda- k&ğıt uzntb, bu k~iı~ın dil ) 

• miş olan bir defineyi elde etmeğe madan evvel müsaade ediniz de si- sı günü akşamı (Prospero) yoldıı. mürekkeple çizilmiş bır a 11~ 
ı y E s 1 L K u M L u A o A koşmamız icap ettiğini söyler durur- zi biraz tenvir edeyim. Siz biraz ev- katledildi. Ceddinizin de bu ikibe- sinden b:ışka bir şey yolctll· l'ı! 

du. Binaenaleyh profesör (Jakob - vel "Temerer,, gemisinin içindeki - te uğramasına ramak kalmıştı. (Le- bu kağıdın sol köşesinde tırl'f 
son) müracaat edince kendisini ev- terle batmış olduğunu söylediniz. se şimdiye kadar hiç tesadüf ehne- mürekkeple yazılmış şu ~il 'I 
vela tereddütle karşıladım. Kendisi Derhal size haber vereyim ki ge- onald Hanri) öldürülmekten yaka- zılmıştı: .,, ,.itı 

YAZAN: T. Vallerey 
pek çabuk beni tatmin etti \'e minin batışından ~onra Meksikaya sını kurtarmasını sırf deliliğine "Kaşif ''Leopold Hanrı ,151ıı 11

1 Tefrika No. 2 aramızda sıkı dostluğa dayanan bir giden bir vapur denizde iki kazaze- borçlu olsa gerektir. (Roterdam) tıratına göre 1841 yıh nıa)•d'~.ı 
ittifakname akdettik. Bu ittifak ve deye rastgeldi ve bu iki zavallıyı da hiç kimsenin tanımadığı ceddi- çlincü günü görülen "A. $. ~rO~ 

- (1843) ve (1845) seneleri duklarını da öğrendim. Büyük bir dostluk bu mesele etrafında ne bi- yan ölü bir halde kurtardı. Bu kur- niz bir timarhaneye kapatıldı ve cenup tarafından alınırııŞ ~ 
arasında (Roterdam) da ne olmuş ilmit beslemenıekle beraıber holanda liyorsak biribirimize haber vermek tulanlar kimdi biliyor musunuz? (1845) yılında bu timarhanede öl- dir.,, b•"' 1 

ki?... ya gittim. Bereket versin ki tesadüf esasına dayanır. Buna mukabil pro- Ceddiniz (Leonald Hanri) ile (Mi- dü. İşte azizim Mösyö (Dubreuil) Profesör .. Jakobson,, Ai1dııı 
İtalyana sormuş olduğum bu su- imdadıma yetişti de ('Mişel Pres- fesör gizli defineyi aramaya gider- şel Prespero) .... ceddinizin hakiki serküzeştini size ci bir tabaka uzattı. Bu Jc Jcİ rt 

ale Norveçli profesör, cebinden bir pero) nun hafi dini ele geçirdim. ken beni de beraber göttirmeyi ve - Ne diyorsunuz? Demek bO- harfi harfine anlattım. Bu tafsilatı rinde de birinci kağıt~ll gol •
1 tomar kağıt çıkarıp masanın üıeri- Bu zat bir Felemenk seyrisefain şir- defineyi ele geçirdiğimiz takdirde yük dedem (Temerer) kazasında dostum {Prespero) nun verdiği iza- benziyen bir resim ve yıııe 

1
,11 

ne koyduktan sonra, şu cevabı ver- keti direktörü l\lösyö "David Pres- bunu aramızda taksim etmeyi teklif ölmedi öyle mi? hat sayesinde tesbit edebildim. Ma- sinde kırmızı mürekkeple 
1 

di: pero,, idi. ediyordu. Bu şartlar altında ben de - Buna eminim. Ceddiniz biri - mafih siz de itraf edersnz k bu vak- şu !'latırlar vardı: . 11 jıı 
- Söyliyeyim Mösyö, (Mişel İtalyan misafirim zoraki bir te- ittifak muahedesini kabul ettim ve cik refikle sağ ve salim Birleşik Ame alar Bahri Muhiti Kebirdeki Uç a- .. Kaşif (Leopold nanrı) . ıe 

Prospero) nun torunlarından biri - besümle sırıttı ve arkadaşının sözle- bu ııebeptendir ki bu akşam evinize rikaya getirildiler ve oradan mem- dacığ"ın vaziyetiyle uzaktan yakın - t 
1893 5ene51 ~· 

sinin sağ bulunduğunu işitince bu rini şöyle tamamladı: gelip sJzinle müşerref oldum Mösyö leketlerine iade olundular. İki ar- dan alakadar değildr. Halbuki beni tıra ına nazara·n· . ünü $· ~P 
adamı bulmak için var kuvvetimle - :Mösyö Jakobson bana mnra- Dubreuil ve.... kadaşın (Anvers) limanına gelmiş asıl alakadar eden cihet bu Uç ada- muzunun on bırıncı g tıır•fl'" 
çalışmaya başladım ve derhal İta!- caat ettiği zaman ben kendisini pek Herifin cümlesini ikmale vakit olduklarına dair vesikalar buldum. nın coğrafi mevkileridir. ;\laattees- A. S. R. adasının cenuP 
yaya hareket ettim. (Napoli) de -dostça karşılamadım. Bunun sebe- bırakmadan: "Mişel Prespero,, Belçikaya geldi- süf 1\lösyö (Prospero) bu hususta alınmış krokisidir. ,, ıJ,,t 
yapmış olduğum ilk tahkikat beni bini de izah edeyim. Ben herhangi -Ve, diye devam ettim, hiç ği zaman tamamile iadei afiyet et - fazla bir şey bilmiyor ve kendisin- Profesörün sıra ile bıınıı 1eı~· 
sukutu hayale uğrattı. Zira "Pres- bir kimseden ziyada (Leonald Han- şüphe yok kf bana da buna müma- miş bir halde idi. Yalnız ceddiniz de ıbulunup biraz sonra size de gös- olduvu üçlinca kroki de e'" 

1 
ır 

pero,, ailesinin seksen sene evvel 1- ri) nin macerasına vakıfım. Babam sil bir ittifak muahedesi teklif ede- delilik eseri gösteriyor, feliiketin tereceğim birkaç vesika bu husus- b ~ d 
1 

z şı.ı sııtı~~ 
talyayı ter ketmiş olduğunu öğren- vaktiyle bana birtakım acaip kağıt- ceksiniz değil mi? zihnine tesir etmiş olduğu anlaşılı- ta bize fazla bir şey öğretmiş olma- enzıyo~, u ve Y~ nı d ~ il .• ı 
miş oldum. Lakin bu aile efradın - lar göstermişti. Ve şayet bir giln Bu sualime Norveçli profesör yordu. İki arkadaş Belçikayı terke- yor.... yordu: 17 hazıran n 1'isicJi' ı 
dan bazılarının on dokuzuncu asır gelip de kafi derecede paramız o- şöyle cevap verdi: dip 1843 yılı kanunuevvelinin on ı Bu sözleri söylelikten sonra pro- cenubundan alınmış kr:.,, ,.,t 
içinde (Rotcrdam) da yaşamış ol- !ursa bir gemi kiralayıp bahri mu- Evet, fikrimiz aşağı, yukarı yedinci gilnil (Roterdam) a vardı- fe:>ör (Jakobson) bana bir tabaka. - V 

d 
1 

• 



Dünyanın En 
Meşhur Cücesi 

General "Parmak T om,, un 
meraklı hayatı 

~~encral Parmak Tom,. iş başmda • banyoda boğulmamak 
ıçın kulaç atan insan modeli - ccPannak tom• canbazhue 
llıiidUrn « Bemum » la na5'l hulup? yemek muasa üzeriacle 
dolaşan<< tom »un hünerleri - Külbaatı tabağı üzerinde atlama 
Yapılır mı? - • Ben babama inat ol1tın diye cüce kaldım, 
hiılbara büytimiye karar verdiğim zaman iş işten geçmişti! .. ,,.• 

Yt:NI SABAH Sayfa: s 

"···~~~r1·~1'•••t1~~ lJ ·~~.:~ ~a)-~'llli/f#: 
-~ ~~ ~ 

lstanbul Radyosu o•Si.•Elılj~ 
Bugtinkn bilmece 

22. HAZİRAN. 1938 - ÇARŞTMBA 
Öğle ..,..iyatı: 12.30 - Plakla Türk 

musik:iai. 12.60 - Han.dis. 13.05 - Plakla 
Türk musikisi. 13.30 - Muhtelit plik ne~
riyatı. 14.00 - Son. 

Alctam netriyalıı 18.30 - Plilkla dans 
musikisi. 1!).15 - Konferans; Fatih Halke
vi namınn: Dr. Pııhreddin Kerim. Yaz •e 
sinir. J9.55 - Borsa haberleri. 20.00 - Sa
at ayan: Grenviç raMthancsinden naklen. 
20.02 - Nezihe Uyıır ve arkadaşlan tara
fından Türk musikisi ve halk şarkıları. 
20.45 - mıvn rapol'tl. 20.48 - Ömer llıza 
Doğrul tarafmdan Arapça söylev. 21.00 -
Cemal Kamil ve arkııdnşları tarafından 

Türk mumkisi ve halk şarkıları. 21.48 - Or 
kestra : ı - Stan: Danüp Blö. 2 - Smet: 

Yeni parlayan bir 
yıldız Junie Astor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Promönad an mer. 8 - Glinka : :Mazurka. 
4 • Aylenberg: Bal o jar<leıı. 22.15 - Ajans 
haberleri. 22.30 - Plükla sololıır. Opera ve 
operet parpları. 22.50 - Son haberler ve 
ertesi gün8n programı. 23.00 - Son. 

ANKARA RADYOSU 

Öile netriyatı; 12.30 - Kanşık Jl!k 
neşriyatı. 12.50 - Plak Ttlrk musikisi ve 
halk şarkıları. 13.15 - Dahili ve hnricx ha
berler. 

Aktam neıriyatı: 18..30 - Karışık .ı&k 
neşriyatı. 19.15 - Türk musikisi ve •Ik 
şarkılan (Servet Adnan ve aı kadaşları). 

20.00 - Saat ayarı ve Arapça llt!Şriyat 20. 
15 - Tilrk musikisi ve halk tarkıları (llu
kadder Yüksel ve arkadaşlan) 21.00 - Ko
nutma: Bayan Esmanın başına geleıı.ler 
(Şakir Karııçay). 21.15 - Stüd~·o ııalon or
keatrnsı.. 1 • Siede Daıı Cigaretteunı&del. 
2 - Schumann Ronınnze. 8 - Lehar Zigeun
erliebe 4 - Valdtcufel Tout - l'aris. 22.00 
Ajans haberlel'i. 2:.?.15 - Yarınki program 
ve istiklil nıarşı. 

AVRUPA RADYOSU 

SEN FON il.ER ı 
23.05 Vartova: Filclbergin ida resinde 

Senfonik konser. 
KONSERLER: 
7.10 Ilerlin lnsa dalgası: ?\efeli mu

siki popurisi (8.15 Keza) . 13. Berlin kısa 
dnlgnsı: Hnfif musiki (14.16 devamı). 

13.25 - Bükreş: Plfik konseri. 14.30 Biik

Yeni Yıldız 
Junie Astor isminde yeni yıldız. 

Pari~te film müesseseleri yeni rol
ler vermektedir. 

Volkanlarda Dana 
Yeni çevrilmekte olan (Volkan

larda dans ) filminde başrolü Güs
tav Gründgens almı~tır. .Falf Rrtür 
kral Sybclle de prenses Combouly 

re•: Mandolin konseri. 18 Bratislava: rolünü yapmaktadır. Fransız tari -
Mart. vals ve ş:ırkılnrı. 18.30 Berlin kısa hinden alınan mevzudn bilhassa 
dalgası: Hıılk musikisi (19.16 devamı). yeni yıldız Sybelle çok muvaffak 
18.40 Prıığ: Knrışık orkestra konsel'i. 19. olmaktadır. 
10 Brüno kliylü musikisi. 19.15 Peşte: Çi- Kayıp Çocuk 

lgan orkes tra111 19.40 Prağ : Tıınbur or -
~kestraaL 20.15 Pqtc: Plak musikisi. 22.45 Luis Tenker ile l\larya Ander -

Bjkrq: Lokantadan konser nakü. 22.15 gast tarafından çevrilen fiJmin 
Peşte: Opera orkestrn11. 22.15 Prat: Po- fransızca ve ingilizce kopyeleri ha
puler plak muınltisi. 23.30 Uypzig: Ne- zırlanmıştır. 
,eli ~ece muslklsi. 

Soldan .. i•: 
1 - Etrafı mükemmel (iki kelı 

me). 2 - Nebat suyu, bir peygam
ber. 3 - Örtüsü .bulunan (ilci ke -
lime). 4 - Havuz, notadıl bir se:ı. 
5 - Son. 6 - Üzerine yormak, yap 
mak. 7 - Su, birçok vagonlardan 
mürekkep bir servis, 8 - iktidarı. 

9 - Ermi5. yüzde bir kısım. 10 -
Afabistanda meşhur bir kale, isyan 

eden. 
Yukardan afağıya: 

1 - Öğretmen olanlar, 2 - Bir 

ı'ı iyi bilen, diğer. 3 - Doğruluk, 

4 - Büyük, edat, büyüğümüz. 5 -
Kararlaştırmak. 6 - Rahat. 7 -
Büyük, 8 - Sene, çok meşhur olan 

P • A k fakat bugün modası geçen bir şar-
renaeauı f ı . . 

K th N ·1 v·11· F .. · tara kı. 9 - Ilır hastalık, edat, bır dere-a e agy ı e ı ı rıç - v .. .. 
f d ·ı kt ı f"I tamam ce aşagı, 10 - Buyukler, edat. ın an çevn me e o an ı m 
lanmıştır. Filmin mevzuu Alman ta
rihinde geçen bir aşk sahnesidir. 
.Müzik çok kuvvetlidir. 

Yeni Üç Film 
Hazırlanan vatan, prenses Sisi, 

zayıflık ile şişmanlık arasında. İs -
mindeki filmler tamamlanmıştır. Bu 
üç film de baş rolü alan Pavl Hör -
big'dir. 

Ufak Bilgiler 
Mirna Loy kocasından dört yaş 

büyüktür. Doloree del Riyo 3 ağus
tosta 111 eksikada Dorangoda ve 
Norma Şerer d e 10 ağustosta Kana
dada Montreal'de doğmuştur. 

Dünkü Bilmecenin halli 

1 2 3 4 ~ 6 7 8 9 10 

c::: ~~K!~ dalgaeı: Vagner ve Altın kaçakçılıg"" ının 
*u . :::.ı:n v::7ı:=:"ha!!i!. Berlin kısa Beyoğlu cihetinde: 

'ttı1ı-.. ka?ar var kJ "Ceneral .. ini yapmalı!.- ~uıluklar _minimini~ 22.ıo _8raüeliiva~ Keman. Viyoı0~1: •• •• geçı•lecek tstikJal caddesinde (Galatasa-

Nöbetçi Eczaneler 

~"41.~ bir zama11 pı"sbog·azlık yunun erişemıyeceff bil' yübeklik- Plat v_esaıreden murckkep oda muııikisı onune 
~~ ----- ko ray), Posta sokağında (Garlı), "-'ite varmaz Ye insana iğren- te. Bir kolayını bularak aıcak ve aa- men. Galatada Topçular caddesinde {Hi-t' ez. 'Biliki! onun fştihali iş- ğı:ık su musluklarını açm)f, ban- U:SlTALLEll: dayet), Taksimde (Kemal Re bol), 

'Yeıtıek Yemesi kendisini sey- yoya •irmi~ ve suyun yavaş yavıı.t ~1 Bertin lnsa dalgası: :u ırünetmı zı•net altınlarlDlll evsafı teshı•t edı•ldı• Kurtuluş caddesinde (Galopulo), 'tııı e :te"k Verir ve onun da iştiha- ylikseimesini seyretmeğe koyulmuş. tasvır c~~n prkılar. 17 Berlın kıııa dalga-
ıı..~~ar S b l k d ilk r ce aı. Yaz ıçın bestelenen '8rkılar. 19.10 Var- Şişi! Maçka caddesinde (Feyzi), 
~en. u omuz aş ar~na a ar Y se ın tına: Şarkı nli&ali.. 1ıue Prat: Balk .-r- b 1 d b k h • k k Kasımpaşada (Müeyyet), Hasköy-~lıit talebem .ofrada miikem- sıcak !5U mtı!lugunu ~pamıya mu - kıları 20 Bükreş: Hapinin ,a:·kılarındaa. UD ar an aş aSJ arJCe ÇJ mıyaca de (Nesim Aseo), Bcşktaşta (Vi-
I~ c:ea.tibnen gibi daYraDJr- vaffak omnı4 ama bıraz aıkı.tmı.t O- 22.li Vuşon: Claopinin eserlerinden pi- d ) B ·· · kd d (A f) o t 
~ ... ~ •

0
1ar_ a.k -L--a aOI'-e vapt,-- lan sog· uk su mu!!tağunu bil' türlO J'&no (Orkestra refakatiyle). Son zamanlarda altın kaçakçı- yılmıyacak ve bunların her ne su- n • uyu ere e 88 ' r a-

ti.. .... ıı;.... .,-DaNJ1 • ' ...... - • • lt<5y, Arnavutköy, ve Bebek eczaha-
~ '-;;unı çatal ve bıçaimı 0 ta. kapıyamam1f. . DANS: lıgının gıttıkçe fazlalaşmakta oldu- retle olursa olsun memleket dı~na 

1 
. 

-..,:llllllrttJe kullanır ki, cörseniz Artlk banyoda IU yükseliyor. Ve 12: Berlin ba dalgası. 21.60 B!Uue~ ğu g5rülerek gümrük muhafaza ku- çıkarılmalarının katı ıurette önüne ne erı. 
\:......~ lllaruLn --- - -~- zavallı -ce b...ı:...ımak tehlikesine (Pllkla kabare maammalan). mandanlığı ile Maliye vekaleti elele latanbul cihetinde: ıı.~ ~ ............ ·~-....... ""' ua"" seçilecektir. Ve gene bu zinet al-~"""" .. Cener.1 btltin vaktini maruz bulunuyordu. Banyonun ke- vermişler ve bu kaçakçılıkların kati 
'-~e ~ 1 tınları li~tesinden hariç olanların ~- Tabit mze aahııenin narlarına yapışıp kendisi için artık lan ilk kontrato bil' tecrtıbe kontra- surette önüne geçmeği karar aştır 
d ~ \'. ... b ı d ahm ve satımı ancak bankalar ta-
l ~"İli .... 

1 ont,, undan bahsedecek tehlikeli bir göl halini alan anyo- toau mahiyetinde idi ve "Bamum,, mış ar ır. 
' ~ 2ı G ı b k"l~t rafından yapılabilecektir. l'ıllcı_' • ra onu her akşamki oyun- dan çıkmak istiyen " enera .. u çocuğun ailesine her hafta üç dolar Gümrük muhafaza teş ı a ı ya-
•uıı~~. bıı~at görflyor ve alkışlıyor kaygan çini duvarlara bir türlü b.r- verecekti. Ayni zamanda cambaz _ kalanan kaçakçıların üzerinde yap- BELEDİYEDE 

''Ce manamamı~. Bakmış ki işin takaya hane mini rnini "artiatı, in ve anası- tığı araştırmaların sonunu vekalete ------
llu .._..,,, ia B.tm• Gelenler gelir tarafı yok ve göz göre göre nm yol masraflarını da deruhte edi- bildirmiştir. Fakat tetkikler çok Hükumetin belediyeye 

Sı:ıun ınektubuma nihayet .boğulacak; başlamış banyoda ku - yordu. enteresan bir netice vermiştir. Çün-
~'1,. . en evvel aize biraz da ''Ce- laç atıp yllzmeje.... "Tom,, ua Şöhreti kü memleket dışına çıkmakta olan yardımı 

Eminönünde (Mina~yan), Alem 
darda (Ali Rıza), Kum kapıda (Ce
mil), Fathte (Hamdi), Aksarayda 
(Etem Pertev), Şehremininde 

(Hamdi), Karagümrükte (Suat), 
Samatyada (Teoflo.s), Fenerde 
(Vitali), Eyüpte (Arif Beşir), Kü
çükpazarda (Necati Ahmet), Ba

.,._ h.hııa bllfına gelen bir feliket _ Yarım saat sonra bizim cücenin Cilce çocuk "Barnu~. cambaz- birçok kadınların üzerlerine fazla Mezbahada belediye tarafından 
~,~eYirn. Bu vak'a minnacık banyo odasından •arıl, rtarıl sular hanesine "artist,, olarak girdikten miktarda zinet altını takarak ka- kesilen hayvanlardan alınmakta o- Oaküdar, Kadıköy ve Adalarda: 
~ oı 111 

boyuna ni8betle pek bU _ taşmakta olduğunu gören otel hiz- sonra ona "General,, lakabı takıl _ çakçılıklarını meşru surette göster- lan rüsumun indirilmesi yüzünden Üsküdarda (İttihat), Kadıkö-

kır köyde (Merkez) . 

::-t., an bu dünyanın zavallı "Ce- met.çisi banyo dairesine koşmuş ve m~ ve ya~ı on sene kadar ileriletil- meğe çalıştıkları görülmüştür. Bil- bütçede açılan açığın kapatılması- yünde {Osman Hulfisi), İslce!e cad
~~ı ~bne ı.aHmane oyunlar oyna- ~eneralf banyoda, ~.oğulm_amak t- mişti._ hassa beşibiryerde, 250 lik, 100 na medar olmak üzere hükumetçe desinde (Çubukcuyan), Büyökada 

l'ı Ceç •ta. lcifi gelecektir. çın, kulaç atarak yuzer bır halde fJancıhkta ve reklamcılıktaki lük, 50 lik ve lira çeyreği tabir edi- belediyeye 650 bin liralık bir yar- da (Halk), Heybelide(Tanaş), Kuz 
, tl!t.._:~ Sabah erkenden ben dı~a- bulmuş, zavallıyı kurtarmış ... ,, cüret ve dehfi.siyle meşhur bir a _ len altın paralara birer kilçük halka dım yapılmasına karar verilmişti. guncuk, Beylerbeyi, Hisar ve Bey-
~~ ~iJııın. ~ecboriyetinde kalmış, HPannak Tam,, Naaıl Doidu? dam olan "Bamum,, çocuğun yaşını geçfrerek bunları boyunlarına ve Bu yardımın Oçüncil taksiti olan 50 koz eczahaneleri. 
'ilet ~ııı . doatumu "Barnum" a "1837., yıh ikincikinununun ıı ve ismini değiştirmekle kalmamış kollanna takmak suretiyle zinet al- bin lira dün Maliye Vekaleti tara-ı==============:m 

h.. ~tı ltılftiın. inri günü bu fani dünyaya gözlerini onun milliyetini de tebdil ederek cü- tını halipe koyduklan ve bu suretle fından belediye namına bankaya 
""111-ı Çıktıkta b" . b" ı ·ı· Lo d ~ ·ı . t" ~ il) d n ıraz sonra (Bar- açan (Tom) beş ay normal bir ço - cenın ır ngı ız r unun oglu ol - harice serbestçe çıkardıktan anla- ven mış ır. 

d.... a Anıerı·k k 1 --ı..~ dugvunu ı·1a"n etm· t· •11 t Atatü .. rk kop-rusun· .. u .. n 
Bahkesirde At 

~ "'' aı ~ an onso uru .. ne- cuk inki,afiyle bOyüdil. ış ı. "' mış ır. yanşlan l\Sı dielac~~e istemişler. Bizim Likin beş aydan sonra ~ocukta O zamanki Amerikalılar {Na - Bu vaziyet karşısında maliye ve. 
ti~' i u rektör minimini "Gene - hiç bir inkişaf görülmedi. Aradan polyon) a bayılırlarmış. Yeni dün - kaleti altın alım ve sanmına dair bat tarafı 
-"'llit ~ nutaraıc caketini sırtına ge- bir sene geçti, iki aene geçti, ttç se- yanın sonradan görme milyonerleri yeni ve mühim bir talimatname ha
~fj llira: &okaia fırlamJŞ. ne geçti; bizim "Tom,. un boyu (N apoJy?n) devrin~ ait en küçük zırJamış ve bunu da dün şehrimi'l.
t~ ın,, da sonra bizim "Parmak (63) !antimetreyi geçemedi. Ka - e~yayı bıle, kolleksıyon yapıyonız, deki bankalara ve diğer iktısadi ma 
ta"'" a1a~Yanrnı,, bize seslenmiş dastro memuru olan "Tom,, un ba- dıye altm saçarak elde etmeğe uğ- hafil erkanına göndermiştir. Bu ta
'lı~ SıJcııa .a~ış ve nihayet yatakta bası dindar bir adamdı. Biricik oğlu raştıkları 0 devirde "Barnum., cü - limatnamede yukarıda cinslerini 

Balıkesirde yant ve t!lah encfJ
meninin tertip ettiği at yarışları pa

"lı.aıkıa kendi kendine giyin- nun böyle (63) rakamına demirat • ceye "Napolyon,, ordusunda Gene - yazdığımız altınlarm halka takıl-
'l' nıı~ ' rallerin giydikl · b" G ·r O~ 1lllı.1 az · mış gibi saplanıp kalmasını evvela . . . . • . en ır nı ormanın makla ve tagyir edilmekle aslt mahi 

ta · ~etrıine anıetJi bir dağ tepesin- Allahın esranna varılmaz bir cilve- mr~ımınısınr ya~~ı~dı v~ minnacık yetlerinin değiştirilmiyeceği ve bun 
tu~aiıara tu kayan bir dağcı gibi si olarak telakki etti. Lakin çocu - artıst sahnede g.o~·unme~e başladı. !arın zinet altını da sayılamıyacak-
1-ı.} saı-ııa tunarak, yorganın u- ğun büyürnemekte israr ettiğini gö- b" ~u mfidd~t ~çındde ılk kontrat lan bildirilmektedir Aynca bu ta-
,. '~tt tak kendi · · k . ıtmı, ve yenı hır kontrat yapılarak · 
r~. a•atı ko uv sını ~pıp ya - rfince hıddetlendi, köpürdü. Yav - "Tom., un haftalığı "7,, dolara çı- mime iki listede ekli bulunmak-
~ad' hu dev) Y eren Parmak runun büyümemesini bir türlü hoş kanJmıstı. tadır. Bu listelerde zinet altınları-
tfl t birıh· ere mahsus kocaman görmiyor, sanki kabahat o zavallı - "Du·-'nyanı . . . . G nın evsafı, kıymetleri, hangi tarih-
ı... ~e"·lc ır ınUşkülJ k 1 k n en rnınımını enera- . . . _ 

Sabık belediye imar m6'aviri zar gann yapılmıştır. Bu sene yan
Wagnerin Atatürk köprüsünün her şa iştirak eden atlar, diğer aenelere 
iki başı için hazırladığı plan, şehir nisbetıe daha fazla idi. 32 hayvan 
mütehassısı Prost tarafından kabul kaydedilmiş ve yarışlar bfiy(lk bir 
edilmişti. Köprünün her iki başın- ntizam çinde yapılmış kazanımlar 
daki meydanlarla bu meydanlara, mükifatlannı almışlardır. 
muhtelif istikametlerden . vaml ola- Bandırmada Cüret 
cak caddeleri ihtiva eden bu pHl- Tekirdağlı _ Kara Ali ~ret 
nın tadil ediJmesi zarureti hasıl ol- müsabakisı berabere kalmıştır. 
mu~ ve bu sahalar yeniden tetkik 
edilmeğe başlanmıştır. ================= 

Halde kavun karpuz 
,~ "' trı . e a~ı aşma - nın imiş gibi ona hakaretle mua - 1,. artık b" c b h te ve nerede darbedıldıklen goste-~, errıış n· b " · ır am az ane numarası 

pavyonu 
Doktor Şükrü Fazıl 

ilkel 
Cıtı>utı aına nı~ ır ardak su içmek mele ediyordu. Be.ş sene sonra şöh- olmaktan çıkmıştı. Prensler, milyo- rilmektedir. Listeye göre zinet al- Belediye tarafından, kavun, 
~a~{f dan Yü anın boyunu kendi retli cambazhane müdürü "Bar - nerler, hükümdarlar bile onu yakın- tını şunlardır: karpuz ve kuru meyvelere tahsis e- Doğum ve Kadını Hastalıkları 
~!~~çilli, .. }Iksek bularak bundan num., "Priçport,,a geldi; cüce çocu- dan görmek, kendisiyle görüşüp ko- İstanbul altını, rumt albn, celi dilmek üzere eebze haline iJAve e- Mütehauıaı 
~~i ketrııe avluya Yetişmek için ğu gördilı onu dizlerinde hoplattı. nuşmak istiyorlardı. dl rumi, Darülhaliika, Cedidi adli- dilmkte olan pavyon iki aya kadar Sirkeci: Muradiye cnddesi 
"4ııı~ ~e.re ~~ tırmanmak istemiş, "Tom,, mütenasip endamı, tat- O zamanın en büyük gazetecisi ye, hayriye, cedidi rubiye, cedidi ikmal edilecektir. Bu pavyonlarda No: 35 
~ ~·'lcnılf. Şerek fena halde ca- lı dili, zarif edasiyle cidden pek ee- "James Gordon Bennett,, en faz la l\fahmudi#·e ile 1897, 1909 )'ılJarın- bittikten sonra halde aoğak hava Pazardan maada her gün sa-

'ıı~~hal'et han vimli bir yavrucuktu. satı.~ yapa~ .gazetesinde (Herald)- da ·~asılanlarla 1!>18 senesinde d~r- pavyonlan da yapılacakhr. Soğuk babtan alqama kadar hastaıa. 
~aı>ı:na Yo odasına geçerek "Bam um,, cOcenin babasiyle U· da Tom,, ıçın şöyle yazıyordu: bedılen 100 Hlk altınlardır. Bu cıııs ı hava pavyonları en 

80
n modern te- rını kabul eder. 

Yl kurmuş. Lakin ne yu-'u ve "OCu:ı:..· yanına aldı. Ya"' -
11• ~ !!.. r ( Daha var) altınlardan maadası zinet altını sa- sisatı ihtiva edeceklerdir. il••••••••••••mii 
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SERBET·LİMONATA-DONDURMA MİDEYİ 
BOZAR 

BUZLU SU 
iÇiNDE HASAN GAZOZ Ozi.) iÇiNiZ 

Midevi Müştehi, M üleyyindir. Limon - Portakal 

Frenk uzumü Sinalko Şeftali Muz 

İLAN 

İstanbul Belediyesinden aldığı

mız 8/44 numaralı taşocağı ruhsat
namesi kaybolduğundan yenisi alı

nacaktır. gskisinin hukmü olmadığı 

ilan olunur. 

Baş ve diş ağrılarına 
Paşabahçe, tuğla ve kiremit 

fabrikası, Tilrk Limited Şirketi 

azaundan Şevki Önder vekili 
Iljisnü. 

Karşı muafiyet demektir. 
Nafile yere ve çaresi 
varken niçin ıstırap 

çekmeli 

Bir Tek Kaşe 

GRIPIN 
En muannit ağrıları, en 
kısa zamanda kesmeğe 

kafidir 

LALELl ve AKSARAY 
Yangın yerinde satılık arsa an

yorum. Bu muhitte arsast olup da 
satmak isteyenler Tapu sene<!i ve 
Çaplarımn bireı· kopyasını (Gala· 
tadıı Mehmet Ali paşa hanında 42 
numaralı Afif Türel yazıhanesine 
gönc1ermeleri ve ikametgah adres
lerile son fiatlerini bildirmeleri 
rica olunur. 

ÇEKLER 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 
ismine dikkat. Taklitlerinden sakınınız ve Gripin 

yerine başka bir marka verirlerse şiddetle 
reddediniz. 

Londra 
Nev-york 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterd. 
Berlin 
BrOk.sel 
Atına 

Sof ya 
Prai 
Madrid 

Kap anıt 
6.23 

125.66 
3.495 
6.6075 

28.815 
69.5459 
60.64 
21.335 

1.14 
1.5375 
4.!1675 
6.9225 

Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 
Vesaire mobilyalar 

FABRİKA FİATINA SATlLtYOR 

Yeni çeşit çocuk arabalarımız gelmiştir. 

Varşova 

Buda peşte 
BU kreş 
Belgrad 
Yok.obama 
Stokholm 

23.625 
24.92 
0.9345 
2.8625 

36.37 
32.1225 
23.6525 Asri Mobilya Mağazası: Ahmet Feyzi .. 

İstanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66, Tel, 23407 ~~~~M!Jlil 
Moskova 
Viyana 

Mahalleı\ 

Beyoğlu Hti<>eyin ağa 
Ortaki.ıy 

Kabataş Ömer A\•ni 
Beyo "•lu K~itip Mu ';:ıfu Çelebi. 
Beşık a~ Sınan Pa a. 

Galata Şnhkulu 
Kabataş Ömer A vnı 
Galata Yenicami. 
Beyoğlu Hüseyin ağa. 

,, 1\uloğlu. 

~iralık Emlak 

Sokağı 

Mis 
Büyük Ayazma 
Dolma bahçe 
Te;lrrraf 
Vapur iskeles 

Kule dibi 
Dolma bahçe 
Han dahili 
Mis 

No. 

7 
6 

195/203 
13/19 

24 
197/205 

21 
3/84 

Ağa.hamam 3 cü Vakıf han 9 un· 
cu daire. 

Cinıi 

, Dükkan 

" ,, 
Ev 

Aylık kira 
Lira Kr 

25 00 
1 00 
5 00 

22 00 
Baraka deniz tara- 2 00 
fında. 

Apartman 4 cü kat 14 00 
Dükkan 6 oo 
Dukkan 27 50 

" 26 00 
25 00 

Beşiktaş Yeni mahalle Ihlamur caddesi. 14/ 16 Ev 25 00 
Biiyükdere Çayırbaşı 15 Dükkan 4 00 
B~'Phane Ekmekçibaşı. .. Boğazkesen 12828/126 ,, 22 00 

Yukarda yazılı vakıf mallar 31 - 5 - 939 sonuna kadar kiraya verilmeleri bir ay müddetle pazarlığa 
bırakılmıştır. 

fsteklilcrin her gün Beyoğlu Vakıflar Mildürlilğti Akarat ,ubesine gelmeleri, (2761) 

Çilek - Mandalina 
Kayısı Armut - Şişesi 

Ağaç çileği 

25 40 60 
Ananas

Kr. 

·a111 ........................ --. ................................................ ~ 
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İstanbul Belediyesi İlanları 
Hususi idareden aylık alan emekli öğretmen ve memurlarla öksüz

lerinin Haziran 938 üçer aylıkları 21 Haziran 938 salı gününden iti
baren verileceğinden aylık sahiplerinin aylık cüzdanlariyle beraber 
Ziraat Bankasına müracaatları. (İ). (3750) 

Hastanelerle diğer müesseselere bir sene zarfında lüzumu olan 
410520 kilo ekmek narh üzerinden kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur . Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görü le bilir. Eksilt
me 23 - 6 - 9!38 perşembe günü Daimi Encümende yapıla

caktır. Bu işe girmek istiyenler 2490 No.lu kanunda yazılı vesika ve 
3078 lira 90 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 
14 e kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saattan .sonra verilecek 
zarflar kabul olunmaz. Bu taahhüde girişmek istiyenler her türlü taf
silatı Levazım Müdürlüğünden öğrenmelidirler. (İ) (3401) 

Sahibi A. Cemalettin SARAÇOGLU 
Netriyat Müdürü: Macit ÇETlN 
Baaıldığı yer: Matbai Ebuzziya. 

..... o 

(LOKMAN HEKiM) 
Dahiliye Mütehassısı .. •rıed 

Pazardan başka günlerde 0:g.t !5' 
sonra saat (2.5 tan 6 ya) ~11 11ıf"' 
tanbul Di~anyo:un~a (104 tsl~ 
ralı hususı kabınesınde h85 .niıılerl 

. ı;- ., 
kabul eder. Salı, cumartesı f ı-ııJ'"' 
sabah c9.5 - 12» hakiki 1 v t· " 
mahsustur. Muayenehane ,·e e 
fon: 22398 - 21044. / 

~~~!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~~!!!!!!!~~~-~~~~~~~~~~. pf 
. . . c bır ...ı~ Bir akşam bir delikanlı ile bir büyük olmayıp esmer, gürbüz bir kaç çatal, iki üç kaşık vesair sofra .Madam. Durun, şımdı sız ş6JY 

ÖLÜM ÇEMBERİ 
......................................... 

Yazan : Edgar Manta : 

genç kadın Paristen (Siso) ya giden adamdı. Fran.sızcayı hafif bir ecne- levazımı vardır, ha! Unutuyordum, ça odun tedarik edeyim. fşt\çş 1' 
şimendifere binmişler (Siso) da in- bi talaffuziyle söyliyordu. Delikan- çorba kasesiyle, iki fincan ve fin - neye bırakıyorum 18.zım old~u ~ 
mişlerdi. (Siso) dan bir araba tutup lı mumu yakar yakmaz kadına dö- can tabakları ve tepsi de şu küçük lıp yakarsınız. Bu kanape, ço){ e 
(Fon ten Oroz) da indiler, (Fon - nerek: dolaptadır. Tuhaf 1 Epeyce zengin- tuklu sandalye her ne kadar tll! 

ten) den diğer bir araba tutuldu ve - Madam, burada kendi evi - mişim de haberim yok .. Ben kendi- kimiş ise de zararı yok yine b~r ~ 
bu araba onları (Banyo) ya götür- nizdesiniz, ve belki oradan daha mi hiç bir şeye malik değil zanna - labiliyor. Mutbağın üzerinde tı1· ~' 
dü. Sonra Banyodan bunlar yayan emniyetli bir yerdt bulunuyorsu - diyordum. Odunumuz da yok de- çük oda var ben orada yat.'lr1.).{ eÖ 

Tefrika No. 2 olarak bir kUçük yolu takip ile (Ka- nuz. dedi. ğil l Ev rutubetlidir. Ateş yakmalı. rın ben oraya bir yatak ted11rıc1ctr. 
şan) a vasıl olarak ıssız eve girdi - Genç kadın delikanlıya elini u- Mahzende şarabımız da var. İşte rim. Orada pekala istirahat e tttl 

Bahçeyi çeviren duvarın bir ta- yeşilliği sarmış olmakla beraber ler. . zatarak: benim gibi şu kapağı kaldırarak a- Ah! Size seker vermeği ll~ı.ı ~{ 
rafının yıkılmasiyle hasıl olan ka- bir senedenberi bu evde kimsenin Delikanlı kadını eve soktuktan - Hakkımda a-österdiğiniz ala- şağı inebilirsiniz. Rica ederim bir Ş b ~. k kerleyioıı· 
pıdan içeri girilince ağaçlarından oturmadığı zannolunuyordu. Zira sonra hemen dışarı çıkarak başka kaya teşekkürler ederim. Şimdi he- parça mumu tutuveriniz, çünkü a- ara mızı ıçer en şe bit pli & 
tutunuz da kavak, çam, ihliimur, a- ne kapıya çıkan ve ne de bahçe ka- bir kimse tarafından takip olunma· men Parise dönüp yarın sabah tek- şağısı pek karanlıktır. dam. Yarın ben burayn r g:ı 
kasyn ve söğütlerle leyliik ve çalı - pısından evin iç kapısma giden yol- dığından emin olmak için bahçeye, rar gelir.siniz. _Pek iyi efendim, şamdanı ba- geç geleceğim o vakte kad~r .;ır\ 
lardan müteşekkil bir orman ile kar larda bir adam dolaştığım gören ol. duvarların kıyılarına iyice göz gez- · - Merak etmeyin Madam, ya- na veriniz. nız şekirli şaraptan başkn hl 
vılaşılır. Ne aşılanmış ve ne de bu- mamıştı. Tulumbanın kolunda pag, dirip takip olunmadığına kani ol - nn sabah ben buraya gelirim. Fa- - Teşekkür ederim. İşte şarap. mıyacak. ıJl'lı.ı 
danmış olan bu ağaçlar istedikleri set üzerinde de yosun görülüyordu. duktan sonra tekrar içeri girdi de- kat şimdi müsaade btıyurursanız e- Yukarı çıkarken dikkat etmelisi - Delikanlı daha bir şe~ ett' 
kadar boy salıvererek yektiğeriyle Sahibinin gelip hiç pencereleri aç- likanlı eve girer girmez bir mum vin ötesini berisini size göstereyim. niz ! Merdiven ipten mamul basa - unutmadığını kestirmek içıdı~rdi~ 
11armaş dolaş olmuşlardır. Kuşlar mamış olmasındandır ki pencerenin yaktı. Mumun titrek ışığı, yirmi al- • Şu kısım yemek odasıdır, dört ha- maklardan daha tehlikelidir. İşte na bir kere daha göz gez .. 
rahatsız olmak tehlikesi olmadığın yeşil pancorlan muhkemce kapalı tı yaşında, beyaz tenli, kara gözlü, sır iskemle bir adi masa ve bir ce- odaya geldik. Bu oda evin en süslü .. ü .. 

1 
devaın ctt1'.ü"' 

'd" sonra soz ne şoy e r 
dan dolayı bu ormancıkta serçe kuş ı ı. kara kaşlı, uzun kirpikli, siyah saç- vizden mamul raf bu kısmın mü- kısmıdır. Bir keçe halı. Odanın tah- . . k kına'1ıı1 • l 
J d ıd d 1 k k b. · B 1 b b (K ) ı "a 1 1 d d h k ld - - Madam nıç 01' • .jıt arı a an a a onara ve ırıbir- unun a 1 era er aşan n ~ - Jı, kırmızı dudaklı ve gayet küçük temmimatındandır .• Azacık beni ta arı av u an a a uru o ugun- • _ 'ldil;:tcı ~ 
leriyle şakalaşarak ve oynaşarak maşırcı karıları bazı defa ıssız eve burunlu bir kadını aydınlattı. takip edin. Ev büyük değildir, bir- dan bu hah buraya hepsinden daha kes burasını metruk bı 1ıtııt' 
vakit geçirirler. Sevimli kırlanğtç- bir delikanlının geldiğini gördükte- Bu kadın orta boylu, göğsil ge- kaç dakikada her bir tarafını geze- elverişlidir. Yatağı hem büyük hem kimse buraya gelmez. flı~;f et~ 
Jarda yuvalarını dam .altındaki di- rini söylerlerdi. niş olmakla beraber narin vücutlu biliriz .• İşte mutbak, iki tencere, de iyidir. Bu dolapta birkaç parça ise şimdiye kadar tcsııd~ll,.,rl' ~ 
rek diplerine kurmuşlardı. Ve hula- Delikanlı bir saat, iki saat kadar nahif endamlı idi. İlk bakışta insa- bir soba, bir de kahve cezvesi. Ne çamaşır ve bu çekmecede tuvalet' dim, ne bahçede, ne de rı tıiÇ 
sa bu ormancık civardaki küçük vakit geçirdikten sonra tekrar dö - nı kendine bağlıyacak bir cazibesi yapalım bekar evi bu kadar olur malzeme.qi varclır. Bn "oba ıyı- üzerinde yetişen nebattltı ditıl' 
hayvanların içtimagahı olmuştu. nerdl. Dediklerine &"öre bu adam vardı. Madam. Bu dolapta on iki tane ta- ce çeker, ü\Umüş olduğunuz rinde kırık, dökük gör.crnCJ # / 

Issız evin etrafım tabiatın bUyOk vnhşi imişi.. Delikanlı ise ya,ça ondan pek bak, ilç dört tane madenf qahan, bir dan sobaya yaklaşınız da mnınız ·-.vah• 


