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Mühim bir ziyaret arifesinde 

Zenci Lui, 80 bin kişi önünde 
· Şmelingi nasıl yendi? 

Dünkü mactaa heyecanla bir uhne (Tatıilitı dördQncQ .. vtamızctaJ 
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Türkler karşısında 

Napolyon Bonapart 
Yazan : Zıya Şakir 

Napolyona bir ders: 
Ehramlar muharebesi 
Pirinç tarlaları içinden topları 
geçirmek için çekilen müşkülat 

Eskişehirde 
Günah mahsulü 
çocuk ne oldu? 

Anası 
v çocugunu anyor, 

ortada yok 
Eskiıehirde çok büyük bir heyecan 

ve dehıct uyandıran esrarengiz bir va .. 
ka olmu~tur. Bu acı ve acıklı vakanın 
tafsilatı şudur : 

Köfteci Hasan baba ve Hüanü, Eski
tehirde Arifiye mahallesinde bir evde 
oturan bir baba oğuldur. Hüsnünün ka
yınvaldesi Emine de dört yıldanberi 
beraber oturmaktadır. Hasan baba, E-

(ISTJlNBULDA VE MEMLEKETTE SABll!J 

Yerli mallar 
• • • • 

sergısı ıçın 

yapılan hazırlık 

Bir çok eğlenceler ve 
dönme dolaplar olacak 

Katil Ali Rıza karısının Bir dayak ve bir 
79 tane mektubu çocuk düşiirnıe 

yüzünden dava 
Keşan Müddeiumuıniliğinden 

buraya g6nderildi 
Keş an, 21 (Hususi) - İpsala İki kadın muhaketlle 

cinayeti tahkikat evrakı İpsala sulh ediliyorlar "t 
hakimliğinden dün Keşan C. müd- . dün•" 

Yerli mallar sergisinde büyük deiumumiliğine gelmiştir. Ağır ceza mahkeınesı,·vJl\e~ıı' 
bir Luna Park kurulacaktır. Milli ı Tahkikat evrakı arasında Ali diye adında bir kadını do etıb.ç 
sanayi birliği bu işin çok mükem - Rızanın karısı tarafından bazı mek ve çocuğunu düşürmeğe seb){nrf' 
mel tesisatla yapılması için Bükreş- tuplarda Saadet ve bazı mektuplar vermekten suçlu Şefika "ebaktli'r 
te bulunan bir kumpanya ile temas- da ise güçlükle okunabilen Güzin vet adında iki kadının ıııu 
larda bulunmaktadır. Galatasara - imzası altında ve ayni yazıya ben- lerine başlamıştır. ·-dl~t 

. . dö• • mine yanlarına geldi geleli dört yıl ol- yın arka bahçesinde yapılan Luna zer yazılarla yazılmış 79 mektup Maznunlar, Hadıyeyı un iıl 
, Nilde bu mücadele cereyan eder-ıkadar arazi tesviye edilerek toplak duğu halde, bu geçen günle ve aylar i- Park tes isatında büyük eğlenceler vardır. rini inkar etmişlerdir. Bun dinli 
ken, Murat Bey de karadaki ordu- ve ağırlıkların böylece geçirilme~ine çinde kadınla hiç alakadar olmamış, olacaktır . Bilhassa b ir eşi Viyanada Keşan ınüddeiumumiliği evra- rine şahit olarak Dr. İrfan 

1 
Jll~ 

ya tecavüze girişmişti... Ayırdığı gayret gösteriliyordu. Fakat toplar son günlerde kalbine bir kurt düııer ııi- · olan büyilk çarklı dönme dolaplar kın suretlerini aldıktan ve inceleme miştir. Doktor şunları söl' ~eıııt'. 
kollar, yüksek seslerle tekbir geti - sık sık bu yumuşak topraklara gö - bi olmu1. kadına göz koymuştur. Emi- yapılacaktır. yaptıktan sonra bugiln posta ile - Hadiye bir gün b~n~ bO' 
rerek dolu dizgin Fransız fırkaları- müJUyor; o zaman biltUn zahmet ve ne esa\en kimsesiz, dul bir kadındır. Bundan başka büyük bir şirket evrakı İstanbul müddeiumumiliği- döğülüp tehdit edildiğinı _ve 00 f 
na hücum etmişlerdi. Fakat karşı - meşekkat, zaten yorgun olan asker - Bun.un için _Hasan babanın e::-le~mek sergide küçük mesafelerden naklet- ne göndermiştir İpsalada mahke- tesiriyle karnındaki ç~cugul~ş$1ı · 
lannda, Mıs1r gilneşinin bütün şaşa- !erin omuzlarına biniyordu. Derhal vadıle yaptıgı sar~.ıntıhkları husnu su· mek üzere bir televizyon tesisatı mei asliye olmadığından Keşana tık oynamadığını, ölmü_Ş ~oPrı' 
ası ile parhyan bir süngü hattı gö - toplara halatlar takılıylor; bin müş- retle kar,ılamıı, sozlerıne kanmıı. la- yapmak için sanayi birliğine mılra- bağlı bulunmaktadır. . dan korktuğunu söyledı.. }il-dl' 

rllr görmez, derhal tabancalarını killt ile o bataklıklarda sürükleniyor kat derken Eminenin gitgide karnı tit· caat etmiştir. R. Bayazıd ettim. · Bir şey göreınedırntfı!l· P: 
Fransız safları ilzerine boşaltarak, du. meye batlamı1tır. ----0- - ---<>-- haneye gitmesini tavsiye ~ 1 jlı' · 
yine dolu dizgin, geri çekilmişlerdi. Dörtköşe nizam kolile giderken, Emine al~ümi~li .~'.r.k~dın olduğu ~e DENİZLERDE müddet sonra da ebe c~ııııle;ı&ııl 

Fakat Mısırlıların bu manevrası cepheleri teşkil eden efrat, biraz ne- ayakları daıma şııtıgı ıçın karnının tış- İsmet İnönü yenin çocuğunu düşürmuŞ. rıı 
esnasında' Fransızlann etten kale- fes alıp serbest yürüyebiliyordu. Fa- kinliiii na zan dikkaıı çekmemiş, bu hal Bir müddetten beri rahat.'1z bu- Mersinde vapurlar nu bana haber verdi. GiW~;re~ • 
!erinin kö' elerindeki toplar da faa- kat, etten kalelerin ortasında kalan- hastalığın arazına atfedilmiştir. lunan ismet İnönilnün iyileştiği k k l yene ettim. Çocuk nim Jl'l~ çoı 
liyete geç~işler; Kölemen süvarile- lar, bir taraftan güneşin şiddetinden Emine bu s~r~tle işıkile işlediği gü- memnuniyetle haber alınmıştır. ÇO a ıyor ti. Beş buçuk aylık kadar_ ı.il tll 
rini şiddetli bir pişrev ateşiyle istik- diğer taraftan da, etraflarından kal- nahın mahsulunu karnında saklamaya MÜTEFl::RRJK Mersin, 23 (Hususi) - Deniz- ğunun ne sebepten düştüii" 11 

bal etmişlerdi. kan tozdan bunalarak bitap kalıyor- muv~flak olmuştur. 1 yolları, Mersinde vapurların tevkif edemem. ahit. 
Kölemenler, atlarını harikulade lar ... Sık sık düşüp bayılıyorlardı. Cunler tamam o~m~ya b~şlayınca, Tıp kurultayı müddetini kısalttığından Mersin ta- Bundan sonra dinlenen ş 

bir çeviklikle idare ettikleri için, Cenuba doğru inildikçe, sıcak da '.':"nc'.ların ardı arası -~esılmemıı. b.~ h_aı 1 Yedinci mili! Türk tıp kurulta- cirleri ,'\atürkiln yüksek müdahale- lis Fehmi de şöyle dedi: , fıV 
Fran•ız topçuları ilk ateşte muvaf- artıyordu. Bütiln yorgunluklarına uzerıne ~ızı lsm~t şupheye duşmuştur . yının teşriniev\•elde Ankarada top - siylet v~~ur~~rın fazla kalmasını ri- - Hadiye ile hemşires~ ~{0~ 
fakiyet gösterememişlerdi. Fakat rağmen askerler, sıcaktan ve çölün Meseleyı teyzesı Fa'.may~ ~çmıt ve !anmasına karar verilmiştir. 26, ca e mış er ır. karakola gelerek Şefika " ·pi 
bu hücumlar tekerrür etmiye başla- boğucu havasından uyuyamıyorlardı. karnına bakılmasını 1 •.temıştır. Hasan 27, 28 teşrinievvelde üç gtin devam Tacirler mallarını kısa müddet- vet tarafından dövüldiiklerı J 
yınca, artık Fransız topçuları ma- General Bonapart bile geceleri, Nilde babanın karısı F.'tnat ıle karnına bak- edecek olan kongrede ayrıca yerli te gemilere yükletememekte, ihraç Hadiyenin muayeneye gidec JfJ 
baretlerini göstermişler ; Kölemen- bir kayık içinde yatıyor; uzun saat- mışlar. fakat hır 1ey anla,ılamamı ş. müstahzarat sergisi açılacaktır. malları deniz üstünde mavnalarda söylediler. Bir müddet so~r.J~ıı" 
1 ·aa· . t d " . l d" ı ı .. 1 1 · k d b h 1 Bundan sonra Emine halaya girmiş, K h d kt . t " k kalmaktadır. diye ile Şefika ve Mürilvvet~1 ~.i! ere cı ı zayıa ver ırmış er ı. , ar, goz er nı ırpma an sa a o ına- ongreye er o or ış ıra e- ,,,iJJ~ 

Üç yüzden fazla Kölemen silva- 1 sını bekliyordu. ~~ey ~aman çıkmayınc~, kızı ve evde· de bile ceği gibi resmi doktorlardan İstanbul . İzmir - Pire !arı da karakola geldiler-, 'fi'~ 
risi, kanlar içinde kumlar üzerine Bu sıkıntılı yürüyilş, Uç giln üç 1 er apıya yaklaşmış ar. ve kulakla- istiyenlere izin verilecektir. Dok- vetin ağzında kan bulaşıııı iııİ 4 

B d · · A t k t I rına akseden bir çocuk sesi •i•manlık .. . arasında seferler S h · b" d b"rı"birler ı( yuvarlanmıştı . Murat ey, artık bu gece evam etmıştı. r t er es gUn, • • tor Bravn, doktor Kemal Huseyın, onra epsı ır en, ı d; 
hü 1 ··kt ·· · ·• · · ı K h' h · h ı ·· ü sırrını meydana koymuştur. Ek Ş ·r Ş k t A . ş··k .. 27 Hazirandan itibaren İstan - du""klerı"nl ve bı"rı"bı"rlerı"nden .<ı cum arı so uremıyecıgını an a- a ıre şe rı, ve e ram ar gor ne - B • rem erı , ev e zız, u ru 1 il'·, 

t Cektl. u bedbaht yavruyu kucagına alan H Al " E l k . d"d bul - İzmir - Pire arasında yeni bir !arı olmadıg"ını, barıs,tık.Jarınuç·'~ ~ 
mış ı. . . .. azım, ı •sa ongreye şım ı en b " 

D h 1 b • 1 . ti 0 .. B rt, k b" Emme, etrafına toplananlara, goz ya,- 1 . 1 .. d . d . vapur seferi ihda• edilmektedir. De yerek gı"ttiler aradan 'bır t ~ er a agırma ar ve ışare er- gun onapa as ere uzun ır 1 •• d .. h . . f t . t" H tez erın gon ermı~ler ır. • . •·r' ·. 
. arı ıçın e guna ını ıhra e mış ır. a- nizbank bunun için lizım gelen ha .k H d ıe~ <' le süvarilerini toplamış ... Nil kena- mola vererek, yolda bozulan tertıba b b k b ki . . ~-- - geçtı ten sonra a ıye ,, 01u 

. . _ . san a anın ansı u acı ve acı ı ıtı- zırhkları tamamlamıstır. t d k ş f'k ve ıu ·~ 
rında siper bir yere alınıştı. tını, yemden tanzım etmıştı. f k d b 1 h k • Yenı· bı"r fabrı"kamız · racaa e ere e ı a • tr511 ' ., . ra arşısın a ayı mış, ay ırmış, ag- y 1 .. h h f d' d ın J 

Mısır Başkumandanı, kollara İlk yaptıgı tertibatın esasını boz- 1. d"I k k d t 1 t ç apı an programa gore, er a - ten o gUn ye ıği aya~ bilo' 
. .. . . ım e 1 ere apı ışarı 8 1 mış ır. 0 • Beykoz t g")a f b ı'kas yenı"d n t rt 1 il ü t 16 d l ta - d .. ·· d. w •• u kumanda eden Kölemen beylenyle mamıştı. Dort cephelı harp nızamının lamıı. Emine de kardeJi Fatmaya tes· u a r ' e a paza es g n saa a s n- çocugunu uşur ıigun 

at üstünde bir müzakereye girişmiş- şekli ile, beş fırka, olduğu gibi kal- cuk evde alıkonulmuş, oırrın duyulma· faaliyete geçtı buldan bir vapur kalkacak; sah Biz de zabıt tuttuk. -ril~ 
ti. Bu müzakerelere de; bu şekilde mıştı. ması için, bütün aile halkı bu mevzua Bir zamanla~ ,ehrımizin .,n şöh- gQnü İzmire varacak ve lzmirden de Bu sırada Şefika _v~ ~ı:eıi r

1 
yapılacak hücumlann Fransızlar U- Bu fırkalardan General Dize ile dair bir kelime bile sarfetmemişlerdir. retli ve sağlam tuğlasını çıkarırken çarşamba günü kalkarak Pireye gi- Badiyenin esasen eskıden .. ;J 
zerine hiç bir tesir yapamıyacağına General Ritonun fırkasını sağ cena- Ertesi günü Hasan babanın öteki işgal senelerının karışıklığı yiızün- decektir. Pireden P".rşembe ~!inil sene bir çocuk düşürdöğilııUalil~ 
hükmedilmiş; ha, - yani çöl tarafına • General Me- oğlu Rüştü, tatmanın evine gitmiş. ço· ı den kapalı bır halde durmakta olan saat 16 da tekrar gerı dönecektir. ettiler. Bunun üzerine Jfl Jlıo 

- Burada, beyhude yere tele- no ile General Bom'un fırkalarını da, cıığu evden almasını, bu çocuk yü7üıı- 1 Beykoz tuğla fabrikası makineleri- --o--- sorulan şahit Doktor İrfan u~ 
fat vermektense, Kahireye gidelim, sol cenaha - yani, Nil tarafına - ayır- den aile içinde bir cinayet çıkacağını ni ve tesisatını yenileştirmiş bir hal- POLiSTE nin üç sene evvel de bir çoc ,,ı~ 
Şehrin kapılarında müdafaa terti- mıştı. söylemiştir. Bunun üzerine Emine Ha-

1 

de ve yeni bir idare altında dünden- şürdüğünü, kendisini hastB 0:j,r 
batı alarak Fran:;ızları bekliyelim. General Dugenin fırkası merkez- san babanın evinin yolunu tutmuş. içe- beri yeniden faaliyete geçmiş bulu- Otomobil kazası derdiğini, daha başka çoc·~Jlleda 

Diye karar verilmişti. de kalacak, kendisi de o fırka ile bu- ri girmiş. fakat ona çocuiiu göıtormo· nuyor, . şürUp düşürmediğini bl 
Murat Bey, bu kararı derhal tat- lunacaktı. mişler, hatt~ hakaretle. küfürle tekrar Memlehtin müteşebbis ve te- 'l'aksımde Kalyoncuda oturan 1' söyledi. d 

bik etmiş; bütün kuvvetini toplıya- Bonapart, dörtköşe etten kaleler ıokaia,atmışlardır. miz evllltlarından Arbaalı Şevki yaşında Teodos Mahınutpaşadan B d h" disenin f 
geçerken 2790 numaralı otomobilin tun. ~n ao~r~.. amuhııl'eJll1 

rak Kahireye çekilmişti. Ayni zaman- üzerinde de bazı tadilat yapmıştı. Bu Emine kız kardeşinin evine giderhn Önder kardeşimizin gayret ve hiın- sademesine uğnyarak aol bacağın- şah! lerını celbı ıçın 
da, Nildeki donanmayı da oraya çek- kalelerin her cenahında, altı sıra as- yolda düşmüş. bayılmış, poli• iıe ~ı metiyle yeni baştan inşa edilmişçe- dan yaralanmış ve tedavi altına a- ka bir gUne bırakıldı. , 
mişti. Ve, bu kayıklann, Fransıılıı- ker bulunacaktı. En milmtaz bölilk - koymuf. kadının bitkin hali nazarı dik· sine tecdit edilmiş olan Beykoz fab- lınmıştır. --o- ~4 
rın eline geçerek kendi aleyhlerinde ler, bu kalelerin ortasında kalacak ... kati çektiği için tahlı.ikata başlanmıı- rikasının müceddet ve otomatik l- J<OJe ~ 

1 b 

kullanılmasından korktuğu için der- Düşman hücumlarında, herhangi ce- K k 1 - 1 H b b !etlerle techiz edilmiş bir halde ye- Benzı"n parlaması Gıda maddeleri -el 1 
' . tır. ara o a çagwn an asan a a ço- ev/ 

hal yakılmalarını emretmiş; takriben nah yarılırsa, bu bölükler derhal ora- • • .. .•. niden faaliyete geçmesi, şehrimizin Sıhhat ve içtimai muaV ~· V 
11 üç yüz kayığa, bir anda ateş veril- ya koşacak, açılan gedikleri kapıya- cugun evde oldugunu soyledıgı halde, ve civar mıntakalann tuila ihtiyaç- Şişlide oturan Berzuhi hava- kaleli bir kodeks alimenteı ıı~/ ~ 

mişti. caktı. bilahare yapılan arattırmalara rağmen !arını ucuzca teminde bUyUk bir l- gazı ocağı yanında benzinle çama- maktadır. Bu husustaki h~dıJ1 / lo 
:. Yine eskisi gibi toplar klişelerde, çocuk evde bulunamamııttr. Evden mil olacağında şilphe yoktur. Şeb- ,ır yıkarken birdenbire benzin par- rın ikmal edilmek üzere ~ re~,} it 

EHRAMLAR MUHAREBESİ ağırlıklarla Generaller ve bQyük rUt- baıka Porauk çayı, akar aular bentleri rimize yeni bir fabrika kazandırdı- lamış ve kızın muhtelif yerleri yan- !aşılmakta, yakında bitirıl:1en"' 
Oldukça ehemmiyetli bir mücade- beli kumandanlar, etten kalelerin 1- taraflannda da araştırmalar yapılmıf, ğından do!ayi Şevki Önderi tebrik mıştır. Ateş bilyUmeden söndUrül- bik mevkiine konması be , 

le teşkil eden bu harp de, General çinde kalacaklardı. birşey ele geçmemiştir. eder, fabrikayı idare edenlere ınu- müştür. tedir. _ 
9110

,I 
Bonapart için yeni bir ders teşkil et- Şayet bu kaleler taarruz vaziye - Hasan baba. karısı Fıtnat, oğlu Hüs- vaffakıyeller dileriz. -<>--- Kodekste, mahlüt yagl ,d~ı'1 mişti. Bu büyük harp adamı, lıu ve- tine geçmek isterlerse, hücum cephe- nü tevkil edilmiştir. Bu hiçbir günahı --<>-- Eminönü meydanı servelerin ve birçok gıdanı iO' ~ 
sile ile de Mısırlıların harp usulleri- sinde bulunan altı sıra asker ileri a- olmıyan ıı:ünah mahsulü ne oldu > A· Denizbank ve r Milli emlak idaresiyle belediye nin, ne suretlerle biribitlC~~ 
ni daha iyi tetkik etmiş ve öğrenmiş- tılacak; açık kalan cephe, diğer cep - caba kaçırıldı mı> Malüm değadir. yer ı arasında, milli emlik idaresinin E· nştırılabileceği, ne gibi c;e ıf'' 
ti. helerden koşacak olan üç sıra asker- ... . ~- .. mallar sergı'sı· olması lazımgeldig" i ınad .•• ~ 

~ minönü meydanının açılması için is- ıı·· 
Asıl tebarüz eden bir mesele var- le kapatılacaktı. MAHKEMELERDE Denizbank idaresi 22 temmuz timlıik edilecek bina ve dilkkilnlar- tesbit edilmiş olacaktır. ı•'' 

sa 0 da, Kölemcnlerin topçu pişrev :. Galatasaray yerli mallar sergisine daki hisselerinin istimlakine ait lafında hareket edenler ce ı~ /. 
ve şarapnel ateşine mukavemet gös- General Bonapart, böylece harp Sahte vesika geniş mikyasta iştirak etmeğe ka - milzakereler devam etmektedir. Mil lacakları için, pazarlığı 5~, ~ 
terememeleriydi. Bunu tamamile an- tertibatını ihzar ederken, Murat Bey · ı· 0 · b k 'd il ı·k ·d · · k 1 k b" tik.et mecburiyetinden sont .,ı·J 

Sahte vesikalarla inhisarlar ida rar vermış ır. enız an sergı e em a ı aresının yı ı aca ına kOpı• l"J 
lıyan General Bonapart, hiç olmazsa de bütün kuvveti ile hazırlanmıştı. resinden sekiz bin kilo ispirto aşıra- hazırlıyacağı bir pavyonda Kasım- ve dükkanların on - on beş kada - sin de tatbik mevkii~e ı~ıı• rJ 
Kölemenlere ilk darbeyi indirmek i- Mısır başkumandanının elinde on h 1 d 1 · ihtikarın olduğu gibı, h9 .~4'J 

rak Ahmet adında bir odacının de _ paşa avuz arın a yapı an gemı ve rında muhtelit nisbetlerde hisseleri k Jfl• .ır 
;in; Mısır donanmasının top ateşi ile bin güzide Kölemen süvarisi vardı. t·· · 1 d k karışık ve muzır yiyece .rr 

l• ıetiyle Balıkpazannda kolonvacı mo or ınşaatını can an ıraca ma- vardır. Bu hisseler, eşhasa ait his- e ı• I takibi için Fransız filosu kumanda- Yirmi bine yakın da (Fellah) denilen .. , k 1 h" d · A alarak kandırılmasının v _,ıı 
P . · . t· Dimitriye satmak suçiyle maznun et er teş ır e ecektır. ynca da selerle beraber, iratların gayrisafi g"' 

nı ıreboya emır vermış ı. çiftçi ve köylüler toplanmış, bunlara y 1 k 1 1 d mesinin önüne tamamen 
inhisar ambar memuru Abdullah ile a ova ap ıca arının propagan a - varidatlarının on seneliğine muadil 

Pirebo, derhal ileri atılmıştı. Mı- da silah dağıtılmıştı, bu i•te kullanılan damgalı ka"g" ıtla- sı için de güzel bir pavyoıı hazırla- bedelle istimlAk edilecektir. tir . 
• ıır donanmasını kovalamıya baş - General Bonapartın mektubuna • kt 
l tı B 1 K h . · k" rın tabı ve ihzanndan maznun Ru- naca ır Diğer taraftan, belediye ile mal amış · öy ece, a ırenın ya ınle- ehemmivet ve cevap vermiyen Os - KISA HABERLER 

' y k h k ı · ---0-- sahipleri arasında müzakereler de 11 rine kadar gelmişti. Fakat orada, Mı- manlı valisi Bekir paşa da Mmr mu- pen ve a onun mu a eme erme 
d t k ·ı d k kJ dün a<nr ceza mahkemesinde de- Gayn"mu"badı"ller devam etmektedir. Fiyat hususunda E f caıdB~, sır onanmasını eş ı e en ayı a- dafaa kuvvetleriyle faaliyete geçmiş; .,. * sna muayene e• 

k ıd - vam edilmistir. . . . belediye ile eşhas arasında ihtilaf . . edil~ rın ya ı ıgını görilr görmez; ihti - elinde bulunan ilç bin kadar yeniçeri , G ··b d·11 t . yenılenınesıne devam . 
._..lidd . • y k .1 R ayrı mu a ı er cemıye ı tara- çıkarsa hukuk mahkemesınde, em- M"dd b d• b' 

1 yatsızca ilerilemiyerek tevakkuf et- ile Ü" yüz elli kadar sipahiyi, imda- .ın eıumumt, a 0 ı e upe • d k · · . • . u et u ayın sonun ~ -~ 
• · h" d" d k" ı•k 1 t fın an atıbı umumi Şahap Anka - ilik! mıllıye arasında çıkarsa bır ko- h"eıel"' 

mişti. da göndermi•t!. nın a ıse e ı a " a arını suç eş- .. . . . * L k t 1 d ka • ~ 
• kil edecek mahiyette "Örmedig"in- raya. g. onde.rılmıştır._ H~kQmetin misyon marifetiyle halledilecektir. o an a ar a, 1ı;ı1 

General Bonapart da, Kölemen- Murat Bey başkumanda J - • üb d ıı d - t - k ~~ kercilerde çalışan garson ,,.ı , n ıgını d b 1 b f . d"ğ 1 gayrım a ı ere agı maga arar ~ ,.58 ı"_. !erin kendilerini toplamalarına mey- deruhte ettiği - takriben • bu, otuz en un ann erae ını ve 1 ere- d"" · u d · bet" · b ı sonlar cemiyetine mi Y0 "'. -ı!I'· 
rinin cezalandınlmalarını istemiş ver ıgı Y z e on nıs ını az u an Bozkırda bir muallimi 11·0 ı 

dan vermemek için ordusunu cebri beş bin kişilik kuvveti, Nil nehri ile t' - gayrimilbadiller bunun biraz daha oldukları işlere ait ceın ·uP~ 
yürüyüşe geçirmişti. ehramlar arasına dizmiş... Acilen ır. . fazlalaştırılmasını istemektedirler. vurdular kaydı lizım geldiği hu~us ctıı' 

Beş fırkanın, o bUyilk dört köşe metrisler kazdırarak piyadeleri bun- Dimitrınin ~eki!i müdafaada bu Şahap Ankarada bu işler Uza • Bozkır, 23 (Hususi) _ Sazlı reddüt olmuştur. Esnaflar 
etten kalelerin şeklini muhafaza ede- ların içine yerleştirmişti. Kahire şeh- !unmuş, mllekkıllnın sahte evrak rinde temaslar yapacaktır. köy muallimi Bay Mehmet pazar buna karar verecektir. .. e'" 
rek sürekli bir yürilyUşe devam et - ri, Nilin sağ tarafında ve karşı ya • tanziminde alakası olmadığını, an- ---0-- münasebetiyle çarşıda gezerken A'b * Kasımpaşadan sutıu: ~I~ 
meai, kolay bir iş değildi. kada idi. Bu müdafaa hattı bozulma- cak ucuzca aldığı lspirtoların haki- dar sahı"I boyunca gidCCe 

TİCARET HABERLERi dullah oğlu Rıza muallimi arkasın- ~ 
Yolda, hazan boğazlara, dar geçit- dık••, Kahireye airilemezdi. kl menşeinl araştırmadıg"ını, bun- d b yol planı hazırlanmıştır·. J''r" .,... • an ta anca ile vurmuştur. Muallim v" 

~e-~~· 0;~~a~t z!8t:klı~~r~··t~"..dilf ~ f Ar1!·zaianda, Ni~in :ine sol ta- dan başka bir suçu olmadığını soy- Merkez Bankası kanunu derhal otomobille Konyaya gönde- * Belediye iktısatdr;',~ rei~ 
1 ıy · m n, or oşe e ra ın a ı ( nbabe) ısmındekl bil - !emiş ve beraetine karar verilmesini rilmişse de yolda vefat etmiştir. Silreyya vali ve bele ı) ·B • 

t~n. kaleler bozuluyor.: Kıtalar, biri- yük köy de etrafına hendek kazılmak, istemiştir. Merkez Bankası kanununda ba- Rıza da derhal yakalanmıştır. hittin Üstündağ ile Atin8~ul' 
1 bırme karışıyordu. Bırçok yerlerde, ve metrisler yapılmak ıuretiyle tah- Muhakeme kararın tefhimi için zı ~ad_d~lerin değ.iştirilmesi ?a~kı_n- Cinayetin aebebi Rızanın baba- ti. Valimiz bugün İstıı?_e ı6 1 ve bilhassa Nil kena~ındaki pirinç kim edilmişti. Ve buray.a bUyUk kü- başka güne b~akılmıştır. dakı layıha Meclıse ıevk~dılmıştı_:· 81 Abdullah geçenlerde çarşıda öl- cektir. Asım Süreyya ı•eılı 

tarlalarının hendeklerınde, topları çük yirmi top yerleştiriJmjşti. Fakat . . . l~tı-~adt kal~ınmada g~nden gu- dilrülmüş, fakat fail bulunamamış- kadar Atina, Seliinik, ~~ııt·. 
geçirmek için büyük müşkillta tesa- bu toplar, kızak üstilnde oldukları i- * Akdenızde muhtelif limanları ne gorulen lnkişafla.rın ıcaplarına tı, Muallimin bununla bir alakası Bükre~te tetkikat yapııc p· 
ılüf ediliyordu. çin, kolayca yerlerini tebdil etmek ziyaret _eden Ha~idiye gemimiz göre yeni ~dbirl.er. alınması. için olduğun_u zanneden Rızanın intikam * Fatih merkez na.hil'~ G' 

Evvela, içi su dolu hendeklere kabil değildi. İskenderıyeden gehrken İskenderu- bankaya yenı salahıyetler verıle • maksadıyle bunu yaptığı söylen- Jüğilne baş komiser J{eJfl 
toprak dökUIUyor; mUınkUn olduğu (Devamı var) na uğrıyacaktır. cektir. mektedir. tayin edilmiştir. 



lngiliz • ltalyan itilafı Hatayda vaziyet 
(Baştarafı 1 nci sayfada) 

"Garp ı• 1 ı• d idare kurulur da bir millet meclisi top-
Cephesİn de yeni ta ya s p an ya an lanırsa memleketi nasıl idare etmeli? 

I . bir şey var! Bazı Avrupa memleketlerinde de, 

Lı.b kı •Yd•nbe • " b. ı o 000 k • • k k zaman zaman, meb'usan meclialerinde 
,t:•rı içindedi;~ 

0

~~~v::: ~~ as erını çe ece hiç bir ~~~~.~.~utlak ekseriye~ ~az 
~ı t'y•yı ilhak t . dy ' edemedıgı gorülur. O zaman, bırbırle-

llOtl e meaın en aonra • _ .___ . .
1 

Japonyada umumi 
seferberlik ilinı 

"'k 0Y•lcyaya d.. . Ç k 1 • k k nne az çok ya.nı meslekteki partı er 

' 1 ıı~dlki Alrnanl::::e:, ak~.:::: F ranko bu askerlerin yerıne oyaca birleterek ~~ e~~riyet.vücu~e ıetirir-
'r-. 'Yet bu ine I k YAi • • • ler. Ha.tay ıçın boyle bır tekil pek ta· 

trıd• d m e etle manya k t t k h . ..ı·ı B ·· ._.. • l 
' a bir ı ·-· . uvve e ar ı sa ıp ımış aavvur cuı emez. uııun .. u netice ere 
~ettirdi. F k fey er geçtıgmı ıöre, teıkil edilecek ve kendi haline 

11 '.__.ıl ka at bütün itlerini Londra 23 (A.A.) - Gazetele- idaresi hususunda kat'i bir unsur bırakılacak Hatay meb'usan meclisinin 
.: lı•llet=~ ta~ı~ aarılır ıibi ya- rin Romadan istihbarma göre, B. teşkil etmemekte olduklarını göster memleketi idareden i.ci:ı kalacak dere
,~"'""'d• kuvve ı~tı~en Almanya, Mussolini, askert mütehassısların İs mektedir. . cede tefrika içine diifmesi muhak
~~e "• biraz tlı hır ~~k orduau panyadaki vaziyet hakkındaki ra - . Fran.ko, ltnly~nlar~~ Y~rıne ka- kakbr. ftte giiya bunu meydana verme-

Çinliler Tuğyan içinde bulunan 
yerlerde bir kasabayı aldılar 

~lllta ile d da lnıılız, Franaız porlarını tetkik ettikten sonra Ge - ım olabılecek talım gormuş asker- mek ve bizi susturmak için, Türk ekal· 
~~ urdu; harekete geç- neral Frankonun vaziyetine tehli- !ere malik bulunmaktadır. liyetine bir cprim:t vermek esasını ile-

~~Ş~diki h ld . keli bir darbe indirmeksizin lspan- Bu sebepten dolayı B. Mussolini, riye sürüyorlar. Türk ekalliyetine ekal
fil. 'çİtlde ri:. • .. 

0~~. Avrupa •Ü- yadan derhal 10.000 askerin geri B. Çemberlayni İngiliz - İtalyan i- liyetlerin en büyüiü olduiundan dolayı 

Tokyo, 23 (A.A.) - Kabinenin den bildirildiğine göre Çinliler,.' 
akdetmiş olduğu müstacel bir içti- Lunghay hattı üzerinde Çeng - Çe
ma neticesinde bir umumi ı:ıefer - nin garbinde yani tuğyana uğramış 
berlik programı kabul edilmiş, ay- olan mıntakada kfi.in bulunan inşug
ni zamanda memleketin varidat, sa- men kasabasını yeniden işgal et -
nayi ve vesaitini ekonomize etmek mişlerdir. 

~" ı forunuyor. Maama- k·ı • · k t• · h l t · ·r ~ hUk· • . çe ı ecegı anaa mı ası e mış ır. tilafını meriyet mcvkiine koymak on, on bet meb'us daha fazla çıkarmak 
ve esaslı iptidai maddelerle maden- Japonlar, cenuba doğru ricat et. 

L nl,t'trıın urnetı ıle Çekoalovak Filvaki, mütehassısların vermiş ol- k • k d b.l k hakkı tamlıraa o zaman Hatay mecli· !erin dahilI lstihlakini tahdit eyle - mişlerdir. 
"'tte lı Partiai he üz il d ararını vermege sev e e ı ece 
ıı- •Iİılded' n m za· dukları rapor, geçen mart ayın a ıinde bir Türk ekseriyeti vücut bulur 

mek maksadiyle bazı tedbirler itti- Svatov, 23 (A.A.) - .Japon tay. 

~~~İııiıa ınu~:· Ve Çekler Henlei~ mühim bir rol oynamış olan hal - bir hareket icrasına muktedir bu- ve memlekette de Türk kültürünün Uı- haz olunmuştur. yareleri, Svatov üzerinde iki ceve-

' '-'· 11\l k .._ ıraaını kabul etmıf yanların halihazırda harbin sevk ve lunmaktadır. tünlüğü eaaaına müatenid müstakil ve Şanghay, 23 (A.A.) - Hanken- lan yapmışlardır. 

L· ı ~•rd auulün mühim bir ma- • · '-urul __ , bilir' 
"it~ ır. Ve B d • F e • muhtar bır ıdare • muı aa7 .a , 
~~ un an dolayıdır kı ete sının d' ı 
t'tl c:Ph:~ı~eai bu. h~diıeyi r a n s ı z g a z ıy~:=~da «prim» verilmek ıuretile 

il ) • nıektedır. t e te ı ı · h. b. d H 

Bir kasaba hortum 
istilasına uğradı a' diye il&n :t e yen.• hır fey • k A • hd e de vücude gelecek bir Türk ekseriyeti bi· 

h)'l enı bi şı aye ı v ZI iÇ ır zaman memnun e emez. a-
~~ doiur: Yetin yeni birçok tayda Türkün ekseriyeti bai:ı olmadığı· 
~ı .. ~'İıl h•tır ası ihtimali otdutu "'··hakikate gö:ı ıöre mutayir oldutu Bir metre yüksekliğinde 
ıı.. ~rı trı lha relmekle beraber F s . k ı· ti hald k b ı t - h' b. T .. k h.. h"· • 11İllb• -~huııtı daha nikbindir ve ., ransa urıyeye arşı mesu ıye er A e-, •a u e mege iÇ ı.r ~r ••~

0 sular ucum ettı 
'• 11'llılc. h. .. • . kumetinın hakkı yoktur. Bu Turkluge 

t "''ael· Ue umıt verıyor. k bb••ı • • b l t 'k b' 'h t d kf T'. kl"k H Portland, 23 (A.A.) - Arago-

~-~~'•i Lll Frankfurter Çaytunı te a u etmıştır, un arı a amaz,, al'fdl bu: ·.~nef eme hır. utrd'Ju ak- nun garbinde kain olan ve 300 seke-
uu b·· .. tay a ır utu ve mer ame ı enece . . b b' 

kerı d' uyuk meseleden bah· . f d ) nesı bulunan Pılotrok kasa ası ır 
••ı- 'Yor._.,: (Baştarafı 1 net say a a mesidir. vaziyette değildir ve böyle bir ıey iıte-

1 rt' il hortum istilasına uğramıştır. 
1 \ı· .. •rıaıı -·ııı t• fi' k 

1 
malı eski bir nüfuz sahasındaki Bu projeler (1937) muahede- meyi de aklandan geçirmemektedir. 

~ ~I ·•• e ' Suların irtifaı, birkaç dakika 
l'il.t. lı ieti)'or 'Afere .. 1 ve a hı - menfaatlerinden başka iktısadi, sini ikmale matufturlar ve bir crka- Çöllerden, turadan buradan toplanıp h 
~ ıat v t t içinde bir metreyi bulmuştur. A a-~ ..._ elt\iy0 r '

0 1 
·~ ur ve • - kültürel ve hatta askeri menafiini nıharbiye anlaşmasiyle bir Türki - ,kamyonlarla ıürü ıürü Hataya sokulan 

" """til- • a adıer ve Bon- . - - S . h d t k · 1. 1 k k d d'l b' ._ li, vaktında kaçmağa muvaf!ak ol--ıtL -ette·, ol k k k korumak ıztırarında oldugunu soy- ye - urıye u u onvansıyonu ve ve yer ı o ara ay e ı en ır ço .. ya-
l 4't' rna t u muş ve yalnız maddi hasarat vukua 
.._ .-,)· Çekoalov ,_ b ahn ço zda lilyor ve (İskenderun sancağı) de- nihayet oldukça umumi bir mahiye- 1 bancılara rağmen, Türklükleri muhak-
iı.. · ld •• u ranınm a T gelmiştir. 
~i ,._ e tiddet) • • • h • diği (Hatay) mesele~lnin, Fransız ti haiz olabilecek bir F:a~~a : ür- 1kak olduğu halde bile bir ves~e ile Bu hasarat, 

50
,000 dolar tahmin 

t.,.! ~el) enmemeaı ıçın er -kk. · k d" ·· il ü ·· k. d ti k ahedesını ıhtı"a e h ki d h b '- 1 T ki -~ t" erind... 
1 

b .. Ü tela ısıne ve en ı gor ş ne gore ıye os u mu • - a arın an ma rum ıra .. ı an ur e-
111_ o,t "'n re en ut n ıay- . k" d 1 d • edilmektedir. 
~t,~ '•diler K d' • h k bir tarihçesini yapıyor ve dıyor ı: er er. rin tanınmall Hatay a Türkün eksen· J d ] . b• 
,), tiddet ~la len ıaafned'J a Aaılz "Bu sıcak iklimde bütün bunlar Bu projelerin fiile çıkması yetini meydana çıkarmaia kafidir. ngiltere e emsa SIZ ır 
1'..." ~ırı · narı at e 1 en • t hü ü k h tt~ ka d- Türk hükümetinin hüsnüniyetine Hakkile yapılacak intibaplar Türkün, • k d ti~ t •• : •ukunetini muhafaza et- ~~a rs. ~· ıyamsız a ad nk. o- tayyareci ay 1 
"'I. t -••ıı l"İc r . k kulmeksızın olmıyor. O ka ar ı a- bağlıdır. Fransanın bu husustaki bu ekseriyetini bir kat daha bariz bir A A ) H . l 

.ı_ ••rıa l a ını ço memnun b d · t.h · l · · b g·· hüsnüni.veti tamdır. ,. ı hale sokacakhr. Onun için, Hataydaki , . Londra, 23. ( · · - ava ış.e 

İspanya işlerinde 
Fransanın tavrı 

Sosyalist fırkasının hiç 
hoşuna gitmedi 

Paris, 23 (A.A.) - Pirene güm
rük memurlarına daha müteyakkız 
ve daha sert davranmaları için ve
rilmiş olan emirlere Popüler gazete
sinde telmih eden B. Leon Blum, ez
cümle şöyle demektedir: 

"Fransa hükumetinin hukuki 

~Olt 1 ıı •rıl\ '- • • b' ym aşın a ın ı ap ış crını eş un 1 , B K 1 V t t 
'ıı «.ı)' uu vazıyetıne ız ·· ·ı k ·· r · d · Parisli gazete şu sözlerle ma- müstakil ve muhtar, milli .Türk idare- ı rı na_zırı . · ıngs ey ~ ' neş:e mış 
~i .,disıı0 .... lrl~t vel"mektediz. Fran- :rıuddetle tatı e~md c.' ?r l kı a:e ı- ı oldugu hır beyanname ıle lngıltere l · k. 
t. "t' ··•••ıeinin t .

1
• 

1 
• k" • lan eylemek ve ı areyı as en ma- kalesine nihayet veriyor: 1 ıini onun fili ekseriyetinden mütevellit ı • • • . .• . : vak kat olmıyan misak, haya ın ı-

Qlt t lıU1- ' ngı 12 erın 1 gı· k ı ı· ı· t k · "Fransanın Suriye mandasını bir realite. üzerine oturtmak ve Hatay • de şım.dıye kadar. mıslı gorillme.mış sarı ve kin tesiriyle her zamandan 

değilse de fili vaziyetinde vukua 
gelmiş olan bu tebeddül, sosyalist 
fırkası tarafından kabul edilemez, 

çünkü büyük bir tehlike arzetmek· 
tedir. l~panya işlerinin hayali VE 

muvakkat bir surette halli İngilte- , 
re ile İtalya arasındaki bundan da
ha az hayali ve bundan daha az mu-

~l • "'Urneti ü • d • am arın e ıne tes ım e me ıcap 1 b k d t il 
.& )ılt y zerın e manevı tf deruhte etmek suretiyle birtakım üzerindeki her türlü ecnebi emellere ve ~an ır tayyarecı ay e me m ca- daha ziyade karışık· olan beynelmi-

11.. .. "lb..,. •Ptıiına tUphe yoktur.,, e ı. d 1 • t 
'q~-·-.., t Mahaza Türkiye tazyikini ha- mesuliyetler takbil etmiştir ve bu iddialara kat'i bir aed çekmek isteriz. e esı açmış ır. lel vaziyet ... Eğer İtalya ile samimi 
\tı. }'j Çılc •ıeteai bunlardan fU fiflotmiş değildir. (Cenevre)nin m esuliyetler tekabbi.il etmiştir ve Türkçesi, Hatayda bir Franıı:ı. nüfuzu· Nazır, şimdiki mali sene içinde ve devamlı bir mukarenet tesis e
~~~ "-eh:;7•ktadır: "Pariateki göndermiş olduğu komisyonun rey atamaz. Bu vazifeyi memleketimi-1na hatti uzaktan uzağa olaa, hatti pek 131.000 kişi kaydetmek istemekte- dilmek isteniliyorsa bir takım imza-
a.... lll. t 1 

' Çekoslovakya meıe b' k'ld bul b•t d · .,._ ~, r'"'••ı Al J toplama tarzından memnun kal mı- zin Türkiye Cumhuriyetine karşı dolambaçlı ır ıe ı e unaa ı e, ır. !ar almak, taahhütler elde etmek 
~tı t~triki ın: • ~anb.•n at~•1 - yan Türkiye Milletler :Meclisini ter- his~ettiği dostluğa ve bizi ona bağlı-t:ıerre kadar tahammülümüz yoktur. . Nazır, beyanna~esi~d.e bilhass~ değil, icraat görmek lazımdır.,, 

fıJt..· •aııane ır veaı e k k :ı..d·d· · ·ı · .. .. '-'abilecek menfaatlerle telif etmek Hatay üzerinden Franıı:ı. tahakkümü· bınlerce tayyare ımalının hayatı B. Blum. bunun için elde bulu-•nded" 1 etme tcıı ı ını J erıye suruyor.. ,, ba , ,_.er.,, Diğer taraftan (1937) muahedesi- Fran ız diplomasisi için müstacel nün, nüfuz ve tesirinin gölııeıi bile ıi· bir zaruret olduğunu söylemekte- nan silahların bırakılmamasını iste-

q mıd'ıy K b d ne istinat ederek Sancak hududuna bir iştir. .. linmeli ve Türk topraklannın müstak- dir. mektedir, çünkü tek taraflı ve ace-
l e 1 nz a askeri kıtalar yığmış ve hatta bu Fransız gazetelerinin mutaleatı l hel istiluana kartı Fransızlara Hatay lngilizlerin Franko Is- le ile yapılmış teşebbüsler şeklinde 
llab 1 ~.ecı,t<ır . kıtaları Sancağa zorla sokmaktan Paris, 2:3 (A.A.) _ Türkiye kapılan k.a~'i surette kapanmalıdır. d h ti• tezahür eden itimat ifratı, ihtiyat. 

da li a ı~h\ s" <ıfı 1 ncı sayfada) bahse kadar ileriye gitmiştir hükümeti ile Sancaktaki Milletler Fransa .harıcıye nazı~ M. Bon~t bu te· panyasın a seya a sızlıkların en korkunçcudur. 
~ltt llıarıa r.'Urek}i alkışları arasın- ş. arkta her şey mudil bir .hal a- C . t• k . d k rait daıresinde Türkıyeye gelı.rıe ken· Londra, 23 (A.A.) - General 
b 1 ır " 6ırerek ht emıye ı omısyonu arasın a vu ua . . . d k 1 . B. Blum, diyor ki: 
aı.\:"eı...1• k rı ıma yanaş - lır ama buna mukabil bir pazarlık 1 h.d. 1 d T .. k. disinı kartılamak ıçan açılmıı ost o· Frankonun Londradakı ajansının d h. b' 1 J ,, ·•ı ge en son a ıse er en ve ur ıye- • "Dünya a ivazsız ıç ır şey o -

llıi ti ecau Ô oınutam kurmay yar- asla bertaraf edilmiş sayılmaz. . . . . lar bulacaktır. Burgos hükumet memurları tarafın 
ıı!aretıerZdeniz tarafından res- Fransa şimdi Türkiyenin Sancakta- nın1 .~~ıllettlerd.ceml ıyd·~~~ genedl se~_reh- Hüsevin Cahid YALÇIN dan tertip edilen ve İspanyayı mile- maz. Tam milsavat, tam mütekabi-

l -.ıql Ya 1 ter ıgıne ev ı ey e ıgı nota an ua • liyet haricinde katiyen selfimet yok-
b~ı .. ~ IHinn d Pı dı. ki hususi menfaatlerini tasdik et- d ,.1 1 R Ek 1 . • temian gezip görmege matuf buJu. 

lıı ~tı " e se en n arse ays, se sıyor ga - J •ı• J • . . . . tur.,. 
~~~~e~i hususi b~emt·i su

1
bay vde ta- miştir. o menfa.atler ki aslen Tür~. zetesinde eliyor ki: 1 ngI iZ tayyare eri 1 nan zıy.a~etıne ıştırak arzuı:ıunda o- ümanite gazetesinde Peri, şöyle 

L aı. . Olan ıren c a anın kalabalık ve bılha sa çalışkan bır "P · ·ı A k d lan lngılız tebaasına kolaylıklar 
111,~ Jllı Letk arıs ı e n ara ara:;ın a an -

72 
.
1 

} k .. . . . . yazıyor: 
vatı se\>in oşaya gitmişler !ıalkın mevcudiyetine istinat eder. !aşma elzemdir. l\lilletler Cemiyeti 1 l fJ 0 0 aca tJr gosterılmesıne müteallık talebe ce- "Franıı.anın nelerden vazgeçmiş, 

taıi .. a karşçıl ve heyecanlı teza. Fransa İskenderun arazisinin vaben İngiltere hükümeti, bu ziya-
~n. "ll\u anını ı d K b komisyonu ile veyahut bu komisyon- 1' L d 23 (A A) H . 1 · ne gibi fedakarlıklar yapmış oldu-
t \Jt.ı llıisı ş ar ır. ı rıs Kemalist müesseselere muhaceme on ar, . . - ava ış en rete iştirak etmek istiyen kimse}e. 
~ ~erı· genıi k t N F suz, bu anlaşmanın \'Ukuu mümkün- N 1 .1 . . h t . f" ğu görülüyor. Fakat bunların mu-

1\aoı tz il"' . omu nnı eca- ocağı haline gelmesini istemez. • a- 1 azın, ngı tere nın arp ayyare 1- rin, bir beyanname imza etmeleri 
tı os "Zabtı · dür ve bu anlaşma vukubulmalıdır. kabilinde herhangi bir şey elde et-~t· Uııu Ö~] 1 erımizi ve Türk kat diğer taraftan Türkiye Cumhu- . . . . . . !olarının fu suretle terekküp etmekte lüzumuna karar vermiştir. 
~o~· g e Yemeğine davet riyetinin de Fransız himayesi altın· Zıra, Turkıyeyı ~I ılletler Cemıye- olduğunu tasrih eylemiştir: Bu beyannameyi imza edecek o- miş olduğunu gören yoktur.,. 

~ :afj .. 
1
°1os ~k da bu topraklarda sakin ve emin bir tinden çekilmeye icbar etmemekte Anavatan tayyareleri 123 filo lan kimııeler, müdahale hareketi Lö Jurnal gazetesinde Rober . 

rtrıak e~ Şere;~rn Arar t~rafından melce bulmuş olanların hürriyetini birinci alakadar, bizzat Cenevı·e - Müstemleke tayyareleri 29 filo: addedilebilecek hiç bir şey yapma- Göyon, İngilterenin İngiliz - ltal-
'ıı 'llıi~· hır gar~ne 250 kışilik çok ve istikldlini haleldar etmekten te- dir. " Deniz tayyareleri takriben 20 filo mağı taahhüt edecekler ve bu zi- yan itilafının İspanyol meselesinin 
~"'ar 1l'erıin enparti verilmiş ve vakki etmesi labüddür. Repüblik diyor ki: F·r d yareti zarar ve ziyanı kendilerine hallinden evvel meriyet mevkiine 

~ lati:a~i~et~Utena cazı büyük bir Bunun için de en iyi sureti tes- "İyi ki Fransa hala oradadır ve 1 ıstin e tedhişciler ait olmak üzere yapmakta oldukla- girebileceği mütaleasında bulunma 
fıı.~l ~ahit azanrnıştır. Akşam viye geçen martta miisveddesı vü. muhakkak Türkler ile Suriyelileri Kudüs 23 (A.A.) - Tedhişçi- rını tanıyacaklardır. sından Romanın uğramış olduğu ha-
" ~ti ~- Ve tal b 1 F''t• · d · 1 d ~ta • ı.ctrar1 e eler Lefkoşa cude getirilen ve o zamandan beri uzlaştıracaktır. Ru elze:ndir, zira, er, ı ı:';tın - Mısır ernıryo u üze - Bu usul, İspanyol ihtiliıfı çıkalı- yal inkisarına telmih ederek diyor 

Jııııl'ırıe hu ndan izaz eClildikten Parisle Ankara arasındaki bazı mu- bir Fransız - Türk ihtilafı ihtimali- rinde bir köprüyü berhava etmişler dan beri İspanyayı ziyaret etmek is- ki: 
"Şl SUsi t' 

erdir. ırenle Mağosaya haverelere zemin teşkil eden proje- ni nazarı dikkate almak istemiyo- ve mıinakalatı inkıtaa uğratmışlar- tiyen bütün İngiliz tebaası hakkın- "İtalyan diplomasisinin kulla-
~ lere bir an evvel bir netice veril- ruz .• , dır. da tatbik edilmiş olan usuldür. nacağı vesait, tükenmiş değildir.,, 

Bu odaya girenler en ev· leni? ... Nene lazım :;enin ırzehli yer- yanı sokak bir tarafı da mahalle ca- larak yürilmeğe başladılar. Bastık • 
evine görmüyorlardı. Lakin 

yin ... Geçırecek vaktimiz yok. na- yemek pışırecek sen mı kaldın a a- adımınızı oraya bastınız mı, kurtul- çıktıkları çukurlardan, her adımda a
kalım damdan, bacadan, duvardan l kılsız Kadcmhayır? .: Şimdi beni de dunuz demektir. Aman vakit geçir- yaklarına çarpan taşlardan gayet bo-

'r MAHALLE KARILARI atlayıp yakayı kurtarabilirsek ne ı götürecekler mi?... meyiniz haydi!... zuk bir zemin üzerinde yürüdüklerini 
-~tı: fi·· . ala? ~açamaz isek b~zi. çalyaka. e- ~:ail l~-s~i.kle.~i.n~ giydi. Hayatinin . Şöhretin. bir kuman~ası üz~rine a?lı~orl~rd~. Düşe kalka sokak diye 

, l Uscyın Rahmi GÜRPINAR N SO denle·rı·n ~erhumetlerını depreştır- kulagına ıgılıp ıgılıp: onde Hayatı arkada Maıl merdıvene gıttıklerı cıhete epey yaklaştılar. O 
\abı iallınt le 0

• mek ıçın lakırdı hazırlamadan gayri - Bize ne yapdise o öksürük yap- yapıştılar. orkunun verdiği kuvvetle aralık ön taraftan ayak patırtısı ve 
~~~ llırı önn alk. Bütün mahalle· rüğündeki istihzayı şimdi anladın çare Y?~· . tı !... .. çevik birer gemici gibi saldır suldur müteakiben: 
tıi;rı "erende ... Gel pencereden mı? Söyle bakalım ne yapacağız? Maılı zor ıle karyolanın altından Sozlerini tekrarlıyordu. Şöhret tirkaç harekette kendilerini damın - Kaçıyorlar... Tutun, tutun ..... 

t,~'~ 1 •0rcıu. ~~e~se11 ver... Şöhrette bet beniz duvar kesil _ çıkardılar ... Zavallının korkudan iki telaşlı. telaşlı odadan pencereye pen- üzerinde buldular. Hayati incir ağa- İşte bu tarafa sola gidiyorlar. 
L't kl bu u aıı, önıründe ilk defa mişti. Hayati Maili aradı. Bir de bak çene!li zangır zangır biribirine vuru- cereden sofaya, sofadan aşağıya ko- cının dallarından birine sarıldı. Da- Diye bağrışmalar oldu. Şimdi 
t ~ıı~a~ırdı ~rn?~ığı beladan o tı ki ne görsün? Arkadaşı güvez at- yordu .. Al.el.ac?le giyindi, daha doğ· ş~ra.k beyleri evden aşırmak için se- lın mukavemetinin derecesini tecrü- beylerde hoşafın yağı kesildi. Her su
t . ,~t'etıin ~z gı~ıniyorum zanni· lasa kaplı bir kadın kürkü giymiş rusu gı~dırıldı. Fakat bazı _çaı:ıa.şır - rı. bır çare. emin bir yol arıyordu. be_ için kendini bir iki t~rttı .. ~~acı retle bir karanlık meçhuliyet içinde 
~ t~i. as ~lirk·· erınde duran Şöh- köşede boylu boyunca duruyor. t _ lar da ) a~lışlık oldu. Kendılerını he- Nıhay~t taşlıktan bahçeye fırladı. saglam buldu. Fakat aşagısı zıfırı ka- idiler. İlerlemek cesarctınden kaldı. 
•t ~\lj ~ôhret unu hernen arkasına çinde bulundukları dakikanın neza- ~en ta~lıga attıl~r. Hayati çizmeleri- Beylerı de çağırdı. Bahçenin bir kö- ranlıktı. Mail o aralık Şöhrete yanık lar ... Orada öyle kazık gib: durmak, 
r ~1tıd Otada d Oda kapı ını açtı. ketini unutarak Mailin aceleten bu nı ~akaladl. Ayagını soktu. Var kuv- şesinde duran uzun el merdivenini yanık arzı muhabbetle veda etmekte o da tehlikelivdi. Fakat ne tarafa git-
\ ~it farı baka Uruyor fakat tavan yanlış telbisine hepsi birer kahkaha vetıyl~ çeker ç~ker girmez; çeker çe· aşçı kadın ve diğer kadının rnuave- iken Hayati: sinler? ... 

~~ıı ~1<1ır,., n sansar gibi ""Özleri 1 kt k d.l . . 1 d ker gırmez. Kulhanbeyi küfürlerine netleriyle sol taraftaki çardağın ya- - Şimdi biribirinize böyle ayılıp Mail Hayatinin kulağına iğilerek: 'll!q· ~·arı, & sa ıverme · en en ı erını a ama ı- b 1 , k. . . . 
\, lt ı ki: Yordu. Şöhrete hi. lar. Bu kahkahalara hedef olan za- aş •)ara · . . .. .. ··-· .. n~na ~et~.rdı. Ehle bey efendilere mer- bayıl1:°a~~~ s~r~sı .. mı?.Ônilne bak. Ne -"Kaçıyorlar tutun,, diye bizim 
t · bı arıınt 11 k • .. _ .. .. - Bu geçmışıne ufurdugümun dıvenı gostererek: reye ındıgımızı gormiıyoruz. için mi bağrışıyorlar?. 

~i~ı bur ~·aptığ1nı bei'endin va ı :zazede aşık butu~.butun şa- çizmelerine ne olmuş? ... Yemin ede- - Ben pençereden baktım biltün Dedi. Kendini salıverdi. Daldan - Öyle olacak. .. 
tt lte a)·a tiYatr . . 1 şırara korkusundan ke 1 yavrusu rim ki şu belalı evde bulunduğum bir kalabalık aşağı sokaktan geliyor. aqağıya sıyrıldı avakları toprait bul - Bilmem. Sevgiliniz hanım böy-

,, 1 1lı· ~eld· oya gıder gı- ·b· h k ı it k " ' • ~h •ı ı. ık. Er . 1 gı ı emen aryo anın a ına açı - kaç saat zarfında ya ayaklarım bir- Üst tarafımızda kimse yok. Şimdi siz du. Bu inme usulünü arkadaşına da le tertip etti. Biz bir kere haneden 
') e,..l!ikt· ıınızde yalnız . d' k t' b.. .. . ı . 

t ~ a, ar ı. nah k 1 ~er 1
• aç san ım uyum üş· Ya çızmeler u- bu duvara çıkınız. Duvarın merdive- tarif etti. Ayni suretle öteki de indi. defolalım da sonra dışarda yakamız 

~ ıı 'o abadan t· ç~ ~pısından Hayati bin (Lahavle) ile karyo- falmış.... ne mukabil olan tamam öbilr cihetin- Lakin viraner~ varmakla selamete kimin eline geçerse geçsin ... Hanımın 
~·::~·il ll~a cutrıba ütüncuye tütün laya yanaştı . .Mailin kürkünden tu- Bin zorlukla hele ayaklarını çiz- de bir incir ağacı vardır. İşte dalları ermişler demek miydi? Ne sağlarım umuru mu? Sana olan şiddeti sevda-

ba~ karşık· altında öksü · ı tup çekerek: melere sokabildi.. Aşçı kadın kömür gözüküyor. Bu ağaçtan kolaylıkla ö- tanıyorlardı, ne sollarını... Sokağı sı hakkında bu gece işte iüzel bir de-
l(i !,, di~ evden. karagöz - Haydi beyefendi o karyola lük kapısının önünde durmuş: bilr yana inebilirsiniz. İneceğiniz yer bulmak için Şöhretin tarifine ayak 1il göstermis oldu ... 

en herıfin öksü-• altı zannettiğin kadar emin bir yer - Gördün mü bir kere başına ge- boş hir viranedir. Bu virt>"'•niJı bir uydurarillc bahçe duvarı boyunca o-ı (Daha var) 
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fHihd),~· 
UGURLU ODA ... 

Yazan: Münir Süleyman ÇAP AN 
Necmi bir haftadanberi boş oda daldı. 

arıyordu. Beyoğlu sokakları kazan, Gilneş onları başbaşa yakaladı. 

o kepçe, aramadı~ semt, girmedi- Evet on ikide uyandı lar. Şadan hay
ği ev, apartman, pansiyon kalma ret içinde haykırdı: 
dı. Fakat gezdiği, gördüğü evlerin - Oooo ! Saat on iki olmuş ... Ya
hiç birini beğenmedi. Nihayet, u- zıhaneye gitmezsem iyi olı:naz. Öğle
zıın araştırmalardan sonra, güç bela den sonra gitmek için odama gidip 
Ayaspaşanın denize bakan bir köşe- hazırlanayım. 

sinde, kutu gibi bir evde bir odacık Necmi laübali bir lisanla sordu: 
buldu. - Bugün gitmesen olmaz mı? 

Eşyasını taşıdı, karyolasını kur- Patron darılır mı? 
du. Resimleri duvara astı, kitapları- - Patron bir şey demez ama, mu 
nı yerleştirdi ve bir paravan ile or- hasebeci gündeliğimi keser. Müsaa
tadan ayırarak bir kısmını da yemek de et de gideyim. 
odası yaptı. Ayağa kalktı, vedalaşırken Necmi 

Bir akşam masanın başına otur- sordu: 
muş harıl harıl çalışıyor, gazeteye - Gidiyorsun ama, odanın kapı
yetiştireceği yeııi tefrikayı hazırlı- sını nasıl açacaksın? Anahtar nere? 
yordu. de? .. Bir çilingir çağırayım mı? 

Saat on ikiyi çaldı, yarımı vurdu, Şadan gür bir kahkaha attı: 
biri vururken odasının kapısında bir - Sana doğrusunu söyliyeyim mi? 
el gezindi, hafif hafif kapıyı nokta- Benim anahtar kaybolmamışdı ki .. 
!adı. - Öyle ise, ben de sana doğrusu-

- Hayrola, dedi. Bu saatte kim 

1 

nu söyleyim. Benim anahtar senin o-
acaba? danın kilidine uymuştu. Fakat, mah-

Kapıyı açtığı zaman karşısında sus uymuyor dedim. 
kimi gördü biliyor musunuz? Bayan 1 • • • · • · • • • • • 

Ş:ıdanı. \ .o? beş ~ün sonra, evl .. nme memu: 
Şadanı siz tanımazsınız ama, Nec ru ıkı gencın parmaklarına yuzuklerı 

mi onu çok iyi bilir. Oda komşusu ni taktıktan sonra okşar gibi bir ses-
enfı;.,ı bir kızdır. le: 

Enfes bir genç kız deyince, artık - Bir yastıkta kocayıııız, dedi. 
oııun nasıl bir içim su olduğunu arı- =======Y=l=N=,====== 

!~~~ııı~z~d~l:unb~~ ~~:1:~nşöy~: &ITTS ABA H l&fi!T 1 

, Dünkü maç Zenci Boksör, Şmelingi Büyük rekorlar 
Mağlup Etti Kadınlararasında Pera 2 - Yunan 

muhteliti 2 •• 
.. yuzme r-rt 

boksor Alman- Avrnpada hdınlar aresınd• ·"' Şehrimizde bulunan Yunan m uh- Geçen sene Alman 
telit futbol takımı diln ikinci maçı-

nı Taksim stadında Per a ile yaptı. yaya zafer teranelerile dönmüştü 
Pera bu m:ıça şu kadro ile çıkmlf-

·lan bir müsabakada F ransıı: ınal l'l
1

,,Je 
-ıııı 

P\JY'!Oye 400 metre scrbe•t yu ı<'' 
lr.adınlar aruındaki dünya rck; 0,.ı. 
l:ırmı,tır. Yeni rekor 7, 11. 9 .~ . tı: 

Fuat - Civelaki, Hir isto -
Çaçiki, Etien Çiçoviç - Cambaz, 
Mesimezi, Buduri, Bambino, T odorl 

Yunan takımı Feııerbahçeye kar
şı olan kadrosunu aşağı yukarı 

muhafaza ediyordu. 
Maç başlar başlamaz Yunanlı

lar derhal Pera kalesine indiler. 4 

• 1 Halbuki e•ki rekor 7, 17,4.! O i '· ıı· 
1 

Dünya kupasını Italyıı 
0rıı" lar kazandıktan so piı1f' 

Pııri<, 20 (Hu-;ıı-;l) - ~ 
f dıı" kupa•ının İtalyanlar tnra ın d)l 

. . 1 1ıur~ r ıaııılma~ı nnlııasebetıy e 
1
; 411 

ltalyanlar fevkaliıde ııö!ı~n. ~~ 
1 •elen üncü dakikada sol içleri güzel bir yupmı~lnrdır. Romn< an g 1111(' 

kafa vuruşu yaptı. Pera kalecisi bu- bcı·lerde de bütnn lt:1Jyaııın ııf' · 
nu güçlükle kurtardı. Hakimiyet i~'lirak edeııleri te\ırik etle:• 1\,dıı 
hep Yunanlılarda, 10 uncu dakika- lan ıtelmcktediı·. Şinıdıye ı clıf'{ 
da gene sağ açıkları topu fazla aç- İtalyan takımına binlerce 
ması yüzünden muhakkak bir gol g~lnıi;lir. ~ 

kaçırdı. lhcarbtanla yapılan lı~. it' 
. ret"' 11 inci dakikada sağa~ıkları gO. ına~ta ltalyn takımı ~u •tı 

zel bir fırsat yakalıyarak sağ köşe- ~tkkül elmi~ti: ~"' 

den topu ağlara taktı. Olyoycri, Foııi, Hn,·n, c.c;,~"' 
Bu gol Pcralıları canlandırıyor Andcı·clpr.lo, I,okal<'lli, . 

fakat hakimiyet rüzgarla beraber ~fozza, Piyola, Ferari, :Kr>l~~:~r. f:· 
oynıyan Yunanlılarda. 18 inci daki- l\lacar takımı: Znt.o. P•'. c])İ 
kada yine soldan yaptıkları bir a.. r11, Zalay, SokR, l.nz'lr, Sa~ı. }J• 
kında soliç güzel bir şütl e ikinci sa- ZiııJ!ı;ler, Sitl<ii<ı.<i. Hnkenıl<'f rl 1 
yıyı da yaptı. Bundan sonra 30 un- Zenci boksö r Coe l.ui z ve Şme lin g Davil (TCrnn~ız), yrı.n hnl«·n11~1., 

lı .. h (1 • ) · ı· · t (Çekıt.l cu dakikaya kadar oyun karşılık Nevyork, 23 (A.A.) - Her sı- rfk edilen ve Alman:r.ıd.a ııarlnk me Jı 'l\eç H 'r" ,of' 

dolgun kalçalart, iştihayı kamçılıyan 
bir göğsü vardı diye tarif etmeğe lü-

hücumlarla devam etti. Bundan son nıf boksörler için dün gece yapılan re.simle kar~ılnmın Şmcling aradan yıı) · .. . . ,
1111

r ıı ~ 
Bir gaynmübadilin ra Peralılar açıldılar. Ostüste Yu- boks maçın ela Amerikalı zt•nci Go henilz bir sene gc~incc il.cinci bir Duny~ kupa~ı reı.ıcun n• ~ 

k 1 · · - b 1 dıl fınıl11n 1taly11 tııkınıı kaptanı 
zum görmüyorum. feryadı nan a esme ınme~e aşa ar . Luiz, ilk ravundda Alnı:ın ~faks mü~ttlınka daha yAptılaı-. nu 1tıü<a-

Mühürdarda 17 ııumnrada gay- 30 unc~ dakıkada sagaçıktan ge le~ Şmel ing'i maklüp etmi~tır. Alman sa\ıııkada zencinin bil" •:.j( yumruP'u rl1'im1e verilmi~tir. ·re\ Genç kız, ezile, büzüle dedi ki: 
- Sizi rahatsız ettim ama ... Si- to·p·u elındeıı kaçıran Yuııırn ka l ecı- boks<ıriinlin ~vanyiırl••ri M~iıngcr,. ı;ıc mııjrlil.p ~clildi ve mlithi<. zenci Mıtç nctice;ind~ ~u ''.3"\ıJI"' 

ri mübadil Yanyalı Hüseyin imza- b h ,_ 1 b ld mo~.·tur: ı inci ltnl.ı·n, ikıncı :...ıl 
sının U a .... sı go e se ep 0 u. 1 atm ı~ olduklarından kcnıli-i tin - iBtilrnmrnı '!lh!ı 1 '' 

nemadan çıktıktan sonra bir şey ye- siyle şu mektubu aldık: Yetişen Bnduı; topu boş kaleye a · üncü Brnilyn, dördüncü ' ' . fi 
mek için pastacıya uğradım. Ahbap- Bıraktığımıı; binlerce liralık em . . . .. .. - ri krketmiştir. J Eohilr Şnıeling J!li7.<·I •incınıı F b 

1 
B .k p~Y' 

k k ta.ra. k .P eranıh bırıncı golu.nu_ yaptı. Co Lui:z, ürıv111ıını muh.ıfu.a et- "lldızı Arıni Omh•,ının kf>ct<>ıdır. ener a nç e - eşı taş ı.J•f !ara rastladım, geç kaldım. Odamın ıa e mu abil hükumetin ödiyeceği j, ~ • 
anahtarını yolda düşürdüm. Aca- istihkakı bekliyen biz 10000 gayri Bırıncı devre .bu. •uretle bıtti. me ktedir. ] Ş ı· l d Kad ıköydc karşJaşaca ,ı/ 

d 'l ·1 . eli d . b' .· . !kıncı l>eYre.. . Rvvclki uece ~nnt n da l':l'V.fO! k- me ıng yara an l Sild m:ıt.·larınııı finali ıı 1 '"'e .J ba sizin anahtar benim kapıya uyar müba ı aı esı şim enn ır yese İk - ~ • 
mı? • düştük. Yeni proje şimdiye kadar . ıncı devrede ruzg~n !ehle · ta yapılan Şnwling - Co Luiz maçıl . 'ı·ı· •ırk. 23 (A.A.) - Dr,yli ~mı yapacak olun FP11erlı:ıh.C1~ P'. 

Necmi: ettiğimiz masrafı bile ödemez. rın~ alan Perahlar çok hakım oyna- ;rtlt: bin ki.~inin ôıılin<le ccr~~-an ~tti. !-li}-:ı-, ıttıY-.. lc•i, "IJıi il<· y~pmı~ ol- .~lkta~ kliiplrrinin ll""''r .ı.r•" ~~ 
- Bir t.ecrübe edelim, dedi. Biz hükQmetimize bar olm:ık is- maga ~aş_ladı l ~r. .. Bu maçı ~iirmck i~in Almnnya- ıluyu m:ıc;tıın sımı•ft hııqahan{'ye J7,SO da K.ıdık~y • ..tauııııl~ ı.ı 

1 Kapıya yürüdüler . Anahtan 30k- temiyoruz. Yalnız bizim nam ve 
22 ıncı dakı~~da .. bu .guzel o:ıın- dan on bın Alman tin krndi bok-ör- naklt-ılilıııi~ olırn Şıne•ing"in MHl\·ogjlaoma-;ı karal'la~m~tır. .:Ü '~n:ıP 

!arının aemeresını gord uler. Saga - 1 rt . 1 b . . lk 1 k .. r· · ·ı ıı· ... 1 d nı · • ı 'I· d F ıl ~t , \l •· _. t u, çevirdi, evirdi uğraştı , kan t er hesabımıza Yunan hükiımetiııden • . e nın ga e e•ını a ·ı~ ama· uzcn• ı·a ı ı, mumrıı <·~· ın Ki\ <:ıı<m a ll · ı -~' ıı~n ·"'dl! ır. ·' ' . Jit'r 
içinde kaldı. Kapı bir tür lü açılmı- alınan nakit ile 'bize ait olması U - çık lartnın orta l adıg ı topa Bu.durı ya Nevyorka ır<•lmi~krdi. Maçtan ev- fak bir k<'nıiR'in kırıhrıı7 oldu§'unu lcııı nıev,:m ilerle<lij(iııi ; ı erı_· ,,ı• 

. kalıyarak Peranın beraberlık sayı- d ,, w ·· h' · >t ,.,...~ · ~ı yordu. zım gelen emlakin bıze tahsisini is- vel hcrkı·s Almanın geçen sene ol- llıe:; &'l'\11 ~ıl\llr'~n ,l'lr.,. ulye y~-ı . mu ım maçı ıdar• c 1. ııı ıır" 
Şadana dedi ki: tiyoruz. Yalnız bu vaziyet bizim sını da yap tı . .. du~u gibi bu ~ene rlc zt•nri)·i dnvc- rnaktA,lıt-. rııektı-ılir. Bugfın iki k luP_ ~' 

Bundan sonra Pera çok guzel .. .... t d' 1 11 11 kj · ı ~! ı·u 11 · L'l ... ı· htl'I· l pJ a. ıı: ·cııi vır Görüyorsunuz ya! Ne kadw ug" _ a l acaklıları a ncak yüzde elli temine _ cegın ı umı e ıyrırı ıı. a ıtı · n~tı- . 11 m ., ı l.ı'.!'lı VM;ııı" ;;>me ınıı. '.ın eı :ı.n ıa J 
oynam><ga başladL Dev~e sonuna lı:a bT ır· ı. 11 . \" d h ., . ·ı , ~,., ca'l."~ıvlir • 

raştım. Kabil değil açılmıyor . kifayet eder . dar tamamen tek kale oynadı. ~~. ı.''d'."ı 7.ku dnr ~Luı. . e mı.a~- ıı ın j IJJ~ ı~ını;''' ."ıı ~ lıdlıt~n"ılHınc .>k·~m .. '.Ç k .J ak .ıalcl 
Genç kız gevrek bir sesle · ı t k f . .. .. 35 . . d Jc'k d M . . y ııunc ı ·' (! a a ııın ,.a ""' ' ''"" ru, ınr ırr.1ı< nl il!(OM :ın Si al'Ct e os OV ya.o 
~Ya dedi Şimd i ben ~e yapa- po e ve aız yuzun- k ııncı. · ıa kı a ak esınezkı l una n neticelendi. CeÇ>Cn .~ne $nrntııwjelnı•,ktı· idi~ . - b"' .. k b • ..raff11( • · d l h" l • • h A ı· a eeısı ı e ar~ı arşıya a ma ına . . uyu spor a1 . 000 cağım, bu saatte çilingir bulunmaz en ma sa ıp ennın a l rağmeıı bu muhakkak galibiyet sa- Amerı kn_d a z~nc ıye ~alet~ ~:ılrnı~- Cuzdelf'riı;in k:ızanmı~ -0ldu~u B ·I l ?~ ., ) _ ı n. :ı 

ki. .. Felaket... Bir okuyucumuz yazıyor: yısıııı kaçırdı Oyun bu şekilde be tır . Şme lı ng lıımd~n ~1",:111"\ ahırak . rnfcri takiıı e:ıJen nüm.ıyi~la .,,ııa- e gTn<',,., {A.:
1

· ·ıw :•r' ., 
. . . . - c L . • 1 k 1 f' l J n 1 gMlııv Solıul'u sa• ı"' - Felaket mı? .• Ne oldu ki ca- Ben Em.lak bankasından 931 se- rabere bitti Yunanlılar birinci dev o uıze me" an " U< u , p~~rı e. '"" :ı ;.rlcıı< '' \ıirlrnç zenci yara . "-l'I . .._ 1 ın·• 

... · · · H "U ]· MJ nıının mtısn'UnK~l :ı.r · -V · nım! .Bunda tel~ edılecek bır ~ nesindeııbe.ri muhtelif tarihlerde rede güzel oynadılar. İkinci dev re ne ı er tııra.fınc an tı-!,naf111 ~e:l:ı- l annıı,· ır. Hnwk üzere \ıngün f'ı'll!r~ !'' 
yok. S~.ze ah.bap~, oda .. komşulugu- (15.000) ~ıra borç aldım. Bu para- de biraz yoruldular. Yunan lı ların leı·dir. ,, !" 
muz hurrnetıne bır teklifım var: Be- ya mukabıl 11776 lira bankaya ö- toprak sııhada daha çok muvaffak l G 

1 
._ _ octıctl •' 

. od b "k d' Y ta· · · · · · zmitte aeniı yarı,.ları Al •· t ıl 1 ,nr.ete er, uu muııa ıı~' mm am üyu çe ır. a gın tize- d~-~ım. Şımdı benım bankaya. ver- olduklan görülüyordu. ... sancaK a n a yr a n ar . rl.a :r·bpılacak h~~lıc:ı nııi~. 
riııe şöyle uzanırsınız. Hatta ister- digım bu paradan aca~a ka~ lır_a.sı: Cıımarte,>;i günü yine Taksim sta lzmır 23 ( ıı <ı•u<i) . ı o l•·ııtnıllz 1z lunıı-iR ,,

11 
'"""''"tli ~rıor 

111
,.,,,,,_ cım:ı,"1nda 6.0M tnılrır )"ııı!~., 

seniz ve iğrenmezseniz içine de yatın. nın ana hesaptan tenzıl edıTdıgını dında Galatasarayla paznr sab· hı . . "' '-· . • ~:ıv 
d . . . ' , a mıttc ılenı yar.l)l:ırı )'ilfıllrn;ı.>ı k:ıı·"r· rln<INt rnl"İ "''ın Msıtncrık t:t,_ınu 'SDn ""'' \ınun bııhın:ıc:ıırını. ./ çarşafları daha bu sabah değiştir- zanne ersınız? Lalnız ~448) !ıra- da Şişli ile karşılaşacaklardır. , . .. . . . . . _ • _ . . ılırlıtr. ~· , 

dim. Korkmayın temizdir. . sı. Bunun !)328 lirası faız ve kom is- laşmı'Jtır. D<.-rıı<} ~ı ı;'J•.rıw.ı .\lor!« de- <kmar.l,ırda 'buta~ O} unc-ııl,ırını kay- =====-=====::::::o- ııJ 

.. - Aa:ıaaı Nasıl olur? Bır oda yon ola~ak alınmaktadır. Hesaba Amerikada atletizm niz kll.tbti 'lıütuıı tııkınıhıriyl., ı-;tıralı: t.rtmroktc<lir. S"ıl l$lt11ı.lıuln g{l)e- Kadınlar no''lu" ro111au1 

ıçınde .. Sız varken yatmak uyumak, göre faız yüzde dokuzdur. Fakat edecektir. rı·~ Gurıc~ i<Juullııe intL.,,ıp etı:ııi~lir. y ;/. 
Bu işte ~h~ııyacak bir şey... \ komi~)~on, şu ve bu diye çık~~ılan mÜsabakalan Süs vapur• da o &ii" ;ık ":feı,. l:.Umbn b;.:~lill hmi.rın eı.ı kcmet- Tefrika et .. eırte old~.jl' 

- Nıçın olmasın? Ben paravanın meblag karşısında hayret ıçınde 19 Haziranda Newyork'ta yapıl aıa ni lzmite yapacaktır. Ayrıca l.-tan- li oyuııculanudan <>1:.rı llılmi, ();mil Kad ınlar ;:öli romarunın_ ,'/ 

arkasında sabaha kadar yazı yazaca kaldım. Ayrıca Kadıköylü bir ar- üniversiteler arasındaki atletizm mü- buldan drirt ,·apur iznıit~ gidc-e~k ve B:ı ,ri Aııkarara gıderck o\nksra- kuaya uğ...,.dığı .i<çin tcı-<"~~~ 
ğım. ~iz bana b~ay!n. kad:ışım da 9~ 1 senesinde ayni ?.an sabakalarınd a ltalyan Zam perini 880 . ve İstanbul halkının hm il ~·ıırc~ları rl:ıki 'GalataMray kltluune pirmi~ler- d.e_•amına i~ ı..i.n bul•:•~ 

Guzel kız evvela bıraz nazlandı. kadan 6500 hrıı para aldı. Bugune
1
yardada ! ~iliz Woodrufla maclup ol- na iştirakini trrnin eıJccektir. <lir. Kıtaptıı.n bır ta ne claL r'.~ 

Mırın, kırın etti. Sonra razı oldu. kadar 8 senelik faiz ve saire 14,762 muştu r. yOf'uı. YMın o'bıi rl'iin ~ ,~, 

1 
Geceleyiıı de J,fiyti k ~eıılikler .011 Gene lzmırin en iyi bdderinclcn lı}~ 1 Necmi paravanın arkasında tefrika- lira tuttu . Bu .d"ğra mudu_r'.· Bu SU· Woodruff bu mesafeyi 1,5 1,3. ı O da de.varı. .,,.. .,,..,_1ı: t amam .~' 

h 1-k h b k pılacaktır. lzmit bu tıi!\. ük ı.cı:ın i•ın • , .., h" '1" · d F b h ki" /E.l d _ L b • sını yazarken, Şadan soyundu ve ya- retle erhangı em a sa ı ı aya ta. a l mışt ır. Halbuki Zamperini anca lc ' o,;ı., ''" ır ·"' ıwıı c .cııer a çc u ımJz e .... n.ıy an u 
tağa girdL Yorgam çekti, uykuya durabilir? J 4.8,3. l O da al mıştır. şim diden hazırlanm:ık\:ıılır uiine girdiği söylenmektedir. dolay ı özür d ileri z. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---....~~~~~~~~~~~~~~~~/, 

YESiL KUMLU ADA 
YAZAN : T. VaUerey Tefrika No 4 

gizlemiş olduğunu bir an için kabul daha başka bir şey istıyecek olursa
edelim. Ancak ben ceddimin biricik nız ko layca an l aşacağımız ı umu
varisi olmakhğım itibariyle bu me- yorum. 
sele hakkında ketüm davranmıya • -Başka bir şey de istiyeceğim. 
cağımı nereden istidlal ettiniz?... - Ne istiyeckesiniz bakalım? 

- İyi ama... - Müstakbel seyahatlerinizd e 
:Müsaade ediniz de, profesör yanını zda bu lunmak istiyorum. 

Takobson, sözümü bitireyim. Üç a- "David Prospero,. tasvlpkiir bir 
dacığın mevkiiııi bilmediğimden ve eda i le başını salladı. Lakin " Kris -
bir kuvvei seferiye hazırlamaya da tiyan Jakobson., gözlerinde bir şüp
servetim müsnit olmadığından şayet he ateşi tutuşarak beııi bir müddet 
ceddimin definesini bulacak olur - süzdi! ben bu bakışın manasıııı an
sak aramızda paylaşmak şartile si- lamamış olmalıyım ki hemen ilave 
zinle aıılaşmıya hazırım. ettim: 

Profe~ör Jakobson bir kahkaha - Hiç şüphe yok ki menabimin 
salıverdi. Acaip bir kahkaha. Bu a- müsaadesi nisbetinde bu seyahatin 
damın kahkahası insanın kulagında masraflarına iştirak edeceğim. 
çatlak bir çarı sesi gibi tuhaf bir te- Bu defa Norveçli cidden büyük 
sir husule getiriyordu. bir hayrete dUşmüş gibi gözlerini 

- Defineyi paylaşmak dediniz? açtı ve : 
Tabii defineyi pavlaşacnğız. Şayet - Masraf meselesini bir kenar a 

bırakınız. Dedi. Çünkü ben çok 
zengin bir adamım. Demek ki siz 
mutlaka bize refakat etmek istiyor-

kap ::.gını açtım. r:u dol:ıptan çı· ı rn. 12. 18:J7 - 18.-1. 1838 - 3.5. 1841 I - Olur şey değ;!, diY~. ,v 
kardıgım anııı•nıiıı hatıralarını muh 10. 1. 1837 - 3.3. 1838 - 11.7. J839 l dandı, olur ~ey deıiil! ... ~;r.. 
tevi çekmPtf!yı ııctirip nıa,anın Ü· V. 8. l~:l7 - 5.6. 1838 - 1'.?.7. 1840 ela. bı.ıııu cJü,üı emed:nı? 

1 ' Jl" sunuz öyle mi? zerine kııyılum "" kapajrını açt.ım. 36. 17 . 1808 kadar yanılır mı hiç'! • ~ • 
- Evet. Büyüh ceddin "LPoııald Jhnri., ıleu J6. 17. 1711 kadıır ~•ıh' i~! ... Çok.~;,i 
- Buııa muvafakat etmezsek b üyük babama ve rlolayı-;iylc ban:ı 36. 17. 1G05 ~ey ... Şimdi anlıyorunı, ~ 1 .. Jf 

bize if~aatta bulunamıyacaksın ız?. mir as k:ılmı~ olan iki par~ümen bu iki mi.;afirim lfunbanın altında yorum... "\'alparezo .. i.I~ be 
- Bulunmıyacağım azız profe- çekm ecenin iminde bir z:u·f içindo cıfilmtş \ıir halde bu şifreleri tetkik 1u., nrn~ıııda i~im ne irn 1 Ş 

sör... duru yordu. Eu ı.ıırfı ele :ılarak: ı cdcrlerkcıı ucn de için. için gülmek- Dü~ünrneliydinı ki.... ..
1
.,.. 

Norveçli gözlerini gözleri mjn ·- Aziz mi<nfirlerim, d"ılim. ttn kendimi nlamı.rordum. Onların Birdenbire durdu; ~ıt-,·ı' 
içine dikerek: Sizler belki de bende \ıüylik ccclılim \ıu ralmmlan görür ırörmez sukutu kın ),ir t:mrla I.ıaklı ıc >' 

- P ekala, dedi, beıı de te klifi- den mimi kalmL' bir hayli evrak 
1 hapı l dan doğma bir hiddct1e hiç ol- bütün so(;-uk kanlılığ'w.ı ~ ı.Jf 

ııizi kabul ediyorum. Siz kıymetli ve ve aik mevcut lıuluncluğ'unu dü-Jrııaz"ı hom\lrdanmıya ba7hy:ıcak- nlarak kcnclisiııe hiikıfll 
bır adama benziyorsunuz. Bu me- fÖne rek buraya kadar zahmet edip lannı tahmin ediyordum. sordu: ,J<'S 
seleyi daha ziyade tetkik le sü rün ce- geld iniz. ll allıuki \ıenclc (Loonald

1 
"D[l\•id Pro<pcro,. ka;laı~ çat- _ S!zler de anladınıı . 1 

cemede bırakmak istemem. Ka'b ul Hanri) den kaim~ iki tanecik ve.,i- kın a•ııbi lıir hareketle bıyıklarını ~D,ıvid Propero) bS~1~ ,•J' 
ediyorum· ancak... ka var ki onlar da ı,te bu raqurnen çekiştiriyordu. Norvc\li profeoöre dirıl· 

- Ltltf eıı cümlenizi ikmal edi· parçalarıdır. 
1 
gelince en uzun rak11mları muhtevi 

niz. Il u sözleri söylerken zarftan çı- 1 ilk nsikayı hiç bir heyecan gö;ter. 
- Arıcak nezdinizdeki vesai kin karıp ele almış olduğum iki vesika-

1 
meden soğuk kaıılılıltla tetkik edi-

bir kıymeti haiz olması şarttır. yı profesör (Jakobsaıı) a uzatmış-, yordu. Jııkobson ilk vesibyı uzun 
Norveçliyi tasdik ettim: tıın . uzadıya tetkik ettikten sonı-a ikinci 
- Bunda da yerden göğe kadar !11isafirlcrimin her ikLıi de aya- yi eline aldı ve gözleri üç s:ıbr raka 

sizin hakkıııız var ... dedim. ğa kalktılar ve her ikisi de ayııi te-: ma ili~iT ilişmez bir feı·yat kopara-
: . cessüsle par~ünıruılcri tetkika ba~- ı-ak doğruldu. 

Aramızda bir mildet derin bir lamışlardı. ı Den kendi.ine hayı-etle bakı~·or-
süktlt hükilm si!rdü. Sonra birden Parşümeııleriıı üzerinde bir aü- dum. Lakin o heyeeandan titrer bir 
karanmı vererek ayağa kalktım ve r(I r akamdan başka bir ~ey yoktu bal<le, belki de mevcudiyetimizi bi
hiç bir şey söylemeden bütün a!Je ve b u rakamlar da şö)·le sıralanmış-ı lc unutarak alnına eliyle iki defa vu-
hatıralarımı sakladığım bir dolabın tı: rar<luktan sonra : 

Ben hiç bir ce,·ap vernıc 

bsonı, ısrar etli: dı~ıl 
- Sahi mi' Anlaı11~ .• . . \' 

Ok h ı BU }!;1 ' u"anıza ya u .. .. .. ~J,f 

ı·amakta olduğumuz uç ~ r 
. ı:C 

tir. Birinci vesikaıııu bıı .c1cO • 
· ı Jel j)! meti yoktur zira tarı ı ıl> ~ o . 

rettir. Mesela jJk satır~ ) ;oıı 
kamları (1837) yılı, (1' ~lif· 
aın (13) üncü günü den.1;iJl1 4~1 
kin ikiuci vesika ç~ ;;,, ,.r 



._. 
Deniz Mevsimindeyiz 

ıar.;_n·ı••~-~ 
lstanbul Radyosu 

2-4 Htırlzan 931 cuma prorramı 
Öile ne9riyah: 
Saat 12,80 Plikla Türk muııildal, U,60 

havadis, 18,015 pllkJa Türk muılkisf, 18,SO 
muhtelif pllk nefrlyatı, U ıon. 

Aktam ••triyahı 
Saat -8,30 Plakla dans musfkill, 19,16 

konferanıı: All Kimi Alcyüıı (Çocuk terbl
yeııl), 19,515 borsa haberleri, 10 Saat aya
rı: Grcnviç rcsathansinden naklen, 20,02 
mfizeyyen ve arkadatlan tarafından Tllrk 
musikisi n halk prkıları, 20,415 hava "9 
poru, 20,48 Ömer Rıza Dotrul tarafından 
Arapça IÖylev, U Muzaffer İlkar ve ar
bdafl.arı tarafından Türk muakiai n halk 
fal' kılan. 21,46 ORKESTRA: 

1 - Morena : Strausfcrdern. 
2 - Çaykovııky: Vals de flör. 
8 - Manfred: Le p!lti pmen. . 

22,16 ajans haberleri, 22,30 plakla sololar, 
opera ve operet parçaları, 22,60 ıon haber 
ler ve ortesi sfinlln pro~mı. 23 Son. 

2-4 Haairan 931 cuma proırarıu 

Ankara Radyosı· 
Öile netriyatı: 
Saat 12,30 Karı9ık plak nefriyatı, 12, 

110 plak: Tilrk musikisi v halk .-rkıları, 18, 
111 dahili ve harict haberler. 

Aktam Bfrİyatı: 
Saat 18,30 Plakla dans musikisi, 19,16 

TGrk musikisi ve halk tarkıları (Hikmet 
Rl%a •• arkadatlan), 20 saat ayarı

1

Te A
rapça n,riyat, 21,16 Türle musikisi ve halle 
tarkıları, 21 Çocuk esl~•me kunıınu namı 
na konupa, 21,111 •tOdyo •lon orkestrası ı 

1 - Grieı: Peer Gynt - Sulte il Mor
ıenıtlmmung. 

2 - Grfeı: Peer Gynt - Suite 1 Aint-
raıı Tanz. 

8 - Grlcı: Peer Gynt - Sulta II 
rldıı Klaıe 

4 - Grfeı: Peer Grnt - Bulte il 
kehr. 

lng-

Kel-

Yarınki 22 Ajana haberleri, 22,16 
' program ve İstiklal marşı. 

. • d Avrupa Ra yoıu 
KONSERLERı 

'1,10 Berlin kısa daJcası karışık musiki 
(8.11> kez), 8,80 Bahriye bndosu, 10,80 ha
fil musiki, 11,45 Bertin kııı'dalgnsı: Şehir 
bndosıı, 18 hafif musiki, 14,16 devamı ıs, 
21> Bükref plak konsri, 14,80 devamı, 19, 

Amerikada amerikah bir kız tipi 
bulmak kabil olmıyor ! 

Amerika hüriyet mücadelesini 
canlandıracak film için hazırlıklar / -· 

20 Prac bando mızık, 19,40 Bllkreş mando- • 

:Sayfa: 1 

BLWA<~9 
Bagthıktl bilmece 

1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 

Soldan saia: 
1 - Yeni zaman kuvveti olan, 

2 - Fazla sulanan, büyüğümüz, 8 
- İsim, herkesin takdirini kazanan 
kız, 4 - (K) ilavesiyle açık olmı

yan, 5 - Hayat şartlarından biri
si, Şans, 6 - Asyada bir göl aksi 7 
- Nesne, haftada bir günün ismi, 
8 - Başa (C) ilavesiyle çirkin, bir· 
denbire, notada bir ses, 9 - Kaba
dayı, kışın sembolü, 10 - . • • ye 
kadar. Üçüncü şahıs, çayır 

Yukandan ataiı-
1 - Küçük tacirlerin işi, 2 -

tükrük, aşağı, 8 - bir nevi yemek, 
4 - başına (Han) ilave ederseniz 
son zamanlarda ismi çok ~eçen bir 
şehir ismi, isim idatı, 5 - meşhur 

bir kadın, 6 - tren yolu, av, 8 -
hastalık aliimeti olan, 9 - (So) Ha
vesiyle her gUn gezdiğimiz yer, yük 
sek, edat, 9 - Yükseltmek, cem e .. 
datı, 10 - namus, ramazan günleri 
nin yemeği. 

• Un konseri, 20 Berlin kısa dalgsı eğlenceli Filfmdekl tfpe en yakın bulunan kız : Polet Godar 
mualkl proi'l"amı, 20,30 Prag: Fok orkeıı-

traıı, U Llypziı: Sopran tnor, bas, · rad- Dünyanın en meşhur muharrir-, vurucu, kırıcı, ezici bir kahraman-
yo orkestrası, 22 oııtrOva :Musikili H ,arkı ]erinden biri olan Margarit Mişelin dır. 
1ı sahneler, 23,20 Praı plAk konseri, 24,10 'bir romanı Amerikada filme çakile B · · 1 d k k ü 
Qtsan orkestrası. • • u tıpı can an ıraca ızın y -==============!: cektır. • Ancak muharrırln roma- zil ayni zamanda tam manasiyle A-

Dünya birincilerinden 
Cek Şeri şehrimiz~,. · 

Puar günü Taksimde bilfük 
mllsabakalar var 

nında canlandırdığı kahraman kız "k 1 t• . · d )l t b"l l"d' .. . merı a ı ıpını e gvs ere ı me ı ır. 

rolllnu yapacak tam bır yıldız b~- Holivutta bu rolü alacak kız için bir album" u'" 
güne kadar buJunamamıttır. Şimdı- Galata.saray plaYının 

'·Ad b r 1 i in Arlen Velan çok münakaşalar olmaktadır. Çfin- Galatasaraylılar yurdundan: 
ye - ar u 0 ç ' k"" A "k H" · t ti d 1 · Polet Godar, Katerin Hepburn Ja- u merı an urrıye m ca e esı- Yurdumuz 6 Haziran 938 pazar 
uet Ganyör gibi yıldızlar ıeçilmiş- ni canlandıracak olan lbu filmde diln günü yapmış olduiu pilav toplantı

tir. Fakat bunlar arasında da rolü 
amamfyJe başarabilecek bir tanesi 
bulunamamıştır. 

l Çünkü romandaki kız Amerikan 
hürriyet mücadelelerinde büyük 
bir rol alan hareketli, heyecanlı, 

aevimli, A.fık fakat buna mukabil 

ya film teknliinin toplanmış Ameri- sını bizden sonra geleceklerin ha
kanın en ırüzel eseri vermesi f&rttır. yalinde canlandırmak maksadiyle 
Sinema rejisörleri şimdiki halde bu seneden itibaren her sene için 
Pavlat Godardı bu filme en lAyık o- bir album tanzim ve tertibine karar 

ı k .. kt d" l ..,.I f"h vermiştir. ara a-orme e ır er. .a aam.a ı B .. b 
1 

k ·ı A •• •• 

diğer yıldızların taraftarları da var . u ıtı arGa glere pı a
1
v guknudre-

d sım çıkaran a atasaray ı ar a aş-
ır. k t · · t )ardan ve gere se gaze ecı zıyare -

~====~=~~~~~~~~~~~~~~~=~=~=~ çUerimizden, çıkardıkları foto~raf-

Zehirlenen ve zehirliyenlerden 
yeni tutulanlar 

lardan birer kopyayı yurd merkezi
ne göndermelerini rica ederiz. 

Adres: Galataaaray karşısında. 

Reşidpaşa apart. No. 1 - Beyoğl~ 



SER BET • LİMONATA • DONDURMA MiDEYİ BOZAR 
Buzlu Su 
içinde 

•• 
ı;ı)!t~ ' .. · ., . '.:- . . .· .· : . 

içiniz. 

Midevi Mü~tehi, Müleyyindir, 
üzümü - S·inalko Şeftali Frenk -

Limon 
Muz -

- Portakal Çilek - Mandalina Ağaç çileği Ananas 

Kayısı Armud. ŞİŞESİ 25·40·60 KURUŞ-

En büyük sergilerde 18 
diploma 48 madalya 

kazanmıştır. 

Böyle güzel dişler yalnız 

RADYOLIN 
Kullananlann 

E>işleridir. 

Diş tabibleri 
Diyor ki: 

Dişlerin ve ağzın sıhhati 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
dişlerinizi temizlemekle kabildir. -----

Yapı işleri ilanı 

Nafıa Vekaletinden: 

lstanbul Asliye Mahkem"'li 6 mcı 

Hukuk Dairesinden : 

Tacünnisa tarafından Bayazıt Vez

neciler 1 1 O numaralı hanede mukim 

iken ikametgahı meçhul bulunan Adni 

feyzi aleyhine ikame olunan boşanma 

davasının müddeialeyhin gıyabında 

icra kılınan mahkemesi sonunda arala

rında müşterek bayatın çekilmez bir 
hale gelmesini mucip olacak derecede 

şiddetli bir geçimsizlik mevcut ve bu 
ııeçimsizlikte kabahat müd-deialeyhde 

olduğu heyeti hakimeye kanaat veren 

şahitlerin mazbut beyanlarile sabit ol

masına mebni Türk Kanunu Medenisi· 
nin 132. 134. 142. 148. 1 50 inci mad-

deleri mucibince boşanmalarına ve key
fiyetin nüfusa tesciline ve müddeialey
hin bir sene müddetle başkasile evle· 

ncmemesine ve çocukları küçük Reha· 
nın anası ncztılinde ibkası ile velayeti-

nin anası tarafından kullanılmasına ve 

haftada bir gün bir saate maksur ol

mak üzere küçük ile babanın şahsi mü

naııebetlcrinin te.minine ve mahkeme 

masraflarının müddeialeyhe tahmiline 
18 /7 /9 34 tarihinde karar verildiği ve 

ilam ıuretinin mahkeme divanhanesine 
talik olunduğu tebliğ yerine geçmek il

zere onbeç gün müddetle ilan olunur. 

( 85 61) 

• • • 
BiR DIŞI 

SiVRiSiNEK 
Müsaid bir yerde ayda be~ milyar sivriainek meydana getirir. 

(Jozef Tiyers, Paskal Zukkarelli) 
Vatanda,, gıdaaı kan olan bu beli tufanından korun. 

Hiç kıymet verilmiyen bu mel 'un diifman iğneaiyle kana 

parazitlerini aşılar. Bu parazitler de anaları gibi mütemadiyen çifle
şerek hesap kaidelerinin tophyamıyacağı bir nisbette çoğalırlar. Bu kor 
kunç ilreme neticesi kanın en haya ti kısmı olan kırmızı yuvarlacık
ları mahv ve harap olur ve ~ııtma meydan alır. 

BIOGENIN 
Drajeleri sıtmadan korunmak ve kurtulmak için 

kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri arttırır, adale ve sinirleri 
kuvvetlendirir, işlihayı açar, derma nsızhğı giderir. Sıtma parazitlerini 
öldürür, tali olarak belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük faydalar 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara istasyon civarında Gençlik -------------- temin eder. Sıtmanın bütün şekille rinde şifa temin eden bu yüksek te
Parkı birinci kısım inşaatıdır. LALELi ve AKSARA y 

Keşif bedeli 300,000 liradır. 
2 - Eksiltme 27 - 6 - 938 pazartesi g09ü saat 11 de Oafia Ve- Yangın yerinde satılık arsa an-

kaleti yapı işleri eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle ya- yorum. Bu muhitte arsası olup da 
pılacakbr. satmak isteyenler Tapu senedi ve 

3 -İstekliler Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrakı 15 U- Çaplannın birer kopyasını (Gala-
ra bede] mukabilinde yapı işleri Umum Müdürlüğ'Onden alabilirler. tada Mehmet All paşa hanında 42 

4 - İsteklilerin 15,750 lirahkmuvakkat teminat vermeleri ve Na- numaralı Afif Türel yıızıhanesine 
fia Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz ve buna benzer göndermeleri ve ikametgah adres
yaptığı en büyük inşaatın bedeli en az 150.000 liralık olması ve istek- lerile son fiatıerini bildirmeleri 

rica olunur. 
linin bizznt diplomalı yüksek mühendis veya mimar olma!"ı veya bu --------------
şartları haiz olan bunlardan birisile müştereken teklif yapması ve ........... ~~----.. 
mukaveleyi birlikte imza etmesi lAzımdır. DOKTOR 

5 - istekliler teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saattan bir BESlM RUŞEN KANATLI 
saat evveline kadar yapı eksiltme komisyonu Reisliğine makbuz mu- errahpaşa hastahanesi Dahiliye 
kabilinde teslim edeceklerdir. Mütehassısı 

Postada olacak gecikmeler kabul e.dilmez. "3442,, 

Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 
v~saire mobilyalar • 

FABRiKA FlATINA SATtLtYOR 
Yeni çeşit çocuk arabalarımız gelmiştir. 

Asri Mobilya Mağazası: Ahmet Feyzi 
lstanbul, Rıza paşa yokuşu No. 66, Tel, 23407 ~~~~fii 

Afyon memleket hastanesi baştabipliğınden: 

ergün öğleden sonra hastalarını 
kabul eder. 

Çarşıkapı Tramvay durağı Ahun
bey apartmanı No. 2 

Satılık arsa 
Suadiyede, Asfaltta, pl5jın karşısın

da büyilk bir arsa satılıktır. 

Beyoğlunda Tarlabaşında Basmatu

lumba sokağında 2 numaralı evde ma

dam Serpo.sa müracaat edilmesi. 

Sahipleri: A. Cemalettin Saraçoğlu 
llhami Safa 

Netriyat müdürü: Macit Çetin 

s.irli ilaç her eczanede bulunur. 

•• 
J\ilenizi TAHTA SiLMEDEN Kurtarınız 

45 santim genişlikden başlıyarak 
3 metre 65 santime kadar her ge

nişlikte döşemelik mantarlı 

M 
ve 

Tül Perde. 
mevcuttur 

Rızapaşa yokuşu No. 36 

Mehmet Niyazi Çelikkol 
Hastanenin 938 senesi ilaç ve Alet ihtiyacı eksiltmeye konulmuı,

tur. İhalesi 13 temmuz 938 çarşamba günU saat on beşte daimi encü
mende icra kılınacağından liste ve şartnamesini görmek istiyenlerin İs
tanbul Sıhhat Müdürlüğüne taliplerin de ihale gününden evvel teminat 
mektuplariyle birlikte Afyon Daimi Encümen riyasetine milracaatleri 

(3843) Basıldığı yer: ~atbaai Ebüzziya ~~~~~~~~~-~~~-----------~~-~ 

~------~ 
ÇEKLER Kapaıııl 

6.23 Londra 
Nev-york 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterd. 
Berlin 
BrUksel 
Ati na. 
Sof ya 
Prl\g 
Madrid 
Varşova 
Buda peşte 
BU kreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 
Viyana 

ı2li.- "' 
3,50Zrı 
6.6176 

28.8:35 
6!t616 
50.645 
2ı.3!J25 
ı.14 
ı.5375 1 
4.37 
(),9225 

23.625 
24.92 
o.os75 
2.tı175 

36.37 .. 
32.122:> 
23.7Z5 -

Doktor Feyzi AhJJled 
Deniz hastahanesi Cilt ~ 

Zührevi hastalıklarımutabllsS' .. ıı 
Ankara Caddesinde: He~ 
öğleden sonra Telefon: 

-----~ 
Zührevi ve cilt hastalık]atl 

Hayrı Omer ı 
Ô 

d~ 
tleden ıonra Beyoğlu A;a 43SS 

çarşısmda No. 133 Telefoo: 

~~~~~~--~ 

Doktor Şükrü faııl 
ilkel 

ki•'' Doğum ve Kadm Hastah 
Mütehaasıaı 

Sirkeci: Muradiye caddesi 

No:35 .. d' 

Pazardan maada her gu~9j1v 
bahtan akşama kadar hll5 

rını kabul eder. -Dr. Hafız cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

Dahiliye Mütehassısı .. ~ıed(.I 
Pazardan başka günlerde o:ııt jr 

sonra saat (2.5 tan 6 ya) kS t}I'>' 

tanbul Divanyolunda (104 ~st• 
ralı hususi kabinesinde ııııst' .. ıııe 
kabul eder. Salı, cumartesi ~1'~ 

"k. 'fl\C~ 1 sabah c9,5 - 12» bakı ı f/ t 

mahsustur. Muayenehane ,·c e 
fon: 22398 - 21044. 

=--- tı'ıı' 
ne izin verdiğinden o da bu sabah biçimi bir küçük çekmece üzerine ni ilikliyerck çıngırağı çekti. frank geçecek fakat bu ~ilfl Jil· ~ 
gitti. koydu. - Jozef ! Madam la düşes bu şu saatta 50.000 frank Ju~ı 11 ~ 1 

Mösyö dö (Vilediyo) şaşkın bir Elleri kuvvetten kesilmiş, çeh- akşam gelmiyecek, evvelce bulama- parayı elde etmek için c\' ~ıJl ~ 
halde: resi morarmış ve korkunç bir hal al- dığım bir kağıdda bildiriyor. Sen de bir şey satamam. Satabi.lecc~.>''.ıı, 

- Peki!... Dışarı çık!... dedi. mıştı. Müthiş bir surette gülerek: gidip yatabilirsin. Yarın rnbahleyin ler hepsi çalınmış. Evın 1 ~ 
Dük artık hiddetini saklamıyamı- - Galiba!. .. Ben kendime ha- kimseye kapıyı açmıyacaksın ! An - satsam herkes ne zanne?c~ıı lf'~ 

yarak başparmağını kan çıkaracak kim olmak itiyadımı kaybetmişim. lıyor musun? Hiç bir kimseye ... Ben bir şey belli etmemeli. 1.ıııeııet' 
kadar ısırdı. Bir taraftan da kendi Diye söylenerek kendini topla - _de biraz gezmeğe çıkacağım. Son- len'e gitmem lazım diye 5?~tıef'İ t' 
kendine: mağa çalıştı. ra yatağına atılarak kendi kendi- kalktı. Evvela zorladığı k11! .,eSifl 11 

ÖLÜM ÇEMBERİ 
Yazan : Edgar Monte Tefrika No. 4 

- Bu ne demek!... Bundan ne an- - :Mücevherat sandığına baka- ne: mir etti, ateşi söndilrdii. pil. 0ı'• 
Hizmetçi gidince Dük odada sOkOnetle gelmesini bekliyeyim. de- laşılıyor?... hm ı _ Şimdi beni bıraktığına inan- dasını da kilidledikten s~rır;11tıı~ 

hızlı adımlarla dolaşark kendi ken- di. Diye söylenerek gözlerini duvar - Kilidi yerinden oynattı. dım. Lakin bunun sonu ne olacak? çıkıp yatak odasına gi~ti: ôtdO 
dine: Lambaların hepsini yaktıktan Jarda gezdirdi. Oda eski halinde idi. - Ah! Boş!. .. Fakat güzel o,..vun Elmasları aptalca~ına elden kaçır- - Ben daha nicelerını ~dl· 9 

- Eğer şimdiye kadar dostu i- sonra kendini koltuğun üzerine atıp Mösyö (Vilediyo) şüpheden kurtul - oynamış!. ... 500.000 frangı boş ye- dık. Halbuki kumardaki borcumu diye söylenerek uykuya dıı getıt' 
çin kaldise umurumda değil! Öğren gözlerini kapadı. mak için şamdanı alarak dairenin re kaptırdık. vermeliyim. 60.000 frank için mnh- Saat sekizde kahvnltı 
diğim anda da sevgilisinin hakkın - Biraz sonra odaya giren hizmet- her tarafını dolaı,tı. Salonda Dü~e- Sandıktan sonra Düşesin kıymet- cup olmak istemem. Bundan 'ba~ka hizmetciye s.ordu: d" A 
dan gelebilirim. Fakat bazı defa çi bu süküneti bozdu ve: sin çok sevdiği iki küçük tunç h~y- tar dantelelelini vesair mühim ufak müflis olduğumu kimse bilmeme - - Arabamı koşun! de '·) g.fl'' ı 
Düşes beni terkedcceğini söyliyerek ci bu sükuneti bozdu ve Düke: kel ile babası Mösyö(Duran)ın resmi tefek şeylerini sakladığı çekmecele- lidir. Borcumu öde..,em o zaman sık Bir saat sonra (Vi!cdh'

0 deıe 
te-hdit ederdi. Eğer böyle bir hare- _Madam (La Baron) un uşak- yok olmuştu. Hayretini gösteren bir re gözatarak içlerinde lüzumsuz sık gördüğüm polis nazırına miira- sını taşıyan mavi kupa (~~ ô!lO 
.kette bulunduysa! Fena!.... Onun tan yatmış, emriniz üzere mutlak tavırla: şeylerden başka bir şey bulamadı. caat ederek düşesin gaybubetini a- bulvarında 19 numaralı e'ı ... 
t>eni terkettiğini asla istemem. Çün- bir haber almak için kapıcıyı uyan- - o_ı diy.:~ek _tekrar. oda.ya girdi. Sonra yazıhan.eyi ara~tırdı fa~at varı~. Beni zengin ve asil bilirler. de durdu. ıı bifl I 
kil tekmil işlerim bozulur. Acaba dırdım. Madam bugün ne kimseyi Açmak ıstedıgı bır kabınenın kapısı (Duran) famılyasına aıt ehemmı - Bu yüzden onu çabucak bulurlar. Dük arabadan çıkınc il~ 
bunu yapmağa cesaret edebilir mi? k b 1 t . d , ~ d ti kapalı olduğundan redingotunun ce - yetli kağıtlnrla 1\1 ösyö ve Madam Bir kere elime geçerse, herhalde 

1 
katta bulunan gayet ınutııfltJl Jıı''} 

a u ğe mışı ne e ) emege os arı- binden bir kama çıkararak uciyle da-1 (Dö Vilediyo) tarafından tamam- bir daha bunu tekrara cesnret ede - . a· B d mobilYe 0

1 
.. tl' 

Hem bu kadar sevdiği ahbaplarını nı ça ırmış. . . . ~ . reye gır ı. ura a {ı •· 
ahbapllınm nasıl bırakacak!. .. Ma- Dük b h b . d d . ıma böyle şeylere alışmış gıbı kolay- lanmış olan mukaveleler kaybol - mez. Atacagım dayaklar ve Jan - .· "t ll"k birtakıf11 iU r 

u a erı uyar U) maz Jıkla kilidin dilini oynattı. Kabinenin muştu. daml~tr arasında eve gelişi ona sana)' ıe mu ea 1 arat rl 
amafih her şeyi evveıtden düşünme- bi radım geri sıçrıyarak: içerisine girince: Araştırmalarını bitirdikten son- kafi bir göz dağı olur ırnmrım. Am - cesim tablolar, heykeller~ ;ısıl• 
lidir. Ha! Düşesin elmas mahfaza- - Öyle ise Madam La Düşesin - Elbiselerini, çamaşırlarını da ra bir zaman başını ellerinin ara- casına gönderdiğim doktor sözleri- du. Gayet kıymettar hahlat / 
ianna bakalım!... Ay 1 Boş. Fakat hizmetçisini çağır. götürmüş. sına alarak <.!Uşündü. Sonra hoyrat mi tutuyorsa onun ölümünü yaüın yı süslüyordu. vııtı' 
•imdi emin oldum. Öyle ise suvareye - Madam Lii. Düşes hizmetçisi- Diyerek şamdanı, on beşinci Lüi J-ıir tarzla redingotunun düğmelt>ri- dP.mektir. O vakit e!imP bPş milyon ( 


