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P .. ta lttllaılıaa sin1••lt meale· 

.. tler iti• 21. 14. 7 .ı T• ' lira. 

Paris müzakereleri 1 Ankara memur. 
ları için yaz 

mesai saati 
ATATÜRK 

• 

HATAY İNTİHABININ İNKİTAA 
UtRATILMASI DERPİS EDİLİYOR 

Vekiller heyetinin karan 
yalnız Ankaraya mahsus 

İcra Vekilleri Heyeti, evvelki gün 
kü toplantısında yaz ve kış devam 
saatleri hakkındaki teklifi müzake
re ve bir karara bağlamıştır. 

Bu karara göre her sene 15 ha
ziran tarihinden 15 eylül tarihine 

MAAMAAADA BIA 
~~ 

• • GEZiNTi YAPTILAA 
Erdeğe 
gittiler 

Jandarmalarla köylüler araşında 
ça.!:Pışmalar: iki ölü, iki yaralı var 

kadar Ankarada Vekalet memurla- İstanbul, 24 
rı sabah saat 8 den 14 e kadar fa- (A.A.) - Reisi· 
sılasız çalışacaklar ve 15 eylülden cumhur Atatürk 
sonra sabahları 9 dan 12; öğleden "Savarona,, yat
sonra 18,5 dan 17 .5 a kadar mesai- larile Marmarada 
ye devam edeceklerdir. bir gezinti yap. 

Ankaranın iklimi, yazın mesai- mak üzere, bu
l yi güçleştirecek kadar sıcak yaptı- gün öğleyin lstan 
1 ğından sabahtan akşama ka~ar ~a- buldan hareket et 
lışma~, _mem~r~arın sıhhatı ~zerı~.e mişler ve saat on Buhranlı lifi ] 
menfı bır tesır ıcra etmektedır. Mu- sekizde Erdeğe 

l ıiinler 
~ibe)in Cahid YALÇIN 
~ ~ .................................. .. 

'- 'dit~.~leai "ebametini mubaf a
' .__ .ıc•t bu tereddüt dakikala
'-.:~ lrliid ... ~.iri det devam edememesi 
t..._~ "'1 .ı \'ey• .fena,meselenin sa
~~ lnaıı ıcabeder. Milletler 
~"'-el, ~ lf•t•ydaki komisyonu a· 

' ' uhulan protestomuz üze' ,.._ ::n f-.liyetini tatil etti ve 
-... ~ "-h•t hazırhklan da dur
~ bet ~f .~dilecek bir cihet yok. 
~~ ~ tazyik ve tehdit vaa· 
,, ~ t ederek hakikati tah-
~. ~--~n1-nn ortaya sahte bir -P"' -~ önüne ıeçilmif 

',.._. İt.t. 
~ ~ .. Jel~ İntihabatın dwması 
'-' · P.._~ kalmuı matlup de
'-~ ~n, fena idare edi· 
~ ~lelerinin düzelmesi 
~ 1""' lair ua evvel yapdarak s.. . ~·- ku.uhno. 
~~Jı.. ~in İçinden çekildikten 
~~ e dojru nasıl yürünece· 
lıı.&:.~~lı.u,or. Fransa ıenerali 
~·la._ ııJ°"• Yahut yeni talimat 
'~ de Türk ve Fransız er· 
'""- ' ~Yelleri arasında cere· 
'• il.. ~ere hir türlü neticelen· 
~ k....~tfi F etenin en batla ve en 
tl '~~ ~lls ve Türk orduları· 
~ ~ ~İrliii temin etmele
~ >iilcJ .._Ylf rnea'uliyetini mÜf· 
~ ~~leridir. Fransız gaze
~ ,., dairesinin daha genit· 
t~ t...,.~. itil~flarla karar1aıan 
~ do;)"Yetıni tekeffül, Türk • 
-.....~iliıa Lit·~ ra'hi meselelerin de 
\Lıı.' -..iti si lüzumundan bah-
.ı..,_. . ••l>''d' 4-1 ~~ '-' 

11 ar ki ortada bir kul 
'~ bi ~ anlatmalar var
~~ neticelenmiyecek o-
~.~ de akim kalması za· 

St.'iiı d~ ~uz üzerlerinde 
~ ~ hiit\in meslelerin karar· 

4. .. S 1'.t'i •urette ıı.nedildik-
~~·Ja.. . 
~""' ~1 '-nUınJ anlatmanın ilk a· 
~'· 11..~lesi teıkil edeceği de S ~ ... "'~• ~İr Türk idaresi le· 
~ S UQ ıdarenin teessüsüne 

'~ lıa~dan bunda zor
"'~' Unıınnı bakımdan bir 
~ ~~luiunun esaslan na-
~~ •• enib bu dostluiun te· 

~-lt~Yetin böyle ketmeket 
~,_. ~ ıan İhb1üın uzamasın· 
' ~ \it tlirlii ne lbenfaat1an olabi
~ ~, ıanlıyamıyoruz. Pek 
~ ........ ~ t 0 1a_n Fransız devlet 
~ ~ ' t.ıcdır ederler ki ba7.ı 

· ~en~ında, güler yüzle 
~ ~~- • 11' arzu ve muvafa· 
~'-...~ iahıar ediline pek kıy
~~:~ ~ hir dostluk nifane· 
tı..."" '--.. ~de, UZUn çekifme· 
~i ~~lia türlüsünü yapmak 

ıı.~. 1 clıalcikaJard b"t'• 
'-._ ~ ~ lerinj a, u un 
~~'hi• ~Yhederler. Şark
~""i ~ bar Pay ayırmak fü-
ı..: ~ ldet~. Fransız p:ıeteleri 
~ \;.: old~ an"'.. kendilerine inti
' ~ i.:..~llrılı1t q ro':"'eıneleri tat•· 
\ '~ "~ ese.; addedilebilir. 

~~'idi. ~timiz o kadar sade, 
~ !1 

daha ilk dakikada 
(bet Ylernit aa-..:ı bil' • li Q?>ıı ! . yua ı anc. 
~ iıncu 8ayf ada) 

n Cahit y ALÇIN 

Bitaraf iamf altındaki heyetten iki izi 
a:s Süs = = -=r ;;= = = ;:;= = s:; ; ;;; = ; ü:= = = ; n::A-

Bütün siyasi 
partiler feshedildi 

him bir kısmı şehirde oturan me - 1 1 k 
1 b. t 1 .. w 1 t t'J ' d vası o ara, ora-mur ar, ır ıaa o an og e a ı ın e d b 1 d 

.. - 1 -··· 1 . 'd a uunan o-og e yemegı ıçın ev erıne gı eme -
mektedirler. Gene mevsim hususi- nanmamız tara
yetleri dolayısiyle hususi bir itina fından selamlan-

1 istiyen yemek meselesi de yeni ted. ":1ışlardır. Ata -
birle halledilmiş olmaktadır. Me- türk, yatlarında 
murlar saat 14 de çalışmalarına ni- donanma kuman
hayet vereceklerinden, öğle yemek- danı Şükrü Okanı 
lerini de evlerinde yemek imkanını kabul buyurmuş-

1 

bulacaklardır. tardır. 

Yafa - Kudüs yolunda 
bir trene taarruz 

İstanbul 24 

(A.A.) - Sava
rona yatı Erdekte 
bir müddet kal
dıktan sonra sa
at 22 de hareket 
etmiştir. Atatürk'iln Sanrona yatında yeni bir reıimleri Memlekette büyük bir 

endişe hüküm sürüyor 
Yafa, 24 (A.A.) - Asilerden 

mürekkep bir çete Yafa - Kudüs 
hattında işliyen bir yolcu tırenine 

• 
lngilterenin harici 

Paris, 24 (A.A.) - Hariciye na- Antakya, 24 (A.A.) - Hatay- taarruz etmişlerdir. siyaseti izah edildi zm Bonne, Hatay hakkında Türki- daki milletler cemiyeti komisyonu Kudils, 24 (A.A.) - TeJaviv 
ye büyük elçisiyle görüşmüştür. milletler cemiyetine bir telgraf gön- ve Yafa mıntakaları hududunda ta-

İspanyol harbine nihayet ver~ek 
için gayret sarfediliyor 

Hatayda yapılmakta olan inti- dererek Türk - Fransız askeri mü- haddüs eden kanlı biı_: vaka ~ola -
babalın kısa bir atide inkitaa uğra- zakerelerini, bu müzakerelerin yısiylc zabıta, himaye sistemini tak
tılmasının derpi~ edilmesi muhte- Fransız mandası ahkamına muga- viye etmiştir. Diğer mıntakalarda 

meldir. (Baştarafı 1 nci sayfada) müfritlerin faaliyeti sistematik su -

Ha tayda Seçim 
Delege araplar lehine kudurmuş 
gibi mezbuhane faaliyet gösteriyor 

rette artmakta ve endişe hilkilm Londra, 24 (A.A.) - Hariciye ettirdikten sonra hükumetin bütün 
sürmektedir. ======================= komitesi avam kamarasında topla- gayretini bu yolda sarfeylemekte 

HER SABAH narak hükumetin siyaseti hakkında olduğunu kaydetmiş ve ademi mil
hariciye nazın Lord Halifaks'ın dahale komitesinin son toplantıla-

Konya vapuru verdiği izahatı dinıemiştir. rından eıde edilen terakkilerden do 

Ş. d' kad 
1 

(I • ) 
1 

Bu toplantıdan sonra neşredilen layı memnuniyet beyan eylemiştir. 
ım ıye ar ya nız zmır e t bl' -d h · · fk • Lord Halifaks Avrupanm dig-er 

(p. ) d 
1 

k 
1 

e ıg e, arıcıye nazırının e arı 
ıre ara~ın a yapı ma ta 0~ an umumiyeyi alakadar eden b~lıca mühim meselesi olan Südetler mcse 

sefer, Hazıran ayınm aonuna dogru 1 1 . .. d · a·- · b'ld' 1 · d d k • 1 •
1 

k (I b 
1 

ı . mese e erı goz en geçır ıgı ı ı- esme e temas e ere yapılmakta 
genq eh ere atan u - zmır - .1 kt d' 
Pire) seferi teklinde devam ede- rı me ~ _ır. . . olan müzakerelere dair izahat ver-

Antakya: 22 - (A. A.) - Dün tuktan sonra kapılan kapatarak toptan k · Harıcıye nazırı, İspan) ol harbı- mi~ ve muslihane bir tesvive tarzına 
ce m••· . t k d - t l ~ J 

B b h · b d ·r h arap Jı'stesı'ne kayd t - b ı t T' • 'k d" f 1 • nın or aya çı ar ıgı en ernasyona .. 1 k . .1. , a ı urun aeçım ürosun a müeası a e mege aş amış ır. ıcarı ve ı tasa ı men aat eran- 'ht'l "f b l . . . I . d k' erışı me ıstenı ıyorsa azamı dere-

d ı '- b 1 B Bu arada Türk cemaatı listesine kayde· den batka ecneb'ı sularda nurlu ay ı ı a se ep erının ıza esın e ı e- d ·ı·d ]' h f ı· . ise er vuııtu u muştur. üronun reisi . . • h · , t' f k t · d ce e ı ı a ın mu a azası zarure ını 
dilmek ıstıyenlere « hangi milletsin> ld d 1 k 'b' n· emmıy e l ve a a aynı zaman a 

ekalliyet köylerine giderek köylüle.ri yı ızımızı 0 aftırma ı• 1 fere 1 b' t 1 d k" d hT h b b' bildirmiş ve sükunetin muhafaza 
sualini ıı,rarla tekrar etmiı ve mesela ve feyizli bir gaye süden bu ecnebi ~zhza spa~)ya ~ l a ıt~ . ar be .. ır d "I : t . . d b 1 

bazılarının arzularına rağmen önüne carabım ama Türk cemaatına yazılm~k 1• 1 • 1 • h nı ayet verı mesı zarure ını te aruz e ı mesı av.sıyesın e u unmuştur. .. ıman arına vapur ıf etmenın en a· 
katm~ve ne~r~i ~tında büroya ıok· (Dcva1nı 2 ncisayfada) ~==~======================================~ ========:::;::=========================== raretli taraftarlarındanız. ı lngilizlerin, Fransızların, AI- Baroda 

manların, ltalyanlaran, hatla Polon- yazılı olanların 
dörtte biri avukatlık 

yapamıyacak 

Franko tayyarelerinin 
bombaladığı vapurlar 

İspanya sularında bir İngiliz gemisi, 
sekiz defa hücuma maruz kaldı 

' yahların büyük aeyrisefain tirket· 
leri ıırf "Sancak göstermek,, için 
büyükçe zararları göze alarak "Pro 
paganda seferleri,, yaparlar, hatta 
bu iıte hükumetlerinin maddi yar· 
dımlaranı bile görürler. 

Kaldı ki mütesavver (İstanbul 
- İzmir - Pire) aef eri "sancak 
göatermek,, faydaaından batka iki 
dost ve müttefik milletin en ehem-
miyetli limanlarını biribirine baila
mak gibi her iki memleketin ticaret 
ve iktisadiyat alemine genit ufuklu 
bir saha da açıyor. Ancak sönül i .. 
terdi ki, bu sefere "Konya,, vapuru 
gibi buhar devrinin ilk nümuneleri
ni andıran ve resim, sürat ve yaf ba 
kımından dosta diifmana tethiri ca· 
iz olmıyan bir eemimiz yerine da
ha yakıtıkh, daha göaterifli, ve da· 
ha aüratli bir vapunımuz tahaia 
dilmİf olsun. Şayet "Aksu,, am,fı iki 

Mebuslar, idare azaları, muallimler 
bazı işlerde bulunanlar çıkarılacak 

"Ankara,, sınıfı üç eemimizin daha 1 AvÜkat mebuılardan bazıları : Sadettin Ferit. Mahmud E1at. Veled 
mühim, daha müstacel vazifeleri lzbudak, Hasan Hayri Tan 
varsa mesela "Mersin,, gibi küçük Ankaradan verilen maJO.mata .-..-
olmakla beraber zarif semilerimiz göre, avukatlık kanun layihası Ad - ' T 
ne güne duruyorlar?.. liye encümeninde bazı tadilata uğ-

(Pire) limanının mavi sularında radıktan sonra heyeti umumiyeye 
aancağımızın kızıl eölgelerini akset sevkedilmiş ve Mech.s ruznamesine 

Franko emrindeki ıon derece ıüratU ltaıyan tayyareıerı tirecek bir teknenin intihabı ifinde alınmıştır. Bir iki güne kadar Mec -
Londra, 24 (A.A.) - Franko berlayn tarafından kabul edildikten çok titiz davranmamız icap eder. listen çıkması beklenmektedir. 

tayyareleri tarafından bombardı - sonra gazetecilere yaptıkları beya- Hele bu seferden memlekete aey Layiha esa~larına göre, avukat-
man edilmiş olan İngiliz Stanvell ve natta, vapurlarına taarruz eden tay- yah çekmek ıibi bir fayda bekliyor- lık mes leğine kabul olunmak için 
Stanhope vapurlarının koptanları yanlerin adedi, tarihleri ve hangi sak... diğer şartlardan maada, avukatlık 
Avam kamarasında Ra,svekil Cem - (Devamı S inci sa11fada) 1 * (Devamı 5 inci ıwufadrı) Refik ınce ve Vaafı Ra ~ it 



.Sayf'a: 2 YENi SABAH 

(ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SA&A:E) 
1 

seçim Karadeniz Yedi cocuktan mürek- Esnaf cerniyetletl 

.. ,;yornm:B:::":.·.1.::~:=:d::.b- Boğazı önünde kep bir hırsız çetesi hastanesi 
sın. arap yazılacaksın, cevabını vere- iki ecnebi vapuru y 8k8180d1 Bu··tu··n levazımı tarnaJ11· 
rek zorla arap kartı venn~ir. Delege-
nin köylere giderek nutuklar söylemesi karaya oturdu lanarak açılıyor 
münteh.iplcri bizzat cdbetmcsi ve kilo- Dün Karadeniz Boğazı civarın- Bunlann en bilyükleri . .. ek r 

Hatay da ~~eni Sabah» m tan1ıi tefrikası: 31 ------. 

f·ürkler karşısında 

Napolyon Bonapart 
Yazan : Ziya Şakir 

Ehramlar önünde 
metrelerce yollardan yaya geldikleri da iki vapur karara oturmustur. j 18 d d Emaf cemiyetlerı muşter dil 

J • yaşın a ır c · 1 ğluJl 

h•• halde kapının önünde aaatJercc aç s•.ı· Rusy;rnın Pöti limanından Ame- dım teşkilatının aga o . \·e 
UCUMU suz bekliycn Türklere cgidiniz. bütiin rikaya gitmekte olan Norveç ban- Zabıta, çocuklardan mürekkep raladığı hastahanesinin tanlır b i 

ckalliyetlcri yazdıktan sonrn si7i yaza· dralı 6500 tonluk Torvanger vapu- bir bu ız çete i yakalanmıştır. Çte dili işi bitmiştir. Temmuzun. bil 
cağım> diye cevap vermesi nnhiye miı- ru evvelki gece saat 21 de Umur ye- efradının en büyüğü 18 yaşındadır. den itibaren e·naf dispanseri 

8,000 Atlının yalın kılıç 
dehşet vermişti 

dürünü ve jandarma şcfmin müdahale- rinde karara oturmuştur. Gece ka- Yedi kişiden mürekkep olan bu çete da faaliyete geçecektir. şrı 
"1 t B · · k t1 • · d d "k·ı k h b ll,""tahane irı·n sipariş olllln .. tt 

Fransızlara 
ı• ura ey, yeıııçerı uvve erını e ı ı ere·, çırpınmıya ve eye- sini mucip olmUJ ve bunlar bu yüz.den ranlığında geçerken kaptanın sahili Ortaköyde 39 uncu ilk mektep aş ''"" 'I' • r uın u ~· 

de yanına almış, kendisi tle bu köyii canlı nutuklar soylemiye başlam1ş-,hadise çıktığı taktirde mesuliycti tama- iyi fark edememe::i yüzünden sığlı- moallimi Zekinin zabıtaya müraca- knryola,,>·atak ve.saır uz ıc te 
karargah ittihaz eylemişti. tı. Bu sözlerden müteessir olan bir men kendisine ait olduğunu Mületler ,ğa düşmuş ve kayalara bindirmi!'- ati üzerine ynkalanmışlardır. Çete- 15 temmuzda teslim ediJecc de ~ 

Süvarilere gelince, bunlar da dü$- grup, cidden takdir edilecek bir Cemiyeti komisyonu delegesine ihtar 1 tir. Horra tahliyesi dün sabahta~- de bulunanlar 14 yaşında İbrahim, muzun yirmisindea iUbar;~r. 
manı, Nil ile Firav.un tepeleri arasın- cüretle atlarını dört nala kaldırm1ş- mecburiyetinde kalmışlardır. beri kurtarma i'i ile meşguldür. 17 ya~ında Faik, 18 yaşındu N'ecdet yataklı hastahane açılacaıar 5 t f 

da bekliyecekler; vaziyetin icabına \ar; ölüme hiçe sayarak General Odcge buna rağmen tahrikatına de- ikinci kaza da gene Karadeniz Bo- 17 ya.şmda Mehmet, 18 .ra.şmd:ı Be- Hastahanede 2 kadın '8cıı) 
göre, Murat Beyden alacakları emir Diz.enin bizzat kumanda ettiği et· vam etmiş bu hal mukadder olduğu ğazının Bozburun mevkiınde ol- dihi, 18 yaşında Şernfettin \'C 15 ya- de erkekler koğuşu bu.ıun er~ 
üzerine hareket edeceklerdi. ten kaleye çarpmışlardı. Ve, altı vcçhile iki taraf arasında müessif ha· muştur. 1ngiliz bandrah Stanho•m ~rnda Muza'rferdir. Hastahanenin açJlışına aıt nt 

Murat Bey; en aziz refiklerinden dizi askerden mUrekkep olan cep- diaelere sebep vermiş ve hu uada se· vapuru sis yüzünden kal't\ya duş- Bunlar bir müddettenberi 39 un- 80 Ağusto::;ta yapıla.cakb~· reııt-
olan (Şeyhülbeled, İbrahim bey) in he}i yararak - takriben altı bin as çim bürosu da istilaya uğramıttır. rnüstür. \ cu ilk mektebin müştemilatından Almanyaya siµarı!'; edıle~11ııe 
maiyetine de bin Kölemen süvarisi kerden mürekkep olan - o geniş Bu 1'arıpldık csnaaında büro reisine ' olan \'e evrak ve defter mahzeni o- gen, ağustos ııonunda }1astıı 1,c:ı~ 
vererek, bütün Mısır beylerinin ba- murabbam içine dalmışlardı. Hat- de silah tevcih edildiği ve lcendilini..., TİCARET HABERLERİ Jarak kullanılan bhlaya dadanmış- röntgen dairesine konmuş 0 

l"emlerini ve hazinelerini bu zate tes- ti, merkezde bulunan General Di- zorlukla kurtarıldıiı öğrenilmittir. Bii· lar ve muhtelif zamanlarda buraya tır. 
lim etmişti. İbrahim Bey Nil nehri- zenin yanına yanaşmışlardı ... Fakat ro cıvarında 100-150 k•dar silih sesi Sanayicilerle ihracatçılar girerek parti parti .ne buldular.sa ça Hastahanenin bir 
nin ka-ı yaka.sanda, yani Kahire ta- merkezde bulunan güzide nişancı işitilmiştir. Delege bunun üzerine kayıt ( w Jd lı ı::ı- - ı d" Bı'rka,. gu- 11 ev- daireiJİ, bir ameliyat odası, tll' 

•v top antıya çagın 1 p ~v Ul~nlUŞ er ır. :w ı:borJ 
rafında - bulunarak hidisata intizar bölüğünu-n •idetli yaylım ateşi ile muamelesini tatil ederek Antakyaya hekim odası, bir tahlil ı~ "· " t ve) tesadüfen yapılan bir kontrol tbıııo 
edecekti. Şayet müdafaa kuvvetlerin- karşılaşmışlardı. dönmüştür. iıittiğime nazaran büro re- ktısat vekaleti ihracatımızı art- . rı, bir çama:;.ırhane, bir mu 1eııt 
de bir bozulduk olursa, kadınlarla si- İlk ateşte kırk kadar külemen isi hu tecavüzün Türkler tarafından Yii- tırma.k ve harice gö~derilecek !°ad- esnasında hidıse mey~an_a . çıkmış ırnliklinik dairesi, bir idare n 
kıymet -vaları alarak derhaJ Suri· _ . . k 

1 
.. d 1 sc pıldıiını iddiaya yeltenmekte ise dı! 

1 

delerı nevsafını tayın etmek uz.ere ve zabıtaya haber venlmıştir. Bu- ru odası kadm ve erkek 
"""" • suvarısı an ar ıçın e yer ere - . • . . . . • 

ye tarafına çekilecekti. Bu çekilişi de, . . . İ . . d . k tahrıkatının neticesi olarak Miahanc yenı kararlar vermışlır. Ru arada nun üzerıne binanın etrafında terti· dimler ve hac;tabakıcılar 
rılmışti. kıncı ateşte e gerı a- k .... d "f . T- k f ı· t d · ı T" k r· - d • d r klsmen Nilde kayıklarla kanaldan .. . . . oyun en ve mu rıt ur tara tara a- 1 ıcare o asıy e ur o ıse gon erı- b&t alınmış. ve evvelki gece bu bi- ıbir de şambr nuarı vnr ı · :ı.ııtı 

kanala geçmek, ve kısmen de atlar ve lanlann buyük ~ır kı~mı, aynı akı- rapla~dan ~~hmet Ağrelinin: ittihadı f !en bir tebliğde bütün sanayici ve nanın arka tarafındaki pencereden Balıli:çıJar cemiyeti ha!!tnb el";f 
develerle icra edilecekti. betle can vermışlcrdı. Bunlardan vatanı partısıne mensup cskı muhtar ıhracatçıların ayrı ayrı toplanarak . . . . 250 lira değerinde l>ir il~ et et 

t- le · · Fr 1 arap N c'p H Jl t f d ~ b h ta f'k" 1 . · b"ld. ~ . açUkları dehkten ıçerı gıren çete . . . el<çıl ~ . .1.9te böylece iki tarafın da ha- anca bırkaç sfivarı, ansız arm e 1 ~ 0 .~~a 1~ an agı~ s~· ı · u u~us. ı ır enm ı ırmeıen .. . , , lambası hedıye etmış, çıç 01,rJ" zırhğı bitmt, ... Artık bütün d;isünce akıllarına hayret verecek bir çevik- rette yaralandıgını ogrt>nınce hu ıddı · ıstenmıştır. Hazırlanan programa ef~adı :uç ustünde yaka~ l ele 'er- miyeti de, bahçeyi parasız . tit 
~ d · d .• · b ır d ··ı ·· 27 li · d mışlerdır · tfl11ş ; 

ler, başlıyacak olan harp il zerinde lik ve mehareUe, atlarını esatiri bi- ad~ın aHn vd~zgeçıhp kgkeçmdc ıgı he ıı' ~gdı · ı gore azıran an 4 Temmuza B 1 . d" - b h l ki güzel bir ~ekil de tanzım el rıJJİ 
temerküz etmişti. . . . ır. v a ıse a ın a ma a crın : kadar buğdaycılar, 4 temmuzdan un arın, ıger azı ırsız ' ar Hastahane için bir diyıı e 

:.. r~r. mahluk gıbı ~~11anarak kendıle- ~ptıgım tahkikat, bahs'. ~eçcn delege· 9 temmuza kadar arpacıtar, 11 tem-1 edilmekte ve tahkikat derin~.e~ti- nazı da sipariş edilmiştir. 

G 1 B b rt t 21 rını safların harıcıne atmışlar~ pek nın adeti\ kudurmuş gıbı me7.buhane muzdan l6 temmuza kadar tiftik,.i· da yapıp yapmadıklarından şuphe _ 
eneraı ona a emmuzun 1 k b"I . h" f 1. - d... . c 'I' ·ı k d' -

inci gün il şafak sökmezden evvel, güçl_ükle hayat arını urtara 1 mış- ır aa ıyct g~ster ıgını ~e ne ene~· in \'e 18 temmuzdan 2S temmuza rı me te ır. 
ordusuna hareket emri vermişti. Ar- lerdı. r~dc ~P'~.a~ nı.~m.namey~ ve ne de hrç 1 kadar da yapağı tüccar lan toplana- ----- Hazırlık ka111P

1 ..1ıtl 
t k b . k t h 1 ,. General Dogenin fırksı.~ında bu bu şey1 gozu gormıyerek ıfrat dereceı1e caktır POLİSTE ·fe ~:ıı ı ır aç saa sonra, e ram ar gu- .-~ • _ · Çocuk kamplarında vazı tir'. 
rülecek.. Ve belki de harbe girile- lunan Bonapart, Gölemen süvari- arnp pr~pagandas1 yaptıgını goster- fz bırakmıyan bir düşme cek ilkokul öğretmenlerini 1~;;1 
.:ekti. \erinin bu aciz vaziyetini görür gör- mekted.ır. . _ . DENİZLERDE •• d .. mek. üzere açılan hazırJı.1' ~ 

En evvel, General Dizenin fır- mez, artık vaziyete tamamiyle hii- Hadısenın cıvar burolardn akıs rap· sonunda ol U 1 pazartesi günü bitmektedır· 1', 
kası harekete g""mişti. Sırasiyle, kim olmak için derhal şjdcletli faa- mamasına imkan olmadığından bu A- y alova ve Kaplıcalar B - ı d s k - d D b" b k d etıııe ...t -ı.- r t · f hah Karsu ve Afsiye bürolarında hun eyog un a a ızagacın 8 o- ve ırer uçu ay evam .,ır 
General Rinonun, General Dogenin, ıye e geçmış ı. . bulunmak istedim. Mahalli nahiye mü· arasında otobüs ve apa~·tımanı kapıcısı 65 yaşların- re sekiz rnıntakada açıırrııı3\,ııt9 
General Bom .Menonun fırkalan Evveli, İnyabe köyünün cebrı d- - . d ,_ d 1 . . Denizbank Yalova iskeleside da Arun Manok apartımanın tara- ]"stırılan ilk mektep çocıık .,,.')I 

. . . . . . uru ve ııı.n arma ıı>uman an arı mtı· ., d d b. . . k k '" . del1 ı•· 
da onu takıp etmişti. General Bo- bir hücumla zapU ıçın, General Dı- h L t k . f d b· ı· ··~ kaplıcalar arasında işletmek ilzcre çasın a uvara ır çıvı açar en tarı da temmu:ıun dördün . aoa 1n omısyon tara ın an ı amur:ı· 
napart General Dogennı fırka- zeye emir vermisti General Dize d t t"I d·ı · ld • b"ld" d'I bu.,fik bir otobüs almaktadır. 20 k·ı- müvazenesini kaybederek sokağa ren arılacakt1r. "' ., • ' e teı ı c ı mı, o ugunu ı ır ı er. ., "'" ıı ,. 
sında bulunmak~y~ı. . köyün aai tarafından hücuma kal- Her büronun önünde 4. ; ~aatlık yo:- şiden Cazla yolcu alan bu otobüs d~şm~ştür. Kapıcının_ vücudOnde On beş yerde açılacak 0111 .~ 

Ehra~lar . gorül.ü~cı~:e . .kadar, karken, sol cenahtan da • General deın gelmi, en az iki yüz Türk miinte· son si temdir. Yakında i!'llemeğe \ hıç bır yara görfilmemış. l"&lmz dU- cuk balıçelerinde vazife gört!~ 
yol kol nızamıyle gıdılmıştı. Fakat Rinonun fırkasını ayni suretle hare· hibi belclcmeltte idi. Bunların araaınd" başlıyacaktır. ' j~er düşmez kusmu~tur. Sıhhi imdat atrmler iç"n de çocuklarıı ~ 
çıkarılan keşif postalan, dfifmnn kete geçirmişti. çolc ihtiyar olanlar da vardı. Halltevi Deniz.bank bu hatta işhyen köh· otomobiliyle Bey~ğJu ha~han~~i- ce~leri oy~n ve' şarkıları öi'';..-
müdafaa hatlan hakkında malô- ftrkasiyle NH sahillerine dotru Her- Otokarlarla köylerine iadelini temi.ı-: ne otobü~leri tamamen kaldırmağa ne kaldırılan_ Artin orada ölmüştur. üzere bir hazırhk kursu açıl' ,,Jrl.. 
mat getirir getirm~z. artık harp sa. Kendisi de General Dugenin çalaşnıaktadır. Komisyonun tatil icara· kar&T vermiştir. Bunlann yerine .. Tıbbı a.dlı Doktoru En~er ~ara.n Her çocuk bahçesinde i1ci~t 1~ fı nizamına geçilmifti. . liyerek. KöleW:en snvarilerinin ar- rına achep hal'.ikatta dünkü hadise de· modem otobüsler işletecektir. Al- dun ce-ıedı muayene etmış. hıç bır 'f - kti BtJ~ 

B rt G ıB 1 
r •. ı:...r• a··· d ·· ıu men va~ı e gorece r. _ 

unapa • enera om ı e \'TP.· ka~ını kesmi~ti. iil, birkaç gündenberi Türklerin büyü\: manyaya da üç büyük otobüs ısmar yan 1'-1 gvıt ~me ıgın en ° m se- vazife görecek ilk mektep öi .• ~f 
1'isiyle vaziyeti kavramış; tnyabe ~B ~ b , . 1 bir tehacümle kaydedilmeltte olmaları· lanmı~tır. Yalnız bu otobOsler yol bebinin anlaşılması için cesedin mor 1' Y,I. .1 . . on apartın u mane\ ı a arı o " lerı· tesbı't edı' lmı·ştı·r. çocu 
köyünün çevn mesını emretmişti. k d . 1 k" K . 1 1 dır. Filh~kikeı Enneni listetri tamamen iizerin~ki köpl'ülerin beton olarak ga kaldırılmasına lüzum görmüş. 
Kendisi de, öteki üç fırka ıle, düş- ka da~l ~rı. otomuştlu 1

' 
0 

emk.etnber dolmuş Alevi ve arap listelerine yazı. 1 insasından sonra ialiyebileceklerdir tür. Ceset diln ak~ım morga kal- lerinde oynana<:ak oyunıarııı_! J 
h 

. d _ . . . en ı erını par ıyamaya va ı u- ~ 1 • 1 · · · · u ol,. .i 
man cep esıne ogru ı1erlemıştı. 

1 
d F t . d lacak pek az müntehip kalmıştır. Me· dırılmıştır. ar ıçın ezıcı ve yoruc "-' 

Murat bey, Avrupa harp usulü- 1an:ıa. an, il ra.nsızt ~pç_u ~: pıya .e- seli dün diier ti.lelere 300 kayıt y.,. Karadeniz tenezzühü T k oyunlar olmamasına, S/J'f ~ ;,,! 
ne vakıf değildi. Fakat az ç.Jk ze- e~ı~nd~ essır a eş erı a ma a-ır- pıldıiı halde Türk liateaine 1300 lti,i Deniz yollan idaresinin Kara- ~mva~ . azası . ,arkılann da milli, terbi~'edf" 
kitiyle vaziyeti kavramış; 1nyabe mış er ı. . . ltaydedilmiftir. Ve hu fark bundu denize yapacağı büyilk tenezzüh se Beled~ye temızlık .. amelesı.nden öğretici olmatanna dikkat , 
köyünü çevirmek i~in ilerliyen iki 1 ~ Athhlar arasmbda, .. büyük. bırTLe· 90nra her güıı daha ziyade artarak ai· feri ağusto~ başlıırına tehir edil- Mtdısdtaf~ ogklu 11~:._an ,dun Harbıykede cektir. .-:fi 1 
fırkasının manevrasını bozmak için aş ve eyecan aş gost~~ış.... e- decelttir. miştir. Bütün vilayet belediyeleri ca enm arşı -ra.ı.ına geçer en Çocuk bahçelerinde "911' / 

cepheden &"elen üç fırka üzerine !fış ve heyecanın dereoesını göste- geleceklere ellerinden 1 k 1 • Tl'\nelden g~len 539 numaralı ve Tn d' ,1 
şiddetli bir süvari hücumu icra et;.. ren karmakarışık feryatlar yüksel- hkları göstereceklerini ge :~ldi;:i~- utman Sadettinin idare.sindeki recek öğretmenlere, tati ı •fe .J 
mişti. mişti. Atatürkle Macar lerdir. Seyahat 12 gün sürecek ve tramvayın sademesine uiramış ~e müddetince görecekleri ~aıJ ""'" 

Ba sırada, General Dizenin fır- Artık Murat beyin emirleri, mü- naibi arasında fiyatlar çok ucuz olacaktır. Yalnıt ~aşından yaralanmı~tır. Hasan Şış- fılıiı olmak üzere, topt-:11 t~ y 
kası bir tıtkım hurma ağaçlarına te- essir nutuk ve hitabeleri tesirsiz • Karadaki gezinti masrafları ~eya- lı çocuk ha!!tahane~ıne kaldırılmı.,- <>tuz lira kadar birer ~uUk 
sadüf ederek, dört köşe niıamlan kalmıştı. Kölemen atlıJarı, büyük- Ank.a:8: 24 ( A.~.) - Mac~rıs- hat biletinden ayrı olacaktır. tır. verilecektir. ' 
bozul01akla beraber, gene derakap m küçüklü gruplar halinde. ehram tan Naıbının ~oğdugu.n~n yıldon1i- _ 
ctskerini toparlamış· yanaşık niza- tara doğru kaçmıya başlam14lardı. mil mOnasebetiyle Reı.~ıcumhur A- ÜLTÜR ı LERI Ü . •t ı·ı . Ed. • . retı 
ma sokarak süva;ileri bir süngQ Bonapartın beraber bulundutu tatürk i~e Amiral Rorti .arnsmda a- K Ş DJVefSl e l erin Irneyı zıya 
hattı ile karşıhyacak kadar sürat ve General Dugenin fırkası, bunların şağıdakı telgraflar teatt olunmuş . yeni iki ilk oku) 
;eviklik gt)stermişti. üzerine ı;ıiddetli bir ateş açmıştı. tur: 

Şunu da ilave etmek lazımdır ki Kaçanlardan çoğu, l>u ateş hüzme
Rekiz bin atlının öyle geniş bir sa-' sine çarparak, atlariyle beraber 
hada, yahn kılıçlan parlıynralc do- yerlere yuvarlanıyorlardı . 
Ju dizgin hücum etmeleri, Fransız- Bu sırada lnyabe kciyü tarafın
ların kalbine büyük bir dehşet ver- dan da bir gürültu kopmuş: orada 
mişti. da bir pan1k ba~lamıştı . İki Fran-

Fakat gariptir ki, kükremiş sü- sız fırkası, köyün etrafındaki si
varileri, Fransızların üzerinde hasıl perleri evvela iİdetli bir ateş altına 
ettikleri tesirden haberdar değiller- aldıktan sonra, güngü hücumiyle 
di. Onlar da, karşılarında bir du- ileri atılmLŞlar ... r.Iüdafileri çıgnı
var gibi dik duran Ftansızlarm, öğ- yip geçerek köye ğalmışlardı. 

Alteı Nicola• Horthy de 
Na1ryhanya 

Macaristan Krallığı Naibi - Bu
dapette 

Altesinizin 7-0 inci doğum yıldö· 
nümü münasebetiyle, en hararetli 
tebriklerimi ve şahsi saadeUeriyle 
dost ve asil Macar milletinin refa
hı husu undaki samimi dileklerimi 
arzetmekle bilhassa bahtiyarım . 

K.ATATORK 
le güneşi altında parıl 'J)arıl yanan Yanındaki birkaç atlı ile ortada EkseJinı Kemal Atatürk 

Yeni ders yıh başlamadan evvel, 
biri Taksimde, diğeri Langada yeni
den iki ilkokul açılacaktır. Talebesi 

çok olan okullara da şubeler illive 
edilecektir. Bundan başka, 931 do
ğumlular tatil aylarına kabul edi -
lecekler. kadrolar müsait olursa, 

932 yılının ilk üç aylarında doğan
lar da alınacaklardır. 

MÜTEFERRiK 

süngülerinden ürküntü hissederek, dolaşan, elindeki kuvetleri durdu- Reisicumhur - Ankara Elektrik şirketinde devir 
duşman saflarına o kadar yanaşmış ırabilmek için oradan oraya atılan Doğumumun yıldönümil milna-
olduklan halde, derhal yarım çark Murat bey, artık f~km bir hale . sebetiyle vaki Wtufkar . tebrikleri- muamelesi bitiyor 
ederek geri dönilvermişlerdir. gelmişti. Son bir ümit ve gayretle nizden fevkalade mütehassis olarak Elektrik şirketinin müdürlüğüne 

Etten kalelerin köşelerindeki atını ileri doğru sürerek, ehramlar en samimi teşekkilrlerimin kabulü- tayin edilen Nafıa Vekaleti mfina-
top bataryaları, derhal faa1iyete ge tarafına firar eden atlıları çevirip nü e:kselinsıruzdan :rica ederim. kalat umum müdürü Kadri Ankara-
çerek, kölcmenlerin üzerine salkım '16lemenlere mfihim zayiat verdi- Macariıbuı Krallığı Naibi dan şehrimize gelmiştir. Kadri dün Ôniverıiteliler Edirnede Kazım Dirikle bir arada "/ 
ve şarapnel at.,.i yağdırmıya başla- ren General Duıonun fırkası ilzeri- HORTHY · k t ·a k d · t ı· ,. .. r••· şır e e gı ere evır ve es ım mua- Ed" 23 (H t) p f - ~ 
mışlardı. Murat beyin, bütün vait- ne hücum etmek istemişti. melesini yapan heyetle temaslarda . ır~e,. ~sus - r? esor- Mergen ve arkadaşları. .,t 
lerine ve tehditlerine rağmen, köle- ( Daha var) --<>- b 1 t B. t d . . lenle bırlıkte Edırneye gelmış olan hararetle geçiri1mişlerdıt· tef J~ 

H _ .. d u unmuş ur. ır emmuz an ıti- ) .,~ . •t 1. d- t .. . f" . c11 • 
men snvarilerjnde mütereddit bir ortum yuzun en b en ·da e tam ..r·1 h"k" (30 unıversı e ı or gun mısa ır Üniversitelilerin Eğıtrıı .... ıı 

Ç k b h • nr ı r amen ve .ıı en u u- . . . ·fgll~· ~ 
hnl vardı. Hücumlarını arbk bir da. OCU a çesı ölenler mcte geçmiş olacaktır. Devir ve tP.s- kalmışlar her yen tetkık etmışlcr sunu ziyaretleri çok ist1 

• 

ha t:krnr etmek i~temi:orlardı. Bu yıl tatil aylarına mahsus ol - üm muamelesi bitmiş gibidir. ve Kırk~:ı.reline ka.dar dört beş kö~ü muştur. Ayrıca iki Eğit:rll.c~Je o 
'Yalnız bazı curetkar atlılar, kü mak il zere on altı çocuk bahçesi a- Ha var, - Montane • 24 (A.A.) esaslı hır tarzda zıyaret ederek kul- d 'd 1 Has:ıc<» ı> ıı 

.. k 1 h ı· d .. . . . Mu""ddeı"umum"ı Ankarada t- k . . t h k tl . fın anı are o unan .. "~ ç.u grup ar a ın e, son suratle çılrnasma karar verılmı~tır Bahçe • - Milk nehri vadısinde birçok su ur, e onomı ve zıraa are e erı- 1 . · Jll"'' .1. . . ·r . 1 d" rın, başaran eser errnı ,, ır ,1. 
Vransız saflarının üzerıne saldın- lere gidecek çocukların eğlencele· hortumu hadiseleri olmuştur. Nehir Cumhuriyet müddeiumumisi ne nü uz etrnış er ır. .. .. , . n çO"'oııı'· 
yorlar; fakat, ileriye doğru uzatıl- ri için spor ve oyun levazımı bulun- taşmıştır. 9 kişi boğulmuştur. Bir - Hikmet Onat .Ankaraya gitrnif?tir. Üniversitelilere lisede ziyafet gormuşle~ ve Edırne~e rdıt· ıİ 
rnış olan parlak süngülere yaklaşır durulacağı gibi, ayrıca kütüphane- çok kişilerin kaybolmuş olduğa ha- Müddeiumumi adliyeye müte:ıllik verilmiı 'fı'akya manevr:ıiarı fil - duygularıy)t; ayrılmış 8 

... 
1 

bor" ( 
yaklaşmaz, derhal atlarının başlan- ler kurulacaktır. Kütüphanelere ber verilmektedir. bazı mesail ve bu arada hapishane mi gösterilmiştir. Erkek öğ • sitelilerimiz bilhassa ]<o ri"~t 
nı çevirerek, ayni silratle geri dö- konulacak kitaplar çocukların ter - Çiftçiler sular tarafından tah- binasınm yıkılması ve yeni adliye retmen okulunda veda müsamere - nın \>erimli çalışmaları üZ~ 1'11Jb 
nüyorlardı. biyevi seviyelerini yükseltecek ki- rip edilmiş olan evlerinden çıkmı:; - sarayının inşası için yapılacak ha~ inde bulunduktan sonra bu sabah durmuşlardır. Atatürk ı~ .,e.~ 

Bu muvaffakıyetsizlik karşısın • taplar ve mecmualar olacaktır. Her )ardır. Dcmiryolu münakalatı tama- zırlıklar etrafında vekaletle temas- tirenle }-,tan bula dönmüşlerdir. Ge- genç nesli için her kolaY
11 ·ııtıif" · 

da Murat bey, özengilerinın üzerine bahçeye bir radyo konulacaktı.. Tl1ll<' bo711!muştıır. ta bulunacaktır. , neral Ktızım Dirik ve vali Niyazi rı ardınlı>' '· ,bilıı-iier vetl 



Sayfa: 5 

Başkalarının fikirleri 
Buhranlı r 

• 
günler 
(Baştarafı 1 nci sayfada) 

f.~~nsada milli birlik ltalyan siyaseti 
~~le &o~~~i:t~n ~Ü~erde ~omünist- hakkında bı·r mutalaft a 
lii ııttehit bir er~n aladaır'e kartı Halayın Türklüğünden, istiklal ve 

'Otıtı, cep e kurduklarını gö- muhtariyetinden fedakarlık elmeie bi-
b1111ıar • z.im için imkan yoktur. Hatay kapılan· 

(Sol) lJ\ elele vererek açtıkları J J H • • N tk nı açık bırakarak Türk topraklarına bir 
I:'t•naıı lrlii~~deleıi ıon günlerde ta yan arJCJye azlrJDJD Illl U Fransız istilasını teıvik etmek bizim i-

"Hitler bütün ordusile lngilii'-:i 
maliyesi önünde eğilmektedir!,, 

d~ ola. Polıtıka11nda mühim bir ha· M k d ) f • d•td·? çin affedilmez bir gaflet olur. tıte bu 
tGtı"" ~~k telakki edilmektedir. os ova a nası te sır e ı 1. kadar basit, açık ve kat'i bir düstur ile 
'tııiıeain· llın ve arkadatları halk çarpıfan Fransız siyaseti için itidal ve 
~ lotı 111 eheınrniyetini kaybettik- Avrupanın birbirine zıd siyasetleri- termeye davet etmektedirler. ltalyan basiret dairesinde vaziyeti muhakeme 
d,1'i ekra. ~ra.nıız parlamentosun- ni tebarüz ettirebilmek için Moslc.ova· askerlerini ispanyadan çıkarmak me- ederek bir an evvel fU buhrana bir ne
ıo.,,1. ~rıyete kartı komünist ve da İtalyan siyaseti hakkında ne düşü- selesi ise Musolini'nin ispanya progra· tire vermek en muvafık yol olacağı 

İngiltere, ekonomik, 
Almanların önünü 

siyasetile. 
kesmektedir 

'-t•ft ııt ekalliyetleri daha fazla nüldüğünü bilmek. faideden hali olma· mına hiç de tetabuk etmemektedir ve zanmndayız. 
t:.. •r huı 1 · J Al · l' b d' '-" M ı· .. . H t ' ... d F h .. '"l:taj l •tnarnıtlardı. Bunun ne- sa gerektır. talyan ve man rıca ı, İşte asıl unun için ır ıu uso ını nın atay mese eıı ugrun a, ransa u-

Paris, 24 (A.A.) - Övr ~aze-ı İngiltere hükumeti, büyük bir 
tesi şunları yazıyor: istikrazla tecelli edecek olan bu e-

"Petrolü havi olup şimdıye kadarı konomik siyasetiyle sadece Pan
işletilmemiş olan arazinin işletilme- jermanizmin yolunu kesmekte ve 
si maksacliyle, İngiltere ile Roman- bunu hakikaten kendisinin mağlfıp 
ya arasında bir mukavele akdi için edilmiyeceği bir silahla yapmakta -
Çemberlayn ile Tataresko arasında dır. Hitlcr, bütün ordusiyle birlikte 
cereyan eden müzakerelerden ve İngiliz maliyesi önünde eğilmek 
ayni zamanda Romen petrolünü in -

lL -· 
0 

•rak ·k· b "k" d 1 · d .. " " 1 · d k' k b "k 1-t d" ,_A ti. T'· k·y ı·ı d ti k mun" asebet ~llto ı ı aydır Fransız par- u ı ı ev etın uşunu~ erın e ı ara- sa n tu enmeK e ır. aı;ume ur ı e e os u -
"'-"'•t •Unda kuvvetli bir tenkit ol- beti komünizme karşı müşterek cephe Ciano'nun nutkunda karakteristik !erini kesecek midir? Çünkü bugünkü 
lbtlllleı_ hUkuınet batındakiler de almakta buluyorlardı. Açıkçası İtalya bir nokta varsa, o da Çekoslovakyada- buhranın sonu buraya varacağı muhak
ıı.. •ette ' t'h Al h J k .. · ki hadi•elerden zerre kadar bahııedil- k kb ["' F fkA umumives·ı ,"••na. . ıa ı ıal kuvvetinin art- ve manya, atta aponya, omunız- " a r. ger ransa e an .,, 
""li ,. ' . ıhracatın fazlalığına ve mi yıkmak için elele verdiklerini ilin memesidir. Ciyano'nun bu nutku din· Hatay davasına bu kadar derinden a""lt iç~ııyetin düzelmesine çahf· ede durmaktadırlar. Bu devletlerin lenince İnsanda, Çekoslovakyada son l&kadar oluyor ve Fransa hudutlannın 

b11 '~ fırsat elde elmitlerdi. menfaatleri ne olursa olsun, siyaset ib- zamanlarda ltalyan Hariciye Nazırının emniyeti için Hatay ıeferine ~tmeyi 
hliıu l~nlerde komünistlerle aos- releri, ne tarafa müteveccih olursa ol- dikkatini celbedecek sanki hiç bir şey göze alyıorsa o zaman bir diyeceğimiz 
~f,'~~ll elele Vermesi memleketi sun, esas komünizme düşmanlıktır. Bu vuku bulmamış hissi hasıl olur. yoktur; meselenin hallini vukuata bı
'iııj ell~.1 hakıtnından hükumet rei- açık harp karşısında Sovyetler ne di- Ciano Fransayı da kale almadan rakmalıdır. Fakat Fransa Halayda bu 
~,· lid 1'eye aevketmİf ve bu parti- yorlar ) Düşmanlarının zafını nerede geçmiştir. kadar ileri gitmiyecekse o zaman da 

flt-ler' ·ı b 1 1 ' ltalyanın Almanyaya bağlılığı gün- · · bö ı h '- bet • etırı· . 1 ı e anlatmağa mec- u uyor ar r Jlln .. Ye va amel aes mesıne mey· 
liitc•~ttr. Sovyetlerin en mühim gazetelerin· den güne artmaktadır. imza edilen hal- dan bırakmakta biç mana yoktur. Bu 

~'1.,,._ "lln hükumet reiıi İngiliz den birinin bir yazıaı bize bu hususta yan-Alman iktdisaldi ·~llaşlmal sı da ~ vu~- ketmeket devam ettikçe, iki tarahan 
.ı:... -"Q P · turyanın zaptı o ayısı e ta yanın uzerı-
•""letd •rıse ayak basacag"'ı fU bir fikir verebilir. . v I ki "ki '-t d' M da nahot sözlerin yer alması ve bunla-c F ne yem agır ı ar yu emex: e ır. uso- • , 

O) tanaada tam bir milli ·- clzveııtiu gazetcııinde Roma hu- r .. . j ·ı F ·ı b. k nn iki devlet münasebetler• üzennde 
-.İ.t• lrla1111 ı· A h b. . . I I h . • . ını nın ngı tere ve ransa ı e ır ya ın- b k b'•d' 

., it'. l' t ıderlerden rica et- susı mu a ıranın « ta ya arıcı sıya- 1 k d k 1. 1 k d' k"' . az çok iz ıra maaı ta ıı ır . ...._ ıd 1 ı pey a etme yo ıy e en ı mev ıını 
,"'illi. er er muvafakat cevabı seti bir çıkmazda> başlığı altında bir k . k bb .... b .. . . h" Meselenin uzaması araplar arasında 'i) ...., old ı_ ta vıye etme teşe usu ugun ıçın ıç • '•i ı. Uııdarından Franaadaki mektubu neşredilmiştir. Bu mektupta b. . . t' B ti l l da nafile bir dedıkoduya meydan açı-' ııa.r k ır netıce vermemış ır. u sunre e ta - . 

il. t L:~ .. e _etlerin tetrı·nı·evvele ka- İtalyan hariciye nazırı Kont Cianonun k yor. Bu hücum vaaıtası ,ımdiye kader 
'"Q ... •iiJc- yanın harici siyaseti bir çı maza saplan-
ı.: ~. .. 1 urr devresine girmİf ol- Milanoda kongrede söylediği nutult e- tatbik edilmedi detil. Daha ilk adınl-
••l " ••h l mış kalmıştır.> 

~~ 1'ta.I u edebiliriz. Çünkü in- le alınmakta ve bu nutuk etrafında ez- ================ da Hatay ihtilafı bir Türk - Arap kav 

hisar şeklinde olarak tamamen ken 
dine ha~reden Romen - Fransız mu
kavelesinden Almanya, pek ziyade 
endişe etmektedir 

F rankoya karşı 
İngiltere tazyik 

Taraftarı değil! 

Avam kamarasında 

şiddetli münakaşalaroldu ~eı~".;;: :tiyaretinden sonra tef- cümle şu noktalar üzerinde durulmak- GayrİmÜbadiJfer ga11 teklinde gösterilmek istenildi. Fa-
~ ~lı) dar siyasi hayatta ta- tadır: kat Türkiyenin arazi ilhak etmek cibi 
, dtt h .. •c~lchr. Maamafih 0 güne «ftalya Hariciye Nazırının Milano· hırslara kapılmıyarak sadece memle· dün akşam avam kamarasında İngili7-

~.ltlı\) iİJ(\lJ\ıet aleyhtarlarının 1re- da söylediği nutkun ihtiva ettiği müp- Komisyonlar İşinin ketin emniyetini istilaaal etmek ve Türk gemilerinin son znmanlarda maruz kal-

Londra: 24 (A. A.) - B. Atle, 

• 
1 de ••ta. tneınlekette istedikleri hemiyet bilhassa halihazırda çok ka- tesfiyesine dog" ru vatanından bir parça olarak Hataydaki dıkları bombardımanlar hakkında 

'fjt.. - l>t'opa. k · 'k · B · f 1 b ·· T · k. k · t• · ht · t. · t · şunları söylemiştir: ·~dit' ıanda yapacakları da re terıstı tır. u ıse, ta yanın ugun- . .. . . . . . ur e serıye ının mu arıye ını eııs 
ı. .. ı:,1' ' kü beynelmilel vaziyetinin mübhemiyet . Gay~ımubadıller ı~ın~n tasf~ye - eylemekle iktifa etmesi munııf ve ma- Bu hücumların Balear adalanndan 
~İt ~hu lllüddet zarfında Da- ve karışıklığına tamamile uygun gel- sıne daır kanun proJesı l\lcclısten kul Arap muhitlerinde endifeleri i- tevcih edildiği şüphesizdir. Halbuki bu 
~)''.t. t-•rk•datları İtalya ve Is. mektedir. Ciano, bugünkü şeraitte söy- çıktıktan sonra gayrim übacliller ko- zaleye hizmet etti. Türklerin hakkını adalara lngiliz donanması istediği za
""'ı t .. tan'- l k b b 1 d ... d misyonları Jağ\'C<lilecektir. ketmetmek hususunda her çareye baş man hakim olabilir. Onları abloka ede· li. 'llll .. d , •o ile olan mesele- iyece ir şey u ama ıgın an, nut-
"ll " el, ı· Evvelce Ziraat Bankasına, gay- vurmakta tereddüt etmiyen Suriye 
) ;t"le 1_ ı .. ırlerse 0 zaman aosya• kunda da yeni bir ş~yden bahsetmedi. d . H d ki 

t.ıı •olrl rimübaclillere aicl 2 milyon Jfraya Fransız müstemleke i aresı atay a ~- 1 ll\e.. Uniıllerin itiraz edecek Ciano, cltalyanın Roma • Berlin mih-°""'' .. 1:\11 kar~ılık olmak üzere devredilen em- İntihabat hazırlıklarında A.rap1ann sa-.ı. 1 
•- arı kalmıyacak hunlar verine sadık kaldığını~ tekrar ettikten ' · · b 

"it ~~aeı ı lakin idaresi ve satışı ile de gayri- yısını da tesbit etmıflır. Bu hesa a na· 
' e erde itiraz edecekler• sonra, İtalyanın ispanyada Almanya d 1 • ı· k d ed k 
ıı. mübadiller komisyonları mesgul zaran orta a arap ıcı a a a ar ece 

,.1 qll "'.. ile birlikte cbo1şevİ7min hücumuna · h b• b 1 d - ·· ··ı·· 
r••n olmaktaydı. Komisyon lfiğvedildik- İç ır teY u unma ıgı ~oru uym·. 

bileceği gibi tayyare meydanlarını d.t. 
bombardıman edebilir. Hükumet b•.ı 

tarzda hareket ettiği taktirde diğe• 

devletlerle hiç bir ihtilaf zuhur edemez 
Başvekil Çambcrlayn, buna cevap 

vererek hükümetin gayesi İspanya har· 
b otc111,· '-nın rnemlek~t mesele- karşı mücadele> etmekte bulunduğunu ten sonra rrayrı'milbadı'J ı·şıcrı· ha~ı·- çünkü Halayda. en ufak ekallıyet. A.rap-
~ı t lltıd b h ·ı · · " '· - binin Avrupaya sirayet etmesine mani L:..."' Qit- •n bütün Fransanın ütün ci ana ı an etmıştır. t . tardır. Ermenılerden ve alevılerd~n 
,-, ... .._"•~iYette b·ır temerkuz·· ka- Ciano, «mihver> in üçüncü azası neye devrolunacaktır. stanbuldakı k 1 '- d' 1 a·· 1 1 olmak olduğunu söylemi~ ve şunları i-

"•r r b 'd 1 ~ k d ft d ı . ço sonra ge mc..t• ır er. oy e o -
Lt ... • ibda anlatacakları mu- bulunan Japonyayı methüsena ve hal- u nevı en cm a e er ar ıga ki b b b. k .. fri 1 . lave etmiştir: 
~ ..- d · d') • · ·h ti d ft ma a era er ır ta ım mu t erın l-ı: • ·ı J ı · d b. b. evır e ı ecegı .cı e e e er - . . . cBu gflye, ademi müdahalenin t•-

~~ ya ı e aponyanın gaye crın e ır ır- . . .. . ortada mevcut bır buhrandan ıstıfade 
A. ======= lik olduwgunu İşaret ettikten sonra, uzak darlıkta yenı bır buro kurulması ıh- d k 

1 
.. 1 .. ru·· 1.. f t .. 1.h kip ettiği l{ayedir. Eğer bu gayeye her 

t• b r kt d. ;\f'IJ' J"k e ere uru r u men aa mu a aza-
k k . 'h ·t"-f k"kl · · ç· h"'k" ıyacı e ırme e ır. ı• ı 1 em a l ·ı fk" • · · k kes i,tirak ediyorsa, biz de herhangi l,ir ı. ~ar ta ı ı tı a ın o erının ın u u- .d . b _ 1 k l b b'" 

1 

arı e arap e an umumıyeaını arlfhr· . 
Qll .ı l\l>a-. · · f k l"d b" 'h · 1 kl ı are::ııne ag anaca 0 an u uro '- d ·kı · ah.d l tahrike kapılarak bu umumi yoldan u-ı. '1Ql-ı. .. arda d · · Alf metanın ev a a e ır ı tıyatsız ı a k d k ~ 1 t t b"t a·ı maKta evam ettı enne t ı o u· 

.. il ... 11.11:ftn emırcı onso- ve a rosu ve a e çe es ı e ı e- yoruz. ki ... 1 1 dıtı "'eh~e ından bir yıg"'ın alet ça- müzaharet göstermekte olduğu bolşe- kt· B . . . t k.k I k za aşmama~a ça ışm .. ıyız.> 
~ fiA ••ı t ad · · k k k d d kt ce ır. u ış ıçın et ı at Yapı ma - Biz icrasını zarurı· ve hayali addetti· G ı F k · · d ·k ~~ ..,..Unc ında bir delikanlı vızmı yı ma ma sa ına ayanma a d enera . ran o üzerın e tazyı 

' "' Ü ld d l k k d. ta ır · j "'' · b. • k d tu "lllhak SUih ceza m hk . o uğunu a ıöy eme ten çe inme ı. gımız ır program artısın a yaygara· yapmak maksadile Mayorka adalarına 
ıı. haıı eme edil~iş a 1 emesı~~ Meğer uzak ,arktaki harp, hemen he- l lardan ürkerek ıeri çekilecek takım· tatbik edilecek bir ablukanın neticeleri 

h t 1t ?t{:e ltıahküm ol~:ştu~: ye ı men milyonlara baliğ Japon askerleri- Korkunç bir tayyare dan olmadığımız için bütün bu tahrik. hakkında Çamberlayn, Loyt Corc ve 
t • duşu~:r Ve kuşyemi fiyatlarında nin Çine, Çini istila etmek ve onu bir kazası lere lakaydiz. Ancak asırlarca hakiki Atle arasında hararetli münaka~alar 0 \. 

~ i.5 1_ U}( Vardır M f. tl Japon müstemlekesine çevirmek mak· Tur 23 ( A A ) Al . bir kardet rabıtaıile bağlı bulunduğu- muştur. Bu münakaşa sonunda, başvc-
.b ıı;u"'. . ısır ıya an . . . . . . .. • . . - ınan son k 1 1 1 

~h ~eltıi ~:uş arasınd d Al ıadıle gırmesınden ılerı gelmemış. Bu- mhlümata göre dü~mü~ olan a~keri muz, beraber saadet ve felaket günleri i şu söz eri söy emi~tir: 
~ t· 41j•at a ır. pore f "' • • d cloyt Corc, Mayorka adalarındaki ~ ıl'atı ı kilosu 6 25 k t tün bunlar ancak birer tc erruattan tayyare 6 kişi değil, 7 kişi nakledi- , geçır iğimiz ar.ap.lara kar,ı duyd.uğu-

ıı.~ ar 0 • uruş ur. ·b · H b b B 1 · d ı k h b h hava meydanlarının bombardıman v.e ~ar • n gün e Ik. f. tl ı aretm1'. ar e sc ep « o şevızm» yordu. Hava nezareti erkanı har- muz o~t u ıssı u na oı, yena ve 
L l> an k k vve ı ıya a- · B·· ı b' ·dd. d b \ k · · lu .. zums t ı· 1 b.t • · .. k tahrı·p edı'lme•ı'nı· ı·stı"yor Bu memle'-e ~tı .. ~:~ıı tohlt Para aşağıdır. md ış. ~;.eh' ır ı ıa ka. u undma ıçın biyesinden 5 zabit, bir zabit vekili, uz ~at an~ ı mesını gorme ~ . , x -
(1·11

.., 930 umu st k t e samımı ıçe ıayma ıcap e er. telsiz memuru bir de makini~t zabit arzusunu bıze verıyor. tin, tasvip etmeyeceii bir siyasettir. 
~o 0 nı o u amamen . ... v H.. · C h.d YALcrıı..r ı te O) ahsulü k t t h Cıanonun nutkunda dogrudan dog· vekili. usevm ,a ı u, 

mecburiyetindedir. Bu suretle ister 

istemez, küçük memleketlerin !"i -

yaseti İngiliz - Fransız mihverine 

gelecektir. ,, 

Almanlarla 
Çekler sıkı bir 
pazarlığa başladı 

İlk defa nazırlar ve ( ek 
reisleri toplandılar 

Prag, 24 (A.A.) - Çeteka a
jansının bildirdiğine göre nazırlar
la Südet mümessilleri dün başveka
lette saat 17 de yeniden toplanmış
lardır. 

Südet mümei'silleri nazırlar ko-
mitesi azasının suallerine ce\•ap ve

rerek sabahki toplantıda başladık
ları izahatı tamamlamı~lnr ve evvel-

ce ileri sürmiiş oldukları talepleri 
tasrih eylemi:;-lerdir. Toplantı, saat 

19.30 da bitmiştir. Çeteka ajansı
nın tebliğinde B. Hodzanın mülakat 

neticesini hülfisa ederek bu toplan
tılara snliihiycttar nazırlar ve bel
ki de eksperlerle hu usi konferans 
lar akdine devam edileceğini kay
dettiği ilave edilmektedir. Diğer ta
raftan Alman Sü<ıet partisi aşağıda 
ki tebliği neşretmiştir: 

- Toplantı esnasında B. Kundt 
tarafından verilen muhtıradaki u
mumi prensiplerle bunlarm tatbiki 
imkanları münakaşa edilmiş, B. 
IIodza da hükumetin tekliflerini ya 
kında bildireceğini söylemiştir. 

--o--
lsviçre İtalyaya 
bir nota verdi 

Roma, 24 (A.A.) - 19 Mayıs 

tarihinde Romadaki İsviçre sefiri, 

Kont Ciano.ra bir nota vermiştir. 
~~'~tadarak 8.875 ke en to umu, ruya Çemberlayn ile Halifaksa atfen Kaza, Tur'un 30 kilometre ka- ===========================:=: 1• lr ıo uruş an sa . .. 1 d'V' .. 1 ı T h'"k" . Nevyork sergisi 

~ı)~1ştı~. ton kadar alpore sP:ra: ~~: ;~;.:~·ann~ıa~.zka ~i~mt:Ytındee~~~ dar şimalinde ve saat ikiye doğru 
Bu notada lsviçrenin tam bitaraflık 

Almanyada bir casusun sistemine rücu etmiş olduğu bildi -
( • vukua gelmiştir. Alakadar makamlara sanayi 

t '·~~ ~ili •• dir. Bu İ!le Musolini'nin artık sabrı tü· Tayyare, Villakublaydcn geli- erbabı tarafından bazı müra<:aatlar H d 'l J 
~ "il 

00o"tn 1 k b ı d - ·· k d. Berlin, 24 ( A.A.) _ Biberah _ aziranda tev _i edı miş o an ibir no-1 ~,3 lııtıu 6 
."" en er enmeye aşa ıgını go!lterme te ır. yor ve Tur'da benzin aldıktan son- yapılmakta Nevyork sergisine i"tirak 

kafasını kestiler rilmektedir. B. Ciano tarafından 21 

'~ a b' tn :rrıua·· u c d Ç" 1c·· ç b 1 ·ı H ı·r k ı · " ı H 'h ... b b h k f tada ezcümle şöyle denilmektedir: ''tıtıı . ur ev et An- un u, em er ayn ı e a ı a s ngı- ra hareket ÜS<1üne dönmek istiyor- şekli \'e şartları sorulmakt.ıdır. Ala- ı aynrı mens, u sa a a ası 
~bıı:e ltom~ır. Şehrimizde Yugos liz efkarı umumiyeainin tuyiki altında du. kadar makamlarda da bu hususta balta ile kesilmek suretiyle idam e- "İsviçre hükumeti, İsviçre kon-

h.daıı.ıı· letrıastYa mümessilleriyle lngiliz - İtalyan mukavele!!inin mevkii Kazanın esbabı, henüz maJ(ım kafi malümat bulunmadığı için mü- dilmiştir. Kendisi bir ecnebi devlet federa:::yonu tarafından bitaraflığı 
.'QJ 

1tib ar hitm· J k •· · · · b .. ··k b" 'dd' - · · h kk d h l -t ~ 1ıı 11 aten . ış va. ge ece mer ıycte gırmesını uyu ır cı ıyet- degıldır. Fakat bazı köylülerin racaatçıların suallerine cevap veri- hesabına casusluk yapmış olduğun. a ın a iz ar o unan arzuya Ol-
~ ~·ıl)ıetrıleJch~rı~teki yurtdaşla- le ele aldıklarından Romnyı ltalyan as· söylediklerine bakılırsa tayyarede,l lememektedir. \'ekaletten bu hu _ dan dolayı 22 şubat tarihinde halk ya hi.ıkumetinin bu bitaraflığa her 

ı rıı· etınıız .. ı · · · 
ıştır. e goç erı te- kerlerinin hır an evvel İspanyadan ge-l tam uçma halınde bulunduğu sıra- susta malümat gelme i beklenmek- mahkemesi tarafından idama mah- zaman riayet etmek arzu unu kabul 
~ ,;ye çağmlma" husurunda ;.ıkal gÖ•· da infiliik vukua gelmiştir. ' tedir. k[ım edilmiş idi. edeceğinden emin olabiHr.,, 

ları diktiğine <likliğine mıhlanmış. - (Delikten geçip meçhul ye- - Ses kesildi haydi çıkalım.. t1lmış sandığın içine belini iyice yas 
Fakat hepsi çürük biraz çeker çek - rin duvarlarına temas ede ede yü- - Ne olur ne olmaz biraz daha \ar, Mail nemli kerevetin üzerine 
mez açılıyor. Elimle içerisini yoklıyo- riiyerek) Ben de kl\pağı açık bir duralım.. nim uzanır. Bir müddet beklerler .. 
rum, geniş karanlık, sessisz bir ver .. sandığa te.sadiif ettim .. Fakat orta B"rader • ra ur ç·· J 

.J - ı ) er Y m ... ome e Ayak patır<lıları, kapınız, tutunuz 
Ne olursa olsun ben buraya girece - yer geniş... altımız toprak. Gel şu çomele dizlerim ağırdı. Ben şu san .. . . .. 
ğim... kerevetlerin birini yere uzatalım da dıklardan birinin içine oturacağım. sadaları hemen kullıyen ışıtılmcz o-

~~~~ liıcyin Rahmi GÜRPINAR No. 51 Orası neresi acaba? üstüne oturalım ... Heyecandan diz- Çünkü derinlikleri az. Enlice bos- lur. Korkunun, heyecanın \'erdi-
• )ol' l'lııtlar Bilmem ... Odunluğa benziyor. terimin bağı çöziıldü. Ayakta du- tan dolabı oluğuna benziyorlar. ği yorgunluğu, kesikliği o nemli, · • b • baii K d" 

' ettı l'akı o:.rı~tnalar hem ço-j Bu &"iırultüye acı acı köpek ulu - en ı ayağımızla bir kapana racak halim kalmadı... - Ben de şu kereveti uzatıp üs- çamurlu depoda biraz olsun gicler-
ı. aşıyordu. Mail sor- maları da karıştı. girmiş olmıyalım? Mail dısarıvı dinliyerek: tüne çıkacag-ım .. 
4~~ • .J meğe uğraşarak bir müddet gözle-
'h1.1~arıa ,..1.d ... Mail her tarafı titriyerek: - Elbette burası dı~arda durma- - Yoook ! Kerevet indirelim der Hayati sandıklardan birinin içi-

~ Q ı.. 6 ec d d h h f rini kapayıp öyle vücutlerini dinler-dıtq "1em b· egız?. - Çıldırdın mı birader? Burada an a a mu a azalıdır. Ben giriyo- ken şimdi bir şey deviririz, güriıl- ne gömülür. Mail kerevetin birini 
~i~i t lluradaır~er .. ben puslayı durulmaz. Kenara bir sipere çekile - rum... til olur. Herifler buraya hücum e- yere uzatıp üzerine oturarak: ler. Nihayet Hayati der ki: 
~ ~i:.larlarsa l Yle dururuz. Ge- Um. Belki goremezler de tehlikeyi at- - Gir .. Ben de geliyorum... derler ... Şimdi bu kerevetlerin, san - Kardeşim Hayati bu kerevet - Artık çıkalım mı? 
'i 

1 bir l' utsuntar. Burası latırız. Mail açtığı delikten başını sok- dıkların aralarına saklanmadan baş nemli... Ortasında da kıtık parçala- - Aman dur yücudüm pek gev-
~1lfıa ilde değ·ı~r. Rimsenin evinde, Dedi Hayatinin eteğinden çekti. tu. Vücudünün yarı 'kısmına kadar ka çare yok... rı var... şedi bittim. 

~l':Qtq l!dece~:z. Tutup da bizi ne Müteı.-aziyen takip ettikleri duvarın ilerleyince "güt,, tedek bir yere vur- İkisi de "Depo,, zannettikleri bu - Buranın damı akıyor galiba? _ Rahati buldun galiba? Bir a-
lliti~ctdı~ırn er? Hırsız güruhun- şimdi mukabil tarafına doğru yürü- du. O acı ile bir "of,, Mlıverdi. Ha- acaip yerde birer sandık, kerevet - Canım ne ise! Şimdi akıntı-

' t '- c'" ızı her zaman isbat e- meğe başladılar. Bereket, bağrı~ma- ya ti en pes sadasiyle: arası bularak sıkışırlar, gizlenir. sını, rütubetini arama .. Şuraya so-
·" \>' l!ıce l' nın, gürültılnün şiddetinden bunların Başını nereye çarptın? Jer... kulduk kendimize kurtardık ya .. 

yak evveli şuradan kendimizi soka

ğa atalım .. 

- Biraz daha bekle ..• Dinle din ~ıl'l(tıeı~r~rısından sonra böyle ayak sesleri işitilmiyordu. Halkın bir - (Görmiyerek tos vurduğu şe- Dışarıdaki ~esler, ayak patırtı- Biraz daha durur çıkarız .. 
~ l!Ql'ttı e ne işiniz va ., d. kısmı \•iraneye yayılırken beyler de yi eliyle yoklayıp) buraya dikliğine ları viranenin yarısına kadar ilerle- - İşitiyor musun? Se.;ler uzak- le bak. Uzaktan uzağa bir güriiltü 
"Oı- azlar r · ıye · k k t v d ' b J · 'tT 'b· 1 ~~ glıtıJa nıı? bir duvar dibine geldiler. bir tahta kerevet koymu,ı4r ona mış en, yavaş, yavaş çe ilir, aza an uzaga gene uyııımağa a~ adı. ışı ı ır gı ı o uyor. 

~11'tı buıu:· Ona verecek bin tür- Mail içine sokulacak bir kovuk çarptım. hr, bir çeyrek kadar öyle ihtifagah- - Zannederim ki 0 ehriflerin a- - İşitilsin canım, biz sokağa 
~ıı~d tını. bulmak için iki eliyle duvarı karış - Ne ise, ne ise sokul.. larında beklerler. Gide gide hiç ses radıkları biz değiliz.. Bu akşam çıktıktan sonra güriiltünün ne ehem 

~ -'ılırı a: karış yoklayordu birdenbire yavaş- - (Sokulup eliyle yoklayarak) işitilmez olur. Mail sevinerek: başka bir şey oldu ama anlıyama-
.. l'utun Ö ça dedi ki: Al sana bir kerevet daha burası -Gördün mü Hayati tehlikeyi dık. lşimiz hep ters gider böyle .. 

"· nleriııi kesti- - lla'-'ati. .. Ben duvarın ah~.ap yorgancı diikkan; derıo.<1t1 mu aca- tl tt k B h k'k t h JY 
.J a a ı ... urası a ı a en mu a- -ıayati bostan dolabı oluğuna 

bir kı~mını buldum. Kaplama tahtala ba? ... fazalı emin yer imiş.. henzettiği, duvara dikliğine da~·a-

miyeti olur . 

- Dur bari oldu olacak bir de 
cigara yakayım. 

(D:ıha nr) 



Sıhhi Bahisler SPOR 
Ölen gebelerin 

Çocuk lan 
neden almmıyor? 

Fenerbahce - Beşiktaş 
' Masal 

~· suz 
• .-.aj1ara süzül- tıkça bu kız benim olmalı diye kıvra· 

o1 yil önce baıımdan nıyordum. 

•• g ülünr olduöu kadar bi- G·· .. .. k k d d . 1 kum " "' ununu a şama a ar enız e · Her san•atm bir taric;eai vardır. Bunu 
ctcıklı bir gönül meselesi yine da geçirdi. Akşam karanlığı göklerin bilmek 

0 
san'atın tarakki veya tedn·i-

csdığımda sesini duyuruyor; o zaman· . . . .. l k k b k 'yinip si hakkmdabir fikir edinmek demek· 
ki gibi gülmekle ağlamak arasında bir aıaı~ı g~z ere çe e~ en ~.a ~ca ogı tir. Bir san.atın "\'C bir fennin ilk. e.serle-

k ı - d .. · lcnbıneaınden çıktıgını gordum. nu es-
1 

.. .. 
ınş ın ıga u~rım. • . rini bulmak ve toplamak pek gu~tur: 

Kırkına yaklaşmıı bir adamım. Ço- kı znman çapkınlan brıbı kapısına kadar bazan bunlar hakkında kat'i ve esaslı 
cukluğum ve ilk gençliğim mektepler· götürdüm. Sabahtanberi peşini buak- fikirleri bir araya toplamak mümkün 
de, sonra da en heyecanlı günlerim A· mıynn bu kır saçlı adamın farkında ol- bile değildir. 
nadolunun iç memleketlerinde dob;- du mu bilmem; Denilebilir ki doğum insaniyet dev· 
makla geçti. O zamanlar uçan çapkın ri kadar ~kidir. 

Nişantnşındaki apartımanlann biri-
dedirtecek kadar çılgınlıklarım olmuş- Tarihin kaydedemediği eski devir-nin kapısından daldı. Caddenin karşı 
tu. Bin bir garip maceraya atıldığım v•: lerde vah•i kabileler aramnda doğum 

tarafında saatlerce pencerelerine bak- .. 
Jcedına kanık.sadıfım için evlenemedim I oldum• gı'bi c:eryan etmekte idi. Ken-

tım. Hangi katta oturuyordu1 Işık ar ~-
de . . • araınnda beliren her gölgeye onun diye di Üzerlerinde tecrübelerini yapmıı ba-
Babamı zaten tanımam. Kürük ya~ 'h le d J d • ) 1 

y adeta tapmak istiyordum. Günlerce •· ZJ 1 tiyar a ın ar genç ogum ara e • 
ta 1'a-.·bctm;••im. Bir aeyahat dönüşü 1 · d td··· Jc: d d J ve t~ " ~ partımanının önünde dola$lım. bekle- erın en ge ıgr a ar yar ım ar •·· 
Vatakta bulduöum anamı da yanına 11·1 L b'' d • 1 '- lav • dim. Giren çıkandan onu aormak isti- se ı er yaparaııo. ta ıı ogum an ııo.o · 
yerleştirdikten sonra bayata ait kuvvet· yordum. Nihayet bir çok ıeyi 'ihirJi a- lafhrmağa çalı,ıyorfardı. Güç ve ümit
li bir bağlılığım kalmadı gibi bir şey ol- nahtar ucu görür görmez hallediveren siz doğvm vakalarmda neıilden nesle 
du. Şiddetli bir soğuk algınlığı neticesi ı'ntı"kal eden pek cahilane tedbirlerle 
yatakta inlerken evlenmeği hatırladım· kapıcılar veya onların geveze karıları 
tıa da benim aeçtiğüıı beni beğenmedi, ile itimi bilirmeii lr.ararlattırdım. 
bana sokulana ben gönül veremedim Umduğum gibi kapıcının kamı öğ
ve ynvan bir ömrü sürmekte devam et· renmek için yaptığım bilgiyi sunmakta 
tim. pek güçlük çıkarmadı. Para iater bir 

hemcinslerine yardım etmcğe çalışı
yorlardı. Böylelikle de ne yazık bügün 
de hala tesadüf edilen bazı batır itikat· 

la.ra müracaat ediyorlardı . 

Doğum tarihçesi Kurunukadime-Ku
runuvu!lta ve Kurunucedide namı af· 
tında üçe tabim edilerek mütalea l"dil-

Yılın on ayını hümmalı bir çalışm~ damla. ister bir tutam olsun dalerin 
içinde ıcçiririm. işim ve kazancım yo- paslı zincirini sökmekte gecikmiyor. Bi· 
!undadır. iki yaz ayını da mutlak bir raz konuştuktan ıonra kadın altın diş· 
d k d d . l k · d mektedir. eniz ıyısın a ın enere • gezıp 0 • terini gösteren bir gülü~le: Size bu makalemde bu devirlerdeki 
lllJDUlk ve eğlenmeğe çalışmakla gec;i· _ Hal dedi. Şu yeşil gözlü kızı öğ. 
ririm. Yine böyle kendi kendime tatil renmek istiyorsunuz} Attılar soysuzu! 
verdiğim günlerden biri idi. lstanbul - f .;'"lreye attılar? Ne soysuzu? 1 

plajlarını sıra sıra dolaşmaia başladım. Nereye olacak. kapı dışarı etti-
Denizi ötedenberi çok severim. İster 
aaç.ım başını yolup karma karışık rengi ler. 

Ya>I 
ile şiirinin örtüsünü buruştursun; ister 
toy genç kız gözü gibi boncuklaşıın; is
ter çapkın ayın kollarında bütün sih:ri 
;Je göz ve gönül alsın; düşkünlüğüm 

eksilmez, artar ... 

O kadar abdallaşmıştrm ki evin kızı 
olduğuna kuvvetle inandığım için aklı· 

ma başka bir şey getiremiyor, ona baş
ka bir sıfat veremiyordum. 

Kadın manalı bir göz kırpışı ile: 

garip itilcadat ve müdahalattan uzun 
uzadiye bah!!etmiveceğim. 

Yalnız burada l O uncu ve 11 inci a
ıırlarda felsefe ve ıebabete ve bilhassa 
tebabetin cerrahi ve doğum ltuımlanna 
büyük hizmetler eden ve kıymetli eser· 
ler yazan lhnisina ve E.bulkasım Zeh· 
ravi gibi büyük Türk ctibbasmın ya"(>
mış olduktan büyüle hizmetlerini tük
ranla yad etmeden geçemiyeceğim . 

Bu kıymetli Türk hükamagının tıb-

bın bir çok şuabaıtında hilhaua doğum 
hakkındaki eserlerinden sıraııı geldikçe 

Senenin en heyecanlı 
maçını yapacaklar Tenbeller talii 

-2 
"Geçen haftanın hüli.aaaı: Fa- ı Kız saf bir tavırla: 

kir bir kadının tembel kızı hiç iplik - Peki.. dedi •• Geli~iz: )cifi )'J' 

bükmezdi. Bir ıüıı kraliçe tebdili Hususi ziyafet gcce:3ı ~çır bifi!l 
kıyafetle 2ezerken kadının kızına dınlnrın biri damadın sat,ınııuçe dt 
bağırdığını duydu. ( Ne v.-r?) di- de karşı tarafına oturd~- ~Tfll• bl 
ye aorunca kızın çok iplik büktüğü- masanın baş tarafında ıhd!p\ 
nı kadının da iplik alamadığını söy- kıyordu. . l 1' cı:ı~· 
ledi. Kraliçe kızı aldı. Saraya gö- Yemek yerken bır ara 

1 d11ıc!J' 
türdü. İplik aldı. Fakat kız bük- dın gözüne çirkin kadının au 

.~ medi. iki kadın (biz bükeriz) dedi rı ilişti. . }.C"'oJ 
ler., , - Bu.. dedi. Ne çirk111·· 

Fenerbahçe kaptanı Fikret ve 
Be,iktaş kaptanı Hakkı 

Fenerbahçe ile Be1iktaş takımlan )i\· 

rın Kadıköy stadında saat & 7, 30 da ıilt 

maçları finalini oynayacaklardır. Bu 
karıılaıına belki de mevsimin en mühim 
ve hecanlı bir maçı olacaktır. 

F enerbahçe takımı hu yıl Mjl}i küm" 
maçları batlanırıcında çok fena bir va· 
ziyette idi. Yqann ve Fazılın ayıılması 
takımı hayli !lanımı1h. Fenerliler bu yüz 
den ilk maçlannda muvaEfakiyetıiz ne-

ticeler aldılar. Ve bundan bir müddf't 
sonra Milli kümeden çıkanldılar. 

Halbuki bugün Fenerbahçe eski kuv
vetini yeniden elde etmiş bulunuyor. 

Milli küme maçlarından çıkarılan F e• 
nerlilerin hiç olmazsa ıildi kazanmak 
için canlarını dişlerine takarak oynaya
cakları tabiidir. 

Diğer taraf lan Beşiktaş da aynı vazi· 
yette bulunmaktadır. Milli küme maç
larında en iyi vaziyette bulunurken U· 

fak bir ihmal yüzünden şampiyonluğu 
Güneşe kaptıran Beşilı:taşlılar da ne 
yapıp yapıp şilt birinciliğini elde etmek 
isteyeceklerdir. Beşiktaş takıma da bu 
maç için hazırlanmıştır. 

neden oldu? 
Kadınlar öyle de çirkin şeylerdi 

ki.. Birisinin kalın iki dudağı var- Kadın: 1'~ 
dı. ötekinin nasırlı biçimsiz bar- - İplik bGkerlcen ıslntnııı 
maklan insanı iğrendiriyordu . diyebildi. ~~,. 

Fakat işe derhal sarıldılar .. Ak- - Ya kadının çirkin parll'I 
şamdan sabaha kadar bir katır yü- rı... ~iJ' 

kü iplik büktüler. _ Bu da. iplik büker:ıccıı çe 
Sabahleyin kraliçe gelirken kız mekten... ,., 

kadınlan sa~lad:. Kra.~iç.~ ·~-~~Y.~ Genç damat bunlan d&aY 
dola~tı. İplıklerın bukuldugun.u kraliçeye: ,r 
görünce çok memnun oldu. Ona hır A ·~. ded·ı ~srı1'1 . - nnecıgım .. 
k>rba dolusu altın \'~rdı. tık iplik bükmesin... tttl 

Kraliçe gider gıtmez kadınlar Krali e derhal buntt JaıJJttl. if· 
saklandıkları yerden çıktılar. Gene ç . D rkl.!11 ~1 ç. 
· ı·k b - k - d tt·1 B - Pekı yavrum.. e rıı~ ıp ı u mege evam e ı er. u . • . . . b:ıktŞll . 
hal üzere iki gülük ~nkı şekilde ça- kın kadın bınbı·rılerıTne befletİıı tJ 
l 1 İ l 'kl d b'tt• - Ah ... dedr er. errı ıştı ar. p ı · er e ı ı. 

Kraliçe bundan çok memnun ol hi... 
muştu. Böyle çalışan, dirayetli, 
bilgili kızı kendisine gelin yapnıağa --

8
·-j·J-jy_o_r ____ _.-: 

karar verdi. Oğlunu çağırdı: 

- Yavrum ... dedi... Sana bu ak
şam büyük bir ziyafet verecegım. 

Z.iyafette benim yanımda oturacak 
olan kıza dikkat et •• 

. • saııl•r 
- Hangi memlekettekı ın 

çektirmesini keyifli sayarlar~ },ir ~ 
- Hiç bir memlekette h~ )"feJı' 

di~ çektirmesini keyif saymat· 
Ziyafette kraliçenin yanında o- d' k . · k k k 

ış çe tırır en or ar. 
turan kızı delikanlı görür görmcı. kl 
az kalsın düşüp bayılacaktı.. Öyle Yaramazın A 

1 ~ r 
güz.el kızdı ki bu.. Anne-Oğlum niçin yar•~~ Onu Florya pliıjında tanıdım. Çok 

biçimli bir vücudu vardı. Kırmızı baş
lığı, sularda sönmeğe hazırlanan akşam 
gÜnl"..$İni andırıyordu . Saçlarının rengi· 
ni seçemiyordum. Fakat gözleri, gelişi 
giizel parçalanmış kristal kırıkları Üs· 
tünde güneş titrediği zaman nasıl kar
ma karışık renk çakıntılan meydana 
gelirse öyle idi. Duclaklan püriizaüz bir 
genç kız yüzümle unutulmuş bir karan• 

- Büyük bayan, damat beyle ya· 
kalamış bir kö~ede. Bir trmiz dayak 
yedi. Bohçasını bile alamadan ııokağı 

boyladı diye sözünü tamamladı. 

Derhal .düğün. hazırlı.kları baş- diyonun .. Ben •na k.aç clefa ;;. tf 
ladı. Ta Çın maçınden bıle davet. aandalyayi cllc:Tinle ..ıı.rna 

bahsedeceğim. Pehlivanlarla idareciler mer ıeldi. nin kulağın yo1t mu) ,j)I 
Do~m tarihçeıini karıştırırken asıl Tam bin deve yükü hediye gel- Çocuk- Var amma anne ~--

Yıllardan ııonra gönülde nadide bir 
çiçek. gibi açtığını sezdiğim ve uğrunda 
bin bir fedakarlığı göze aldığım kız, 

lı:apıcı icadının aöylediği gibi bir soyııuz 
mu idi? 

nazan dikkatimi celbeden ve beni bu anlaşamıyorlar di. Saray ve şehir kırk aün kırk ge- ıandalyayı sallayamıyorum k1•• 

makaleyi yazmağa sevkeden Romalılar Yarın Taksim stadında yapıla _ ce şenlik yaptı.. Şenlikler bitti. Zehirli Elma '!..~" 
zamanında lohu~alar hakkında tatbik cak güreş müsabakaları için hazır - Kraliçe kızın akrabası şerefine bir Bizim tatlı tatlı limonata yapUI',;> ti 
edilen (Le-x rigia) denilen bir kanun nl !ıklar tamamlanmak (]zeredir. Yal- ziyafet verecekti, İplik büken çir- yemelderimizin üzerine tal ve! -ki~ 

fil hissini veriyordu. Düzgün kolları ile =:::....:::=;:::;::==~:-===--========= 
sulan c;c.kerk.en başımın döndüğünü, i- Kaçan kadını 

muştur. Bu kanuna nazaran hamile o- _ .
1 

. 
1 

'd •
1 

arasın 

1 
kin kadınlar kıza yalvardılar: 11ktıjım12 kehlibar gibi sarı ret~ı;;"· 

l h 1 -' .1 L d 1 nız gureşçı er ı e ı arecı er - . . . . . 1. aP'r 
upta vazı am etmeaen o en .. a ın a· . • - Ne olur .• dedıleı· .. Bızı de z1- DU eııki Romalılar zchır ı f1l ( 

rm muhakkak lcannlan açılarak rahim· da bazı ihtilaf çıkmıştır. Bu ihtılaf- yafctc çağır ve akrabam diye tak- ellerine ahnazlardı. Limona cJ-
den çoculdan çıkarmadan gömülmesi- !arın halline çalışılmaktadir. Bu a- dim e.t.. , elma) derlerdi. • 

ne müsaade edilmemekte idi. Hatta es- rada. Kara Ali de rahataız olduğu-
~ime tatlı bir ezginlik. çöktüğünü anla- dostu 
makta gecikmedim. Kimdi? Kimin ne

vurdu 
si idi? 

Kırmızı başlığını gözden lı:aybetme
meğe çalışarak sularda ardından gidi
yordum. Uz.aklara açıldı. açıldı. Sonra 
birden çapkın bir dönüşle yüzdü. genç 
göğsünü güneşe verdi. Cam kırığı ren
k!•· gözlerinin ışıltısı bir şimşek gibi 'l•J· 

lnrdn Ç<'"lkmasın diye olmalı göz kapak· 
!arını yumdu. 

Deni.ı:in tatlı sallanışına bütün ruhu 
ile kendısini veren genç kızı, ileri atı
lıp suların köpüklerinde kucaklama· 

mnk ic;in kendimi zor tutuyordum. 

Edirne, 28 (Husust) _ Şehri . lı:i memleketlerde bazı llahlar hamile nu söylemekte mamafih buna rağ- Yazısız Hikaye: 

mizde bir cerh vaka:ıı olmuş ve Hü- olarak ölen valdelerin karnı ve rahmi 1 men de güreşeceğini ilive etmekte-
açılmak suretile doğmuşlardır. dir. 

seyin adında birisi birkaç sene ya- Yunan esatırından (Balcüs) ölen va-
nınc.la bulunduğu Fatmayı sol kaba lidesi (Semele) nin (Merkür) tarafın· Yunan muhteliti Galatasaray 
etinden, biçakla vurmuştur. dan karnı }arılarak alınmıştır. Oakülnb ve Şişli ile oynuyor 

Carih Hüseyin uirkaç seneden- da bu yolda dün>·aya gelmiştir. Daha Yunnn muhtelit futbol takımı 
beri Fatma ile metres hayatı yaşa • buna benzer bir çok alimler bu veçhile l.ıugün saat ı 7 .30 da Taksim sta • 

makta idi. Fakat bundan bir müd- dünyaya gelerek insaniyete bürük hiz· dında Galatasarayla kar:?ılaşacak -

det evvel Fatmayı, Ahmet \'C karısı metlerde bulunmuşlardır. tır. Fenerbahçeye 2 _o mağlOp olan 
Nazire iğfal ederek Oğulpu~a kö - Pek eski amrlarda RomalılıH zama· Pera ile de 2 - 2 berabere kalan 
yi.ın<le Arif adında birısine kaçırmış nında tatbik edilen bu kanunu Kurun.ı- Yunanlılann Galatasaray karştsm
larclı. Bundan mug"rber olan Hüse . cedidenin ihmal etmesi bilmem ne ka· 

da ne netice alacakları kestirile -
Yin, dün Fatmanın Edirneye geldi· dar doğrudur. mez. Çünkü Galatasaray takımı Bel 

Her ne kadar asrı hazırda hastaha· 
grat seyahntillllen yorgun dönmı.iş ğini haber alınca 20 kuruş muka-

bilinde bir bırak satın afarak eski nelere müracaat eden hamile kadınla· 
" ve bazı oyuncuları bu seyahatte sa-

Kumsaldan kumun İpeğine gömü· 

lünce daha yakındnn gördüm. Bu kız 

bambaşka bir şeydi. Ve onu bütün 
gençliği ve güzelliği ile hayatımda gör-

metresinin yolunu beklemiş ve ge
ınek. boş geçrn ömrümün göklerine bir 

çerken Fatmanın üzerine hücum e-

rın doğuramıyanlanna (Sczariyen) a· 
katlanmıştır. Maamafih Galatasa -

mdiyesi yapılarak batından çocuk alı· 

. şık gibi çakmak istiyordum. Onunla dcrek sol kaba etinden yaralamış. 
evlenirsem dünyanın en mes"ut adamı 

olacağımı, yeniden gençliğimin heye· 

canlı günlerine döneceğimi sanıyor· 

dum. ince uçlu uzun parmaklanr:da 
altından bir Kement taşımadıbrına bak.-

tır. 

Vakaya yetişen zabıta carih Hü
seyini yakalamış ve Fatma da der • 
hal hastahaneye kaldırılmıştır. Fat
manın yarası tehlikeli değildir. 

raylıların takımlarını takviye ede • 
nıyor çocuk ve aynı zamanda ekseriya 
valide de kurtarılıyorsa da hastahane· rek bu maçı oynıyacakları söylen

ye müracaat etmeyen evlerde ve köy. 

!erde bu gibi bir çok yavruların dünya 
yüzü görmeden gömüldükleri vakidir. 

Dr. Şükrü Fazıl ilkel 

mektedir. 

Yunanlılar yarın da ~abah sa -

at 9 da Şişli ile son maçlarını yapa
caklardır. Afacanların yaramazlığı f 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~yanın şarkında da bulanmaları muh yükselmiş ol<luiunu nereden tah- vardIT. Bazı kimseler var ki hare- ~a benden ve (~eptu~e) a;~ 
temeldir, dedim. min edebilirdim? Halbuki etmeliy- katımı onlardan gizlemek mecburi- dar bile görünmcyiıuz. tırs' 

,:YESiL KUMLU ADA Norveçli itminanla cevap verdi: mışım... yetindeyim. Onlann şimali Ameri- bir kimse tarafından yapı gistt 
- Hayır mösyö, "Leonald Han- Profesör "Jakobson., bir kanepe kanın garp sahiJlerindc meveudiyc- sın hiç bir davete icabe~ (Şi~l. 

ri., keşfettiği adacıklar "Havay., a- ye oturdu ve sözlerine devam etti: timden haberdar bulunmamaları la yiniz ve unutmayınız kı ~ı 
dalariyle "Behreng,. boğazı arasın· - Artık vakit geçirmeden istik- zımdır. Bu itibarla mütecesis na- hillerinden demir kaldt~ç' 
dadırlnr ve başka '1oktada olamaz- bale ait tertibatımızı müzakere e- zarlardan gizlenmek için umumi ka mi açık denizde bulrnad JJÔ)'ı ~ 

YAZAN : T. Vallerey 
aradığımız adalann mevkilerini 
gösteriyor: Meselii ilk satırda gör
düğümüz: 

36. 17. 1808 rakamlan: 
(36) derece, "17) dakika arz 

ve (180) derece, 4) &kika tul de
ınektir. 

Diğer ıatJrları da bu suretle O· 

kuyabiliriz. Bunda anlaşılmıyacak 
bir cihet yok ki: 

İtalyan hayretle bağırdı: 
- Demek ki iiç adanın her üçD 

de Bahrimuhiti Kebirin ayni nokta. 
öında öyle mi 1 

- Niçin olmasın? 
- Tabii dünyada her şey rnüm. 

kündilr ama itiraf ediniz ki bunu 
1tiç bir zaman tahmin etmemiştik. 

Ben de Iakırdıya karıştım: 
- Belki de bu üç adacık, Bahri· 

tnuihiti Kebirin suları altında uza. 

Tefrika No. 5 
nıp giden bir dag silsilesinin deni
zin sathına kadar_ yükselip dışarı 

çıkmış üç tepesinden ibarettir. 
Profesör "Jakolina,, düşüncelJ 

bir tavırla: 
- Evet dedi, bu izahntınız ak-

1 a yakındır ve ba tahminiruzin doğ-

ru olup olmadığını bize istikbal gös
terecektir. Şimdilik bu adacıkla· 

!ar. işte biz de onlan dediğim nok- debiliriz. Bundan yüz sene evvel rargahımı (Şili) de kurmak ıstıra- bir tara:-;sut altında ve 
tada bulacağız. (Leonold Hanri) tarafından keşfe- nnda kaldım. tehlike içinde olacağıı .• oıilıl 

Ben ısrar ettim: dilmiş olan adacıkları bulmak ıçın - Başka söyliyeceğiniz bir şey İtalyan (Prospero) ) j 

- Peki ama bu v~sikalarda ve- hep birlikte seyahate çıkmayı ka- var mı 1 diye so~dum.~. ruşturara~ =. .. dedi• 
rilen rakamların şimale mi, cenuba aarlaştırmı' bulunuyoruz. - Evet söyJıyecegım bnzı ~ey- - Azızım profesor, 1JiİYO~ 
mı ait oldukları tasrih edilmemiştir. Bu husustaki hazırlıklar ya- ler daha var; on beş güne kadar beni korkutuyorsunuz! (ll~ 
Binaenaleyh... kında ikmal edilmiş olacaktır. hareket gün ve saatimiz llyıkiyle hamı öldürmfiş olanlnrırı ·ı-1'' 

Norveçli sözüm il kesti: Sefere tah~ etmiş olduğum (Nep- taayyün edince size ve mösyö (Pros- lann ahfadının bizim Jıtl cet 
- Biliyorum. İddianız ilk ba- tune) gemisi (Valparezo) da inşa pere) ye birer telgraf çekerek key- da ayni suretle hareket cd ı! 

kışta doğru ve makul görünüyor a- edilmektedir. İnşaat yakında bite- fiyeti haber veririm. Siz de hemen . • a . t k • t'y-0rsııııt1 
ma, bunu kabul etmemekliğim için cektir. (Neptune) iki aydan evvel (Valparezo) ya müteveccihen yola ru ım mı e me ısı ) Jıı;; 
b . h ı· d ı·ıı · B · d' · · · Profesör (Jakolson nn coğrafi vaziyetleri hakkında te- ır ayı e ı enm var. en ~ım ı- denıze açılabılecek bır hale gele- çıkar ve orada beni (Atlantik) ote-

nevvür ettik. Bunlar hiç şüphesiz ye kadar yapmış olduğum seferler- cektir. Binaenaleyh sizlere nisanın Jinde bulur unuz. Bu otelde beni çattı ve: ··ı ç.ı1' e 
"Ha vay,, adalarının şimali garbisin le (N)' (A. 8 · V.)' (A. S. R.) ada- on beşinde "Şili., de randevu veri- (Murfi) ismi altında tamrlar. İsmi- - Fazla. ihtiyat go, Si' 
de bulunuyorlar: "San Fransisko,, larına tesadüf etmedim zira ben yorum; orada birleşiriı.. Size ge- mi değiştirmeme sebep gene biraz azizim mösyö (Pospero :· ·eıtfl 
ile "Yokohama,. hizalarında ... Ya- bunlanMce:~~t~, (Ha~ay) adala- mimi, taharriyatta buhmncağımız evel bahsetmiş olduğum, mütecessis eliğim nasihatleri ve ta"s.IY oli 
· ·ı · " f h ti d riyle ( e sı a arasın a. aramakta t k a h k 1 B' l kişilerin yersiz tecessfisleridir. Her fi harfine tatbik cdece1' u. •' 

nı gem~ erın seyruse er a arın an ısrar ediyordum ve hiç bir zaman n:ıırı n ay~ a a ya ı~ o ~n ır e- . . . .. . . . ııo1'.,.. tıİ* 
uzak bır noktada... (Bebreng) boğazına kadar yüksel- şık Amerıkada, mesela {::San Fran- ıkınıze de muteyakkız olmanızı ve endışe edılecek hır ııJ' f 

Ben profesör "Jakobson,. a hay- mek aklıma gelmedi ki muvaffakı- sisko) da in,.a ettirmeyip de Şili gi- ihtiyatlı davranmanızı şidetle tav- Çekinecek bir ~ey yo]{ 
11 

retle baktım. O, sanki fazla söyle- yetsizlikleriınin sebebi de bu buda- ı bi uzak bir noktayı .1eçişim belki de siye ederim. Hiç bir kimseye seya.1 tiyatlı davranmalıYlZ" ~ I 
miş gibi dudaklannı ısırdı. laca ısrarım dır. (Leonald Hanri) tuhaf gel'r. Lakin bu yolda hare- 1 hatimiz.den ve seyahatimizin gaye- verdi. tıJ' 

- Bu adacıklann Yeni Zeland- , nin (Temerer) le bu kadar şimale ket etmek!'i(m için bazı sebeoler sinden sakın bahsetmeyiniz. Bilhns- - pıı 
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İstanbul Radyosu 
U Haınr- 938 cumarteai proıra•• 

Öile ... ri7atı: 
Sant 12,80 Plilkla T6rk musikisi, 12,60 

havadis, 13,5 plfikla Türk musikisi, U son. 
Ak,am netriyah: 
Saat 18,30 Plil:la dans muai1da1, 19,15 

konferans Üniversite namına, Doçent Suat 
İıımail Gnrnn (Diş balummm ~tima\ ba
yattaki rolü), l 9,55 borsa haberleri, 20 
Saat nynrı: Grenviç ı·asathanesinden nak
len 20,2 Bclmıı ve arknclatları urafıt>WUI 
Türk musikisi ve Balk prk:ıları. 
20.45 - Hnvıı ı·aporu. 20.48 - Omer 
Rıza Doğrul tarafından Aı:apça aöy -
lev. 21 Necmettin Rıza vo arlade,ıerı ta
rafından türk musikisi ve halk oarkıları. 

Slill•l'JdlA RLM•<•9 4İ 1 • ıı. Buzt!nkn bilmece 
ı 2 3 4 s 6 7 8 9 10 

1 Hollivud, Hollivud ... -

21,4& ORKESTRA: Soldan Sağa: 
ı - Blon: Marf. 1 - 1 Temmuzda şenlik yapa-
2 - .Flotovv: MıırW. uvertür. cak kahramanlarımız, 2 - Hasat, 
S - Krome: Vals lnnt. bir uzuv, ne.fi edatı. 3 - Meşhur 
4 - Annarıdola: Entennuzo. bir keyif şehri, dil. 4 - Söz dinli-
22, t !i ajans habcrlerf. 22,30 plikla so-

lolar, operu ve operet parc;;alnrı, 22,50 son yen. 5 - Yerine geçen, Kudüstc bir 
haberler ve ertesi gfinOn programı, 23 son. göl, 6 - Hükümdara hürmet et -

Anupa radyosu mek, müstahkem meYki, 7 - Sonu-
SENFoıdLER: EYelin Dav ve ja .. Kape na (A) ilavesiyle bir kıta. Büyüğü-
1 ı Bertin tlS& dalgası: Serıfouik ton - müz. 8 - (SA) ilavesiyle ,Sibi ma-

li ser. 23,46 Pctte: Mac:ar Mnfcınik cırks- Birkaç sene evvel sinema me- ni ve mtbıta1dl bir firma kendisini naa Son. 9 _Edat, fazla. Ut_ Çı-
"-ı ~r lene olduju aibi bu Mne dek•· ı ı _ Deniz maisi yünlü kamat ohıp trası. rakblannın zevkle, lezeztle Hyret- angaje etti ve (Holivut) un i~üzü- kılmam m~kiil yer. 
L •r güze) modellue Juıvu-• ba b _._1. . b b ki' k .1 KONSERLER: tikleri bir artist vardı: James: Cas- nü tefhir eden, bu para, IC!rvet, Yukardan •t•~ıya. 
~" ,,_...... • enca ı maı ve eyaz ene ı rep ı e 7 ı o B ı· kıoa daloa•ı · Ne•clı· h fta .. • · ·· ·· & ' 10rla B · er ın ~ _.. • " a ney ... Bu aanatkir ıenede "ç d .. rt sohret, hın ve kin ülkesının butun M h b' b ka " _ tlL, - 1 r. u senenin modellerindeki ~ ._ 8 5 d 9 30 F ,, u u ~ 1 - - ur ır an ·.-
~ aüılüdür ._,apka deniz maiıi ~umaştan sona progrıımı. .1 evamı. · ante- . . · .. ·~ )' • d di · 1 -Y • -
,..._ erde sadelikle beraber zarafet ıe . . · . . . zf 1'rf c fkl i 13 Berfin kısa d 1 • fılm çevmr ve halk tarafından bu- ıgren~ ıjin en, a ihtiras annı or- (T) ilivesile tell:rarlama. iJk zaman -,...an k üzennde maı beyaz krep bır çıçek var· a ar muıı 5 • a gası. • - • ı· H r ) n . 
":ı 11 .tı'~ır. Bilhassa, ppkaJarın el- Hafit mır.dki (14.15 devamı). 13.25 Bük- yti.k bır rağbet gor6rdü. Ukın gü- taya atan (Ho ıvut, o ıvut ı mı- larda Karadenizin şimalindeki bir 
dil._~ ıant~ elmseinc sok dikkat ._. dır. . . . . . . . reş: Küçük kısa ctalpaı: Scbobert'ln Po - nün birinde birdenbire ortadan yok ni çevinneie ba,ladı. Türk hükOmeti. 3 _ Bir ay ismi. 
:ı~tcd" 3 - Bır ıkındı elbısesı maı beyaz lone:ı.Ierile Macar fantezileri. 17 Varton· oıuverdi "Cagney ıa•acrı yukarı bizzat 4 M" b Ş •ıA . 1 , ~ dı''-·ı .ır. Yukarıki modeller itina . . .. · · " -t e - ıııare, oş yere ı ave.sıy e . 

1 ıı;;ı rrııı üç clbiscdirlcr: bcneldı krcptendır. yakası dantelle sus- salon orkcstraııı. 18,45 ?strnva: _Asker Bu ant gaybubiyetin ffebebi de kendi maceralarını tasvir eden bu birden altıya kadar yapı. 5-Sonu-
- 1._. I . . A dT b 'k d ban. ı 905 devamı. 18.45 Bruno: Hafıf mu- "J C • ) ,... f' · f'l d "E l D ·ı b" ~et,... 11:ındi elbisesidir. Siyap krep enmııtır. rzu c ı ırse eyaz pı e e .k. 9 7 k ~ k .,2 ~5 . ames agney,. m ça ıştı5& ırma yem ı m en ve yn av,, ı e ır- na (le) iJave~ivle ortadan kaldır-
Q~,, ııı ı. J .1 As crı onser. "' .• Bilkref: . • . . . . , · " 

)~ I> •t i,lemeli ipektendir. Şapka be- kullanılabilir. Şapkaaı düz mai kalın Hant koııııcr nakli, 23.15 Brüno: PJik mu- ıte iyı geçınememesı ve ırnntratını hkte oynamaktadır. . mak. 6 _ Kasabın büyüğü, şimdi 
~~~•rrıa olup kenarı ıeniıı siyah yünden olup kenarları beyaz ıeritle iş- sikisi. . gfe~~et~esi idi. _ . . .. Film~n mevzuu "Holivut,, ta~i 1 tekaüt olan meşhur bir kadın sanat- . 
~ )emelidir. ODA MU!IKl!is Holıvut,, ta ne kadar buyük sı- buyük fırmalann para tahakktimu-. karımız. 7 _Ormandan açılan tar

Yugoslav Başvekili 
'tiittefikimiz üç sene evel ne halde 

rn.u;. Beı!in kıı111 ~~lgası klisik_oda tri nema müessesesi ,,.arsa bunlardan ne bir türlü alı.şamıyan ateşli bir'ı 1a, pazar. 8 _Rahat, 9 _Eski Ef-
yosu. 20·35 \ artıwa: 1 ıiyo konscn. 22.45 birisine kafa tutan bir artiM.i bir sanatkarın büyük muvaffakıyetler k } ı O - A • · d b" -
Pe~te: caz ve triyosu. ·~ . . . . . gan ra ı. - .,. ı upa a ır şe 

dıgerı anga3e etmemek hmmsunda kazandıktan sonra kendını para ıs- hir. Bosanma. 
mutabık kalmış olduklarından za- tipdadının acılığına bir türlü alıştı- · Memurlar ve iş. valh "Cagney,, artık hiç bir stOd- ramıyarak her şeyi terkedip sevdi
yoda iş bulamaz oldu ve iradiyle ği kansının yanına dönmesinden i-

çiJ er İÇİD yaz geçinmek mecburiyetinde kaldı. barettir. •d• b •• h Jd d• ? Biiyük sinema şirketleri çalıştır- Lakin "Cagney,, bu yeni filmin-
& ) J, UgUD De a e lr • çalışma Saatleri dıklan artigtlerin ancak sinema per de 0 kadar muvaffak olmuş, (Holi-

~A elırrat 24 

1 

desinde inatçıhk ve dik kafalılık vut) un bu "Rüyalar yaratan fabri-"' ha .. · • (A.A.) - Bugün, eden bütün meselelere şayanı menı- · · <l d 
)u .. ıran 1938 S etmesıne mtisaa c e erler. Kendi- k . .. .. .. 'f t k' d 1 ""· iıı0 . , Doktor Milan to- nuniyet hal suretleri bulmuştur. . . a,, nın ıçyuzunu, ı ra ve ın arı-
\j vıç h T b d 15 lerıne karşı yapılacak en küçük bır w • 

'1ıe UkCımetinin iktidar mev- Dr. Stoyadinoviçin iktidar mev- emmuz aşın an itaatsizlik umumi bir aforozla neti- ga kapılmanın, o kadar canlı hır 
«ut. J~lrnesinin üçüncü .Yıldönümü- kiine gelmesinden evvel bu müna- Eylüle kadar sürecek celenir. surette başartmı~tır ki bu yeni fü-
~l'fıııd:be~n kısa olan bu müddet sebetlerin ne vaziyette olduğu ha- Evvelki gün, yaz mesai saatleri· "Cagney., birkaç sene sinema min mevsimin en büyük rnuvaffakı-
~11UJc te'ra u~oslavya he~ sahad~ tırlardadır. nin cenup vilayetlerinde olduğu ~i- perdesinden uzakta münzevi bir yetlerinden birini teşkil edeceği 

llolirk kkıler kaydetmış ve harı- İtftlya ile olan münasebetler bi diğer vilayetlerde de tatbik ed·- hayat geçirdikten sonra nihayet ye- daha şimdiden temin edilmektedir. 
~itt:r ada geniş bir faaliyet gös- gergin bir haldeydi. Almanya ile o- feceğini yazmış. fakat. şehrimizd~-
4~~· B~arat en~rn~onal lan münasebetler memnun~etver- ki resmi makamlara bu hususta b~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
~~l>a ıtı~h.ım bir ~evki almış ve miyen _bir ~ahiyette bulunuyordu .. iş'ar yapılmadığını gördUğümüz için Eğlence yerleri fiyatları Otelciler cemiyeti ============~ 
~ hirç l>~~ıtikası. zım~mdarJarın - ~-a~arıstan ıhı. olan münasebetler, ihtiyatkar bir lisan kullanmıştık. ' Dünkü Büyük Millet 
~r. <>i nun zıyaretıne sahne ol· çurük bir _vazıy~te kalmıştı. Niha- Dün sabahki Ankara telgrafları bu Eilence yerlerinin ucuzlatılma - Otelciler cemiyetinin beynelmi -

, ~İier . yet Bulgarıstan ıle olan münasebet- haberi teyit etmektedir. 81 hakkındaki tetkikler ve tayma - lel otelcilik ittihadına iştirak etmek Meclisi İctimaı 
~ıç de htaraftan Doktor Stoyadı- !er de Kral Aleksandrın Sofyayı zi- Öğrendigıw·mfze göre resm· d v kamlarla alakadar eğlence yerleri llzere yaptığı teşebbiJsJer akim kal· Ankara, 24 (A.A.) - B. 1\1. 
~tL h ernen bütün komşu dev - yareti günlerinde ne ise o halde ha- trdc bi t d t' tb'k" 

1 
be a- sahipleri arasındaki tema.~lar de - ı H'l · U 1 k t~~ Uk(i . • . . r emmuz a a ı :ne a~ k d' B •

1 
d aııştır. Evvelce yapılan temasta bir-! Mwec isi bugil~ ı mı rayın .~aş. a~ 

.. "'ltıiıı rnet merkezlermı zıyaret la de\'am eylıyordu. Halbukl bugün !anacak olan vaz mevsimi !;aatleri vam etme te ır. ütün vı iyet a - u .. ·w • t" k . . 
262 5 1

. 1• d" Iıgında yaptıgı toplantıda Turkıye • 
"'"-- y \le k 1 ,, hT d k' . . bi b wıse ış ıra ıçın , ıra Aay ıye . ~leri Otbfu arı ile olan mOna· umumi vaziyet, büyük mikyasta de- sekizden on dörde kadar fasılasız ı ın e ı gauno, sınema, ra ane Sovyet ticaret \"e tedıye anlaşma-

nde Yugoslavyayı alakadar ğişmfştir. devam edecek, saat on dörtte tatil vesaire .ı;ribi yerlerde, ücretlerde, •erileceği öğrenilmiştir. ama bağlı listede dejişildik yııpılma 
mU.euesenin nevine l'Öre, yüzde on- Bu parayı, aza ve varidat azh· sına, hava sınıfı ile denizaltı sınıf-

toda yazılı olanların dörtte bı·n· yap~:)~~:~~ğine göre. fabrikalarda la yirmi arasında tenzilat yapılabi- imdan dolayı, temin etmek imkan- tarı mensuplarina verilen zamlar ve 
ve toplu halde işçi çalıştıran atel· leceği anlaşılmaktadır. 11z görülmektedir. taz.minlere ait kauun layihaları il• 

avukatlık yapamıyacak ye.lerde de sabahlan saat. altıda m~- genel ithatat rejimi •ararnamesi • 

"- (8 . - saıye başlanacak, on dôrtte tatıl TAHTA SiLMEDEN ne bağlı Jistede yazılı bir kısım et 
~~ hp aıtarafı 1 ncı sayfada) olmıyan ış ve vazifeler kabul et - yapılacaktır. yanın gümrük resminde yapılaa 
~'nı rnış ve hikim muavinliği miş bulunmaktadırlar. Bunların 7a Maamafih, dün de, yaz çalaşma Ailenizi Kurtarınız zam ve tenzilleri kabul etmiştir 
iM, lll'ihnda ehliyet göstermfş Ye yi- avukatlıiı veya yapmakta oldukları saatleri hakkında alakadar daire· --<>--

;:"a1 ca~a gösterilen avukatlıkla vazifeleri bırakmaları icap etmek- lere, Ankaradan bir iş'ar veya teb - 45 santi·m genış· likden başlıyarak Yeni neşriyat 
~e,g a;z olmıyan bir hizmet ve- tedir. !iğ yapılmamıştır. 
-...;llıt: ede bulunmamak ve a - lstanbul barosunda kayıtlı olan ================ 3 tr 65 t• k d h Zeytin dağı 
..._14.., mani bfr half bulanma- avukatlardan baro reisi Hasan Hay- • me e 5a0 Jme a ar er ge• 

) "''ltıd F k f ı 'Ostad Falih Rıfkı Atayın bu gü-~ iııe b 
1

'·. • rf, Sadettin Ferit, Vufı Raşit. Mah- ran 0 ayyare erı llJ•ŞıJ•kte do··şemelı•k mantarlı zel kitabı Remzi kütüphanesi tara-ta. et ve" u ~ayıhaya göre, muş, mut Esat Bozkurt, Adliye encilme-
;~ ,,a a d J fından bir kere daha basılmıştır. Jt~ı" hiç b' 

1 
at mukabilinde gö - nJ mazbata muharriri Sa?ahattin (BQ.ftarafı 1 nci aa~fada) Zeytin da.ğı cihan harbinde 

'-1' 1b, tUc~:izmet ve vazif~~ İt a- Yargı, irfan Alpaya, irfan Ferit. şartlar altında yapıldığı hakkında M u SAM BA Cemal paşanın meşhur Mısır seferi-
'lııı ~e hay i lı~ veya meslegın ve- Nazım Toroy gibi zevatın da me - Baş\•ekilin muhtelif suallerine ce - ne ait hatıraları ihtiva etmektedir. 
~-1 1>an h 

9 Yetıyle telifi milmkün bus olduklan için avukatlık yapa - vap verdiklerini söylemislerdir \re Falih Rıfkınm güzel usJCibu ile a i tr türlü m... J kat ki ı ı oı • 't Çtirna ed . ..,.ga.e avu - mıyaca arı an aşı ·ı.aktadır. Kaptanlar diğer birçok parlamento bir taraftan acı, bir taraftan gülünç 
b. ~bh l emıyecektır. - . 1 d .. .. ki d' ve 
°"Cli . "8 ar ViJA • BUf •• • " f • ı azasıy e c goruşece er ır. harp sahneleri, cephe gerileri derin 
~~._I~ aıal~rı. :~;er:: bel.~tye un sıya~ı par 1 er Stanhape, Barselonda ve Valan- tetkiklerle canlandınlmaktadır. 
't lllekt te. yu sek siyada da 8 taarruza uğramıştır. T •• ı p d 
' I arıla,. ep Profesör, muallim ve (Baştarafı 1 ncı sayfada) H lb ki · · il t • t · u er e a ı, hu • .. f Jd - .1 . ~ k ıı u gemının g ver esme ngı -
il l'ııı rn susı muessese ve şa- Y r o ugunu ı erı ıurere , protesto 

11 
b • d'I . . ğundan: 

... ~iıtı Uşavir ve av k ti etmiştir z ayragı resme 1 mıştı. Şı'şlı'de Bulaar r.11.rtı.ısında Pa -., ve k u a arı. a- · lk' 0 .. T • -r-·y 
''ıecıı 00Peratif şirketlerin ida- A t k d A 1 ı Ufman arafa Cöre mevcuttur pazyan apartımanında bir No. daire 
~ ttıu •leri aıaJarı ve hayır ve i- n a ya a rap ann Harp Vaziyeti de mukim iken halen ikanıetgihı 
~-at1ı~~eseJeri refsf ve azalan a- grevi Sa~:ımaııka 24 (A.A.) :-=-: Büy~~k meçhul Beatris Rostomyan Vitali 
~ille 1 de_rniyeceklerdir. Antakya, 24 (A.A.) - Fransız umumı_.karar~il.hın ne~reltıgı t:blıg- Rıza paşa yokuşu No. 36 Leviye resen tanzim edilen Noter 
tt il~ .4Yıhanın bir bu~lca mad- kumandanı albay Kole bir emirna- de ezcumle şoylc denılmektedır: senedi mucibince borcunuz olan 320 
~kil tför v "T 1 h . d S t 1 ç 1 ~ llr e, ücret avukatla mu - me neşrederek Hataydaki bütün si- erue cep esın e agun o - M h t N ·ıyaz 1 e 1 kk 1 liranın temin tahsili hakkında bera-
~ .a\, t'sında •erbestçe tavin olu- yasi partneri feshetmiştir. Teruel yolunun cenubunda bütün e m e 1 o yı tebliğ mübaşire verilen icra em-
~1 hak~;at d_ava ve taki~ ücret- Arap rOesnsından Arsusinin tev tepcl.eriyle birlikte l\luela silsilele- rinin ikametgahın meçhul olduğu 
:•b~lllndakı akdin yazılı şeki~ kffi dolay~fyle Antakyanın Arap rinf ışgal ettik. '' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ m~şurhatiyle bili tebliğ geri çevriı 
·~(!tinde ası Şart olacaktır. VekAlet mahallesinde protesto grevi devam l\ladrit, 24 (A.A.) - Neşrolu- mesi üzerine icra mercii hakimliğin 
1 ~11 ttıu~ lllütevellit davalarda ediyor. Albay Kole grev nihayet nan bir tebliğde şark cephesinde ce bir ay müddetle ilfınen tebliğaı. 

t~. 1kalll 
8

'Veleden başka sUbut de- bulduktan Uç gün sonra Arsusinin Frankistlerin hatlarım hafifçe islahl f • • 2 DAKiKADA BUZ ifasına karar vermiştir. 
e 'Ve istima olunmıyacak - serbest bırakılacağını Arap rüesa- ettikleri Onda mıntukasında milis- eDDJD yelli işbu ilanın tıeşri tarihinden ıti-

ba~ l 'l'eş · . sına bildirmiştir. lerin bil tün htıcumları terkettikleri 1 haren beş gı.in içinde borcu verme -
"ıı~e~ ltıe~i~ı:ani ?38 tarihinden iti- Cenevre, 24 (A.A.) - Hatay- bildir!Jmektedfr. bir harikaSJ Ve dondurma İmali niz Uizımdır. 
>~~ l~lhaa te Rırecek olan bu ka- daki komisyon, intihabat muamele- Saragos, 24 (A.A.) - Havasa- Dağ baeında, Jrmıık kenıınrıda, orman Bu müddet içinde borcu vermez. 
lıt. ~de d.erjı es~slan fstanbul adli- sinin ayın yirmisinden beri tatil edil- jansı muhabiri bildiriyor: E1ektrikıiz • Motörsüz ertasında, otomobilinizde, kamplarda, sah seniz tedkik merciinden veya tem-
te~d·~. da J> n bır alAka uyandırmış- diğini ve işlerini tamamen tesviye Dün akşam saat 18 de General J Gauız Eltu]umbaaile ,. hastahanelerinde, Madenlerde, Nafia yiz yahut iadeyi muhakeme yolile 
~d~leıtııi~e e~. tabiidir. ÇünkO öğ - ederek bir hafta zarfında Hatayı Varela kıtaları Sarrion mevkiinin 1 iş yerlerinde, lılütcahhitlerin yol inşaatın ait olduğu mahkemeden icranın ge-
Q ' ,.,. &'or f k p ·~ da, Elektrik olmıyan b.astahant.lerde, vel 
ili b "1lllcay e, 650 iJe 700 ara- terkedeccklerfni Milletler Cemiyeti bir tü e menzili mesafesine kadarı R"'t.. hasıl buza derhal lüzum olan bUcüml ri bırakılmasına dair bir karar ge.-

'ıııı~ llrosu bYet azası bulunan İstan umumi katipliğine telgrafla dün gelmişlerdir. yerlerde bir POMPAGLAS aizl derhal bu tirilmedikçe cebri icra yapılacağı 
~~~~~ t~~l'ibeu k~nunJa mevcut aza- bildirmiştir. ' ıa kavuşturur. ve yine bu müddet içinde mal bey .. -

~tı ;ır. lst n dörtte birini kaybe- Umumi katip, komisyon reisinin jandarmalar ile köy halkı arasında 1 Taleb vuknunda izahat gllnderillr. nında bulunmanız, bulunmazsnnfz 
~~ .. Oo a'Vu~~buı barosuna kayı~ bu telgrafını bu sabah konsey iza- şiddetli bir çarpışma olmu~tur. Taş- ' ıı Sab11 yerleri: OSKA hapis ile tazyik olunacağınız \'e fıp · 
{! "?)J "'alı .i':.Cı.-j J~=·===:!:~~~ İstanbul: Soltanhamam Keaadet Han '- ltııı ebu8ı k n YUzde yirmi beşi lanna tebliğ etmiştfr. la ve silahla hücuma uğnyan jan - co "- Tel: 20674 _ Ankara: Anafart.alar cad kikate muhalif beyanda bulunursa. 
~ıı, llllfrnliku ·meclisi idare azalı-1 İskenderun, 24 (A.A.) - Ceyid darmalar sillh istimaline mecbur deli No: 66, Tel: 2171 _ l:ımir; Bilku- nız hapis ile cezalanclırılacağınız 

tı Ve a'V ~esaire gibi layihada köyünde isdar edilmiş bir milzekke- kalmış ve iki mütecaviz ölmüştür. Sikletf 9 kilodur. met caddesi, Tel: 2737. icra emri yerine kaim olmak üzere 
u athkla içtimaı caizi re ile birisini tevkif eylemek istiyen Jandarmalardan iki kişi yaralıdır. ,.._ tebliğ olunur 

l•tanbul Bqinci lua Memurllr • 



Sufa: il· YENi SABAH 25 HAZiRAN 1938 

Alman Çelik Sanayiinin Muazzam Muvaffakiyetİ 

HAS TRAŞ BIÇAGI ÇIKTI 
Günlerce ve hayret ve takdirle 

bıçağını ısrarla 

beklenen, rakiplerine 

arayınız. 1 O adedi 

korku, dehşet saçan en 

1 S kuruşa Hasan deposu. 

ucuz olduğuna rağmen en pahalı traş bıçaklarından daha mükemmel 

Toptancılara tenzilat. Avrupada birinciliği diplomalarla musaddak 

HAS 

HASAN ve PASLANMAZ HASAN Traş Bıçakları Piyasada 
muhafaza 

J<"ni en yi>ksek mev 11 d t 
etmekte berdevaııı 1 

./ 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür ! 

Nezle 
Başağrısı 

Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini gôrür gormez derhal 

Almak lazımdır. 

NEVROZIN soğuk algınlığının fena akibetler doğurmasına mani olmakla 
beraber blıtUn ıztırablan da dindirir. kabında gOnde 3 kaşe alınabilir. 

lımine dikkat, taklitlerinden .akınınız, ve Nevrozin yerine 
ba4ka bir marka verirlerse şiddetle reddedbiz, 

Tarağa 
. 
ısyan eden saçlar 

Ekseriya bulundukları yeri terketmek arzusunda 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate alıştırınız 
Bunun en ıyı çaresi 

PERTEV BRiYANTiNi 
kullanmaktır. 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı İstanbul 
sahnalma komisyonundan: 

1 - 61 sayılı motörü!l bonbo, Seren ve yelkenleri müteahhit hesa
bına 14 - 7 - 938 perşembe günü saat 10 da açık eksiltmesi yapılacak

tır. 

2 - Tahmini tutarı 575 lira ve ilk teminatı 41 liradır. 

3 - Şartname komisyondadır. 

Görülebilir. 
4 - İsteklilerin temınat makbuzlariyle gün ve saatinde Galata 

eski ithalat gümrüğündeki komisyona gelmeleri. (3869) 

ÖLÜM ÇEMBERi 
-------------------------· Yazan: Edgar Monte 

Burası milyonlar sarfedilmiş bir 
müzeye benziyordu. 

Bir saat kadar bekledikten son
ra Mösyö (Gölen) in yanına kabul 
olundu. 

Mösyö (Gölen) otuz yaşlarında 
bir adamdı. 

Vilediyoya: 
- :Mösyö sizi beklettirdiğimden 

dolayı beni affediniz. 1Hi~terilerim
den biriyle bir küçük iş için konu -
şuyordum. 

Dük nazigane bir surette iğile
rek: 

- 50,000 frank isterim, dedi. 
- Evet! Galiba Duranların bü-

tUn servetini bitirdiniz! 
- Bunların lüzumu yok! Şimdi 

sizden .... 
- Mösyö (Vilediyo) her şeyi bir 

Tefrika No. 5 

tarafa bırakın da sizinle ciddi bir 
surette konuşalım. Hepsinden habe
rim var. Emanet olmak üzere zev
ceniz olan .llladam La Düşesin elmas 
larını da getirmediğinizi biliyorum, 
çünkü Düşes sizi terkettiği vakit on
ları beraber alıp gitmiştir. Ben müş
terilerimin beni alakadar eden hal
lerini daima öğrenirim. Şimdi siz 
50.000 frank istiyorsunuz, bu epey
ce paradır. Bakalım! Emanet ola
rak ne takdim edeceksiniz? 

- Emanet ister misiniz? 
- Tabii teehhül ederken size 

100.000 frank borç verişim Mösyö 
Durandan kızının izdivacı münase
betiyle elinize girecek külli cihaza 
müsteniden idi. O vakit parayı ala
cağıma emin olduğumdan sizden 
90 gün vaadeli tezkerenin tahtına 

Dr. Nihad Tözge 
Babıali cad. No. 11. saat 16-18 

Tel. 21942 

1 

lıtanbul Be,inci icra Memurlu-
iundan: 

Şişlide Bulgar Çarşısında Papaz
yan apartımanında (1) N o: lu dai-
rede Beatris Rostomyan 

Vitali Levinin sizden alacağı o
lan (55) liranın ma' masarıf ve fa
iz 1/2 tah•ili için açtığı icrayı takip 
üzerine 1938/ 2061 No. tahtında ad
resinize gönderilen ödeme emri ika
metgahınızın belli olmamasından 

dolayı tebliğ edilmeksizin çevrilmiş 
ve bu kerre icra hakimliğince bir 
ay müddetle ilanen tebligat ifasına 
karar verilmiştir. 

Bu müddetin içinde borcu öde
meniz ve borcun tamamına veya bir 
kısmına veyahut alacaklının takibat 
icrası hakkında bir itirazınız var i•e 
yine bu müddet içinde istiıla ile ve- ı 

ya şifahen icra dairesine bildirme . 
niz ve bildirmediğiniz takdirde bu ı 

müddet içinde (74) üncü madde mu 
cibince mal beyanında bulunmanız 
lazımdır .. 

Beyanda bulunmaz iseniz hapis 
ile tazyik olunacağınız ve hakikııta 
muhalif beyanda bulunduğunuz tak 
dirde hapis ile cezalandırılacağınız 
ve borcunu ödemez veya itiraz et -
mez iseniz hakkınızda cebri icraya 
devam edileceği ihtar olunur. 

Nikih - Eski sermilrettipler
den llay Mustafa Emek kızı Nimet 
Emek ile merhum Deniz yüzbaşıla
rından kaptan İbrahim Ethem be
yin oğlu asteğmen Daver Davranın 
dünkil perşembe gilnU altıncı daire
de evlepme memurluğunda nikah
ları icra kılınmıştır. 

Her iki gence saadetler dileriz. 

ZA YI - Sen Lui Ruhban oku
lundan almış olduğum tasdikname
yi zayi ettiğimden ve yenisini alaca
ğımdan hükmü olmadığı ilan olu
nur. 

Mezkur okul öğrencilerinden 
35 Numarada Jozef Markolloli 

DOKTOR 

Besim Ruşen 
KANATLI 

İstanbul Vakıflar 
Semti ve mahallesi 

Unkapanı. Üskübı 

Cadde veya aokaaı 

Tavukpazarı, Hüseyınağa 

Unkapanı Yavuz Ersinan Arabameydaııı 
Fatıh, Altay, Fevzipaşa 
Eyüp, Babahaydar , Arpaemıni 
Kumkapı, Çadırcı Ahmetçelebi, Balipa,a yokuıu 
Koca Mııstafapaşa . Arabacıbeyazıı 
Eyüp, Camiikebir, Knlenderhane 
BahçPkapıda 4 üncü Vakıf hanını bırınci kat 
Mercanda Pastırmacı hanı ıçind• 

Çarşanba , Cebecibafı 
Çakmakçılarda büyük yenı hau orta katta 

• .. .. " 
• Valdehanı mesçıt attınd& 

Çarşıda Alipaşa hanı orta katta 
Cibali , Seferikoı . lsk~le 
Çarşıda, Zıııcırlihan iıst katında 

Kadirga, Şchsüvar b~y Aynıhayat mesçidi alt kısmında 
Kunıkapı. Balipaşa yokuşu 

Direktörlüğünden 

No au 

51- 53 

7- 9 

63 
60- 62 

30 
20,21,33,34 

31 
20 
21 
5 

7- 9 
22 

,ıbr 
Cinai Muhaının•P · t:t 

Ahmet Buhari tekkesi harem ~ ~ 
ve selamlık dairesi x ıı (fi 
Hüseyinağa camii 9 ~ 
Papaszade camii mahalli 8 ıJ. 
Altay camii ve xx bahçesi B " 
Mustafa El. tekke odaları 1 " 
Çadırcı Ahmet Çelebi camıi 5 ~ 
Öksüzce Hali camii 3 ~ 
Cami mahalli !5 

1 
Oda 9 ~ 

• (4) 5 D 
Mescit ıon camaat yerinde iki od• 5 1 
Oda , ' 

> j . ' 
• 3 ' 
> (2) ı 
• z 
• Ve sofa 

Çadırcı Ahmet çelebi camii avı~· ı 
sunda sol tarafta oda • J6 

Balıkpazarı Sogar.cılaı 11 Nevfıdaıı camii altında dükkan 16 
• 25- 69 • • • 10 

Babalı. Nallımesçıt. Azııiye 55- 16 DükkAn 1o 
Unkapanı. Papazzade 20- 28 Dükkan ve üstünde oda B 

• Yavuzcrsinan. aralık 10- 2 lkı dükkan 5 ; 
U k Y · A 213 Du""kka·n • ; n apaııı avuzersınan, yazrrıa 

7 

Çarşıda Perdat t;ı han 53 • 4 
Eyüp, Camıi<~bir, lskelt 21- 8 • ' 

93-89 4, Beyazı!. Simktş haı" alıınd~ • 
Mahnıutpaşa. Sullan odaları 11 • ' 
Çarşıda Çadırcılar 19 Maoda dükkan s ' 

• Ata 51- 53 Dükkan 3 J 
" Lutfullahağa 37- ~9 • ' 

Şehremıni, Denizaptal, Topkapı 340-298 • ' 
Kumkapı Tavaşı Süleymanağa, Çeşme 41 > ı 
Çarşıda Mahlazacılar 22 Camekanlı küçük dükkan ı 

• Sahallaı , Bedestenkapısı 22 ı 
• Yorgancılar 19 ı 

Sultanhamamı, Sakaçctmest .56- 4 Baraka 1 I 
Çarşıda hazıı cılar 5 Dükkan ı 
Çarşanba, Cebecibaşı 174 • ı 

Yusuf paşa , Hasekı 25 • 70 1 
Eyüp, Camii kebir, Bostan iskelesi "Mihrişah imareti ~ 
Beyazıt , Yahnikapan Mektep altında bodrum 11 
Şehzadebaşı, Camcıalı 92 Arsa 8 
Çelebioğlu Ataeddin, Yeoıcamı avlusu 127- 19 Kahvehane yanındaki arsa 6 

" ,. Tahmis 78- 1 Arsa 4 
Kumkapı, Kürkçübaşı, Taşçılar 14 • ' ı 
Kocamustafapaşa . Mektep 5 > ı , t 
Kum kapı , Kürkçü başı Süleymanağa, lskeı Maabaraka arsa ı 
Zeyrek, Hocaattar, Zeyrek 138 Arsa ı 

Çelebioğlu Alaeddin , Kuşçular 33 • Z 
Balat , Hocakasımıııünanl, Sulıançeşmesl 4 Meklep arsası ı 
Eyüp, Cezrlkasım, Babahaydar 15 Arsa 1 
Sarayburnu, Cankurtaran 34 > l 
Langa , Katipkasım, Taşçılar 84 Dükkan ,! 

Yukarıda yazılı mahaller teslimi tarihind•n 939 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere çıl 
arltırmaya çıkarılmıştır. lsıeklilcr 28 Hazıran 938 Salı günü saat on beşe kadar pey paralarile beraber zjl 
berlitaşta lstanbnl Vakıflar Baş Müdürlüğüde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. 136 

Cerrahpaşa Ha•tahanesi Da- Satılık arsa 
hiliye Mütehassısı ı 

Zührevi ve cilt hastalıkları 1 Sahipleri: . sar'~ A. Cemalettın 
f 

H erg ün öğleden sonra hasta la- Suadiyede, Asfaltta, plajın karşısın-
rını kabul eder. da büyük bir arsa satılıktır. 1 Hayrı Omer llhami Safa 

jJI 

Çarçıkapı Tramvay durağı 

1 

Beyoğlunda Tarlabaşında Basmatu-
Ahunbey apartmanı No. 2 1 ıumba sokağında 2 numaralı evde ma

-·-••••••••••••ıi.lıııdam Scrposa müracaat edilmesi. 

Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
çarfısında No. 133 Telefon: 4358 

N • ""d"" •· M "ıt çet ;1 etrıyat mu uru: ac ii"'~ l 
Basıldığı yer: Matbaai Elı 

imzanızı vazetmekten başka bir ta
ahhüt istemedim. Fazla olarak 
Mösyö Le Dük elkaplarınızı da hiç 
tahkike kalkışmadım. Sizden ne 
ta·blolu salonlarımı dolduracak ve 
ne de zaten ağzına kadar dolu olan 
çekmecelerimi taşıracak kadar faz
la bir faiz de istemiyerek iraesi a
nında tediye etmeniz lazımgelen 

bir kağıt parçasındaki imzanıza iti
mat ederek teklifinizi ·kabul ettim. 
Ve alelacele size gördüğünüz şuma 
sanın köşesinde altın olarak 60 bin 

Frank saydım. Sizden yarı ya
rıya alacağım yerde lOOde kırk a
larak üç ay mühlet verdim. Size bu 
kadar müsamahakar tavranışım 

mö•yö (Doran) ın damadı olacağı

nız içindi. Eğer mösyö (Doran) iki 
üç ay daha yaşasaydı şimdiye ka
dar belki bu borcunuzu tediye ede
miyecektiniz. Bizim işimiz açık a
çık söylemekle döner, bugün sana, 

yarın öbürüne böyle tavranırsam 

iflas ederiz. Şimdiki halde ne se
nin bana ve ne de benim slna bor
cum var! Bugün siz benden 50.000 
frank talep ediyorsunuz, siz bana 
evvelce 100.000 franklık bir temi-

nat göstermelisiniz ki ben de size 
Hizım olan bu parayı bulayım. Zira 
biliyorsunuz ortalıkta para az. Kar
şılığınız ne? 

-İmzam. 

vet gelir! Gelmezse zabıtaya müra- tedir. Anladınız mı? 

caat ederim. (Kölen) ise daha ha- Dük. 
!im ve daha nazikane bir tavırla ce- - Seyahat mı ediyor? ~ı 

vap olarak: - Sizden fazla bildiğiJll6 t! 
- Dük hazretleri affınızı dile- katen teessüf ediyorum Dili< 

- İmzanız mı? Bakalım 
nız makbul mü? 

- Fakat ... 

imza- rim. Lakırdı aramızda kalsın. :Me retleri. . 
1 

rak etmeyin. Düşes dö Viledyo, _Yeğenini ele geçirdiğıJl\1 f 
çoktanberi sizi terketmeği düşünü- amcasını da yakalarız. fııl<~t 
yordu. İşte dün niyetini mevkii ic- di mahkemeye müracaat elci 
raya koymuş. Size şunu da haber çin eski hal ve vaziyetim d ,re 
vereyim ki düşesi bulsanız bile bun- olmamalıdır. Eğer kumar 0\ı 
dan böyle hükmünüz altında değil- ödemezsem bu akşam bütüıı ı 

~- Dilk hazretleri, şimdi size ar
zetmek şerefine nail olduğum veç
hile hiç serveti ve ailesi olmıyan bir 
adamın imzası bence gayri kafi ad
dolunur!.. dir. Her vakit zevcenizi döğermiş- b 1 ~ 

ozu acak. ..~P 
- Zevcemi pek çabuk evine ge- siniz! Şahitleri yoksa da vücudünde _Niçin kumar oynuyoı· ff 

tirtebilirim. olan eserleriyle bunu ispat edecek- l\lösyö Dö Villedyu 150.000 .~ 
- Belki! Lakin ihtimal o da ya tir. Madamın bu hususta munta- ısı• 

Çine ya Amerikaya gitmiş yahut Pa zam kağıtları var. Eğer onu bul- varidatla bir de güzel enısııd•~' 
riste sizin bulamıyacağınız bir ma- durmak için muhakemeye müraca- dına maliktiniz. Bundan '.ıiJI 

ne istiyordunuz. Eg" er bell 51 el halle gizlenmiştir. at ederseniz muhakeme düşesi bul- e 
- Ben onu bulunur. duğu anda boşanma kararını vere- rinizde olsaydım sermaye)' J; 

- Mösyö üzülmeyiniz. Sizin ne cektir. Bu halde mahkemeye mü- kundurmıyarak varidatla pe 

1 

• kadar kurnaz ve neler yapabilece- racaat etseniz de elinize bir şey geç geçinirdim. ·r 
- Ah! Ne yapayım? J3ı ğinizi bilirim. Lakin karınız da bun miyecek zannederim! Siz şimdi çı-

ları düşünerek hareket etmiştir. Ne- rıl çıplak bir adamsınız. Zevceni- oynamış bulundum. '·' .. ıefe 
rede olduğunu bilmem. Fakat şu zin amcasının ondan başkl\ bir vari
muhakkak ki bir daha yanınıza dön ~i olmadığından ihtiyar ölünce 
miyecektir. milyonlar ona kalacaktır. Zira ihti-

Dük hidetle bağırarak: yar !aniye etti!ıiniz hekimi terke-
- O benimle beraber geFr: e- derck ;<imdi po..•ta i'e •c;·3hat etmek 

- Son defa olmak u ., 
.- J; ,. 

ettiğiniz parayı vereceğim ııı l 
- Ah! Demek ki beni J; 

caksınız. ,I 
(DevaıJll 

' 


